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ΡΑΤΒΟΙΟΟΙΛΪ
ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ,

8Εϋ ΒΙΒΕΙΟΤΗΒΟΑ ΟΝίνΕΚδΑΕΙδ, 1ΝΤΕΟΒΑ, ΟΝ1ΡΟΚΜΙ3, ΟΟΜΜΟϋΑ,ΟΕΟΟΝΟΜίαΑ,

ιί,ΙΜΙ,Ι 88. ΡΑΤΚΙΜ, 00€Γ0ΒΟ1 80ΒΙΓΤ0ΒΙΙ<)1]Ε Ε€€1,Ε8Ι\8ΤΙ00ΚΙ]ΛΚ

8ΐνκ ΙΑΤΙΝΟΒϋΜ, 8ΙΥΕ ΟΒΛΟΟΒΕΜ,

<?£// ΑΒ ΜνΟ ΑΡΟ$ΤΟ110Ο Αΰ ΤΕΜΡΟΗΑ ΰΟΝΟΙΙΙΙ ΤΚΙΌΕΝΤ1ΝΙ (ΑΝΝΟΜΙΧ) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝ18,
βτ οοααιη ριοκεντινι (ανν. ι«9) ρκο οκ.ααα ποκνΕκυατ .•

ΙΙΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟΟΙΟΑ

ΟΜΝΙ11Μ αΐ)&. ΕΧ8ΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟαυΜ ΟΑΤΗΟΙΛΟΛ: ΤΚΑΟΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΚ ςίΝΝϋΕϋΙΜ ΓΠΙΜΛ

Ψ&ΟΙΕ&1& δ,ΕΟυΐΑ ΕΤ ΑΜΡΙΛϋδ,

ινχτκ κηιτιοΜκβ ΛεειίΒΛΤίββίΜΑβ, ιντεκ 8Ε ευΜουε νοννοιχιβ οοοιειιιιιβ μανι•80πιι•τι5 εοα,ΑΤΑβ, ρεηουΑΜ οιι.ιοεν•

τεβ (;λ*τιοατα ; οίδδΕΒΤΑΤίοΝίΒυβ, οομμεντλιιπ*, νίΒΐιβαυΒ εει.ίίο.μιιι:5 οοντινκντεβ ιει.εϊπίιλίλ ; ομνιβιιβ

ΟΡΕΙΠΙΙΙ'3 ΡΟδΤ ΛΜΡΕΙ891ΜΑ9 ΕΟΙΤΙΟΝΕδ 01!.€ ΤΚΙΙΐυδ Ν0Υ1881ΜΙ8 8Ει:ΐΊ,Ι8 ΟΕΒΕΝΤΙΙΒ ΑΚ80Ι.ΙΠΆ8 0ΕΤΕΕΤΙ8, ΑΙΤ.ΤΑ ;

ΙΝΙι|<11Ι!Ι8 Ι•ΑΙΠΙ(1Ι!ΕΑΙΠ1Ι['Ϊ ΛΝΑΙΛΤΚ1Ι8, 81ΝΟΗ.03 8 1 V Κ 10ΜΟ8 8ΙΪΕ ΑΙΙΟΤΟΙ1Ε5 ΑΕΙΟΠΙ'6 ΚΟΜΕΝΤΙ 8υΒ3ΕΟ.Ι!ΚΝΤΙ-

ικ:8, οονατα; ελΡΐτυι.18 ιντβα ιρβυιι τεχτιιμ τιπε Βΐ8Ρ08ΐτΐδ, νεονον ετ ί ιτπ.ικ κινι.γελιιι'μ γλοινλκιιμ

ΗΑΙΙΓ.1ΝΙ1Μ 811ΡΕΒΙΟΒΕ11 ΟΙ8ΤΙΝευΕΝΤΙΒϋ8 51'ΐυΕΕΐΑΜΟΠΙ ΜΛΤΕΒΙΑΚ 8Ι6ΝΙΙΊΕΑΝΪΙΝΙ18, ΑΟΟΒΝΑΤΑ ; ΟΡΕΗΙΒΙΙδ

ΟΓΜ ϋΙΙΙΙΙΙδ, Τΐ;Μ ΑΡΟεΚΪΡηίδ, Λ11(|ΙΆ νκΠΟ ΑΕΟΤΟΚΙ1ΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΕ Αϋ ΤΙΙΑΙΙΙΤΙΟ.ΝΕΜ ΕΟΟΙ-ΕδΙΑδΤΙ-

(:αμ ροιχενί ιιιι:«, λμιί.ιι ηιαία ;

ΟΓ( ΕΝΤΙ9 ΕΤ ΑΜΠ.ΙΓ8 ΙΟευΡΙΕΤΑΤΑ ΙΝΟΐείΒϋδ ΛΙΧΊΟΚΓΜ 8ΐευΤ ΕΤ ΟΡΕΠΙΙΜ, ΑΙ.ΓΙΙΑΒΕΤ1018, εΠΒΟΝΟΙ.Ο0ΐεΐ3, 8ΤΑΤΙ-

8ΤΙ0Ι8, 8ΥΝΤ11ΕΤΙ0Ι8, ΛΝΛ1.ΥΤΙ018, ΑΝΛΕ0010Ι8, ΙΝ ΟΛΌΟΟ.Ι)Ε ΒΕΕΙΟΙΟΝΙδ ΡυΝΟΤυΜ, ΙιΟΕΜ Α Ι1< ΓΜ, ΜΟΙΙΑΙ.Ε. ΕΙΤΙΙΗ-

(.Κ,ΙΜ, <1\\ΟΜιΓΜ, ΟΙ801ΡΙ.ΙΝΑΙΙΓ., 1118 ΙΌΚία,'Μ, ΕΤ ΟΙΙ.ΝΟΤΑ ΑΕΙΑ 8ΙΝΕ Π.Ι.Α ΒΧΕΕΡΤΙΟΝΕ ; ΒΕΟ ΡΒΈ8ΕΒΤΙΙΙ

ΟυΟΙΙΙΙδ ΙΝΟΙΟΒΙ 5 ΙΗΗΕΝ818 ΕΤ ΟΕΜΙΙΙΑΙ.ΠίΙ 8. ΛΙ.ΊΊ.Ι-.Ο .«(,Π.Η,Ι.Τ ΗΕΚϋΜ, 0.110 (10Ν8ΐ:ΐ,ΪΌ, Ο.ΙΊ1ι(ΙΙΙ1»

ΝΟΝ 9ΙΙΙΧΜ ΤΑΙ.Ι8 ΤΑ1.Ι8ΥΕ ΡΑΤΕΒ , ΥΕΙΙΙΙΜ ΕΤΙΑΜ μΝΙ'δ(11)Ι801!Ε ΡΑΤΒΙ'Ν, ΝΕ 11.ΝΟ Ο.ΙΙΙϋΕΜ ΟΜΙ880,

ΙΝ ΟΙΙΟϋΙ.ΙΒΕΤ ΤΙΙΕΗΑ 80Β1Ρ8ΕΒ1Τ , ϋΝΟ Ι.ΜΊ.ΚΙΙ ( ΟΝ8ΡΗ'.ΙΛΤΠΙ ; ΑΙ.ΤΙΙ',0 8015ΙΡΊ III Α&

8ΛϋΙ(^, γ.χ ουο ΕκετοΒΐ οομγειπεε βιτ οιινιηι οηνλμ ρατβε8 ετ ιν ο,ιπιιυδ ορεκυκ

ΜΌΙΚ'Μ Ι.Οείδ 8ΙΧΟΠ.08 «ΙΧΟΙΊ.ΟΙΙΙ'Μ Ι ΙΙϊΙΙΟΡ,ΓΜ 8. 8Ι1Ι1ΙΡ Ι 1ΊΙ.11 ΥΕΒδΙΙδ, Α ΙΤ11ΜΟ

Γ.ΕΝΕ8Ε08 ΕδΟΙΙΕ Αη ΝΟΥ198ΙΜΟΙ ΑΡΟΕΑΕΥΡ8Ι8, ΕΟΜΜΕΝΤΑΤΙ δΙΝΤ:

ΕΠΙΤΙΟ ΛΓι Πια ΙΊ881Μ \, <:>;ΐ Κΐΐ Ιί-0ΐ:ΐ: ΟΜΝΙΒΙΙ8 ΓΑΕ1ΕΕ ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΗΡΕΝΙΙΑΝΤΠ', ΟΙΛΒλεΤΕΒυΗ ΝΙΤΙ0ΙΤΑ8,

ι ιι \«ι .γ. ΐ!ΐ•\ι.π Λ8, ίΝτεεηιτΑδ τεχτυδ, ρΕΒΓΕετιο εοηΒΕετιΟΝίδ, ορεβιιη ηεευβοηνιι ιχμ υαβιετα»,

ΤΙ'Μ ΝΙΙΜΕηΕδ, ΓΟΒΗΑ ΥΟΙΙΙΜΙ>Ί!Μ ΡΕΙΙϋΙΙΑΜ ('.ΟΜΜΟΙΙΛ 81ΙΙΙ0ΓΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΛΤΙΚΙΙ.ΟΚΙ.Κ ΟΕΕΙίηδυ εΟΝδΤΑΝΊΕΒ

8ΙΗΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙβυίΤΑβ, Ρ1Ι.•Κδ[.ΙΙΐΙΜ(}Ι-Ί'- Ι8ΤΑ ΓΟΙ.Ι.Κ.Γ. Ι ΙΟ, ΓΝΛ, ΜΕΊΠΟυΐΕΑ ΕΤ ΟίηΟΝΟΙ.ΟνίεΑ.

8ΕΧΓ.ΓΜΟΙΙΙΛΙ ΠΙΑΓ.ΜΟΤΟΙΙΓΜ 01•1'8αΊ.ΟΚΐ:Μ()ΐ:Ε ΙΙΑΓ.ΤΕΜ'8 1110 11.1.10 8ΡΑΒ80ΒυΜ ,

ΡΒΙΙΐυΗΑυΤΕΗΙΝΝΟδΤΒΑ ΒΙΙιΙ.ΙΟΤΜΓΧΑ, Εν 0ΡΕΒΙΒΙΙ8 ΕΤ Η88. ΑΟ 0ΜΝΕ8 ΛΪΤΑΤΕ9,

ΕΟεΟδ, Ε1Ν61ΙΑ8 Γ0ΒΗΑ8(]υΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙβυδ, Γ.ΟΑΙιυΝΑΊ ΟΗΙίΗ.

8ΕΒΙΕ8 ΟΚ^ΟΑ ΡΙΙΙΟΚ,

ΙΝ ΟυΑ ΡΚΟϋΕΙΙΝΤ ΡΑΤΚΕ8, Ο0Γ.Τ0ΚΕ8 80ΠΙΡΤΟΚΚ8011Κ Κ0ΓΧΕ8ΙΛ ΟΚ^Ο-Β

Λ δ. ΒΛΚΝΛ11Λ ΛΟ ΡΗϋΤΙϋΜ,

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ 3. -Ρ. ΜΙβΝΕ,

ΒΙΙιϋοΙΙΐϋΓοο Ϊ.ΙογΙ πιιΙνοΓβοε,

δίνβ ευκδυυΜ εοΜΡΐ,ΕτοκυΜ ιν δΐΝαυι.08 βείΕΝτιβ Εεεί-ΕδίΑβτιοΛ ΚΑΜΟδ ββιτοκε.

Γ λ Ι : . • ί 1 < > < . Ι Λ ΛΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡ51ΙΙ5 Ε001.Ε51*, ΙΝ 111)45 ΡΑΒΤΕ8 Ο] VI Ιι ΙΤΙΤΚ, ΑΙ,ΙΑ ΝΕΚΡΕ Ι.ΛΤ1Ν ν, Α 1.1 Α Γ,Κ.ΕεΟ-Ι.ΑΤΙΝΑ.

ΕΑΤΙΝΑ, 1ΑΗ ΙΤ.ΜΤΓ8 ΕΧΑΒΑΤΑ, (,ΙΙΟΑΙ) ΡΒΙΗΛΜ 8ΕΒΙΕΜ, νΚ.ΙΝΐΙ-ΟΙϋΜίΕΚ ΕΤ 11ΕΓ.Ε.ΝΤΙ8 ΥΟΙΧΜΙΜΙΚί^ ΜΟΕΕ 81Ά

8ΤΑΤ , ΜΟΧνΕ Ρ08Τ ΡΕΒΑΕΤΟδ ΙΝϋΙΟΕδ 8ΤΑΒ1Τ, ΑΟ ()ΗΝ01)Ε-ΥΙΟ1ΧΤ1-(,Ι.ΝΤυΜ ΕΤ ΗΙΙ.1.Ε ΓΒΛΝ0Ι8 \ΈΝΙΤ. «ΙΙ.*( Λ

ΜΊΊΚ.Ι ΕΚΠΊΙΙΝΕ ΤΥΙΊ8 ΜΑΝϋΑΤΑ Ε5Τ. ΡΒΙΟη Γ,ΙΙίΟΙίΜ ΤΕΧΤΙίΜ ΙΝΑ Ι.ΙΙΜ ΥΕΒ810ΝΕ Ι.ΑΤΙΝΑ ΕΑΤΕΙΙΑΙ.Ι8 ΑΜΡΙ.Κ-

Γ. Τ 11 ΠΙ , ΕΤ ΑΟ ΝΟνΕΜ ΕΤ (ΤΝΊΤΜ Υ01.ΙΛ1ΙΝΛ ΡΒΗΥΕΚΙΤ, 8ΕΠ 8ΙΝΕ ΙΝ01ΟΒ118 ', ΡΟδΤΕΒΙΟΒ ΛΙ)ΤΕΜ ΠΑΝΕ λ'εΗ8Ι0ΝΕΜ

ΤΛΜΙ'Μ ΕΧΙΙΙΒΕΤ, ΙΙιΕιιίίΓΚ ΙΝΤΗΑ ΟΠΝΟΓΕ ΕΤ ΟΟΙΝΟΟΑΟΙΝΤΑ ΥΟΕΕΜΙΧΑ ΗΕΤΙΝΕΤΙΊΙ ; Ι ΙΠΑίΙΙ'Γ. ΥΚ',Εί-ΙΜΛ (ΙΙΆΙΙΤΛ

ΟΙΕ ΙιΠΧΜΙΙΚΙγ! 4860 ΟΜΜΧΟ ΑΡΡΑΒΙΈΒΑΤ. 1!ΧΙ:Μ(ΙΙΙΟ|ι00Ε ΥΙΙΙ.ΕΜΕΝ ΟΙ\;Ε0Ο-1.ΑΤΙΜ1Μ ΟΟΤΟ , ΐ:Ν« ΜΟϋϋΡίΐυΕ ΗΕΒΕ

Ι.Λ ΓΙΧΕΜ 01ΙΙΝ0ΕΚ ΓΚΑΝ0Ι8 8ΟΙ.Γ>ΙΜΙ)0Ο ΚΜΙΤΙ'Κ : ΓΤΚΟΙΙΙΟΙϋί ΥΕΙΙΟ, Μ ΡΒΕΤΙΙ ΙΙΐυΐΙ8 ΙΙΕΝΓ.ΡΙΓ.ΙΟ ΠΐυΑΤΙ'Β ΕΜ-

Ι'ΤΟΙΙ, (101.1. ΕΟΤΙΟΜΪΜ ΙΝΤΕΟΚΑΗ 8ΙΥΕ Γ.ΒΧΓΛΜ 81 ΥΕ 1.ΛΤΙΝΛΜ, 526 Υ0Ι.ΓΜΙΜ1ΙΙΝ ΡΙΙΟ ΑΗΡΙ.Ι0Η1 Γ.01Τ10ΝΕ ΕΤ 272

ρβο ΜίΝοηι ΑΒδςυε ιηοιειουβ εοΝδΤΑΝΤΕΜ, οομρλβετ ΝεεεβδΕ εβγγ, «εευδ ιινιμ ιιιυιικοοκ νοΕυιιιχίδ αμ<ί.ι-

ΤΙ1ΒΙΝΚΜ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΟΙΡΡίεΟΙΤΑΤΗ νΛΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ Λ-ΐμίΜΙΕΜ. ΑΤΤΑΗΕΝ, 81 Οϋΐδ ΕΜΑΤ ΙΜΕϋΠΕ ΕΤ 5Ε0Ι18ΙΜ

ΓΟΕΕΕεΤΙΟΝΚΜ 6ΚΛ00-Ε ΑΤΙΝΑΜ, ΥΕΕ Ι.ΛΝΠϋ.Μ ΕΧ «ΚΛ^εΟ 1.ΑΤΙΝΕ νΕΒδΛΜ, ΤϋΜ ΟΙΌΟΟΙΈ νθΕ«ΜΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΕΜ VII,

ΡΒΟ 8ΕΧ ΙΊ1ΥΜ1Ι8 0ΒΤ1ΝΕΒΙΤ. ΙΜΧ (,ΟΧΟΠ ΚΙ.Μ18 81 1111. 11118 ΡΛΤΒ0ΕΟ0Ι£ ΝΟΝΡΙΙΜ ΕΧΕ1815 ΑΙ'ΓΕΗΙΑΧΪΤΚ.

ΡΑΤΛΟΙΟΟΙΜ 6Ά1Ε0Μ Τ0Μυ8 XIVΙ.

5. ΟΚΕΟΟΚΙϋδ ΝΥδδΕΝϋδ.

ΕχεϋΟΕΒΑτυκ ετ νκΝίτ Αρυϋ ].-ρ. μιονε κππόκεμ,

ΙΝ Υ!Α ΠΙΟΤΑ ϋ'ΑΜΒΟΙΖΕ, ΟΜΜ ΡΠΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι,υΤΕΤ^ ΡΑΚΙδΙΟΚυΜ νυωο ΰΈΧΡΕΚ

Ν0Μ1ΝΑΤΑΜ, δΕυ ΙΈΊΊΤ-ΜΟ^ΤηΟϋϋΕ, Μ)Νϋ ΥΕΚϋ 1ΝΤΚΑ ΜΟϋΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ.
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Ανίδ 1ΜΡ0ΠΤΑΝΤ.

 
ϋ'ϊρΓέδ υηί (Ιβίΐοΐκ ρΓΟνϊιΙεηΙίβΜΡδ φΐί Γβ£ίδδεηΙ Ιε πιοηιΐβ, γ,-ιγρπιρπΙ Ιρδ οουντεβ ϊυ-άβ^8Π8 (Ιο ΓθΓ<Πιΐ3ΪΓβ »ρ ΓοηΙ

83Π8 (

Γ31'Ι]

011 ι

πενιεηιιεοί άβ ρΐηβ Ρη ρΐιιβ ^Γανεδ ΡΙ δοϊέ,'ηβεβ : ,ιϋδβϊ ραΓβΙΙ-ϊΙ ρβΓίβίη φΐ'4 ηιηΐη8 ά'ενέηεηιρηίδ «ι ιι*.•ι ιιγιιπο ρΓυϋ„.

ΐΜΐιιιηίηρ ηε δβιΐΓβϋ ρΓύνοή- ηί επφόοηεΓ, οεβ ΛιοΙίεΓδ ηε ββ ΓεπηεΓοηΙ ηυε ςυβηιΙ Ι» Β'ώϋοΐΙιίψιε άιι ΟΙετζέ ϊργϊ

-,βΓίηίηέε εη 868 2,000 νοίοηιεβ ϊιι-4° 1.6 ραβδό ραταίΐ υι> δίΐΓ [?3Γ..ΐ)1 άβ ΓινβηίΓ, ρουΓ οβ αιι'ίΐ γ 3 3 βδρβ>βΓου η

•τηΙηαΓΡ. ϋερεη(ΐ3ηΙ, ροΓπιΊ ΙΡ8 οαίοπιηίρδ αυχφίοΐΐεδ ίΐδ 8ε δοιιΐ ΐΓΟυνέδ βη ΙιυΙΐΡ, ϋ 6η ΟδΙ αευχ ςιιί οηΐ έΐέ οοηΐί-

ηιιεΙΙεηιείιΙ τέρέιέββ, ρβΓοβ ςυ'έΐαηΐ ρΐυβ ε*ρΙΙ*ΐ6β, ΙβηΓ είΓεΙ εηΐηιίιιβϋ ρΐαβ άβ οοηβοςυβηεεβ. 1)β ρβιίΐδ ει ι'βηβΓΡβ

ίΟΙΙΟΗΓΓβΙΐΙδ 88 δΟΠίίΙοΠΟ .Ί(Ίι31ΊΙ<<8, ρ3Γ ΙβΟΓ (ΌΓΓεδροικΙιηεε Οϋ Ι6Ι1Γ8 ΧΟνββΟΙΙΓδ, 3 ΓέρόΐβΓ ραΓίΟϋΙ («8 Π08 Κιΐίΐίιπιδ

ίΐηίεηΐ ηΐ3ΐ οοι-π^βδ οι ιτιηΐ ίηιρΓίηιίεδ. Νε ρουναιιΐ αΙΙαφίεΓ Ιο Γοηϋ (1βδ Οιηταβεβ, ςα,^ ρ0υΓ \3 ρΐυραΠ, ιιβ δοηΐ

φΐβ Ιβ8 εηεΓβ-ίΓοειινΓε άιι ΟβΙηοιίοίδπιε ΓΡεοηιιιΐδ ρουΓ ΙβΙ» (Ιαηβ Ιοηβ Ιβδ Ιεηιρβ 81 (Ιβηβ Ιουδ Ιεδ ρβ.νβ, Η ΓβΙΙαϊΙ Μεη

ίρ Γε}εΐεΓ μιγ 13 Γοηηβ (Ιαηβ οβ φΐ'εΙΙβ 9 «Ιέ ρΐιιβ δβπευχ , Ια εοΓΓβοιίοη ει ΓίηιοΓεβδίοη ; εη εΗεΐ , ϊββ οηβΓβ-ΪΓαίυντβ

ϊΐιίηιρ η'αιίΓαίεηΙ α,υ'πηε άεπιί-ναΙειίΓ, δι Ιε ΙεχΙε εη όΐαίΐ ίηεχαεί ου ϋϋ*ίοΙε.

II βδΐ ΐΓββ-νΓίί φΐβ, (Ιαηβ Ιβ ρΓίιιάρε, ιιη δυοοοβ ίηουί α^ηδ Ιβδ ΓβδΙββ ϋε 13 1 }•ρο(ρ•3ρ1πβ βγβηΐ Ιογοο ΓΕάΊίβητ ά«

τροοππγ 3πϊ ηιέοαηίςπρδ, αίίη αε πμγιΊιογ ρΐιΐδ ΓαρίάειηεηΙ βΐ άα άοηηβΓ Ιβδ ουνΓβββδ 3 ηιοίηαΥε ρπχ, ψι:ιΐ Γε νοίυηιεδ

Λα ιΐοαοΐβ Οονη ά'ΕεήίΗτε εαίηΐε ι[ΐ άε ΤΙιέοΙο^ίε Γιιγριιι ΙίΓββ βνβο \» οοΓΓεοΐίοη ίιΐδΐιΠϊδαηΐε άοηηέβ ϋαιίδ 1β8 ίηιρπ-

ιηεπεδ ίι ρΓεβο,υβ ΙοπΙ εε ςυϊ δ'όάίΐβ; ϋ εβΙ υγμ 3ϋδδί αο'υη οεΝβιη ηοπιπτε ά'3υΐΓ8δ νοίιιπιεβ, αρραΓίρηαηι ά εϋνεΓβεβ

Ρυ&ΙίοαΙίοηβ, Ι'υτεηΙ ίηιρΠπιίδ ου ΐΓηρ ηοίτ ου Ικ>ρ οίβηο. Μβίβ , οίερυίβ οεβ Ιβπιρδ βίοί^πόδ, Ιβδ πιέοαηίςυεβ οπί

εέιΐέ Ιε Ιι•;ι\.ιί1 3υχ ρΓΡδδβδ 3 Ιιγ.•ιν, 61 ΓιιηρΓεδδΙοη (]\ιί επ δΟΓΐ, δβηδ έΐΓβ ιΐιι Ιιιχβ, αΐίρικίιι ςιιβ Ιε Ιιιχβ ]ηγρτ311 (Ιηη•;

<ΐΡδ οιινΓ3((Ρδ (Ι'υηε Ιεΐΐε η3ΐυΓβ, εδί ρ3Γί3ίΙεηΐΡηΙ εοηνεηβΐιΐβ βουδ Ιοϋ3 Ιββ ΓΛρροΓίδ. (,ίιιαηΐ ίι Ια οοΓΓβεΙίοη, ϋ βδΐ

«Ιε ΓλϊΙ α,ιιΌΠε η'3 33Πΐ3Ϊ8 οίε ροηβε δι Ιοίη ιίβηβ βιιεοηβ έιΐϊϋοη οηοίβηηε ου εοήΐεπιροΓ3ΐηβ. Εΐεοπιπιβηι εη δβηιΐ-ϋ

3υΐΓΡΐηεηΙ , 3ρΓθδ ΙουΐΡδ Ιβδ ρριιιρβ βΐ ΙουΙεβ Ιρβ ϋέρεηδβ» φΐο ηουδ διιηίβδοηβ ρουΓ οτηνοΓ 3 ρυΓ^εΓ ηοδ έρΓβανρβ άο

ιουΐβδ Γ3ΐιΐ687+.Ίΐ3θίΐυιΙβ, εη Ινρο^Γβρηΐε, πιίηιε άβηδ Ιεβ ηιείΙΙρυΓεδ πιαίβοηδ, εβί (1β ηβ εοΓΓίίβτ ςυβ ίευχ έρΓβυνβδ

βΐ α"εη οοηΓόΓεΓ υιιβ Ιροίδίβπιβ 3νβε \» βεεοηίβ, δβηβ βνοή* ρΓβρηΓέ βη πβη 1β ιιιηηικιί κ άβ ΙιιιιίβηΓ.

Ι)3Π8 Ιε» ΑΙΰΙΐη» ΟιιΐΙιοΙίψι<•ί Ιβ ο'ίΙΤύΓεηοε ρβΐ ρΓεβςοβ ϊηεηιηπιεη8υΓ3ΐ)1β. Αυ ηαονεη ίβ εοΓΓεειβιΐΓβ Μηηοηίδ δοι»

Ιε Ιΐ3ΓΠ3ίδ βΐ άοηΐ Ιε εουρ ϋ'α'ΐΐ Ι,νρο^ΓβρΙιίςυε εβι δαηβ ρίΐίβ ρουΓ Ιβδ ΓιιιιΐΡδ. οη ροπιιιιριιρρ |>:ιγ ρινρίΐΓβΓ Ιβ εορίβ ά'υη

ΙίουΙ 3 ΓϋΐιίΓΟ δ3Ββ βη οχεερί ργ υη δευΐ ηκιΐ . Οη Ιιΐ εηδυίΐε εη ρΓβπιίίτβ έρΓειινε βνεε 13 εηρϊε βίιΐδϊ ρΓρρ,ΊΓβε. Οη ΙιΙ

εη δβΐ'οηιΐε (Ιβ 13 ιηί'ηιρ ηΐϊΐιίι'ΐο, πιβίδ εη εοΐίαΐίοηηβηΐ 3\:εε \& ρΓοιιιίέιβ. Οη ί»ίι. Ια ηιέπιε εήοδβ βη ΙίβΓεβ, εη γοΙΙη-

ΐΊυηιι;ιηΐ ανβο 13 δεειίιιιίε. Οη ;ι μ 1 1 (Ιε ιιιριιιρ βη ςυαΠε, εη εοΙΙβΙίοηηβιιΙ 3νεε Ιβ ιίεΓοε. Οη ΓΡηοιινεΙΙβ Ι» ιιιΛιιιο ορέ-

Γ.Ίΐιοιι εη ηυϊηΐε , βη οοΐΐαΐΐηηιιβηΐ »νεε 13 α,υβιΐβ Γ.εβ εοΜϊΙίοηηειηεηΙδ οηΐ ρουΓ ϋυΐ ιΐε νοίτ δι πυριιιιε ϋεδ Γ;ιυΐβ8

δί(5Π3ΐέβδ 3 1 1)ΐΐΓε3α ρ3Γ ΜΗ. Ιβδ εοΓΓβείβιΐΓδ, δϋΓ 1;) ηΐ3Γ§ε (Ιβ8 ίρΓβυνεδ, η'3 έεηβρρί ίι ΜΜ. Ιεβ οοιτίβευΓδ 8ιιγ Ιβ

ηΐ3Γΐ)Γ8 εΐΐβ ηιέΐ3ΐ. ΑρΓεβ οεβ οίης ΙείΙϋΓεβ εηΐίέΓΒδ οοηίΓΟΊίρβ Γυηβ ρβΓ ΓβιιΐΓβ , βί εη ύεήηη (Ιβ Ι;ι ρΓι'•ραι•3ΐιηη

εί-»1ρ5δΐιδ πιεηΐίοηηόβ.νίβηΐ υηε τένίδίοη, βι δουνεηΐ ίΐ εη νίεηΐ ιίευχ οη Ιγοϊκ ; ρυίβ Γοη ρΐίεΐιβ. Ι. ε οϋοΠα^β ορβΓέ, ρχν

εηπδέςιιβιιΐ 13 ροΓβιέ ϋπ ΙβχΙβ δβ ΐΓουνιιηΙ ίπιηιοηίΐϊδέε, οη Ι'λιι. 3νβε \» εορίε. υηη ηουνεΙΙε ΙεεΙυτβ ιί'ιιη οουι (Ιε Γέ-

ρΓευνε 3 Γ,ιυΐΓβ, οη ββ Ιΐντβ ίι υηε ηουνεΙΙβ ίένίδίοη, ει Ιε ΐΐΓβρβ η'*ΓΓίνβ ςιι'ιφΓΡβχεβ ΐηηοπιΙ)Γ3ΐιΐ88 ρΓβεβυΙίοηδ.

Αυδδί ν β ιϋ 3 ΜοηίΓΟίι^ε (Ιβδ εοΓΓβεΙευΓδ ϋε ΙουΙβδ Ιβδ ιιαίίυιΐδ ει εη ρΐυδ μπιικί ιιοιιιπγρ ηυε (Ιαηδ νΐη^ι-οίηο;

ίΓηρι-ϊιιιεπε•! εΐβ Ρ3ΓΪ8 τέυηίβδ ! Αυββί βηεοΓε, 13 εοΓΓοεΙίοη ν ροΰΐβ-ί-βΐΐβ ϋΐιΐβη! ςυβ !α εοπιροίίιϊοη, Ιβηϋίδ ςυ'βίΐΙευΓβ

βΙΙβ ηε εούΐε ςυβ Ιε άΜχίεπιβ ! Αυβ«ϊ εηΠη, οϊοη ηυε Ι'βδδβηΐοη ρυίδίβ ρ3Γ»ίΐΓβ (έπιόΓβίΓΡ, Γοχ3εΙΗιΐ(1β οϋΐεηιιε ρ»Γ

Ι3ΐι1 ά« ίΓίίδ βί ο"β βοίηδ, Γ3ΐΙ-ρΙΙβ ςοβ 1:ι ρΐιιρβτΐ ο"ε8 ΕιΙίΙϊοηδ (Ιβδ ΑίβΙϊεη ίοΐΛο/ι'ί/ΜΜ ΙβίβδεηΙ ϋίρη 7οίη ϋρΓπέΓβ εΙΙεδ

εεΐΐεδ ηιΛπιε όεδ οέ1έ1)Γβδ ΒύηίοΊοΙΐηβ Μ;ιΙ>ϊΙΙοη ει ΜοπίΓβυεοη ει όοβ εέΙέΙίΓεδ Κ'βιπΙεδ ΡβίΛυ ει 5ΐΓπιοη(Ι. Ουε ΙΌη

εοηιρ3Γε, βη βπ"βΙ, η'ϊηιροηβ (μιεΙΙεβ ΓευϋΙεβ ο"ε ΙεηΓδ έοΊΐίοηβ βνεε οβΙΙβδ ο"β8 ηδίΓεβ ςυί ΙβϋΓ εοΓΓβδροηϋβηΙ, βη βγρο

εοιιιιηε εη ι.ιΐίη, οη δβ οοιινι»ϊιι>τ.•ι ιριε ΓίηνΓ3Ϊδεπιηΐ3ΐ)Ιβ εδί υηε γρ.-ιΗιρ.

ΟΉίΙΙευΓί, εεβ δβνβηΐχ ίηιίηβηΐδ, ρΐυβ ρτέοεευρέδ (Ιυ βεηϊ ο"ε8 ΙβχΙεδ ςιιε εΐβ Ιβ ραΠίβ ΙγροκΓβρηίςιιβ βι η'ϋίβηΐ

ροίιιΐ οοΓΓβεΙευΓβ (Ιε ρηιΓθδδίοη, ΙΐδβίοηΙ, ηοη εβ (]ϋβ ροτίαίβηΐ Ιεβ έρΓευνβδ, ηιοίβ οβ ςπί (ΙβνβίΙ δ'γ ΐΓοιινΡΓ, Ιριιγ

Ιι.ιπι γ ίηΙβΙΙίκοηεε δΐιρρΙΓ•ηιιΐ 3υχ ΙΉιιΙεδ < 1 « - ΓέόίΙίοη. 1)ε ρΐυβ Ιε» Βύηέ(1ίοΐίη8, οοηιπιε Ιεβ ϋέδ'ΐίΐεδ, ορέΓ3ΐεηΙ ρπ'δψιο

Ιοι^οιίΓδ δυΓ (Ιββ ηιαηιΐδΟΓίΙδ, Οίηββ ρβΓρέΙυβΙΙβ (Ιε Ια ηιυΙΙίρΙίοίιδ οΐββ Γ»υ1εδ, ρρηά^ιηΐ ςιιρ Ιεδ ΑΙεΙιεπ Οιί/ιοΙί/ρια,

αοιιΐ Ιο ρπιρΓβ εδί βυηουΐ οίε ΓΡδδυδιίΙβΓ Ιβ ΤηάΊϋοη, η'ορεΓεη! Ιε ρΐιιδ βουνεηΐ ο,ιιε βιιτ (Ιεβ ίπιρτίπηέδ.

ίε Β. Ρ. Οε Βυοη, ^όδυίΐε ΓοΙΙ.-ιΐκΙίβΙβ (Ιβ ΒπιχεΙΙεδ, ηοηδ ('οπνβίι, ίΙ γ 3 ςηρίφΐε Ιεπιρ-ί, η'βνοίΓ ρυ ΐΓΟυνερ εη

Ηιχ-Ιιιιίι πιοίδ ά'&ίυάο, ακε ίεηΐβ [ανίβ ϋβΐιβ ηοίτβ ΡαΙτοΙοφε Ιιιΐίηβ. Μ. ΠεηζίηκεΓ, ρΓοΓρδδευτ (Ιε ΤηέοΙοβίε β Γί'ηί-

νερδίΐό (Ιο ΝνιΐΓΖϋουΓΒ, ει Μ. Κείβδηιαπη, νίεβΪΓβ (ίεηβΓ»Ι οΌ 13 πι^πιρ νίΙΙρ, ηουβ ιιυιΐιΙ.-ιίρηί. .ί |3 ϋαίε (Ιο ΙθίυϋΙεΙ,

η'βνοΪΓ ρυ ί•*3ΐεπιεηΐ ϋυΓρΓειιΠΓε νιιε εενίε [ανΙε, δοίι ο";ιιΐδ Ιε ΙβΙίη βοίι άαηδ Ιε ΒΓεε (Ιβ ηοίΓβ οΌιιόΙβ ΡαΙτοΙομε. ΕηΙίη,

Ιε δϊνβηΐ Ρ. ΡΗΓ3, Βι•ηύ(1ίε1ίη (Ιε δοΐββιηρ, ει Μ. Βοηείιν, οϋΓεοιευΓ (Ιεδ ΑηηαΙεί Λε ι>ΙιίΙο$ομΙιίε οΗτέιίεηήε, πιϊδ βο

εΙέ(ϊ (Ιβ ηουβ οοηνΒΪηοΓε ο"ιιηβ βειιΐε εΓΓΡϋΓ 1,νρΡΚΓ;ιρΙιϊςυΡ, οηΐ υιέ ΙοΓοίδ ύ'βνουεΓ ςιιε ηουδ η'βνίοηδ ρ38 ΐΓορ

ρΓόδππιό οίε ηοίΓβ ραΓΓηΙΙβ εορτεοιίοη. ϋ»η5 Ιε Οίει-^ρ δε Ιτουνεηΐ ιΐο Ιιοικ 1»ιίηίδΐΡ8 εΐ άπ όοηδ ΙιεΙΙέηίβίεδ. ει, εε ςυί

βδΐ ρΐιΐδ Γ3ΓΡ, (Ιβδ ηοπιπιεδ ΐΓβδ-ροίίΙίΓβ ει Ιι-β*-ρΓ3ΐΐφΐε8, βη Ιίίβη ! ηουβ Ιρλιγ ριοπιεΙΙοηδ υηε ρπηιε ϋε 25 οεηΐίιηβϊ

ρ;ιρ εϊυο,υε ΓαυΙε ςο'ϋδ ύέεηιινΓΐΓοηΙ (Ι»ηδ η'ίιιιροΓίε 1θ(]υε1 όο ι:08 νοίυηιεδ, 8\ιγΙοιιΙ εΐ.ιηδ Ιεβ §;Γεοβ.

Μ;ιΙ§γρ οε ςιιί ρη^έύβ, ΓΕϋίίευΓ (Ιεδ εοηηοοηψίεΐί, δεηναηΐ ϋθ ρ'υδ εη ρΐυβ ΠιηροΓίαιιοε οι ηιέπιε Ια ηβοεδδίΙΑ

«Γυηβ οοπ•«οιίοη ρ»ΓΓ3ίΙβ ρουΓ φΐ*υη ουντα^β βοίι νεΓίΐ3ΐ)Ιβπιεηι υΐϋο ει εδΙίιιιβοΙε, δε ΗνΓβ (Ιερπίδ ρΐυδ (1'υη 3η, βί

εδί ΓόϊοΙυ άο δβ Ιίνπτ ίυδφΐ'α Ια (1η ίι υηε ορεπίκιη Ιοη^ιιρ, ρόηίοίε ρΙ οούΐεηδβ, δανοίΓ, Ια Γέντδίοη ρηΙΪΡ.Γβ βί

ΜΐιίνβΓδεΙΙε ϋε δεβ ίηηοπιΙίΓαηΙεβ οίίοηέδ. Αίηδί οΐυιουη ^β βεδ νοίυηιεβ, 3υ ΓυΓ ει α ηιεβυΓΡ ςυ'ιΐ 1ρ8 τεηιεί δουβ ρρρδδο,

βδΐ οογγι^ι'• ηιοί ρουΓ πιοί (Ι'υιι ηουΐ 3 ΓαυίΓβ. 0ιΐ3ΓαηΙε Ιιοπιιηεδ ν δοηΐ ου γ βεΓοηΙ οεοηρύβ ρεικίβηΐ 10 αη*, εΐ υιΐθ

δοιηπιβ (|ΐιϊ ηε βαυΓαίΙ έίΓε πιοΙη(ΐΓ8 ιί'ιιη (Ιεηιί ηιϋΐϊοη Λα π-αηεδ οΜ οοιχαιτοβ ά εβι ίιηρΟΓίαηΙ εοηίΓοΙβ. ί)β οεΙΙβ

ιη;ιιιι'ΡΓβ, Ιββ ΡυΙιΙΙοαΙίοιίδ (Ιεβ ΑΙεϋετβ ΟαΙΗοΙίηΗεί, ο,ιιΐ άβ]α δβ (ϋδΐίιι^υιπειιΐ οη(Γ8 ΙοιιΙεδ ρβΓ Ια δυρόπθΓΐ»Λ (Ιβ ΙευΓ

οΟΓΓβειϊοη, η'βυΓΟηΙ (Ιο πνη1»•β, βουβ οβ ταρροη, (Ιβιΐδ βυουη Ιρπιρβ ιιί όαηβ αυρυη ραγβ; εαρ ςηεΙ βδΐ Ι'έ(ΙίΙριΐΓ ο,υϊ

ροιΐΓΓ.•ιϊΙ οι νουιίΓΗΐΙ ββ Ιίνητ ΑΡΚΕ8 ΟΟΙ'Ρ α αΌβ ΐΓβνβυχ δι ρ63ηΐ8ίθ|ΐΐΡ8 ΓΙ ϋ'ιιιι ρπχ δί εχοΓΐ)ίΐ3Πΐ? II ΙαυΙ

οοΓίβδ Λιτβ 1):ρπ οίηέΐτύ ιΐ'ιιηβ νοοβίίοη (ϋνίηο 3 οεΐ εΙΓεΙ, ριιΐΐΓ ηε γροιιΙογ ιιί (ΙοναηΙ Ια ρείηε ηΐ άεναηΐ Ια ϋόρειικε,

κιιΠ' ηΐ 1 ιγ<η|ιιο 1'ΠιΐΓορο δανβηΐε ρΓοεΙαηιβ ςιιο ίαηΐ3Ϊ8 νοίυηιρί η'οηΐ όιέ ειΐίιέδ βνεο ΙαηΙ (Ι'εχαοΐίΐυίΐε φΐε εευχ (Ιο

Ι.ι ΒώίϊοίΙιέφιε ηηίνεπεΙΙε (Ιη ύεΐ(^- Ι. ε ρΓεδεηΙ νοίυηιε εβι α"υ ιιοπιΙιγρ Ηε οοιιχ Γύνίβέβ, εΐ ιοιιβ εευχ ςυϊ Ιε βεΓοηΙ

α ΓανειιΪΓ ροΓίεΓοηΙ οεΙΙο ηηΐε. Εη' οοηδέςυειιοε, ροιίΓ ίη^ίτ Ιεδ ρΓο^υοΙϊοιιδ αΌβ ΑΙεΙϊεη ί'ιιΙΙιοΙίφΐΜ βουδ Ιο ταρροΠ

ά • 1ϊ οΟΓΓροΙίοη, ϋ ηε (αοϋτα ρΓβικίΓΟ φίρ οειιχ α,ιπ ροΠβΓοίιΙ ρη ιδίβ Γαιίβ ιοί !γ3ο6• Κουδ ηε Γεοοηηαίδβοηβ αυε εεΐιο

έϋ.Ιίοη ρΙ οεΙΙεδςιιί δοϊντοηΐ 80Γ ηο* ρίβηοηεβ ϋε ηιέΐβΐ βίηΜ εοΓΠίίέβδ. Οη ΟΓοναϊΙ αυίτείοίδ αυβ Ια βϊέΓβοΙ.νριβ

1ηιπιοΙ)ί]ίδ3ίΙ Ιβδ Γαυίεβ, αΐίεικίυ ςη'ιιη οΐιοηέ <1β πιόΐαΐ η'εδί ροίιιΐ όΐ38ΐίφΐε; ραδ(1υ ΙουΙ, ΪΙ ίηίΓοιΙυίΙ 13 ρβΓΓεεΙιοη,

εατ οη α ΐΓουνή Ιβ πιογεη ϋε Ιβ οογπκοτ 3υδίΐυ'α εχΐίηι'Ιίοη (Ιο ΓαιιΐΡδ. Ι,ΊΙύόΓΡίι α έΐό Γενυ ραΓ Μ. ΟΓαοη, Ιβ ϋτεο

ίατ (Ιεβ δτεεδ, Ιε ϊαΐΐη ει Ιε ΡΓαηεαίβ ραΓ Ιεδ ρΓεηιίεΓδ οοΓΓεεΙειίΓδ (Ιε 1η εηρίιαίβ εη ορ» Ιβη^υεδ.

Νοιιβ 3νοηδ \ά οοηίοΐαΐίοη (Ιε ρουνοΪΓ ΠπΊγ ιοί ανϊ$ ρ;)Γ Ιεδ ΓρΠβχίοιίδ δΐιίναηΐεδ : ΕηΠη, ηοίτε βχεηιρίε ϊ (Ιηι ρηΓ

ΛΟΓαηΙβΓ Ιββ ΒΓαηιΙεβ ρυοίίεαϋοηβ εη Ιΐαϋε, εη ΑΙΙεπιβ^ηε, εη Βείβίςιιε ει ρη Κγ.ίπορ, ρ;ιτ Ιβδ ϋαηοηί ()ηι$ .Ιο Κοιηε,

Ιε αο-ίϋ/ϋε ΝαρΙεβ, Ιο 5«ί»Ι ΤΙιοιηα$ άβ Ρβπιιβ, νΕηημΙορέιϋβ τεϋφακε ά». ΜηηϊοΙι, Ιο τεοηοιΙ (Ιεβ ύέεΐατρίχοτν, (Ια

τϊΐί» άβ ΒηιχρΙΙεδ, Ιε^ι ΒοΙΙαηάϊϋε$ , Ιο 8ικιτη ει Ιε δρίείίι'ι/ί! (Ιε Ρα'πί. .Ιυίο,υ'ίιί, οη ιι'3\•αί1 δυ ΓβιηιρπιηεΓ φΐε <1θ3

ο:ινπι?εδ οΌ οοιιπε ηβίείηε. Ι,εβ ιη-4", οϋ δ'ειίΒίοιιΙίδδεηΙ Ιεδ ϊη-Γοϋο, ΓαΙβαίοιιΐ ρειίΓ, οι οη η'οδαϋ ν ΐοποηβΓ, ραί

ιταίηΐο άα δε ιιονεΓ εΐαηβ οεδ ηηίΓηεδ δαηδ ΓοηίΙ εΐ 83ιιϊ τίνεβ; ιηαίδ οη η Ιίιιί ραΓ 88 ΓΐΜριεΓ α ηοιιβ ίηιίΙεΓ. Βιρπ ρΐιΐδ,

δουβ ηηίΓε ίπιριι1•ίίοη, (Ι'βηΐτεβ ΕιΙίΙεπΓδ δε ρηίραΓβηΙ βιι ΒιιΙΙα'ηε ηηίνρτδβΐ, απχ Οίαιιοηί (Ιε ιοιιίεδ Ιρβ 0οιΐ(;Γ6ϋ.Ίΐιοηδ,

3 Ι

Γηιιΐ

.ν

ίο

 



ΤΒΑϋΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΕΙΟΑ ά,ί

8Μ01ΊΛ ΙΥΎ, ΛΝΝϋ3Μί.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜίΙΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ.

δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΒΠ

ΕΡΙδΟΟΡΙ ΝΥ88ΕΝΙ

ΟΡΕΒΑ ΟϋΛί ΒΕΡΕΒΙΒΙ ΡΟΤϋΕΒϋΝΤ ΟΜΝΪΑ.

( Ι'.ιΐ. ΜογβΗ. 1638.)

«ΚΝΟ ΒΕΙΙϋΟ ΟΟηΒΕΟΤΙϋδ ΚΤ ΑΟϋυκΑΤΙΙί» ΕϋΙΤΑ ΕΤ ΜΙ'1.115 400 ΤΑ.

Α(ΧϋΒΑΝΤΕ 3.-Ρ. ΜΙΟΝΕ,

ηΐΒΙΙΟΤΙΙΙ.ί .1 ΠΕΗΙ ΙΙΝίνΕΗβνΚ,

Β1ΤΚ

ΟΓΗδΙΟΜ ε0ΜΡΙ.ΕΤθηΐ)Ι1 ΙΓί 9ΙΝϋυΐ.03 βαίΕΝΤυ: Εϋςΐ.Εδ1Α5ΤΙ0Λ ηαμο$ επιτοιικ.

ΤΟΜϋΒ ΤΕΒΤΙϋδ.

ΥΕΝΕυΝΤ ΤΚΙΑ ΥΟΙΛ'ΜΙΚΑ 33 ΓΚΑΝ0Ι8 ΟΑΙΧΙΟΙΗ.

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ νΠΝϊΤ ΑΡϋϋ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ Ε01ΤΟΒ.ΕΜ,

ΙΝ Υ1Α ΠΚΤΑ ΟΆΝΒ0Ι8Ε, ΟϋΜ ΡΠΟΡΚ ΡΟΠΤΑΜ Μ3ΤΕΤΙ& ΡΑΗΙδΙΟΚϋΜ νΐΜ,ίϊΟ ΒΈΝΡΕΛ

ΝΟΜΙ.ΝΑΤΑΜ, 8Ευ ΡΕΓίΓ-Ι/ΟΛΎ/ίΟΙ/βΕ, ΜΙΝΟ νΕΚΟ 1ΓΊΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΙΙ13ΙΝΑ.

1863



ΤΒΑϋΙΤΙΟ 0ΛΊΉΟΜ0Α.

8ΜϋυΐΑ ΙΥ-Υ, ΛΝΝϋ5 401.

ΕΕΕΝΟΗϋδ

ΑϋϋΤΟΚυΜ ΕΤ ΟΡΕΗϋΜ ΟϋΙ ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ XI.VI ΟΟΝΤΙΝΕΝΤϋΚ.

Οικε ιΙίΙΙνία ρτίτηοίαηΐιΐΓ, ίπ νιιιιγ ρηηιηιη ίηίκτ ορβκα Οηηοτ'ύ Νι/καιΊ (οιηρπηηΐ.

δ. ΟΚΕΟΟΒΙϋδ, ΝΥδδΕΝϋδ ΕΡΙδΟΟΡΙΙδ.

δοκίΡΤΑ οοβΜΑΤίοΑ (οοηΙϊηιΐ3ΐϊο).

ϋε 8ηϊιη8 βΐ Γβδίιιτβοϋοηβ ϋϊβΙοΒίΐδ ςαϊ

ϊηδΟΠϋϋιΐΓ Μαοτίηϊα βχ εάΊΐϊοηε Ιοβη-

ηΐ5 ΟηπδΙϊβηϊ λνοΙΠϊ, οοΐΐηία ευπι ββ

ςυβω βηπο 1840 Ι.ηηάίδΐΐϋΐϊ (Ιβάίυοβη.

(ιβΟΓ^ίιΐδ ΚΓβ&ίη^βηίδ. 11

ϋε \ι\ΪΆΐι[\ϊ)Μα (|ΐιί (ΐπΐ'ΐιιαΙυΓΟ &1>πρίυη(υΓ. 161

ϋοΟΜΑΪΙΚΑ ΙΗΚΙΑ.

* Τβ5ΐϊΠ10ηΪ8 8^νβΓ8ϋ5 Ιϋ(ΐ8305,ΐηΙβΓρΓβΙβ

βΐ βοηοΐϊβδίε ΙηυΓβηΙίο Ζαο3§ηϊο. 193

ϋβ 88ΠΓ.18 Τπηϊ1αΙε,Γρ_ιοά δρίΓΐιΐδ δβηοΐυβ

δϊΐ 1)<3ΐΐ3. ΕδΙ ερίδίοΐβ 189 δ. ΒβδίΙϋ. 235

ϋβ (1ί1ΓθΓ6ηΙΪ8 βδδΟΠίίβϊ 81 Ιΐ^μΟδΙβδθΟδ.

ΕδΙ βρϊδίοΐβ 38 8. Ββδϋϋ. " 235

ϋεβηίπιβ 3<1 Ταΐΐβηυπι. ΕχδΙβί ΐηΙβΓΟρβΓβ

δ. Ογ68οπϊ ΤΙιβυιιιβΙυΓβί. 235

ΑδΟΕΤΙΟΑ ΚΤ ΜίδΟΕΙΧΑΝΕΑ.

ϋβ ρΓοΓβδδϊοηβ ΓΙΐΓΪδίϊηηη. 237

ϋβ ρβΓίεεΙβ Πιπ'δΙίθπί ίΠΓΠίβ. 251

ϋβ ιηίΐΐΐϋΐο ΟΙιπδΙίβηο. 287

ΑάνβΓδϋδ 605 (1111 08δΙΐ§3ΐΐθηβδ «ΡίξΓβ Γβ-
τιιηΐ. χ 307

ϋβ νΪΓ^ϊηϊΙβΙβ, Ερΐδίοΐβ βχΙιΟΓίβΙΟΓία αά

Γηι^ι νϊΐβαι. 317

ΑάνβΓδϋδ βοδ αυϊ ϋβρίΐδίηυαι (ϋίϊβπιηΐ. 415

ΟκΑΤΙΟΝΕδ.

ΟοηΐΓβ π.'ίΐίΓηποδ. 434

Ι. ϋβ ρβυρεπ&ιΐδ βηιβηίίΐδ. 454

II ϋβ ρβυρβπΐηΐδ βαιβηιϋδ. 454

ΟοηίΓα ΓϋΓηίοθποδ. 490

ϋβ πιΟΓίιπδ. 498

ΑάίιΟΓίβΙΟΓϊβ 8(1 ροΒηίΙεηΙίβηι. 539

Ιη ρπηοίρϊυπι ^απίοπιω. 539

Ιο βροδίοΐοδ ΡεΙηιπι 61 ΡβϋΙυπι. 539>

ΠοηΐΓβ Μβηϊβΐιβίοδ. 541

Ιη δυβπι ΟΓίΙϊηβΙϊοηβιη. 543

ϋβ άεΐΐ3ΐβ Ρϋϋ βΐ δρίπΐϋβ δβηοΐΐ. 554

ίη ΒβρΙίδπιυπι ΟιπδΙι'. 577

Ιη εΐΐΓίδΙϊ ΚβδαΓΓβοΐϊοηβηι ογοΙ. ςυίηφίβ. 599

1η Αδβεηδΐοηεπι ΟιηδΙί. 690

ϋβ δρίΓΪΙα δ8ηβ1ο. 695

Ιη δ. δίθρηβηυω ρΓΟίοηαβΓί^τβπι. 702

Ιη βυηκίβπι. " 722

ϋβ 8. ΤΙιβοάοΐΌ πιβΓί^Γβ. 735

Ιη XI πιβΓί^τβδ. " 749

Ιη θοδιίεω. 774

Ιη ΐ3ϋ(1βηι Γγ3!π8 Β,Ίδϋϋ. 787

ϋβ νί(3 8. ΡβΙιΐδ Ερίιΐ'βϊηι δ^τί. 819

ϋβ ΜβΙβΙΐο βρΐδβορο. 851

Ιη ίαηβΓβ ΡαΙοηβΓίΗ). 863

Ιη ΓαηβΓβ ΡΙβεϊΙΙ» ίηιρ. 878

ϋβ νΐΐβ Β. 0Γβ§0Γϋ ΤηβυηιβΙυΓρ. 893

Πβ νίΐ3 δ. ΜββΓΐηβΒ. 959

* ΕρϊβΙοΙίΒ. 999

ΡΓβΚαιβηΙβ βχ ορεήουδ άερβΓάϊΙϊδ. 1107

ϋυβίΑ.

Ιη άΐβηι Νβΐηΐβιη Οοπιίηϊ. 1123

ϋβ οοοϋΓδυ ϋοπιϊηί, άβ ϋεϊρβΓβ ΥΪΓβϊηβ

61 άβ ^υ5ιο ,ίοδβρη. 1151

Υβποπιπι ηοΐ». 1182

Ιηάεχ βηβΐ^ΐίουδ. 1250

Υϊάί αά οαίαιη Αν/μι ΐοηϊ οοΙΙαϋοηη* οτάίηΐί ηονί «ιιιβ νίίίή.

ΡίΠδϋβ. — Εχ Τγρϊδ ^-Ρ ΜΙΟΝΕ.



1Ν ΟΡϋδΟϋίϋΜ δΕΟΙΈΝδ . .

ΜΟΝΙΤϋΜ

(Ιο. ΟιπδΙ. \Υυ£.Γ, Αηκάοΐα Οτ<εεα $αετα ει ρτο[αηα, Ιονη. 11, ΙΙαηιίιιΐΓβϊ 1722, ΐη-8*.)

Ρ/ιβΙοβϋδ α,αΐ ΐηίοΓ Ογο^οππιτι Ννδδίηηηι βΐ Μβεπηηηι, βογογοιτι β]ιι$, άε Αηΐτηαεί Κεηιττεείχοηε , Γαοί»

εχ οΙ)ίΐυ Ββδίΐϋ Μ. οεεαδϊοηε, ίηΐβιτβδΒίϋδβ ΠηβΊΐυΓ, δεηιρεΓ Ιεείυ (ΙΊ^ηυ» ηιίΐιί νίβυδ εβί, οΐ) ΙηάΊΐδΙηβη

βΐ άΌείπηβηι, ςηβηι 3(1 3Γ£ΐιιηεηΙΐ Ιιι^ιΐδ ΐΓβείβΐίοηεηι ΡβΙβΓ ορίΐηιυδ αιΐιιΐΐΐ. ΡεΓδρεχΐ ίπιίοιη, Ιοίαηι εοηι-

ηΐΐΊΐΐ;ιιϊοηοιη ρίιιηΐιιΐδ Ιοοίβ ϊη ιι Ι πιφιβ εϋίΐϊοηβ Ρηπδίβηϊϊ, ϊηιρπηιίδ νει-ο ίη ρτϊοΓβ, ρεδδίπιε 3εεερ(3ηι

βΐ ηβΐηίβηι εββε. Οιιοϋ ία βρρβτβΓβΐ, ρβπβιτι ίΙΙϊυδ Ιοΐ3πι ευηι νβΓδίοηβ Ι,βΙΐηβ ρπδΓιηβ ηοΐίδηυε ηιεϊβ

Γ\1ιίΙιοΐ(1»ιη εεηδυϊ, άεϊηάβ νεΓΟ δ3ΐϊ8 πιβ Γεεϊδδο ρυΐηνί, ει νβπείβιεβ ΙεείΙοηηπι ιηηΐιιιη δυ1>1ηάΐεατβιη.

Οίεπιηι ίρδ* ΠΙ» ν3ΓΪεΐ3ΐεδ εχηίΙ)εηΙιΐΓ 3 ιυβ εχ ιΐιιοΐιιι* (ΙϊνβΓβιβ οοιίίαίιιΐδ, ίΐβςυβ βοη» ηοΐ», εΐ

ιβ ρΐυπιηιιηι, δβΐΐεηι ίη ϋδ, ςιι* ηϋι-ιψίδ δΐιηΐ ιηοηιεηιΐ, βεειιηι ίηνΐεειη εοηδρίΐ'.ΊηΙίΙηίδ. ΑΙΙβΓ εοπιιη

οπι.-ιιηεηιιιηι εδί ίηδίβηίδ Βί1>1ϊο1ηεεχ, ψι:<ιη ίΙΙιΐδίΓΪδ Ζ:ιγ1ι:ιιί:ι8 Γοηηιΐιΐδ ηΐ) ΙΊΓι:η1).κΙι, ΙΙο'ιριι 1>Ιίοαβ

Μ(Εΐιο-Ρι•.Ίη(•οΓιιι•ΐηπ;« δβιΐ3ΐ0Γ ηιεπίίδδίηιυδ , βΙβΙΟΓςυε τεί ΓιΙΙβΓαπ,τ Ιιοοϋε ρΓχείριιυβ, ηοη Ιβηι βϊηί

βεΓν:ιΐ, (](ΐ3πι επκΐίιΐβ π,ιιοϋ 3(1 ιΐδΐιηι εοηιηιηηεηι εββε μιηεί. δεπρίυβ ϊδ εδί βχειιΐο χιν ίη εηβι 1;\, Γοπηηηι-

αυε τεΓεη ς,ηβπί οι-άΊηίδ, ρΓοιιΐ (Ιεδίτίηίΐιπ' 3 άΌεΙίδδίπιο .1. Ηεηπεο Μ:»ϊο, ίη ΒΐυΙίοΙΙιεεβ υΐΤοιιΙιαοΙιίηηι

ηΐΒΐη ραιΊε ιι, ρ3(*. 425. ΡοΙϊο εοιΓιοΐβ ϋΐίυδ 157 ίηεϊρίΐ Ηχε άΊδρυΟΙίο εΐ ιΙεειιι•ι•ίΐ υδπ,υε 3(1 ρ. 257.

Ει Με ( \(ί-|)λ 1ι:ι1)ι•8 01. Μ:ιϋ) αάΐϊΐιν Ματαϊηϋια ιιιηί ναήεΐαίε* ΙεεΙ'ιοηιιηχ, εαϋίαταρίύ ρήηιαηι ηιαηιιιιι

εαΐαηηηηηε ααηοιεεηΐε*. Αά εαΐεεηχ άϊαριιΙαΙΐοηΊί , ηεηιρε /Ό/ιο 251, ο, οεηιτηιηΐ παρασημειώσεις τι

νές, 8(ΊιοΙί3 φιινιΙ,ιιη, αά Ιηιηι• ϊρ$ιιηι ΐταΗαΙηηι. Ποτηηι βεΐιοϋοηιηι αΓιαχια ε τεαϊοηε Ιεχΐιι$ ροηί ανρετηηΐ,

ηιοχ Γκιιι ηιατιι'ιιιΐ! ιραίιαιη ηοη εαρετεί οηιηία, ιε'μ•εΙα αά Ιιιιιιο ροίΐτεηιηιη [ιιαχ Ιοειχηχ. Ι)γιπ.|ικ• ρ:ιιιΙο

ροδί ιιιοικΊιιι-, ίΓΐιοΙϊα χρ»ο εοάίεε ε»»ε τεεεηϊιοτα, εΐ $ετο αάάίΐα. ΛΙηυε ίδΐυά ηυίϋεηι εχειηρίιιιιι εηηι

('ΐίιΐο, εεΐ. υίΓοηυηεΙιίί ριοιίΐιιΐί 3(1(1υ<Ίΐΐ8, εοηΐυΐίΐ ϋΐιΐδίπδ 8ΐεΊηΙιε1ίιΐδ, βεΓεηϊδδίηιΊ ΡοΙοιιίιιπιη) Γε^ίδ

ιιι ίιιΐδΙβΓ τεδίίίειίδ ίη ιπΙ»• 3(1 Μοεηιιηι Ι'γ.ίικ ■»1Ίιι•ΐ:»ιι:ι, εβηυε ορεΓα ρι•ο 8ΐη§ιι1»π, φ>Λ ρο!1ε(, Ιιιιπιηι

οιρ.ηίκηιιε ^επετίβ ΓιιΙεΓβΓυηι ηοΐϊΐϊα ει άεχ(εΓ)ΐ3ΐε ιϋΠ^επίεΓ εΐ ΓεΙϊεϊΐεΓ (Ιοίαηείιΐδ εβί, γβγο οιηηίηο

κο$(γ.ί ίεΐαίε εχοιιιρίο, εΐ νεί ϊϋεο 3ι1 ροδΙβΓΪιαΙοιη οηιη'ιηο ηιεηιοΓβηίΙο. ΕβΟ νεΓΟ ρ»Γΐ νίΓΟΓυιη ίηεοιη-

ρ3Γ3ΐ)ί1ϊ ηοη ηιίηυβ ηιβο, ιρκιιιι ρηϋϋεο, ηοιηίηε ργο Ϊ8ΐο ΙίιιοΓηβ ρΓονεΙιεηίΙί βΐιιόϋο μπαίκκ (ΙεεβηΐεΓ ει

οΙΏείοδπ ρεΓδοΙνο. ΑΙίεΓ εοϋεχ ρεΓνεηΐΐ 3(1 ηιε 1>εηεΓιεΐο Κεν. Ζη<:1ι»Γί;η ΙΙηδδοΙιη.Ίΐιηϊ, νβ(Ί)ϊ (ΙΊνίηϊ βριΐιΐ

ΟΙιΙεηΙιυΓ^εηδεβ ίη ΥΥΐςρ-ίβ ιηίηίδίΓί δοΐεΓίΊδδίπιί <Ιεχ(εΓΓΪη)ί(|υε, ηυί ε]πδ ιιιϊΐιΐ εορίηιη ΙίΙιιτίΐΙΊίοι- ΓεεϊΙ.

Γ.νΙ ϊΠε, ιηευ ]υ(1ϊεΊο, ε]ιΐ8(1ειη ει χΐ3ΐϊδ εΐ Γοπιιχ ειιιη ριϊοΓΟ, ίη εΙι»Π3 (ΙίΙίμπιΐΓΓ ε( <πι ;ιΐι• εχ3ΐ'3ΐ(ΐ8,

ηΐηιιε ίιΙ Ιι.ιΙιρηδ ρΓ:νοίρπιιηι, ιριοιΙ, ειιιη ε»ιηιηεη(»ι'ιη Ιι:εο (ΙίδρυΙιιΙίοηϊδ ΓηΓίιΐίΐιη ΓεΓεΓβΙ, εοΐΐοηιιεηΐίιιηι

ιεπηοηεβ ιΙι-βεΓίρΐϊβ ταϋΓο εοΙοΓε ιΐίδριιίαηΐϊιιηι Οτθ^οτϋ ει Μ;ιοιίιι;<' ηοηιίηϊυυδ, 3 88 ϊηνϊεεηι ι!ί$1ΐη-

•ιιαηίυτ. 0η;(: (|ΐιί(!εη) τεβ δΐιυϊηϋε εοηΐεχίιΐδ δειΊυιη οβίνβίε ί11ιΐ8ΐΓ3(, (ΐιιεηιαιίιιιυιΐιιιη νεί εχ δρεεϊηιίηε

ηιιοιΐ ίρδε <1«'*1ϊ , ρ3ΐευίΐ.

Ρατηοι.. Γιβ. ΧΙ,νΐ.



41 125. ΟΚΕΓ.ΟΚΙΙ ΝΥ58ΕΝΙ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ί4> ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Ο ΑΟΓΟΣ

ο λεγόμενος

ΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΑ.

δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΚΙΙ

ΕΡ1500Ρ1 ΝΥ58ΕΝΙ

ΌΕ ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΒΕδϋΚΚΕΟΤΙΟΝΕ ΌΙΑΙΟΟϋ8

απ υίδαιιιπτπι

ΜΑΟ ΚΙ ΝΙΑ.

(Τβχΐυπι οηηΐιιΐίπιιΐδ εηπι εάϊΐϊοηβ ίοίη. ΟβοΓβϋ ΚηΙιίπςοπ, ςυκ ρΓοιϋίΙ Ι.ιηιΙίΛιιιΙί, 1840, ϊη-8". α>ιτ.)

Οϋίτι ϊη^εηδ ϊΐΐβ ϊηίΟΓ βηηείοδ Βακϋίιΐδ οχ Ιιιιηιηιΐϋ

νιο βά Ι»οιπη ηιϊ£Γ3δδεΐ, 61 εοηιιηιιη'ΐδ οαιίΒ» Ιιιείιΐδ

ΕΟΰΐΜΐϊδ 6ΧδΙΪΓΐδδεΙ, 3ΐ<]118 8113111 1Η1Ι1Γ. δΟΓΟΓ 61

ηιη(}ϊ5ΐΓη νίΐοο δυρετδίεδ οδδβΐ, «'^ο ηυίιΐοη δΐυάίοδβ

ί1>:ιιι>, ιιΐ ί,'ΐιιιι ΊΙΙα ροηπηιιηίο'ΟΓβηι εηίβηιϊΐβίεπι,

ηιοτίε Ιϊαίι-ϊβ βεοβρίβπι. Αε ηιίΐιί, Ιβηΐο αεεεριο

(1(:ΐΓΪιιιεπΐο , αηΐπιυδ νεΙιειηειιίεΓ ηιιχϊιΐδ αίςυβ ιΐο-

Ιοιο εοηΓεεΙυδ ογ.ίΙ, εΐ ίΐίςυβηι ροοίιιιη Ιηπ-νηιηΓυιιι

ΓεςυίΓεϋαηι ηιιί ίβςυε ιυη^ηυιη χ^πΐιηΐϊηϊδ οηιιβ

βϋδείρεΓ6( 3ΐ<]ΐΐ6 ε^ο. υ ι ηιιίειη η 1 1 ο γ βΐΐβη Γυϊηιυδ

ϊη εοηδρεείιι, ηιιηί ηυίάβιη ηΐ3(;ϊδΐΓ3 τϊδ3 ΓβΓπειιϊι

βΐιΐηαΐ άοίοιεηι : εΐεηΐηι ]»ιη εΐίαιη ίρβ» τηοΓίϊΓοΓΟ

ηιοτυο εοΓΓορί» έπα. Αι ίΐΐ» ηυοιιι»ι1ηιοι1υπι εςυο-

ΐ'ϋΐΏ ι•ι><50ΐκ1υπιηι 3ΠΪ8 ρβπΐϊ ΓβεεΓβ δοΐεηΐ, οιιιη

ρεητιΊδίδδβΙ ιιιίΐιί ιιΐ ϊηιρείιι άΌΙοπδ ραυίϊδρεί' ΐΓβηβ-

νεΓβϋδ 3§εΓεΓ, ρο•5ΐβ3 οταΐϊοηο ηιβ ΓερπηιβΓβ βίςυβ

(1) Τοϋ έτ άγίοις. 1η*επρΐίο εοα\ πίδ. Α, δίνβ

Ιί/^Η&αεΛϊαΝί,ειιπιεαςιΐίβ ϊη 6άίΐ>δεοιηρ3ΐ•ει, εοηβεη-

ΙΪΙ, ηϊδϊ <ιυθ(1 ριο Νύσσης ΙείξϊΙυΓ Νυσσαέως, βοιίϋΐη

ββηδίι,ηοε ρΓ«ΐεΓ δεπρίοπιιη βεεΙβδ'ΐΗδίιεηπίπι ιηυ-

Γ8Π1, ηυϊ δίβρβ Οι-ββοπιιηι ηοδίππη τδν Νυσσαία 31)

βρΊδεορβίϋβ δειίβ βρρείίβηΐ. Οείηάβ (Ιεδίιηΐ ίοϊα'βιη

νβΓΐ)3 εχΐΓβιηη, 4 λεγόμενος λόγος τά Μακρίνια. Τί-

Ιηΐιΐδ ϊη ιιΐ8. Β. δευ ΗααβΙηιαηϊαηο οΐινίϋδ, 3ϋο

πιοάο εοηοερίιΐδ, ΐΐπ 1ιη1>εΙ : ΛιάΛεξις της όσιας

Μαχρίνης μετά τοΰ ΙδΙον άοεΛφοΰ τοΰ άγιου Γρτ\•

γορίου περί ψυχής- Εθ(1εηι ιηοιίο 8ιΓιι1;ΐ5 ΓβΓβΓΐ,

ΟΓβ^ΟΓΪιιηι ηοδΙΓϋΐη δεπρδίδδβ μακρόν τίνα καίπερι-

καλλή προς τήν άδελφήν Μακρίνην περί ψυχής λό-

γον. Εχ ηιιοειίΒΐιι ιχΐ8ηίΓβ8ΐαιιι εβί, ηυοϋ ει ιβδ ψδ»

εΓ8(1εΓβ ]ιιΙ)βΙ, ϋίηΐυ^τιηι Ιιυηε ηοη ςυϊϋειη ΓβνβΓα

ϊιιίβι- ΟΓεβΟΓίιιηι εΐ Μίεπηηπι ηβΐίίΐυιη, 8β<1 ίηδΙβΓ

άίΒδΟΓίϊΐίοιιίδ α ΟΓΡβοπο εοηδεπρίυιη εδδ«.

Α Επειδή τοΰ ανθρωπίνου βίου πρδς θεδν μετέστη δ

πολΰςέν άγίοιςΒασίλειος, κα\ κοινή πένθους αφορμή (2)

ταΐς Έχκλησίαις έγένετο, περιήν ίέ Ιτι τώ βίω ή

αδελφή χα\ διδάσκαλος, έγώ μεν ήειν (3) κατά σπου-

δήν χοινωνήσων εκείνη της επίτφ άδελφψ συμφοράς.

Καί μοι (4) περιώδυνος ?)ν ή ψυχή, προς τοιαϋτην

ζημίαν ύπεραλγοΰσα, καί τίνα των δακρύων κοινω-

νδν έπεζήτουν τδν ΐσον Ιχοντά μοι της λύπης άχθος.

'βς δε έν δφθαλμοϊς ήμεν (5) αλλήλων, έμο\ μέν

άνεκίνει το πάθος προφανεϊσα τοις οφθαλμοί; ή δι

δάσκαλος • κα\ γάρ ήδη καί αυτή τή" πρδς θάνατον

αρρώστια συνείχετο. Ή δέ κατά τους της ιππικής

επιστήμονας ένδοΰσά μοι προς ολίγον παρενεχθήναι

τη" ρ"ύμη (6) τοϋ πάθους, άναστομοϋν έπεχείρει μετά

ταϋτα τφ λόγω, καθάπερ χαλινώ τινιτω Ιδίωλογισμφ

β τδ άτακτοϋν της ψυχής (7) άπευθύνουσα , κα\ ήν

(2) Ά<ρορμή. Μ» Γβδεπρδϊ ρΓΟ κα\έρμή, ηιιθ(Ι ίη

ε<1ίΐίδ 8Γ31, η»ιεΐ0Γίΐ3ΐε πίδ. υίπυδςϋβ, βιευΐ βΐ νεΓδϊο

Ι,ΒΐΊηη εηπκϊειη νοεβιη τεείβ εχρΓεϊδϊΐ, ςιιοϋ εΐίβπι

ϋ11»δ ΒεΓΪ ούδεΓνβνΐ.

(5) "φείΥ. 113 ΓβεΙβ ηΐδ. ΜίΓυηκμιε ρΓΟ Οιΐΐΐο εΓην.

(4) Μοι 3($ηοδείΙ ηβυΙεΓ εοάεχ, ςυοιΐ Ιβιηεη Ιο-

ευπι ί)»1)«Γ8 ροίεβί.

(5) ,Ημετ. 113 οπιηΊηο βεΓίΙ»βη(1ϋηι εδΙ, ρπευπίβ

υίΓοςυβ πίδ. ρΓΟ ημών, ςιιοιΐ βάϊΐβ εχΐιϊυβηΐ.

(6) 'Ρύμχι- ΡβπηυίΜνί Ιιοε ευηι Ιβεΐίυηβ εάϊΐ.ι

ρ"ώμτ), 3ι1 βχβιιιρίαιη Πι8. ϋίπιΐδςυβ. Πβ ηίΤβεΙϋδ

βηίιιϊ ίηιρείϋ, <1β ςαο Ιιίο δβΓηιο βδΐ, τεείίιΐδ Ιι»;ε

ςαϊόειη νοχ ιΐδϋΓρβίϋΓ, α,υηπι 3Ι18Γ3 III» ρ"ώμη.

(7) Της ψυχής. Ηοβ τβΐίοηβδ 8«"»πιιη3ΐίε3: τεςιη-

ιυηΐ ρΓΟ ναΐ^»!» ΙεεΙϊοηβ τϊ) ψυχή, ςυ3πι τδ άτα

κτοϋν, ειιί νυχ ϊΙΙη ]ιιιΐβ'ιΐαΓ, ηοη αϋηιϊΙΙΐΐ.
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αυτή" το άποστολιχδν λόγιον (8) προφερόμενον (9), Α εοΙιΐηεΓβ εοηα1)3ΐϋΓ ΓαΙϊοηΐϋυβ βυίδ, ΙβηφίΒπι βΐίφιο

τδ μή δεΐνέπ\ τών κεκοιμη μένων λυπεϊσθαι• μόνων ίΓβηο ΐηοοπφοδίΐυηι, ίηιίεεοι-υπι βΐ ίηοΓίϋιιηΐιιιη

γάρ τούτο των ούκ εχόντων ελπίδα (10) τδ κάθος βηΐηιί (Ιίπβεηδ βίβοΐυηι, 30 ρτοΓβΓβΙ)3ΐ ηροΒίο-

εΐναι. Ιΐοιιπι ϋΐοά (ΙΐοΙυηι, φιο(1 ηοη βηβί βΐ ηιοοίΌΓε

οροΠθίΐ ρΓορΙβΓ ϊ11θ9 , ςυΐ οΜοπηΐνεπιηΙ ; βοΐΐβ βηΐηι ίίδ (]ΐιϊ βρεηι ηοη ηηοΐϊΐοηΐ, ί(1 βεείά'εΓε βοίει-ε.

Α. Κάγώπεριζεούσης Ετι μοιτής καρδίας τή λύπη Ο. ΑιηιιεοΒΟΟοηι 00Γ ηιϊΗΐ ίΒβΓΪΙικΙϊηβ ηίςιιο (1ο-

(ΙΙ)Πώςέστιν, εΐπον,έν άνθρωποι; τοΰτο κατορθωθή-

ναι, οΰτως έν έκάστω φυσικοΰ τίνος πρδς τδν θάνατον

της διαβολής ύπαρχοΰσης, καΐ ούτε των όρώντων

■τους αποθνήσκοντας (12) ευκόλως καταδεχομένων τήν

θέαν, οΐς τε άν προσίη (13) δ θάνατος άποφευγόντων

έφ' οίον οΤόν τε ; 'Αλλά κα\ των επικρατούντων νόμον

Ισχατον έν άδικίαις καΐ Ισχατον έν τιμωρίαις τοΰτο

κρινόντων, τίς μηχανή τδ μηδέν ήγεΐσθαι τήν τοϋ ζην

άναχώρησιν, κα\ επί των Εξω τινδς (Ι4)μήδτιγετών

επιτηδείων, δταν τοϋ βίου λήγωσιν; Όρώμεν δέ, εΐπον,

κα\ πάσαν τήν άνθρωπίνην σπουδήν (15) πρδς τοΰτο

β> έπουσαν, όπως άν έν τώ ζην διαμένοιμεν (10). Διά

τοΰτο γάρ κα\ οίκοι πρδςδιαγωγήν (17)ήμΐν έπινενόην-

ΙοΓβ εΐίβηι ΐυηο ιιηιΓιο,υε ΓβΓνβΓβι εΐ «δΐιιβΓεΙ,

Ουο ραοΐο, ίηηυηηι , ροΐεδί ϊιΐ ΐηΐβΓ ηοηιίηεδ ρι•.Έ-

$13ΓΪ, πιιη 3(1εο ηαίιιπιΐίδ ηηχιΚιηι υηίευΐηυε 3(1-

νεΓδίΐδ ηιοΓΙοηι οηΐυιηηίη ηΐηιιε ςιιει•εΐ3 ΐηδΐΐα δίΐ,

30 ηεηυε α,υΐ νίάοηΐ ηιοιϊοηίοδ, κρεεΙηΓβ ΓηείΙβ

3ΐιδΓιηε3ηΙ, βΐ, (ΐυΐοιίδ ηιοϊδ ίηπιΓπκΙ, (]ΐιο:ιιΙ ε]υδ

Γιογϊ ροίεβΐ, οηιη ΓεΓυς!ηηΙ? Ο'.ιίη οιΐηηι ειιηι Ιεξεβ,

φιίοιίδ υΙίηιιΐΓ :κ: γρ^ιμπιγ, ιιι "πι ιηαΙοΙΙβίίδ, Ϊ13 ΐη

δυρρίΐεΐΐδ ηβηε εχίΓοηιβηι ]ικ1ίοοη(, ψιο ρηοΐο, ψιί-

Ιιιΐίνε Γ3ΐίοηί1)ΐΐ3 είϊΐεί ροίεβΙ, υΐ ο,υίδ νεί ίη εχίεπιο

ει βΐϊβηο 3ΐίςιιο νΐΐίβ κορηπιΐίοηοιη εΐ Γεεεδδυηι ρΓο

ηϊΙιίΊη (Ιικ•ηΐ, ηοιίιιιη Ίη ρΓορΐηφιίδ 3ε ηεεεβδβπίδ,

νίΐβιη Γιηίεηΐίοιιβ ? Υίά'επιυ.δ βυίοιη, ίηιμιηηι, οηιιιε

ται (18), ώς άν μή τψ περιέχοντι (19) διά ψύξεως ή Β ηυοφιε βΐϋϋΐιιηιΐιοηιιηϋπιεο δρεοΙβΓε, υΐίη νίιβρει•-

θερμότητο: καταπονοΐτο τά σώματα. Γεωπονία δέ τ£

άλλο χαΐ ούχ\ τοΰ ζΤ,ν έστι παρασκευή ; Ή δέ της ζωής

φροντίς πάντως διά τδν τοΰ θανάτου φόβον γίνεται (20).

Ήδέ ίατρική πόθεν τιμία τοΐςάνθρώποις εστίν ; Οϋκ

επειδή μάχεσθαί πως διά της τέχνης δοκεΤ πρδς τδν

θάνατον; θώρακες δέ, κα\ θυρεοί (21), κα\ κνημΐδες,

χα\ κράνη, κα\ τά άμυντήρια (22) των οπλών, κα\ α'ι

ιών τειχών περιβολαν κα\ σιδηρόδετοι πϋλαι, καΐ ή

τών τάφρων άσφάλει* κα\ τά τοιαΰτα, τί άλλο πλην

6ιά τδν τοΰ θανάτου γίνεται φόβον (23) ; Οΰτως οδν

δντος φοβεροΰ φυσικώς (24) τοΰ θανάτου, πώς έστι

ΐΜΠΜίηιΐδ. Ν :ιηι ίιΙ( ϊγγο (ΙυηϊιοίΙία φιοψιο 9 ηοΐιΐδ,

ηο νεί ρεΓ κβΐυηι νεί ΓΓΪβΐιβ ά\> βεΓεείΓοιιπιΓυδο εοΓριιβ

ηΙΠϊ^οΓβΐιΐΓ ει εοηΙΐεεΓείιιι•, αά ίηΐιαίιίΐηικίιιηι εχεθ£ί-

Ι.Ίΐ:ι 8ΐιηΙ. Λ^γϊιίιΙι ιιι α νει-ο φιίιΐ εβί ιιΐίικί, ηιιηηι νϊΐη:

ηρρ3Γ3ΐιΐ8 0ΐ8ΐιΙ)6Ϊι1ίπιιι? Ν;ιιιι πι ι α η ι Γ) 1 1 ο βοΐΐΐείΐυιΐο

ν'ιΐ36 ηιεία ηΐ0Γΐΐ8 ρΓΟΓδϋδ ηιΙΙ-.ιΙιοΙιιγ. Οιιίϋ ϊΐεπ» ηιε-

(ϋοίιΐΛ ? ηιΐ3 (1ε 03ΐι$3 30 ΙιοηΓπιϊϋιΐδ ΐη Ιιοιιοτε 1)3-

ΙϊοΙιιγ ? Αηηοη ρΓορίεΓεβ ςιιϊ3 ρυ^ηβΓε (ΐ»οϋ3ηι-

ηιοιίο ουπι ηιοτίε β» 3Γ8 νίιΙβΙιΐΓ ? Τηοτβεεδ νείΌ,

1οπθ33, ε1)'ρεί, οοτεδβ , %Ά\βχ ει ϊηηυηιεΜ βγπιλ

ψπΐιπδ νϊιπ Ιιοιηϊηεδ η εοΓροΓΟ ρΓορυΙβεηΙ, ιιιιιγο-

^αδίως πεισθήναι τψ κελεΰοντι άλυπον (25) διαμέ- 0 πιηι ϊΐεηι ίΐιιιΐιίΐιικ, ρθΓΐ33 ΓεΓΓεοε, Γοδδβπιιη ηιιιηϊ-

(8) λσγιον. Η$. Α ίη Ιβχΐυ Ιι.ίΙιοΙ θαΰμα. Ιη ρποιϊ

οιηιι'ιηο 081 βυηιιΊεδεεηϋυιη.

(9) Προφερόμενον. Μβ. Α ργμίιιϊιιϊΙ εύθώς, ϊ. ε.

β χϊ&ϊκρο, ίΐαΐϊιη, ηοη ϊηεοηείηηε (ΐοίιΐβιιι, 8εά 13-

ιηεη ρρκίεΓ ηπιεδίίΐηίοηι.

(10) ΈΛπίδα. Μ§, 11 βιΐιΐίΐ αναστάσεως. Ρογ13$$£

Οπ•μιιΐΊΐί5 εχρΙίε3ΐϊοηί8 Ιογο αϋιΐίιΐίι. ΡαιιΙυε εηϊιη, Ι

ΤΙιεββ. ιν, 13, ςιιΊ Ιοςυδ ηίο ιτδρίείΐιΐΓ, ηοη (ΙίδεΓίε

ιηειηηΓ3ΐ ταΐιη•ι•ι•ιϊι>ιιηη, 80(1 Ι3ΐηεη ρΓοευΙ ιΐιιΐιίο

ΓβδρΐιϊΙ. ΓοΓίβδδβ 'ΐΐίιιι {(Ιοϊδί'ΐηη Γιιίι, ει εχ ιηηιριιε

ίη ΐεχίιιηι Ιι'κ: ΪΓΓερδίΙ.

(11) '/'Γ/ Λύπχι ίη Ιεχίυ ιιΐ5. Λ (ΙοκίϋοπιΙιιι•, 31 ίη

ιηηΓξίιιε ΓΟδίίιυίΐϋΓ.

(12) 'Άχοθνήσκονζας. Μδ. Β ρΓΟ οοηιροδίΐο δίηι-

ρΐεχ ΙιηΙιεί θνήσκοντας.

(13) Προσΐχι. 113 δΠ'Ίρδί βικίοιίΐπΐε ιηδ. υΐΓίιΐδηιιβ,

γιιιπ ίη 6(1ίιίδ Ιοβ.ιΙιΐΓ προοί,ει. Ουκ ιρΓκΙοιπ νβιίοίηβ

γχ ρΓοηιιιιΐίαΐίοηε, ϋίνοΓδηδ νοεαίεβ εοάεηι ηιοιίο

ίΙΓοΓοηΐε, οΠα εδί.

(Μ) ΈπΙ τών ίξω τινός. Ιη εχίνίηιο : ϊΐη νεΓδίο

Ι.ηΐίιι;ι ηη. 1015 οϋίΐ3, ιιοη ίιιΙειρΓεΙί», μί! !ί1ιι;ιΓπ

ηιιΙ ΐνρο^Γ3ρ1ιί νίιίο, ιμιί ρΐΌ βχΐίτηο, 0,110(1 πβΐίΐιιί,

ο!>νίο επ•οι•ε Ιε^ίΙ εχΐηηιο. Ε.ΐ(Ιεη) οηιειιϋηΐίο ίβεΐ»

εδί ίιιειίίΐ. ΡβΓίδ. «η. 1038.

(15) Σχουδήν. Ιη ιιΐΓ3(]ΐιε βίΐίΐίοηε Ιο^ΊΙιιγ ζωήν,

ίη νεΓδίουε «ιιίππι νεπίΐιΐΓ ροΓ ιΐκάίαι», .αύεοςοε

ιχριίηιίΙιΐΓ τδ σπουδήν, ςιιοιΐ Π(1ο ιιΐιίιΐ5<|ΐιι> ιιιβ. ίιί

Ιοχίιιιιι τεεερί. Γοιίβδδε &ε(|ΐιεηδ τεΓΐ>υηι ζήν Ιιυ-

]11Ν ΓΓΓ0ΓΙ8 (Κ'ε3δίθ Πΐίΐ 1ί1)Γ3ΓΪ0.

(10) άιαμένοιμεν. Ιΐ3 ιιΙπιιΐιι|ΐι<• ηιβ. ίη ΙοχΙιι. ΑΙ

ίη ποΓξίηε τοϋ Α Ιε^ίΙΟΓ διαμένοιεν,ί.ε. ρβτηιαηβαιιΐ.

Ι'ιπίφίο Ιεείίο Ιοειιηι Ιιιεπ ροΐεδί. Ρΐαεεί (3ΐηοη

ιιοη ρ3πιηι Ιεείίο ηιβΓ^ίιιβΙίίί.

(17) Διαγωγήν. Ιο ιιίεΐ'ηιιε εοιίεχ. Αι ηΐϊτρο τοϋ

Α οχΐιίΐιεί διαμονήν, ρΓ3ΜβΓ Γεηι. Διαγωγή ειιίιιι ιΐο

νϊΐ.-ε Γπΐίπιιϋιιΐί ει δίβΐιι ιίδυΓραπ βοΐεΐ, ηιιο 1>ίε Γε-

δρί('ί(ιΐΓ. Οίΐίειίδ, φΐίειιιιηιιε ίδ Γιιίι, 3ΐιΐεοει1ειιΙε

νιτίιο διαμένειν, »(1 Ιΐ3ΐιε ειιιειιιίαΐίοηειη δυδείρίεη-

(1;ιιιι ρι-πΙικΊ $ε ρβδδοδ εδί.

(18) Έχινενόηνται. Ε<1ίΙ. ΡβΓίδ. 1015, ηιεηιίοδο

ΗαοεΙ έπινενόηται, ςυοϋ ίη .ιΐΐϋΐα :ιιιιιί 1038 τεείε

ειιιΐΜΐιΙηιιιιιι εδί.

(19)' Περιέχοττι. δίε ΓεβΟΓΪρδί οχ Α ει Β, ρΓο

περιόντι, ςιιοίΐ οδΐ ΐη εϋίΐίδ : δείΐίεεί τδ περιέχον,

εΐί:ιιη δΐηε ηάϋίΐο, ιΐδΐιΐ'ρβΓΪ δοΐεΐ (1ε αειβ €Ϊτεη»ι[«$ο,

εειι Ι.:ιΐίη:ι νεΓδίο τεείε εχρΓΟδδίι. ί.ο(•3 νοίοπιιιι Ιρ^ε

ΐη ιιοΐίδ ΟαΙαΚεη λΑ Μ;ιιι•ί ΑηΙοιιίηί ΠΙ), ιν, § 30,

ϋΐιί Ιε^ίβ ουδέ μέν Ιν τινι τροπή καΐ έτερώσει τοϋ

περιέχοντος. Ι(Ι»•ηι ΜβΓοιίδ Ιϊΐ). νιιι, § 5•ί. ρΙίΓΗδίη

ιΊΙί'ρΙκ ;ιΐιΐ δΐιρρίεΐ, ιιοΐ Ιε^ίδ τδν περιέχοντα αέρα.

1(3 ηοδΙΟΓ ρηιιΐο ροδίεως άν περικρατήταιτδ πνεύμα

τωπεριέχοντι.

(20) Διά τύν τον θάνατον φύβον γίνεται. Ιΐ»

τεείε ('ΐΐίιίο .ιιιιιϊ 1038 εοιίδειιΐίειιΐβ ηιβ. ιιΙγο(|ιιγ,

ρι•Ί εο <μι•.(Ι ίη 3ΐιβΐ'3 ίΙΙββηηΐ 1615 Ιε^ίΙυΓ, διά τδν

τοΰ θανάτου ; γίνεται. Τίδέ ιατρική φόβον πόθεν, Ρίο.

δϋίΐίεεί νοχ φόβον ςυίε δίβΐίοι ρο«1 τί δέ ιατρική δι-

ςυίΙοΓ, Ιοιίιιιι δΐιιιιη, ηεδείο ςιιοηιοάο, ιηυΐονίΐ, ςιια

ρΓορπ3? δειίί νίιιιΐίι 3ΐη εαΊεΓα Ιιεηε Πιιιιιιΐ.

(2!) θνρεοί. ΙΙοε ιοιίιιιι ρΓίεεοηιε εοι). Β ριο

χυραΐοι.

(22) Άμυντήρια. €οά. Α ΐη ηΐΒΐ-βίηε εχΐιίοεί

μυρία άμυντήρια.

(25) Λιά τον τον θάνατον γίνεται φόβον. )1α

ι•ι•(•ΐε ΐ'ΐΐίιίο αιιιιί 103^, ριο ι•ο ιμιοιΐ ίΙΙα ;ιιιιιί 1015

ΙιβϋεΙ διά τών — φόβων. 1ί:ιιΙοιιι ρΙΐΓβδίδ ρΐ'οχίιιιι; 3ΐι-

Ιεεειίειίδ υιΐ3 ειιιη εοϋά. ιιΐδδ. ηοδίΐ'βηι Ικιηι- νίηιΐίεβί.

(24) Φυσικώς. Ιη Ιεχίυ πκΙ. Α οηιίιιίΐιιΐ', ίπ •>ι»* -

ςίηο \όγο ιΟδίίΙυίΙιΐΓ.

(25) 'ΑΛνηον. Οοϋεχ Α ΙεβίΙ άλύπως άλυπον,
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Ιίοιιεδ, εχΙβΓβφΐβ ε)ΐΐδ(1εηι ΓηοάΜ ςυβ βΐίβ <1β εβυδβ Α νειν επί τοΰ κατοιχομένοι) τδν περιόντα; — Μ. Τι δε,

ΙίιιιιΙ, ριν.ΊΡϊφκπιι ιιιρίιι Π10Πί8? ("ιιιιι ί<•Ηι1Γ Π3ΐυ-

ΓϊΙίΙΐ'.Γ πιοΓΝ ;κΙγο ΙειτίυίΠδ 30 Γοΐ'ηιΉΙβηίΙίβ βίΐ. ςυί

ίαοίΐβ ο1)ΐοηιροΓ;ιΐ'ί ροίεβΐ βΐ, ςυί ]υ1)63ΐ δΐιρβΓεΙίΐεπι

ο1) αΐΐβτϊυβ ηιοιϊεηι εχρειΊεηι 3Β°ι Ίίικίίηίϋ ρειτηβ-

ηβΓβ? — Μ.Οαϊά νβΓοςϋ»πΐ3χϊηιβ <1β οβυδΒ ΓιΜ ,

ϊηςιιϊΐ ηΐ3§ϊ8ΐΓ3, ϊρβ;» ρβΓ βεβε ιηοΝ'ΐδ ηεεεδβίΐβδ

:ιι:επ>;ι βίςιιε ιηοΐ68ΐ» νίάεΐυΐ" ? Νοη γιιϊιιι δβΐίδ εβί

3(1 εππι'ιιιαικίιιηι ρΐ εοηφΙΡΓΡηιΙιιιτι εοηδίιεΙαόΌ

εοπιηι, φΐί ΓηΐίοηειτιϊηιΐδΐιΐυηΙϋΓ.—Ο- ΟιΓκΙ εηίπι-

νιτο , 3ηηοη Γβδ ιϋ^ικι ηιορι-ΟΓΪδ ρβΐ , αά οαιη ίιΐφίαηι

Ρξο, ριιιιι ν'κίειηιΐδ ε'ΐηι, ςιιί ρηιιΐυ ηιιΐο νίνεΐιβΐ βΐ

1ο(]υε1)3ΐιΐΓ, 8ΐηβ δρίπΐυ, 8ΐηε νοεε, ίιιιιιιοϋϊίειιι

τερεηΐε ΓβεΙιιιη, οιηη'ιαφίο ει βειίδΐιιιιη ηπίπταΐΐα

Υ383 ει ίηβίΓΐιιτιεηία εχ5(ίηεΐ3, ηοη οειιΐίδ, ηοη : ι π —

τίοιίδ, ηοιι βΐϊο φΐοφίαπι εοπιηι, ςυοηιπι βρρΓβ- "

Ιιοηδίοηεπι, 8ΐι1)ϋΊιΙίιιηι ΛΙφίε 3ΐιχίΙίιιηι δεηδίΐδ 1>3υε(,

υρρΓ3ΐιΙε 3ΐςιιε οΙΓκίπιπ δΐιυηι ΓιιείεηΙε ? ευί δίνε

ϊ^ηοπι δίνε Γειπιπι αιΐιηονοαδ, δίνε ^Ιαιίίο εοΓρυδ

ϊηεί(ΐ38, δίνε εβπι'ινοπδ Γεπβ οίφοίίδ, δίνε Ιιιιιτπ

ιΙβΓοίϋαδ, βιΙ οηιηίβ δίηιίΙίΙεΓ ρεεηδ βΓΠί-.ΐΐιΐΓ. Οιιιη

ίβίΐοτ ίη Ιιίδ εοιίδίδίοΓε ιηιιοιΐο νίιίεβιητ•, νίΐιιϋϊφίρ

ίΙΙη εηυδβ, ςυ3εεαη(|υε ιλιηΙριιι Ϊ1ΐ3 ει-3(, τερεηΐε

νίβυί 8υ1)(1υεΐ3 ηΐφίρ. βχδΐΐηεία ίηεει Ιιιιιι φιο εοη-

εεδδεπί, υΙ)Ί νεί Ι,ιίεβι, ςυειιιαιίηιοιίιιπι ίη Ιυοειτβ

εχδΐϊηεΐ3 (ίι, ευιη Παιηπι», φιχ ηιοιίο ίη εα 3εεεηδ3

ργ:ιΙ, ηεφίε ίη εΙΙγεΙιηίο ιιιιιιιρί, ηεφίε :ι!ίο φίορίηιη

<Γ3ηδίΙ 3ε ΓΡίΊ'ΐΙίι, διηΙ 3(1 βχίΓΟίηιιιη ίηΐεπίυηι ει

βυοΙΊίοιιειη ΓεάίξίΙιΐΓ αίφιε ΐΓ3ηδΐηί^Γ3( , φΐί Πεπ

ροβδίΐ, υΐ Ι.ιηίαηι ηιιιίαΐ'ιοηβηι, ςυί ηυ1ΐ3 τε εεηβ

εοηΠπηείιΐΓ, δίηε βιιίηιϊ άοίοτε ΓεΓΓε ροδδίΙ? Εχ'ιΙιι ^

οιιϊπι αηπικε αιιιΐίΐο, φίοιΐ ςυίάεηι ι-εΐίεΐ ιιιιι εδί, νί-

ϋειηιΐδ , φίικί αιιίαιιι δερηιαίυιη βΐφΐε ιΓΐ8]πηεΙυιη

«8(, Ιιιηι ίρδίιπι ιμπι! Ιηηιίειη κεειιηιΐιιιιι ηηίικβηι δίΐ, Ιιιιιι ίη φΐίιΐ εοηεεδδεηΐ, βίςυβ ΓΡίΙηείιιιη εϊΐ,

ίί,'ηηιηπιιΐδ, ηοη λιτρ, ηοη Ιπτ.ι, ηοη 3(]ΐΐ3, ηοη ηΐίο ηιιορίαηι εΐεπιεηΐο ίη δεδο οδίεηιίεηΐε ϊΠαπα

φησίν ή διδάσκαλο;, τι σοι μάλιστα λυπηρδν αύτ6

Ιφ' έαυτοΰ, τδ τοΰ θανάτου (26) δοκεϊ ; ού γαρ Ικα-

νον εις διαβολήν ή των άλογωτέρων συνήθεια.—Γ.

ΤΕ μεν ουν ουκ ϊστι λύπης δξιον, προς αυτήν εΪ7»ν

έγώ , όταν βλέπωμεν (27) τον τίως ζώντά τε χα\

φθεγγόμενον, ΑΊτνουν κα\ άναυδον (28) και άκί'Λ}τον

αθρόως γενόμενον, κα\ πάντα αυτών σβεσθέντα ία

φυσικά αισθητήρια , ούκ δψεως, ουκ ακοής ενεργού

σης , ούκ άλλου τινδς ών ή αΓσθησις τήν άντίληψιν

ϊχει ; Τρ (29) κάν πΰρ προσενέγκης , κάν σίδηρον,

καν άνατίμης (50) διά ξίφους τδ σώμα , κάν τοις

σαρκοβόροις προθής (31), κάν έγκρύψης χώματι,

πρδς άπαντα (52) όμοιους ό κείμενο; ίχει (55)•. "Οταν

οδν έν τούτοις βλέπηται ( 54) ή μεταβολή , τδ ΖΙ

ζωτικδν εκείνο αίτιον , δ τι ποτέ ην, αφανές τε χαΧ

δδολον άΟρίως γένηται (55), καθάπερ έπ\ λύχνου

σδεσθέντος τή; τέως έξαπτομένης έφ' εαυτού (36)

φλογδς ούτε έπ'ι της θρυαλλίδος μενούσης, ούτε έτέ-

ρωΟίπου μεθισταμένης, άλλ' εις άφανισμδν παντελή

μεταχωρούσης , πώς αν γένοιτο τήν τοσαύτην μετα-

6ο).ήν ένεγκεϊν άλύπως μηβενΐ, προδήλως έπερειδό-

μενον (57); "Εξοδον γάρ ψυχής (58) άκούσαντες , τδ

μέν ύπολειφΟέν (59) όρώμεν, τδ δε χωρισθεν άγνοοΰ-

μεν , αυτό τε δ τί (40) ποτέ κατά τήν φύσιν έστ\,

κα'ι ε!; δ τι μετακεχώρηκεν, ού γής, ούκ αέρος , ούχ

ύδατος , ούκ άλλου τινδς τών στοιχείων έν έαυτώ

δεικνύντος έκείνην τήν (41) δύναμιν τήν τοΰ σώμα

τος έκχωρήσασαν ■ ?,ς ύπεξελθούσης νεκρδν έστι τδ

ύπολειφθέν (42) κα\ πρδς διαφΟοράν (45) ήδη έκκεί-

μενον (41).

ρΓΛίεΓ Γβηι, ει νίιίο 1Ί1)Γ3ΓΪ\, ηιιί ρΓίοΓεηι νοείβ

είοδάεπι ΓθΓηΐ3ΐη ίηεοηάίΐε δεΓίρίοπι (ΙεΙεΓο ηε-

ς1εχεΓ3ΐ.

(26) Τύ τοΰ θανάτου. Ιιβ Ιεβε ειιηι η«. ηΐτοςυε

βίηε νοεβ άναγκαΐον, φαηπι ειΐίΐβ ΗϊΙιεηΙ. Νρφιε

βηίηι ηίε μ<1 ηεεε8δίΐ3ΐεηι ιιιοπ'ι* δίηιρΙίείΙεΓ, δεά

3(1 β», ςιυβ ηιοΓίίδ δΐιηΐ ίη ιιηίνεΓδυιη, ΓεδρΊείΙυτ.

(27) ΒΛέπωμετ. (13 ιιίΓηηΐφΐε ηΐδ. ρΓΟ βλέπομεν.

(28) ΚαΙ άναυδο*. 113 ηΐδ. ιιΐΓϋηΐφΐε, φ^ιοϊ εΙ

νεΓδίο 1.3(ίιΐ3 τεειε εχρί'εδδίΐ, φΐ&ιηνίδ ϊη Ογχοο

ριΐίΐπ ηοη εχδίεΐ.

(29) ' Ω ιιίεΓο,ιιο εοιίεχ Ιι.ίΙιρι ίη εύίΐίδ οηιίδδΐιιη,

φΐιιιΙ Ι3ΐήεη νεΓδϊο Ι,:ιΐ ίηιι Ιΐ3οεΐ.

(50) Άνατέμχις. Μβ. Α άνατέμνης. Ρι•"ιιΐ5 ρΓΒβΓε-

γιίκΙιιιιι $ιΐ3(1εη( δεφίεηΐίβ νοιίια (φΐί,Ιριιι ΐειιιροΓίδ

προΟής εΙ εγχρύφης.

(51) Πρόβας. 1ι';ι εχ ηΐδ. Β ει εχ Ιεειίοηε ηιηΓ^ϊ-

ηαΐϊ τοΰ Α, φΓι Γη ΙβχΙιι εχΐιίοεί προσθί]ς ηιίηυβ

ϊ-εείε. Νβηι ιίετεΐιιΐδ ίη είΐιιιηι ρΓοροδίΐίδ ηοη προσ-

τίθημι, »εά προτίθημι υδΐιτραίπτ; ν. ε. βριιο1 8ορ1ιο-

είειη :

Προ0έττ'' άδεΛρφ δεΤχνον οίχείων τέκνων.

(52) "Αχαντα. Οθ(1ε\• Α 1ι;ιηοΙ άπαν.

(55) Ό κείμενος έχει. ΡοδΙεποΓεηι νοεεηι εχ

ιιΙιΌφιο εοιΙ. ιεδίίΐιιί. Κ;ιιιι ειιίιιι βειίδΐΐδ οιηηϊιιο

Γ0(]ΙΐΪΓίΐ.

(54) ΒΛέ.τηζαί. Ιΐα ίΐεπιηι ργο βλέπεται, ηιιο(1

εδ( ίη ειΐίιο.

(35) Γένηται. Μδ. Β ΙιηίίΟΐ γεγένηται.

(56) Έ^' έαντοΰ. 8ίε 1β§ο ρπι ειΐίΐο αύτοϋ εππι εο-

ιΐίείυιΐδ Α εΙ Β, ηιιοπιιη Ιιίε ΙεεΙίοηεηι Ίδΐ3ΐη ίη ΐρβο

Ιεχίιι, Ιιίε νεΓΟ ίιι ηιηφηο εχΙιί!)εΐ, ειι]υδ Ιοεο ίη

εοιιίεχίιι ηιεικίοβε ΙεκίΐιΐΓ επ' αυτών.

(37) ΜηδενΙ Λροδ))Λως εΛερειδύμενον. Πιιηε 1ο-

εΓιοηεηι ΓεδίίΙιιο εχ ηιβ. ιιίΓΟφίε, ρΓΟ ειΐίΐίδ μή

προδήλως ύπερειδόμενον, ίιι φίίΐιιΐδ δΡΐι^ιιιη ΓηίδΐΓ»

ςυχΓ3δ. Ιηιο ίρδα νβι«ϊο ί.η1ίηα ε,ιηιϋειηεχρΓεδδίΙίΙβ

Γεάιίεηδ : ηαϊ ηηΙΙα τβ οβηα ΰοηβγίίΐείητ. Ι.οςυϊΙιΐΓ

εηϊπι ΟΓε^τϊιΐδ ιΐο 1υ§εη1β ε^1IδΠ10.1^, (|ΐιί ηιιΐΐυηι

Ιιοΐιεί δρεί ρηΡδίιΙίυηι.

(58) Ψυχής. Βοδίίΐιιί εχ ιιίΓΟφίε οοά., δίεαΐ ει

νεΓδίο ΕηΓιιιη εχρΓίηιίΙ.

(39) 'ΐποΛειφθέν. 8ίε Ιεββικίπηι ρΓΟ ύποληφθέν,

ο;ιιοι1 οδΐίιιειίίΐ. 1015,]ιι1)οηΐειΐ)δ. Βρί ροδίυίβηΐίηιι*

βΓ3ηιιη3ΐίε!0 Γβΐϊοηίΐιιΐδ, ίιτιο ειιιβηιΐηηΐε ειίίΙ. βιιιιί

1618. ΠβΓΪναΐ'ϊ βηίπι (ΙεΙιεΙ εχ ύ-ολείπο), ηοιι οχ ύπο-

λαμβάνω.

(40) Αυτό τε δ τι. "Οτι ηοη ηριιοκρίΐ Α, ςιιο 13-

πιεη 3(1 δεηδυιη ρειΤιείεηϋυιη οριιβ εβί.

(41) Τήν. ΙιιΙεΓδεπιί εχ ιηδ. ιιίΓυηιιε.

(42) ΎποΛειρθέτ. Ιια δεΓίϋο ίίειιιιη ρπ) ύπολη-

φθέν, (]ΐιθ(1 εκί ίιι βάίΐ. 1615.

(45) ΑιανΟυράν. Οοιίεχ Α Ιιη1)Ρΐ δίπιρίεχ φθοράν.

(44) Έχ,χεΙμενον. Μδ. Β Ιι,ιϋεΙ έγχείμενον πεη-

(Ιοδε.
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νϊιη, φίκ εχεεδδοπΐ ε εοιροιε : φκι εβΐεδδ3 αΐιμιε δ(ΐ1>όΊιεΐ3 , <]Κ0(1 ΓεΙίηςιιίΙυΓ , ιηοΓίιιυηι 681 61 οογ-

Π:ρ1ίθΙΓΪ ]ΗΙ11 εΧΙΗΙδίΙΙΠΙΙ.

Γ. Ταΰταδέμου διεξιόντος (4ο) μεταξύ κατασεί- Α. 6. Η«ο οαω β^ο αΊχΐβϊΟΐη, ωίηη ϊηΐβπηι βίΐεηΐϊο

ββοα (46) τή χειρ\ή διδάσκαλος—Μ. Μη τίς σε τοιοΰ- ΐπιρεηΐο, ιηίβίδίΓί». — Μ. Νυηηυϊιΐ β]αδΠΐο<]ΐ, Μί

τος , φησ\ , φόίος ύποταράσσει κα\ συνέχει (47) α,ιιΐΐ, ηιείυδ ιβ ρεΠιΐΓϋβΐ, βΐ ηιεηΐεπι Ιυ.»ηι αη%\1,

τήν διάνοιαν, ώς ού διαμενοιί ιης εις άε\ (48) της ψυ- πυβδί βηίηι» ηοιι δβιηρβΓ ιηαηεβΐ, δεο" ιιηα ευηι (Ιίδ-

χής, άλλα συγκαταληγούσης τη* διαλύσει τοΰ σώμα- δυΐυΐίοιιε εΟΓροτίδ ίρδ3 φιοηυβ εδβε άεδ'ιηαΙ?— β.

ιος; —Γ. Έγώ δέ (κα\ γάρ οδπωτοΰ πάθους τον λογι

σμών άνεδεξάμην) (49) Ορασύτερόν πως άπεκρινάμην,

οΰ πάνυ περισκεψάμενος τδ λεγόμενον. Είπον γάρ

έπ^τάγμασιν έοικέναι τάς θείας φωνάς, δι' ων τδ μέν

δεΐν πεπεΐσθαι την ψυχήν είσαεΊ διαμένειν άναγκα-

ζόμεθα, οϋ μην λόγω τινΊ τω τοιοΰτω προσήχθημεν-

&6γματι. Άλλ' Εοικεν ήμΐν (50) δουλικώς Ενδοθεν ό

νους φό6ψ τδ κελευόμενον δέχεσθαι, ούχ (51) έκουσία.

τινι ορμή* τοις λεγομένοις συντίθεσΟαι. "Οθεν κα\.

βαρΰτεραι ήμΐν έπ\ των κατοιχουμένων αί λύπαι.

Ε^ο νεΓΟ (εΐεηίιη ηοη<1υηι βοχβπΐϋάΜηβ ει ρεΗιΐΓ-

1>αιϊοηβ Γβΐίοηβηι εοΙΙεβεΓίΐη) 3υά3είιΐδ ρΓΟίβΓνϊυδ.-

αηβ ςυοιίβηιηιοίΐο, ςιιϊ(1 (ΙίεβΓβΐικ, ηοη βάηιοαΊιηι

εοηδίάοΓβηδ, Γε&ροηόί. Όϊχϊ εηίηι, άϊνϊηηδ νοεββ

ρΓχεερίίδ ει εάίεΐίδ 6886 κίπιϊΐβδ, <]ΐπΙΐιι$ ΟΓείΙεΓβ

(μπι1ι•ιιι εο^πιηπ-, »ηίηΐ3Πΐ οροΝεΓε ίη ρβΓρεΙαυπ)

ρειιτοιιετε , ηοιι ηιιίειιι :ιϋ<μιη Γ3ΐίοηβ 3(1 ΐ']ιι«ιιιοι1ΐ

8(:ιι1ι:ηΐϊ;ιιη ηιΙιΙικμιιιιιγ. Κειΐ νίΊεΙιπ- ηθ1>!δ ηΐεηδ

ϊη[Γ3 ηθ8 δεΓνίΙειιι ίη ιηβϋυιη ιηείιι ρι•οΙ):ιΐ'ο ςυοιΐ

μιΙκΊιιΐ', ηοη νύ1υιιΐ3Γίο <|ΐιοι1:ιιιι ιηοΐιι ίίδ , <\η.ι• άϊ-

γ£νονται[ούκ]άκρι6ώςέπισταμένων(52)ήμών,είτ'Ιτι.Β εηιιίατ, 388εηΓΐΓΪ. ΙΙηάβ εΐίβηι Πι, υΐ §Γ3νίυδ π)ογ-

έστΊ (53) καΟ' αύτδ τούτο τδ ζωοποιδν αΓτιον , και.

δπη , κα\ όπως , είτε οϋκ Εστίν ούδαμή ουδαμώς.

"Ισας (54) γάρ ποιεί τοΰ αληθώς δντος άδηλία (55)

τάς έφ' έκάτερον απολείψεις. Κα\ πολλοίς μεν τοϋτο,

πολλοί; δε τδ εναντίον (56) δοκεϊ. Κα\ είσί γέ τίνες

•παρά τοις "Ελλησιν ού μικράν έχοντες έπ\ φιλοσο

φία (57) την δόξαν , οι ταΰτα ώήθησάν τε και άπ-

•φήναντο. —Μ. Έα, φησ'ι, νους Εξωθεν λήρους , έν

οΤς δ τοΰ ψεύδους εύρέτης επί βλάβη της αληθείας

•πιθανώς τάς ή-ατημένας υπολήψεις συντίθησιν σΰ

δε πρδς τοΰτο βλέπε, 8τι τδ ούτως περί ψυχής Εχειν,

ουδέν άλλο εστίν ή άλλότριον (58) πρδς την άρετήν

ϊχειν, κα\ πρδς τδ παρδν ήδΰ μόνον βλέπειν • την δέ

τοις αίώσιν (59) ένθεωρουμένην ζωήν άπ' ελπίδος

Ιιιοππιι ηοηιίιιε (Ιυ1ε:\ιιιιΐ8, ειπη ρΐεηε ει εχαείε ηοιι

δΐ'Ίίΐιηιΐδ , δϊΐιιε ;ιι11κιε ρεΓ δε$6 ηχε νϊνΊΓιεα ε;»ιΐδ;ι ,.

61 ιι1)ί , 61 ηαοιηοιίο, 3η νεΓΟ ιιιΐδηιι.ιιη δϊΐ ιιΙΙο ηιο-

άο. Νβπι ϊιιεεί'ΐίΐιΐιΐο β]υβ , ςυοά ΓβνεΓα εδί , ρβΓβδ

<.•ΠΊι:ϊι ϊη ιιΐΓβιηηιιβ ρ3Γΐβηι ορ'ιηϊοηεδ. Λ ι.• ηιαίΐίδ ςιιϊ-

ϋοιιι ηοε, ιιιιιΐΐί» νεΓΟ ι•οιιΙγ;ιι•ϊιιιιι νϊιΚ.ΊιΐΓ : ει χιιιιΐ

ίΐηβ :ιριιϋ βΓχεοδ <]ΐιίι!»!η ηοη ίη ρηι•νη ρΓορίβΓ

ρΐιϋοδορηίβηι βχίβΐίπι&ΐίοηβ , ηυί Ιιχα 61 ορίηβιί

8ϋ«Ι 61 ρΓοηυηΐίβνεΓυηΙ. —Μ. ΜϊΙΙβ, ίηηυίΐ, εχίεΓ-

ιΐ38 ιιυ£3δ , ίη (|ΐιίΙιιΐδ ηιεικίηεϋ ίηνεηΙΟΓ ίη ύύ-

Ιτίιηεηΐυηι νεηΐ3ΐίδ ρΓ0υ3ηί1ίΙεΓ Γα1δ3δ ορίηίοηεβ

εοηιροηίΐ. Γιι νεΓΟ ήυε τεδρίεε , ςυοϋ ϊΐ3 ιΐε βηίηια

δειιΐίΓβ ηίηίΐ βδί ιιΐίιιιΐ , ςααηι 3 νίιΊιιΙβ 3ΐίεηυηι.

0886 , 61 ίά (|υοιΙ ίη ρπεκοηΓίΛ δυβνβ 61 ]ιιειιηύιιιη

τοιεΐσΟαι , καθ' ήν μόνη (60) ή αρετή τδ πλεϊον Εχει. ^ 681 , δοΐιιιιι 8ρεεΐ3Γ6 , 63ηι ηιιίειιι νϊΐβπι , ςυ26 ίη

—Γ. Κα\ πώς, ίφην, γένοιτ' Λν ήμΐν παγία (61) τις ίιιΙΊηΐΙίδ δχευΐίδ εοηδίϋδΓβΙυΓ, ρεΓ ο,ιιβηι βοΐα

καΐ αμετάθετος ή περ\ τοΰ διαμένειν τήν ψυχήν δόξα; νίιΐιιβ βηιίηεΐ αΚίυβ δυρβποΓ 681, ο"6δρ6Γ3ΐ6.—0. Ει

(45) Αιεξιόντος. Ηοε ηιηΐϊηι πιιη ηΐδ. Β ρι ο :1-

ιόντος, (\αοά 681 ίη εϋίΐϊδ. Διεξιέναι εηίηι ιΐβ εη.ΐΓΓ3-

Ιϊοηε Γεπιιη εορίθ83 ε( Ιιιευΐεηΐβ υδΐίΓροη δυΐεΐ.

Υίιΐε Β. ΟοιΙοΤγ. ΟΙΐ'αι'ιί ιιοΐ3β αιΐ Ρΐιϊίοδ-ΐι-αίιιηι Ι,--0,

ξ! -2 Οι νίιϊ.ϊ ίορίιίίίαηιηι, εΐ 1•υυΌν.θΓ68θ11ίυηι ίη

ΤΙιιαίτο τίιείοηιηι ιιι, ε. 17.

(46) ΚατασεΙσασα. δίεδεΓίοεηιΙιιηι ριιίοπιπι κιιΙ,

Α ςυί ίη ιεχίιι Ιιαηε ΙεεΙϊοηεπι άίδεΠε, Ίιι ηιατ^πιε

νεΓΟ κατασιγάσασα εχΐιίυεί, ιμιοι! ροδίεηιιβ εχρίίεαΐ

:ιίΐ'Ί'ΐιιιι ίΙΙιιιΙ. ΓΐΜΐιικριε εηίιη βίίεηΐϊυηι ίηΙειΊ, ει

ηοδΐΓ3 (μίπΙίΜΐΐ Ιεειίο Ιαίε, (|υοϋ ηυί$, ΓαεΙο ριτ ιικι-

ιιπιιι ίηάίείο, νεί δΐιβιίεΐ νεΙ ϊιηροιαι. Υκίι; ΑείοΓ.

χιι, 17; χιιι, 16, εΐε. ει εοηΓει- Ι.ιιιιιΙχ.τί Βο8. 3(1

Νυν. Τε$(3ηι. ρ. 79. Οκίοχ Β ίη ίρ$ο ιεχία 1ε§ίΐ

κατασιγάσασα.

(47) Συνέχει. Οϋϋεχ Α. Ιιηυεί συγχεΐ, εοϋειη ΓεΓβ

861)8(1.

(48) άιαμενούσης είσαεί. ΟοάΈχ Α Ιε^ίΙ μενούσης

είσαεί • Β νεΓΟ |ΐενούσης άεί.

(49) 'Ανεδεξαμην. Ουάβχ ιιιεΓηιιε ΙββϊΙ άνελε-

ξάμην, ΐ|ΐιο:| ιικιΙιιιι. νί(Ι«ιιΐΓ εΐ'κιιιι ϊιιΙβΓρΐ'68 Ιιβίϊηυβ

Ιιυε νειΊιΐιιπ ΐηΐε οευΐοβ 1>3ΐ>υΪ88ε. Υοιίίΐ εηίηι,

οοΙΐ£(/ΐτατη.

(50) Ήμΐν (Ιεεβΐ Ίη εού'ιεε Β.

(51) Ούχ. Μϊΐο Ιιοο, ςιΐίΐη ουδέ, ηυο<1 εδί ίη

ειΐίιίβ. ΛΙΙιίίιιιι ΊΙΙικΙ ΙυείιΐΓ ιηδ. ιιΐΓυιιι<|ΐιε.

(52) 'ΕΛίσταμέτων. ΕχΙίΐΊο βηηί 1615, ηιεηοΌδο

επισταμένως, (ΐιιοίΐ ίη «118Γ3 αηηί 1658 (ΊΐιεικΙαίυιιι,

ρΐ'οϋβηΐε πίη. υΐπ>φιε.

(53) Εΐζ' Ιη εστί. Ηβηο ΙεεΓιοηεηι οι ηΐδ. Α βυβ-

ββΓΪΙ, 61 δεηβυδ Γεςυίπΐ ρΓοείτε'τί έστι ηιιοά εδί ιιι

6(ΙίΙΐ8. ΙΙιιίο εηίηι ορρρηίΙυΓ ίη βεηιιειιΐίϋυδ εΓτε ούχ

Εστίν. Υαηείββ οπβ εδί ει (Ιοβόυβ νοείοαδ εΓτ' Ετι

εΐ εί'τε τι ίαείΐβ ίηΙεΓ Ιε^εηάυηι ίιιΙεΓ 8β ρεΓηιυίβη-

<1Ϊ8. ΥεΓδίο ί,αΐίιΐ3 ιιο8(ΐ'3ΐη Ιεείίοιιεηι ββςιιίΙυΓ.

(54) Ίσος. 1(3 δεΓίηεΓε ]ιι1)ε( ει ηΐδ. ιιΐι κιπιχικ;

εΐ 8βιΐ8ΐΐ8 ρι ο ίσως, ςυοά 681 ίιι εϋίΐίδ.

(55) ΆδηΜα. Ηοε Γεροδυί βχ πΐ8. υίΓΟςηε ργο

ή δειλία, (]ΐΐ3ΐυ νοεειιι εϋ'ιΐβ ιιιβίεεχίιίυειιΐ. ΙηΐεΓριεδ

Ι.:ιΐίιιιΐ8 ρεΓ ίιιαιΊΊΐηάΊιιοιι νβιΊεηδ, νεί εβηιο'ειη

νοεειιι ρι;ε οευϋδ ΙιβυυίΙ, νεί εοιιίοείιιι :ι 3δδεευΐυ8

εδί.

(56) Τύ εναντίον. Μδ. Β Ιε^ϊΙ τουναντίον.

(57) Έλϊ φιΧασοφΙα. Ιι.ί δϋτίρβί εχ.εοίΐ. Β ριο

ί-,:\ φιλοσοφίαν ιμιοιΐ εδί ίη έ<1ί(. αηηί 1615. Λ":ιιιι ε;ι

ΐ|ΐι;ι• εδί 3ΐιηί 1638, ιιιεηαΌ83ΐη δεί'ίρϋοηειη βηιεη-

ωνίι.

• (58) ΆΧΧόζριον. Μδ. Α 1ιπΙ>6ΐ άλλοτρίως, ίοΌ,οβ

ηιείίοδ.

(59) Τοις αίωσιν. Μδ. Α ίη ηκιτ^ίηο τοις άτελευ-

τήτοις αίώσιν.

(60) Μόνη. δίοβεπρδί ρΓΟ μόνην βχ πίδ. Α. νίιΐιιιί

ειιίιιι 8θ1ί 1ι«:ε ρπεΓ0£3ΐίν3 Ιιοείοεο νιπιΐίε.ιΐιπ•.

(61) Παγία. 113 τεείβ ηΐδ. υΐΓϋΐιια,υε, ιιι ει ειΐίιίο

3ηηί 1658, ρΓΟ πλαγία, α,υο-Λ εδί ίιι βίΐϊΐ. βιιηϊ

1615. ΟεΓίνβΐυΓ εη'ιιη 3 πήγνυ.'.ι, 01 8θΙί(1ίΐ3ΐειιι

ίηΓεΠ.
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((πο ρβοΐο, ίηςυαηι, Ππηατη αΐϊςαααι , 6ΐ»1)ϊΙβαι, Α Αισθάνομαι (02) γάρ καΐ αύτδς, «τι τοΰ καλλίστου

ϊιχαιη ει ίιιιηιαίιίΐεηι 1ΐ3ΐ>0Γ6 ρο58Ϊηιυ5 ορίηίοικιιη ,

φΐι ηιιίπιαιη εΓοΙαηαυβ ρβπιιαηεπ; ? Ν,ιηι εΐ !ρ$β

εεηΐίο, φΐο<1 Γβ οιηηίυηι ριιίεΐιειτίιηα ϊη νίΐα ((1β

νϊΠϋΐε ΙοςυοΓ) νίΐ3 Ιιοπιϊηυΐϊΐ εβπΐιΐΓ» ΓιιβπΙ, ηίδϊ

8ΐίΐ|ΐια εειΊα εΐ ηοιι αιηΐιί^ιι» (1ε Ιιβε Γβ Βιΐ83 ίη

ιιοΐιίδ Γιπιιηΐ3 Γυεπί. Ουοπιοϋο εηίηι νΐιΊιιβ Ιιαίκ'ΐο

Ιοοιιιη ροβδίΐ ίη ίίδ, ςυΐ ίιΐ φιοά οδΐ , ρΓχ$εηΙί νϊι»

ιίπιιιιΐίοιίΙ)ί βίηί ρει°6ΐΐ38ΐιηι ηηΐιβηΐ , εΐ ροδί η:ιιιι

ηΊΙιίΙ αιηρ1ιυ$$ρεΓαηι?—Η. Εγ§ο ςιιΧΓβΓβ, πιηξί-

8ΐΓ3 ίηςυϊΐ , οροηεΐ , ιιηάε ηοΜδ εοηνβηίεηβ ει ί(1ο-

ιιειιιη (1ε Ικιο φΐβΒδίίοηβ ρπηείρίιιιη οι°3ΐίο δυπιεΓθ

ροδδΐΐ. Αε , 8ΐ ρίβεει , «1)8 Ιε εοηΐηπαηιπΊ ορίηίο-

ιιιιιη βΐφιε δεηΙβηΙί3ΓΐιηΊ ρΓοριιςηαΙϊο 3ΐφΐε <Κ•ίοη-

8ίο 5ΐΐ8θίρΊαΙιΐΓ. (Ν3Π) νϊίΐεο ι]μο,Ι βΐΐηηι 3ηίπιιΐ5 Ιίόί

τών χατά τήν ζωήν (63) ( της αρετής λέγω ) ό των

ανθρώπων χηρεύσει βίος, ε[ μή τις αναμφίβολος (64)

ή περ\ τούτου πίστις έν ήμίν κρατυνθείη. Πώς γάρ

6τμ τήν άρετήν χώραν ίχειν έφ' ων ή παρούσα ζοιή

περιγράφβιν τδ εΓναι (65) ύπείληπται , χα\ πλέον

ελπίζεται μετά ταύτην ουδέν; —Μ.Ούκοϋν ζητήσαι

χρή, φησίν ή διδάσκαλος, όθεν αν ήμΐν τήν δέουϊαν

περ\ τούτων αρχήν ό λόγος λάβη (66). Κα\ εΙ δοχεί,

παρά σοΰ γενέσθω τών εναντίων δογμάτων ή συμ

μαχία• όρώγάρ δτι σοι χα\ ύποχεκίνηται πρδςτοιαύ-

την (67) χαταφοράν ή διάνοια. Εϊθ' ούτως ό τής αλη

θείας μετά τήν αντίθεσιν άναζητηθήσεται λόγος.—Γ.

Επειδή τούτο έχέλευσε, παραιτησάμενος αυτήν μή

χατά άλήθειαν οίηθήναι τά παρ' ημών (68) άντιλέ-

ιιιοΐιΐδ βδΐ , 30 ββδίίΐ 838 ΙίΜ άβΓβπΐ ρ3Γΐεδ.) Οεϊικίε Β γεσθαι , άλλ' υπέρ τοΰ βεβαίως χατασχευασθήναι τδ

Ιιοε ιηοάσ ροδί ορροδ'ιΐίοηοηι νοπίαΐϊδ Γ3ΐίο Γεφίί- περ\ ψυχής δόγμα, τών άντιπιπτόντων (69) πρδς τδν

ΓβΙιΐΓ. -0.ροδΙβ3φΐ3ΐιΐ3υΙβπιίΐαΓ3οει•8ί(ΐ8δίΙ, αε- σχοπδν τούτον ύπεχλυθέντων (70)•

|)Γ803ΐυ8 3ΐ)β8,ηβ, ςιι* 3 ηο!)ίδ εοηΐΓβίΙίοειοηΐιιι•, ρΓο 8βΓΪ3 βε νει-3 οοηΐΓβα'ίοΐϊοηβ βεοίρειβΐ, βεά

Ιάείι-εο ριοΓειτί, αϊ άοείπηβ άβ αιιϊιηα ιΐηηίΐβΓ οοηδΓιΐιιεΓβΐυί•, 30 ρΓΟυβΓΟΙυΓ, ορροδϊιίδ αέ 1)3ηο

ΐηίβηΐίοηβιιι βοΙυΓίδ :

Νοηηε, ϊιιφι.ιιη , η3»ο οΊχβπηΙ ςυί οοηΐΓβ-

Γΐβιη ορϊηΐοηειη άεΓεηάυηΐ , α,αοά εοτριΐδ , οαπι

ίοιηροδΐΐϋΐη βίΐ, ρΐΌΓδίΐδ, εχ ς[ΐιΐΙ>ιΐ5 οοη$ΐ3ΐ, ίιι

83 (ΙίδδοΙνβΐυΓ ? δοΐαΐ» βυίειτι 83 φίκ 881 ΐη οογ-

ροΓ8, εΐοηιεηίοπιπι εοβίίιίοηο βΐφΐβ οοηοΓείΐοηβ ,

υηυηΐφΚΗίςιιβ , πι ρβΓ ββι, αα" ρτορπιιηι ΓεΓίηι-,

νεΓ^ϊΐ ει ΐηοΐίηβΐ, ϊρδα ηαΐυτα ε1βηιεηΙο»«ιη ρεΓ

8ΐΐΓ3εΙϊοηειιι ςιοηιάβηι ηεοεδδβΓΪβιη οί , ηιιοά εδ<

βΐαδίΐβπι ίεηεπβ, δυιιπ) Γβιΐύεηΐβ. Ναιη ει ουιτι 03-

*Η που (71) , ίφην, ταύτα αν είποιεν ο! τώ

έναντίω παριστάμενοι λόγψ, δτι τδ σώμα σϋνθετον 8ν,

πάντως είς τά, έξ ών συνέστηχε, διαλύεται; Λυθείσης

6έ τών στοιχείων τής εν τψ σώματι συμφυΐας (72), επ\

τδ οίχεΐον εν (73) έχάστω γίνεται χατά τδ είχδς ή

ρΌπή αυτής φύσεως τών στοιχείων, δι' δλχής (74) τίνος

άναγχαίας τί^ όμογενεΤ τδ οίχε'ον άποδιδούσης. Τ5> τε

γάρ θερμω πάλιν τδ έν ήμΐν (75) ένωΟήσεται , χα\

τώ στε^έψ τδ γεώδες , χαΐ τών λοιπών έχάστω (76)

Ηάο ΓΐίΓδίΐδ ιιιιϊεΐυΓ ϊ(1 ςαοϋ ϊη ηουίδ 881 ι-.ιΐίιΐιιιιι , Ο πρδς τδ συγγενές ή μεταχώρησις γίνεται. Ή ουν

οί εαπι βοΐϊίΐο βε άατο Ιεπ-εαπι ; ηΐηυε εχ Γεϋηιιίδ

ιιιιιπιΐ(|ΐιοι1(|ΐιε 3(1 ((ΐ^ικιΐιπιι ι-β(1ΐ£'ι1ιιι- 81 γοιίίΙϊΙ.

ΑιΓιιπβ εΓβΟ ροδΙίΉοάυπι ο1)ί επί ? Νβπι βίςιπάβπι

βΐίηυίδ (Ιίοαΐ ο.ιιπ ϊη εΐεηιεηΐίδ 8δ88, εηιικίειη ΊΙΙηπι

6838 οιιπι ηϊδ ηβοεδβΒΓίο εοηεείΐεΐ , βίςιιβ 3$8βη-

Ι'ιοΙιΐΓ. Νοη εηίηι ιιΠίμιη αιιιιι ηΐίεηο ιηΐδίϊο Γιεπ

ροδβιΐ β,ϊιΐδ, (]ϋθ(1 881 (ΙϊνεΓδαϊ ηηΐιιπβ, εΙ 8ί Ιικο

Ϊ13 βϊηΐ , ν3ΓΙ3 ηΐΙΧ(ΐ3Π1 ρΓΟΓδυδ νίιΐοΐιϊΐιιι•, ιιΐ ί[1ΐ;Β

ειιηι εοηΐΓ.ιηϊδ 8ΪΙ ηιίβία ίμιηΠί,ιΐΊΙιιΐΝ : ηυοά ηιιίειιι

(62) Αισθάνομαι. 8ϊο ΓββΟΓίρϋϊ ρΓΟ αΓσθομαι υΐΓΪιΐδ-

ςιιε ειΐίΐίοηίδ , ν'ι Ιϊη^υχ ει βιιείΟΓΪίαιβ υΐι-ίιι»-

ηιιβ ηΐ8.

(63) 7ων χατά τήν ζωήν. Ιΐη δθ ίρβΐ τών ρΓΟ

τόν «ιιιοιΐ ΙιηΙχΊ ειΐίιίυ ηηιιϊ 1615.

(64) Αναμφίβολος. Η»ηε νοοεηι ρΓΟ αμφίβο

λος, ςιιοϋ 681 ΐη υίΓηςυεεϋίΐίοηβ, ΓεςυΐΓϊι ει δεηβιιβ

εΙ ηϊδ. ιιΐηιηιηιιε.

(65) Πβρνγράφειν το είναι. 1(3 β(1ίΙίοΡ3ΓΪδ. 1638,

ηΐϋίπιχφιπιιι 3Ι18Γ3 ιιΐιϊ Ιε{ζϊδπεριγραφεΐν, ί|ΐι* Ι3ΐηειι

ίη εο Γοείίυδ Ικιΐιεί, (]υο(1 ρτο ζωήν ροιιίΐ ζωή. 1η-

ΐιτίιιιηΙΊιιιιι ει ίιι ρυΐο, νεΓΪοΓειη ΙβεΙίοηβιη εχΐιίοεί

ηϊδ. ιιΐηιηΐφΐε, «1)ί ίΐα ΗβηβηΙ νβΓίια : Ή παρούσα

ζωή περιγραφή του είναι ύπείληπται. 8εηδϋδ ιιίπη-

(|ΐιε ίιΐΐ'ΐιι ββί, 8β(1 ρο$Ιεπυι° ρ)ΐΓ38ί3 £ΓχεΪ3ΐηο 30-

εοπιηΊθ(ΐ3ΐίθΓ.

(66) Αάβη. Μδ.υΙπιηιηπβ λάβοι.

, (67) Πρόςτοιαύνην. Μδδ. Α Β πρδς τήν τοιαύτην.

.' (68) Παρ'ήμών. ΗοεΓεδΙίΐιιί ρΓΟ παρ' ήμΐν νυίβηίο.

ΓοιίδπιΙιΐ ηϊδ. υίΓυηκιυε, 61 Γ3ΐΐοηέδ ^Γαιηηιαιίΐ'Γε

)ϋ(|ΐιίπιηΙ.

(69) Τ&τάντιχιχτόττωτ. Απΐεαίαπι ρΓοεηιίδϊ αιι-

€ΐΡΓί>αΐε ιιΐδί.

ψυχή μετά τούτο πού Εσται ; ΕΙ μέν γάρ (77) έν τοΓς

στοιχείοις εΐναί τις λίγοι, τήν αυτήν είναι τούτοις

χατ' ανάγκην συνθήσεται. Ού γάρ άν γένοιτο τις τοΰ

έτεροφυοΰς πρδς τδ άλλότριον μίξις, χαΐ , εί ταύτα

εΓη , ποικίλη τις πάντως άναφανήσεται ή πρδς τάς

εναντίας μεμιγμένη ποιότητας, τδ δέ ποικίλον απλούν

ούκ Ιστιν, άλλ' έν συνθέσει θεωρείται πάντως. Πάν

δέ τδ σύνθετον κα\ διαλυτδν έξ ανάγκης • ή δέ διάλυ-

σις φθορά τοΰ συνεστώτός έστι. Τδ δέ φθειρόμενον

(70) ΎχεκΛυθέντων. 8ίο Ιο^ικίπιη οιηηΐπο εβί

ρΓΟ ειίίΐο ύποκληθέντων ]α1)εηΐ6 ηϊδ. ιιίΓοςιιο. 1(1εηι

εχρΓεδδίΙ ίηΐεΐ'ρΓ83 Ι,βΙίιιιΐδ, εΙ ρ»88ίιιι ουβεΓνεδ,

ι;ι•]ΐιΓιιΐ3ΐιι ΙεεΙίοηεηι ίη νεΓδίοηε εχδίβτε, ηοιι βυΐεηι

ϊη ΐ('\!ιι.
(71)Τ£Ϊ Λου. Α(1 1ΐ3?ε νεΓυβ ίη πιβΓ^ϊηβ εοιίϊοϊδ Α

1ΐ36ε Ιε^ιιηΙυτ : "Ενθα άρχεται ώς άπδ τών εναντίων δ

επίσκοπος , πρδς τήν οίκείαν άδελφήν διαλέγεσθαι :

ί. ε. //ίε )'»<•!/)/( ερϊίΰορια Ιαηφιαηι ίη οοηΐταήατη

Βοιίι'ηΐίιΐιη εοηΐτα »οτοηηι »καηι άί&ρηίατε.

(72) Σνμρνΐας. Οθ(Ιεχ Α ίιι ιεχίυ ΙκίΙιβΙ συμφο

ράς, ιιιεικίυδί'. : αϊ ίη ιη»Γ^ίιιε ΓΟδίίιυίΙΟΓ ίεειίο ^ε-

ηυ'ιηη.

(73) Έν (ΙεΙεΙ ηϊδ. ιιίπιηιςυε : ηεηηο εο οραβ

881.

(74) Λι' ύΛκής. 8ΐο δοπΙιεΓβ $ρηδΐΐδ .ϊιΐϋβΐ, ει I.»-

ιίιι.ι ηιιοηικ• νεί'ϊίο εχρτεδδίΐ. Ηα^εΐ νβΓΟ εΐίαπι ιηβ.

υίΓυπιηυβ.

(75) Έν ήμ7ν. 113 Γβεΐβ εά. βιιη'ι 1638, ρΓΟ ωεη-

ιΐοίο βΐΐεπιΐδ έν ΰμΐν.

(76) Έκάστφ. Ργο έκαστου εάίΐο, ρΓθ!)3ηΐ6 ηο-

ϊΐιιιοι ηι?. υΐΓ0(]ΐιβ.

(77) Γάρ. Α(Ι(1ί(1ί βχ ηι». Α•
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ούκ άθάνατον ή οδτως γε αν (78) καΐ ή σαρξ άθά- ^ νβπυιη 651, δίπιρίβχ ηοη εδί , 88(1 ίη οοηιροβιΐίοηβ

νατος λέγοιτο, ε!ς τά, έξ ων συνέστηκε , λυομένη. Ει

δε άλλο τι που παρά ταΰτά έστι , πού λόγος αυτήν

είναι υποτίθεται , έν μεν τοις στοιχείοις δια τοϋ έτε-

ροφυώς αυτήν (79) έχειν οϋχ εϋρισκομένην , άλλου

δε ούδενδς έν τψ κόσμω δντος (80), έν 4> γένοιτ' αν

ή ψυχή καταλλήλως (81) τϊ) ιδία φύσει έμβιοτεύουσα ;

"Ο δέ μηδαμή (82) έστιν, ουδέ (83) έστι πάντως.

ρτοΓΒΐΐδ οοηδίιΙοΓβΐιιι-. ΟυκΙςιΓκ] λιιΙοιπ οοιηροδίιυπι

081 , ηεεεδδ3Γίο φΐοηυο (ΙίββοΙυυίΙο οβί. Αι όΪ3δθ-

Ιιιΐίο εοπ-υρίίο βδΐ β]«δ , φιοά εοηιροβίΐυηι εβί ;

([ΐιοιΐ βυΐεηι ('οΓίΊΐηιρίΐιιι-, ηοη εβί ί ΐίΐιηοΓίηΙο ; ικιιη

αΐίοςυίη εβΓΟ ηυοηυε ίηιιηοΓίβΙίβ (ΙίεεΓβΙυΓ, ιιΐ ςιι:«

βοΙναΐυΓ ίη 83 βχ α,υίουβ εοηβίβΐ. δίη βυίειη :ιΙί-

(μιίιΐ (ΙίνοΓδίπη εβί αο εΐεπιεηΐίβ, ιιΐιίιΐϊπι ταΐϊο εβηι

«8βε ροηίΐ , ςυχ ίη είειηεηΐίδ ςυίίΐεηι ρΓορΙβΓε» , ςυοιΐ άΊνε^» βία,αε 3ΐ(βπιΐδ ηβΐυπβ 8ΪΙ , ηοη ίηνεηϊ»-

Ιιιγ, 3ΐίυ<1 Βϋίειη ιιϋιίΙ δ'ιΐ ίη πιυηιΐο , ίη ςυο 8888 »ηίηΐ3 ροβδίΐ , εοηνεηίεηΙεΓ ε! ηά δΐιαπι ηαίιΐΓβω

3θ(•οΐίΐπιοάαΐ8 νίνβηδ ϊ Οαοά αυΐεηι ηυβηυβιη εδί , ηε ρΓΟΓβιιβ ςυίάεηι βδΐ.

Μ. Κα\ ήδιδάσκαλος ήρεμα τοις |5η6εϊσιν έπιστε- Μ. Ει ηιαςίδΐ», υϋί ρααΐυΐιιιιι ιΐίεΐίδ ϊη^οηιυίδ-

νζξασα , Τάχα που ταϋτα καΐ τά τοιαύτα, φησ\, βεΐ : Ηχε Ιβΐϊβ ΓοΝ3δδϊβ 3(1νεΓδυδ Αροδίοΐυηι ,

πρδς τον Ά-όστολαν έν Αθήναις ποτέ συστάντες β ίηφιίΐ, οΐίηι Αΐηεηίδ εοευηΐεδ διοίοί βΐ ΕρίευΓεί

προέφερον (81) Στωικοί τε κα\ "Επικούρειοι. ΚαΙγάρ ρΓοΓεΓβ1)3ηΐ. Εΐεηίηι αιιϋϊο ίη Ιιαηο βοηΐεηΐίβηι ΕρΊ-

άκούω προς ταΰτα μάλιστα τδν Έπίκουρον ταϊς

ύπολήψεσι φέρεσθαι , ώς (85) τυχαία (81!) τις κα\

αυτόματος ή των δντων ύπενοήΟη (87) φύσις, ώς ου

δεμιάς προνοίας (88) διά των πραγμάτων διηκού-

σης (89). Κα\ διά τούτο κατά τδ άκόλουΟον κα\ τήν

άνΟρωπίνην ζωήν πομφίλυγος (90) δίκην ωετο πνεύ-

ματί τινι (91) τοϋ σώματος ημών περιταθέντος (92),

Εως αν περικρατήται τδ πνεύμα τω περιέχοντι, τη

δέ διαπτώσει τοϋ δγκου κα\ τδ έναπειλημμένον (93)

συγκατασβέννυσθαι. "Ορος γάρ τούτω (94) τής τών

δντων φύσεως (95) τδ φαινόμενον (90) ήν, κα\ μέτρον

της τοϋ παντδς καταλήψεως έποιεΐτο τήν αίσθησιν (97),

μεμυκώς παντάπασ: τά τής ψυχής αισθητήρια, καΐ

ειιπιιη πιαχίπιε ίη ορΐηίοηίουδ ίβιτί εΐ ίηοΐίηβη,

«)ΐκχΙ Γ38υ 3ε ΓοΓίυϊΐο εοηειίΓδυ φιοϋαιη ρεΓ δε βχ-

δΐΐίειίΐ ;ιΙ(]ΐΐΐ! εΙΓεεΙ» δϊΐ γογιιιπ ικιΙιπίι, ςυβδί ηη!ΐ3

ρΓονϊϋεηΐίβ ρβΓ γο» ρεΝΓβηβεβΙ εΐ ρεπηεεί ; βΐ ί(1-

είτεο ρεΓ εοηβοςυοηβ ηυηιβηαηι φιοιμιο νίΐ;ιιη ίη

ιιιοιίιιιιι 1>ιιΙΙ;υ ριιίαίιαΐ βρίπΐυ ςυοϋαΐη εοΓρΟΓε ηβ-

δίΓΟ ΊηΙ1;>ΐο , εδδε Ι:ιικ1ίιι , α,ηαηαΊϋ εοηίοεΓεΙυΓ εί

εοβΓοεΓΟίυΓ δρίΓΪΙυδ 30 βετε , ςηο εοηΐίηεΙϋΓ : βί-

πιοί αιιΐοηι αΐιιηε Ιιιπιογ ίΐΐε οοΐίαρβαβ εΐ αΜββοΙυΐιΐδ

εδδεί , ίϋ α,υοιΐ ίηΐιΐδ εο1ιΊ1)ίΐυηι ει ίηΙεΓοερίϋΐη Γυίδ-

βεΐ, εχβΐίηςυί. Τβπηϊηυδ εηίηι εί 3ε Γιηίδ Γεηιηι

η;ιΐιΐΓ.« ϊ(1 , ςοο(1 »ρρ3Γ8ΓεΙ , 6Γ31 , εί πιοίΐϋηι εοηι-

ρΓεηεηδίοηίδ τεΓυηι ιιηίνεΓδίΐβΙίδ δεηδϋηι εβδβ ρυ-

πρδς ουδέν τών νοητών τε κα\ ασωμάτων βλέ-εινοΤός ^ 131)31, εί ευηι εΐϊΐΐδβ ροηίΐυδ ει ουίιΐδ» 1ΐ3ΐ)83ΐ

;ε ών (98), ώσ-ερ ό (99) οίκίσκω τιν\ καΟειργμένος

τών ουρανίων θαυμάτων αθέατος μένει , τοις τοίχοις

και τφ δρόφω πρ.δς τήν τών Ιξω θέαν (Ι) εμποδισ

μένος. Άτεχνώς γάρ γήϊνοί τινές είσι τοίχοι τά λΙ•

σθητά πάντα, όσα έν τω παντ\ καΟοραται, πρδς τήν

τών νοητών θεωρίαν δι' εαυτών τους μικροψυχοτέ-

:ιιιϊιιι;υ δεηδυυπι νβδβ 3ΐςυε ίηδίηιηιοιιία , εί ηίΐιίΐ

εοΓαιη , ς•» ϊηοοΓρθΓ63 δηηΐ , εί ιηεηΐε ρεΓοίρίοη-

Ιογ, ίηΐηεΓί ροδδϊΐ, άοιηηηοιιΐβ ςα^άαπι εοετείΐυβ

ει ;ι1)δΐπΐ8ΐΐδ, εχρεΓδ δροεΐ3ειι1ί οοείεδίίυηι ηιίΓβεα-

ΙοΓυιη ηιβηεΐ, ραΓίεΐίηυδ εί Ιεοΐο εοηίειηρΙβΓί εχ-

ΐεΓΠ3 ρΓοΙιίυίΐυδ. Νβπβ ΐεΓΓεί ι|π'κΙ;ιπι ρΐαηε ρ3πε-

(78) Ούτως γε <!>•. Μδ. Α* ίη ηΐ3Γ2Ϊιιβ εχΐιίϋεΐ

ούτω γάρ 4ν.

(79) Αυτήν (ΙοΙοί ιιΐδ. ιιΐΓυη)(|υβ.

(80) ΆΛΛου δέ ούδενύς έν τφ χόσμφ δντος.

ΕΊΊι. ηηιιϊ 1615 ΙιαυεΙ όντως, ιιι:ιΊο. Μδ. Β ΙεξίΙ :

άλλ' ουδέ ούδενδς δντος έν τω κδσμ<[).

(81 ) ΚαταΛΛήΛως. Μδ. Β Ιβ;;ίΙ κατάλληλος. Γίππιι-

ςιιβ τεείε.

(82) Μηδα/ιί). Μδ. Α μηδαμοΰ, Β ούδαμοΰ.

(83) Ουδέ. Μ», ΒΙεκίΙ ουδέν εοιίειη βειίδΐι.

(84) Προέφερον. &1δ. Α προσέφερον, ςεηδίι ηοη

(ΙΐδδΊιηίΙί.

(85) Ώς. 5ίε ΓεδεΓίρδί ρΓΟ φ, ]ιι))εη1β ηΐδ. ηίΓΟ-

ουε.

(86) Τυχαία. 113 ΓεεΙε υιΐίΐ. 3ηηί)638, ηι;»Ιε :ι1-

1ιί:ι ταχαία.

(87) Ύπενοήθη. Μβ. Α έπενοήθη.

(88) Προνοίας. Μδ. Α ηιεικίοδε παρανοίας ίη ΙεχΙιι :

31 Γεείε ιη ηοτξίηε προνοίας.

(89) Αιηχούσης. 113 8<-ΐ'ίΙ)('ΐιιΙιιιιι 8δΙ οιιη» βύίΐ.

1638 οι ιιΐδδ. ρΓΟ διοικούσης ρΓίοιΊδ ίΙΙίυδ. 8ογιπο

εηίηι Ιιϊο εδί ιΐβ ρΓονίιΙοηΐίβ (Ιίνίιια, υιιιΐιία ρεΓ-

ηιββηΐβ.

(90) ΠομφόΛνχος. Ιη εαΐεβ εο<1. ηΐδ. Α παραση-

μειώσεις τινές δειι ηυΐιιία: Ιε^ιιιιΐιιΐ', ϊιιΙογ ΐ[ΐι:Ίδ 3(1

Ιιαηε νοοειιι ιδία οεειιιτιιηΐ : Η πομφδλυξ ούτω γίνε

ται. Πνεύμάτι τδ ΰδωρπεριτείνεται,ου πβριΜηγνύμέ-

νου διαφο_ρεΐται τδ πνεύμα, κα\ ή πομφολυς αφανί

ζεται, τουτ' έστιν ή ψυχή. νίιίεο ϊιίειιι Ιιοε δείιοΐίοη

αά ιηβΐ'^ϊιιεηι 8(ΓιΙίοηϊδ »ηηί 1658 ί(3 1<αΐΊηεεχ1π-

1)(•ιί : ΒηίΙα ϊΐα βχιϊίΐϊΐ : βαΐηαηαα ηηάΐψιβ ϊηΐιηάϊ-

ί«Γ, ηνα ηιηιρβηΐβ βαΐαβ άίαΐραΐητ, ει ΰιιΙΙα βνα-

ιΐι'αι-Ίι. \ι•.\ :>!ί:ι: (|πιιΐ|ΐκ- 3ηηοΐ3ΐίυηοα1% ίη δβηυεηιϊ-

Ικΐδ εχ 00(1. Α ;ιΐΓιΊ•ι•ιιΐιΐΓ, ιμκιπιηι ρ1εΓ3?ςυβ αα οι•;ιι»

εαΉίοηίδ 1.;ιΐίιι;ο ΟΧδΙβηΙ.

(91) Τινι 3άύΊ<Γι οχ ιηβ. Β.

(92) Περιταθέντος. δίο βΟΓΪΙιοηιΙιιιη ριιΐβνί ρΓΟ πε-

ριτεΟέντος. δβΓΠιο εηίιη εδί (Ιο εΟΓΟΟΓβ δρΪΓΐΐιι ςιιο-

(Ιαιη ϊηΠβΙο, εί δίο εχίειίδο 3ε ΊίΙ;ιΐ:ιΐο. νοοεπι ίρκ:ιιιι

εχ περιταννύω νεί περιτάννυμι ιΚτΊνηϋιιη οοηδΐ3ΐ.

ΕιΙϊΙ» ΙιιιΙιιίιΙ περιτεΟέντος. Μβ. Β παρατεθέντος.

ΙΙΐΓίηςιιβ ιιιοικίι.βο.

(93) ΈναΛειΛτιμμένον. 113 ΓεοΙβ εί. 1638, ρΓΟ

έναπειλημμένην ίη ρηΟΓε.

(94) Τούτφ. δίο δοπρβί οχ πίδ. Β ρΓΟ εάΊΐο

τούτο.

(95) Τών δντων φύσεως, δίο δεπρδί εχ ιηβ. Β

ρΓΟ της δντως φύσεως ςιιοί εδί ίη ειΐίΐίοηε 3ΐιηί

1615. ΡοδΙεποΓ Ιε^'ιΙ δντων, βοιΐ δίηοαηίουΐο.

(96) Τό φαινόμενον. Μβ. Α ίη ΙεχΙιι ΙιαυβΙ γινδ-

μενον, ίη ιΐ)3Γ£ίηβ νεΓΟ ^βηυίηαιη ίΙΚιηι Ιοοίίυηεηι.

(97) Την αίσθησιν. Ιη ιηβΓβίηβ οοϋ. Α δοΐιοΐϋ

Ιοοο ΙοβίΙιΐΓ : τουτέστιν ή ψυχή.

(98) Οϊύς τε 6ν. δίοδΟΓίϋΟΓβ ]αυεΙ ηΐδ. αίΓϋΜίςυο.

(99) Ό ίηββΓϋί βχ ηΐΒδ.

(ί)Πρύς τήν τών έξω θέαν. Μδ. Α πρδς τήν

έξωθεν, ηιοηιίοδο.
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Ιο» δΐιηΐ οηιηία , φίκ ίη ιτη1νβΓ3ΪΐαΙβ γοπιπι δΐιΐι Α ρου; (2) διατειχίζοντες. Γήν ό τοιούτος βλέπει μ<4-

δβηδίιιιι ('ίΐιίβηΐία εοιίδρίείαηΙυΓ, ηιίηηδ αΐΐο αιιίιιιο

ρΓα.-α'ίΙίδ ιΐιι:ΐ6Ϊ ραηβΐβ ρβΓ ββδβ ο1)]εεΐο εβηιηι γο

πιπι , <ιπ::: ιηβηΐβ αΙηυβ Ϊη1ε11ί§εη1ί3 εεΐ'ηηιιΐιιΐ',

<•;:ιιμ;ι εοηΐβπιρίαΐίοηί θ!0.είεηΙΪ3 ι:1 θ1)δ(.3ηΐί3. ΤβΓ-

ιίιιιι , ψιί Ι3ΐίδ 681 , αψιαιιι , αβΓϋηι , ί^ιιοιιι ιΐιιηίαχαΐ

ίιιΙιιιΊιΐΓ ; ιιηάε ηιιίοιιι ηοπιπι ηηιιηΐφίοάηιιε δίΐ ,

.1111 [ΗΊ 1)11(1(1 , ηΐΐΐ 3 φΙΟ 000Γ06311ΙΓ, 00111[>1'(•|ΐι<1|-

<1;ιΙιιγ εί οοιιΐίικ;αΐιΐΓ, ρΐϊΓδρίεβΓβ ρτ% αηίηιϊ βχΐ-

ςιιίΐβιβ ηοη ροΐεδί. Αε νεςίεπι φΓκΙεηι αΐίφΐίδ εοη-

βρίεβίαβ, Γ3ΐϊοηϊΙ)ΐι$ εο αιΜιιείΐιΐΓ, ιιΐ ΐεχίοΓεηα

3ςηθδε3Ι ; ροΓ. ηβνεπι ΓαβποΒίοΓΡΠΐ ε'υδ ίηΐε1Ιί<;ίΙ ,

ίίειηα,ιιβ βίηιυΙ ηΐΐ|υβ χιΙίΓιείυιη εοηδρεείιιηι ίυεπί ,

ιιΐ3ηιΐ8 ορίΠοίδ «ροιίαιιΐίιιιη πιεηΐί ο1)νεΓδ3ΐιΐΓ : ίδΐΐ

νεΓΟ άιιαι ιιηιικ'ιιιιι ίηίαεηίαΐ', αά εηηι , ςηί ρβΓ Η

νην (δ) , χα\ ύδωρ, χα\ αέρα , χοΛ πΰρ • δθεν δε τού

των έκαστον, ή έν τ!νι έστ\ν, ή ύπο τίνος (4) περι-

κρατείται, διιδεΐν ύπδ μικροψυχίας ού δύναται. ΚοΛ

Ιμάτιον μέν (5) τι; Ιδών τδν ύφάντην άνελογίσατο ,

καΐ διά της νηδς (6) τδν ναυπηγδν ένενόησεν , ή τε

αύτοΰ οικοδόμου χεΙρ όμοΰ τϊ) τοΰ οικοδομήματος (7)

δψει τή διανοία των θεωμένων έγγίνεται. Οί δέ πρύ^

τδν κδσμον όρώντες πρδς τδν δια τούτων (8) δηλού-

μενον άμβλυωποΰσιν (9), όθεν τα σοφά (10) ταύτα

καΐ δριμέα πάρα τών τδν άφανισμδν ψυχής δογματι-

ζδντων προφέρεται• σώμα έκ στοιχείων, κα\ στοιχεία

έκ σώμαΐο; , τ>.α\ τδ μή δύνασθαι τήν ψυχήν καΟ'

έαυτήν εΐναι, ει μήτε τούτων τι είη , μήτε έν τού

τοις. Ει γάρ οτι μη όμοφυής τοις στοιχείοις έστ'ιν ή

Ιιπη Ίεεΐ3ΐ3ΐυΓ, οη-οιιΐίιιιιΐ ει ΙοΙΙηείηηηΙυχ. 1]ηϋβ " ψυχή, δια τοΰτο (11) ούδαμοΰ είναι αυτήν οί άντιλέ-

Ιίι , ιιΐ βεϊΐ3 ί$ια αευΐα 3ΐ> ίίβ, ςιιί ίηιεπίιιηι ει 3ΐ)ο-

ΙϊΐίοπβΠΊ 3ΙΠΙ1133 δϋίβ (ΙεεΓβΐίδ Ιια.ΙιπιΙ, ρΓοΓΰΓΒΠΐΐΙΓ,

εοΓριιβ ιιίιηϊΐΊΐιιι εχ εΐβιιιειιΐίδ, εΐ εΙεπ)βηΐ3 εδβε

εχ εοτροΓβ, ίίειη αηίηι;ιιιι ρβΓ βεδε εβββ ηοιι ροδβε,

ηίδί νεί Ιιηΐ'ΐιιιι «ΙίψιίιΙ , νεί ίη ΙιΪ8 δίΐ. Ν»ηι δι ρι•ο-

ρΐΐΊΊ'ίΐ ηιΐδφίαηι ε3ΐη εδ8θ ι»ι1νει>;»πί ορίηαηΙιΐΓ,

({110(1 :πιίιιΐ3 ηοη δίΐ ε]υδάειη £εηεηδ ει ικιΐιιπε

ευιη βίειιιεηΐίδ : ΙΓι ρι ίιηιιιιι ηαϊυΌ.ηι εΐί;ιηι , <ρι;ι• ίη

ε3Γΐιε (Ιε^ίΐυΓ, νΐίαιιι ίικιιιϊιηιιιιι εδδβ ΙιικΙμιιΙ (ηοη

εηίπι ηΙΊιιιΙ ςυί(Ι(ρ^3ΐη εΟΓριΐδ εδί , ;'.Ιΐ|ΐκ; εοιιεαΓδυδ

<Ί(•ιικ.•ιιΐ(ΐΐΊΐιιι ), ει°ςο ιιεε ίη 1Γΐ8 ςιιιϋεηι βηίηιβηι εδδβ

ιϋι •;ιιιΐ , φΐ;ι: ρβΓ δβδβ νίνίΓιεβΙ εαητ οοηεΓείίοιιειη

3ΐ(|ΐκ: εοιηιηίδΐίοηβηι : δϊςυϊϋεηι Γιεπ ροδίΐιβε ηοιι

^οντες οΓονται* ούτοι πρώτον μεν καΐ τήν έν σαρκΐ

ζωήν αψυχον είναι δογματιζέτωσαν. Ού γαρ άλλο τι

τδ σώμα έστιν, εί μή α^)5ρομτ\ τών στοιχείων ■ μή^

τοίνυν μηδ' έν τούτοις τήν ψυχήν είναι λεγέτωσαν δι*

εαυτής ζωοποιοϋσαν (12) τδ σύγκριμα • εΓπερ ούχ

Ιστι μετά ταΰτα δυνατδν, καθώς οΓονται , τών στοι

χείων δντων χα\ τήν ψυχήν είναι, ώς μηδέν άλλο ή

νεκράν τήν ζωήν ημών παρ' αυτών άποδείκνυσβαι.

Εί δέ νΰν έν τώ σώματι τήν ψυχήν είναι (13) ούκ

άμφιβάλλουσι, πώς τοΰ σώματος (14) είς τα στοι

χεία τδν άφανισμδν αυτής δογματίζουσι , έπειτα δέ

καΐ κατά ταύτης (15) τής θείας φύσεως τά Τσα τολ-

μάτωσαν. Πώς γάρ έροΰσι τήν νοεραν τε (10) κα\

ρο(68(, (]υεηΐ3(](ΐ)0(Ιυιιι ορϊιιηιΚιΐΓ, ιιΐ Πΐ3ηεη1ί1)υδ ρ άϋλον και άειδή φύσιν είς τά υγρά τε και μαλακά

καΐ στερέμνιαδιαδυομένην (17) έν τψ είναι συνέχειν

τά όντα, ούτε συγγενώς Ιχουσαν πρδς τά έν οίς γίνε

ται, ούτε διά τδ ετερογενές έν αύτοϊς είναι αδυνατού

σαν ; Ούκοϋ\Λέξηρήσ0ω (18) καθόλου τοΰ δόγματος αυ

τών κα\ αύτδ τδ Θείον, ψδιακρατεϊταιτάδντα.—Γ.

Αύτδ δέ (19) τοΰτο, εΐπον (20) έγώ, πώς αν τοις άντι-

λέγουσιν άναμφίβολον γένοιτο, τδ έκ Θίοΰ είναι τά

πάντα , κα\ έν αΰτώ περικρατείσθαι τά βντα , ή καΐ

όλως τδ είναι τι θείον τής τών δντων ύπερκείμενον

φύσεως;

(Ιειηεηιϊδ ειίϊΐη ηιιίιικι »ίι , <[ΐιο ε(1ϊεΪ3ΐυΓ, υΐ ηϋιίΐ

«ΓιιΐιΙ , (]α3ΐη ηιοηυαιη βδδβ νίίαπι ηοδίΐ'αιη ο*εηιοη-

$ΐΓεη(. 8ϊη ηιιίειη ηιιηη ίη οονροπ: ίΐηίιηηιη εεδε

ηοη ιΐιιΐιίΐκηΐ , ιριο ρ;κ:ΐο εοΓροΓβ άίδδοΐαίο ίη εΐε-

ιηεηΐ:ι ηηϊιηαιιι αυοίεη αιςιιβ ϊιιΐι'ΐίπ; εβηδβηΐ 30

ΐΓ3(1ιιιιΐ ? 1)οίικ1»! νει-ο Μ(1νι:ΐ'δΐΐδ ιΙίνίιΐΛΐη ηυοηιιβ

ιΐϋ(ιΐΓ3ΐιι ρ3ΓΪ3 :ιυιΙθ3ΐιΐ οΐιίοιριί (-1 οΙιΙ:ιΐπιΐ'ε. Ουο-

ιηο<1ο βηίιη άίεεηΐ ίηνίδϊυίίειη , ίηεοΓροΓββηι, ιιια-

Ιει-ίχ βχρβΓίειη, εί ββπι ιμκο ιηεηΐβ «οΙ.ι ρεη-ίρί-

Ιιιγ, ιΐ3ΐυΐ'3ΐιι ίη ΙιιιιιιΉΙα π)θ11Ϊ3ηυε ει ι:;ι1ϊιΙη βΐηυβ

ιΙ(ϊΐ•ίΐ ρβηε(Γ3ηΙεπι ίη βδδβηΐίβ εοηΐίηεΓβ Γβδ ιιηίνβΓΒ3δ, ςα3? δΐιηΐ : ηυηι ηεςυε εο^ηίΐη ε]ιΐδ(Ιοιηνι: §ο-

ηβπδ οιιιη ϋδ δίΐ, ίη ηυίουδ νεΓ83(υτ, ηεηιιβ ρΓορΙβΓβ3 α,υοϋ βΙίεΓΪυβ 3ε (ΙίνεΓδί ββηβΓίδ δϊι, ίη βίβ

εδδβ ηοη ροδδίΐ ? Εγ^ο ρβηίΐυβ εκ βΟΓαηι άοεΐΓΪη3 οχίιιιαίιιι• εΐίαιη ίρ>ιιηι ϋίνϊηιιιιι Νυιηεη , ιιιιο Γβδ

(2) Μικροψνχρτέρονς. Μβ. Β Ιε^ίΙ μικρόψυχους.

(3) Λ/ώ*•»}*•. Μδ. αΐηιηιο,ϋβ μόνον, βοιίεηι δβηβυ.

(4)'£>• τΐη έστϊν, ή νπό τίνος. Ιΐα ηΐί. ιιΙιίμιιι|ιιι;

εί ΐ'ιΓιΐίο 3ΐιιιί 1058 ρπ) ιηειιύθδ3 ΙεεΙίοηβ έν τινί

ει ύπό τίνος εάίΐίοηίδ ρΓΪΟΓί».

(5) ΛίένΟεβδί ιιΐ8. Α.

(0) Νηός. Μδ. Β Ιβ^ίΙ νεώς.

(7) Οικοδομήματος, δΐε ιιίπιιηηιιε Ιε§ίΙ ιηδ. ρΐΌ

οίκοδομήσαντος, (ΐιιοιΐ ειΐίΐα ΙιαϋειιΐΧ^ΐΊιΐϋδϊιιΙεΓριβδ

(,'ϋΐιιιίικιιιι Ιΐ3ηε Ιεειίοιιειιι βχρΓββδίΙ.

(8) Τούτων, δίε εί ϋίΓυιηηιιε ιιΐδ.; 31 εθ(1βχ Α ίη

ιιΐΗΓ^ίηε ΙβζίΙ τούτου, ςιιοιΐ ρΓΧδΐ3(, (|ΐιί3 βεπηο εδί

1β ιιιηικίο, ρεΓ ηυβοι ειεβίοΓ ο]ϋδ ο!οιιιοιι$Ιγ31ιιγ.

(9) 'ΛμβΛυωποϋσιν. Μδ. υίπιυκιιιε άμβλυώττου-

οιν δειίδΐι εοιίειη.

(10; Σοφά. δίευΐΓϋΐηφίβ πΐ8. ρπ> σαφά ίηεο*ίΐίδ;

ρ,ιυΐο ροδί δριμέα ΓεεΙβ βιΐίΐ. 1638, ρΓΟ δριμαϊα,

φκχΐβδί ίη ρήοιβ.

(11) Αιά τοντο. Ηοο Γεϊειϊρϊί εχ ηΐ55. ρΓΟ διά

τούτων α,ιιοο* εδί ίη εϋίΐίδ.

(12) Ζωοποιοϋσαν. 113 τείΐβ εϋίιίο 3η. 1038,

ρΐ'ο ζωοποιοΰσα ρΐ'ίοΓίδ , εοηδειιΐίεηΐίοιίδ ηΐδδ.

(15) Είναι ίιΐϊ,ΐ'πιί βχ ηΐϊδ. Πεεδί εηίιιι ίη εϋίΐίδ

ιηβΙβ.

(ϋ) Τοΰ σώματος ϋεεδί ίη ηΐδ. ηΐροφίβ, φΐίί

8είΙίοεΐ εχ 3ηΐεεβ(1βηΐί1)ΐΐ8 ίϊείΐβ ίιι'.ι-ΙΙίμί ροίειηΐ.

(15) Κατά ταύττ\ς. Μδ. υΐηιηΐφΐβ κατ' αυτής,

Γβειίιΐδ, ιιΐ ριιΐυ.

(10) Νοερά* τε. Μδ. Β 30Ί1ΊΙ Ιιίο νοεβιιι φΰιιν,

([παπί ίη εαΊιίδ ροδί άειδή ίηνειιίδ.

(17) Διαδνομένην. δίε Ιβ^ο βχ ηΐδδ. ρΓΟ διαλυο-

μένην ΐ|ΐκη1 βδΐ ίη βαΊΐίϋ. 0ε ρειιεΐΓ3ΐίοηβ εηίιιι,

ηοη αηΐι'ΐιι δοΐιιΐίοηβ, δεπηο βδΐ.

(18) Έξχφήσθω. Ηοε ηιβίίιιι βχ ιηδδ. ρΓΟ έξαι-

ρέσθω φίοιΐ οϋΐιιιιι βδ(.

(19) Λέ. Μδ. Β Ιββίι ίη Ιεχίη δή, Α υογο ίη ΐϋ3Γ-

υίιΐί• ϊύεηι ΙιαΙιοΐ.

(20) Εϊπον. Μδ. Β βϊπών.
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ϋΕ ΛΝΙΜΑ ΕΤ ΚΕδϋΚΚΕΰΤΙΟΛΕ.

ιιίνοΐ'856 οοηΙίηοπΙϋΓ, βΐηιιε οοηδβΓνβηΙηΓ. —Ο. ΟβηοοίρδΟηϊπΊΪΓυιη, ίιιΐ[ΐι:ιιιι ββο, ςυοιηοϋο 8(1--

νοΓ8ίπί ηοη «ιπίο^ι-ιν, ηβ« <1υΙ>ϊΙ»Γβ ροβϋϊιιΐ , <\αοά βχ ϋβο οηιιιία 8Ϊηΐ, βι ρβΓ βυπι οοιιΐΐηε3ηΙιΐΓ βΐ

ιοηββΓνβηΙϋΓ Γβ* υη'ινοι•35β ; 8υΙ δϊΐηε βΐίπ,υοϋ οιηηίιιο Νιπιιεη, ςυοιΙ ία βυμοπβ ρπΕδϊΙ γογιιπι

Π31ΙΙΓ3Β ?

Μ. Ήδέσιωπά'νμέν (21) ην, φησ'ιν , επί τοις Α —Μ. ΑΐΐΠϋ,ΟοηιιηοίΙΊιΐδ βίοοηνοιιϊοιιΐΐυδ, Ϊη<|ΐιΐ1 •

τοιβύτοις άρμοδιώτερον, μηδέ άξιοϋν άποκρίσεως τάς 68381 δϋρβΓ ΙϋΙίΟιίδ δίΐβτβ , 3ο ιιοιι ι ! ϊ ^ 1 1 :» ν ι Γβ-

μωράς τε χι\ ασεβείς των προτάσεων (22), ίπΛ καί

τις των θείων απαγορεύει λόγος μη άποκρίνεσθαι

4^ρο;ι έν τι) αφροσύνη (25) αύτοΰ' άφρων δέ πάντως

έστι, κατάτδν Προφήτην, ό μη είναιλέγων θεόν. ΈπεΙ

δε χρή και τούτο ειπείν, έρώ σοι, φησ\, λόγον,

έμδν (24) ούχι, άλλ' (25) ουδέ άλλου τίνος άνθρωπου •

μικρός γάρ ούτος, δττις (2(>) δ' άν ή (27)• άλλ' αύτδν (28)

δν ή κτίσις των δντων διά των έν αύτη1 θαυμάτων

διέξεισιν, ακροατής άφθαλμδς γίνεται, διά των φαι-'

νομένων, ένηχοΰντος τη καρδία τοΰ σοφοΰ τε κα\ τε

χνικού λόγου. Βοά γάρ αντίκρυ (29) ϊδν ποιητήν ή

κτίσις , αυτών των ουρανών, καθώς φησιν δ Προφή

της (50) , ταΐς άλαλήτοις (51) φωναϊς τήν δόξαν τοΰ

θεοϋ διηγουμένων (52). Τίς γάρ βλέπων τήν τοΰ

παντδς άρμονίαν , τών τε ουρανίων καί τών κατά

γήν θαυμάτων, κα\ (55) ώς έναντίως έχοντα πρδς

άλληλα τά στοιχεία κατά τήν φϋσιν, προς τον αύτδν

τά πάντα σκοπδν διά τίνος άψητου κοινωνίας συμ

πλέκεται, τήν παρ' εαυτού δύναμιν ϊκαστον προς τήν

τοΰ παντδς διαμονήν συνεισφέροντα , καί ούτε τά

άμικτά τε και άκοινώνητα κατά τήν ιδιότητα τών

ποιοτήτων (54) διαχωρεϊ άπ' αλλήλων, ούτε έν άλλή-

λοις φθείρεται κατακιρνάμενα πρδς άλληλα ταΐς έναν-

τίαις ποιότησιν, άλλα καί οΓς άνωφερής έστιν ή φύ

σις , έπ'ι τά κάτω φέρεται , της ηλιακής θερμότητος

διά τών άκτίνων καταρ^εούσης • τάτε εμβριθή τών

σωμάτων ανακουφίζεται διά τών ατμών λεπτυνόμενα,

δροηδυ $ΐυ1ΐ88 ρΛΐίΐΐΊ- ι•ι ϊιιιρϊ38 ρΓοροθίΐΊοηβδ :

ηυϊρρβ ιΓινΙιιυιιι οΐ'ιαιιι <]ΐιοιΙιΙ;ιιιι ιΐίοΐιιιιι νιΊ.Ίΐ Γβ-

8ρ0Π(1βΓβ (ΙθΙΙ)βΙΊΐί ]ιι\1;ι ι]βΠ)β)>ΙΪ3Ι11 811301. δίαΐΐΐιβ

3111601 61 ίηδί ρ'ιβηδ , ιιΐ ;ι'ιΙ Ι'πιρΙιιΊ;» , ρΓΟΓδΙΙδ 031

ϊβ,ςιιϊ ϋβυιη ββ8β ηβξβΐ. διίΐΙ ψιοιικιιη οροπεί

εΙΪ8ΐη (Ιο Ιιϊδ άϊοθΓβ , άίεβηι ιΊΙιί πιΐίοιιπιι, ίιι-

ςΐΐϊΐ , 111)11 1)163111 ΙΙΙΊ' ;ιΙΙοι•)ΐΐδ Ιιοιιιϊιιιιιιι οιι)ιΐ6(]!ΐ«ιιι

( <|ΐΓιρρ«ϊ εχί^υβ Ιωεε (|ΐκεειιιΐ(μιβ Ιβηιΐβπι ΓιιγγΊι ) ,

86(1 βαηΐ φκιιιι ι:ΐ(Μΐιΐ!';ι ινπιιιι ρβΓ 68 , (|Μ;ι• ίιι 68

βιιΐιΐ ιιμγ.κ:ιιΙ:ι , εχρΠοηΙ ε( οικιιγιΙ, ειι]ιΐ3 0Γβ3-

ΐιΐΓ»! αικΙΊΐοΓ 681 οοιιΐιιβ , ρβΓ εα , ηυχ ίίρραΐ'οηΐ,

Γ680Ι13ηΐ6 , ίΐ) εοπίι; 8θ1βΓΐ6 ρ3ΠΐβΓ 61 «Γΐίίΐοβ 86Γ-

1110116. 013Π10Γ6 6111111 ρ;)1;1Ι1Ι 6Γ631ίΙΓ8 ιιιιΐίι ;ιΙ Γ3610-

Γβιη , ΐρβίί ε(ΕΐΪ8 , αϊ ϊηςιΓιΙ ΡΓορηεΙβ, ϊηεΙΓβυΐϋ-

1)ΐΐ8 νοείΙ>ιΐ3 ί,Ίοι•Ί;ιιιι Οοί βηίΓΠΐιιΙίυιΐδ. 0.1ΙΪ3 βηίιη

ίηΐιιεηδ (Ί 8ηΊηΐ3(1ν6ΐΊ6Π3 Ιΐ3Γηιοηί8Π) (ϊιΙ β8ΐ εοιι-

δρΪΓαηΙβιη , εοιίδβιιΓιβηίειιι 61 ςιΐΛδϊ οοιίΓίηβιιίεπι

εορυΐαΐϊοηεηι αίςιιε οοΒβπιβιιίαΐίοιιειη) Γβιυιη ιιηί-

νβΓ8Ϊ18ΐΪ8 οοβίβδί'ιιιηιπυε 30 ΐεΓΓοϋίπιιηι ηιΐΓβουΙο-

πιιη, εΐ ςϋβϊΐΐ8(]ιηθ(1ιιπι βίβηιεηΐβ ιιαίιιτα ΐηΙβΓ βοδβ

εοιιΐΓ3Π3 ϊιιβΙΓβ&ίΙί βΐ οεεαίΐβ ςυβιίβηι βοεϊείβΐβ 31-

πυο εοιιΐΐϊΐιιη'ιοιιε 8(1 ουιικίβη) οηιηϊβ βεορυιη βίαυβ

ϊηΐεηΐϊοηεπι ιυιυιηιιιιοϋηαβ δΐΐίΐη νϊιη 3(1 τεπιηι

Ίΐηίν6Γ8Ϊΐ3ΐίδ ρ6ΓΠ1311δίθ1161Ι1 , (1ϋΓ3ΐίθΙ16Π1 61 ΪΠΟΟ-

ΙυιτιϊΙαΙβιη δίιηυΐ οοηΓβΓβιιΐϊβ 8ΐ(|ΐιβ οοιιίπυηεηΐϊ»

εοηΓεπιιιΙιΐΓ, ίπΒρΓιεβηΙϋΓ ει οοηιιεοΐυιιΐυτ; ευηιηαβ

]αχΐ3 ςϋ3ΐιΐ3ΐαηι ρΓορΓίεΙαίβιη ηε<|ΐΐ6 εοηιηιϊδεβπ

ώς καί τδ ϋδωρ παρά τήν έαυτοϋ φύσιν άνωφερές £ ηβςυβ εοηδοείβή ροδδίιιΐ, ηυιι Ιβιηεη δεεβϋιιιιΐ 81)

ίηνΐοβιη , ηειίΗβ εοηΐΓβπΐδ (ΐυβίίΐβΐίΐιιΐδ ΊιιίεΓ δεβο

οοηιηιίδΐϊ 3ΐ(ΐυε εοιιΐ6ΐηρβΐ3ΐ3 βΐίιιϋ ρβΓ βΐ'ΐϋίΐ εοΓ-

ΓυιιιριιηΐιΐΓ. δοιΙ οι ίΙΙβ , ςιήϋυβ β3 ιΐ3ΐυΓ» εδί, ιιΐ ίιι

δαυίϊιηβ ίβΓίΐιίαΓ, (ΙεοΓδίιηι Ύβιχιιηΐ 3ΐ(ΐαβ ΓβΓϋΐιΐυΓ,

εβΐ0Γ6 βοΙίδ ρβΓ Γ3ΐ1ίθδ άεΟΓβυπι Οιιβηΐβ ; εοιροΓβιιυβ

§Γ3ν'ΐ3 30 ρ0Ι1(ΐ6Γ083 8ϋ1)1βν81ΐΙυΓ 61 8ΐΙθ11υΐ11ϋΓ ρβΓ

νβροΓβδ βχίεηαβία , υΐ 61 βααβ ρΓβοΙβΓ δίπ ιΐΒΐυΓβπι

(55) Καί. Α(1ι1'κ1ί εχηίδ. ιιίΓοηιιβ ραπϊοιιΐηιη Ιιηηε,

31) ίΐΐΙβΐρΓ6ΐε1^3ΐίΐΙΟ |•61•16βΧρΓ658»Ι11. ΟοΐΙβΧ Α ρ08ΐ-

ροιιίΐ βηιη τώ ώς ιιιίιπίδ ιεοΐβ, 31 τό Ιί ριίΕΐιιίΙΙίι.

(54) Ποιοτήτων. Μβ. Β Ιβ^Ίΐ ιδιοτήτων , ιιιηΐε.

Εϊ1)Γ8γ'π ΐϊΐεηιοΓΪιι 3(1Ιιαο ϊιι ρΐίκεβιίειιΐβ νοοο ιοιό-

της οεουρβίβ βΓβΙ. . .

(55) Έαϊ πνευμάτων έχούμενοτ. 118 βοπρβι οχ

υίΓοςυο εοιίίοβ ρΓΟ ειΐίΐίίί επουρανίων όχουμενων.

δοίΐίι-βΐ τδ επουρανίων βχ ιοιιιροικίίο δοπρίιοιιΐϊ

έπι ^ων ηίΐΐιιιιι νί(ΐ6(υΓ. Ε:ιΐ'ιη3 νβΓδ'ιο ΙβοΙιοηεηι

ηοδΙΐ3ΐ)ΐ βΐίβηι Ιιίο ΓβρίίΕδΙΊΙΙαΙ.

(56) Άμοφεϊν. 1ΐ3 ΓβοΙο βϋ'ιΐϊο αηηϊ ΙΟοβ, ρΓΟ

άπομοιρεϊν, ΐ|ΐιο(1 β»1 ίη βιΐίΐο.

(57) Έχ οηιίΙΙίΙ ιιϊδ. Β ηιβικίοδβ.

(58) ΚατάΛΛηΛον. ΙΗεηιιιβ βθ(1βχ ΙιβϋεΙ καταλ

λήλως, ί(1<|ϋβ ΓβΟΐίΗβ.

(5!)) Τοΰ πύΛου αεμιφοράν. Ιιι 03ΐεβιιΐδ. Α βα Ιΐ3β

νοοοβ Ιιοο Ιεβ'ιΐϋΐ• βοΙιοΙιοιι : Πόλος καλείται τδ ούρά-

ν(™ ΛίΤιιιι. παοάτδ πολεϊσθαι. τουτέστι στρέφεσθαι.

γίνεσθαι , δι* αέρος επί π-;ευμάτων όχούμενον (55) ,

κα\ τδ αίθέριον πύρ πρόσγειον γίνεσθαι , ώς κα'ι τδ

βάθος μή άμοιρεϊν (56) της θερμότητος, έπιχεομένην

δε τη γϊ] τήν έκ (57) τών δμβρων ίκμάδα μίαν ουσαν

τ?) φύσει , μ.\ιρία.ς γεννών βλαστημάτων διαφοράς

πάσι κατάλληλον (58) τοις ύποκειμένοις έμφυομένην ■

τήν τε όξυτάτην τοΰ πόλου περιφοράν (59) καί τών

(21) Μέν (ΙΐΗ'ϋΐ ϊιι ιιϊδ. Β.

(22) Προτάσεων. Κοοίο Ϊ13 ειΐϊΐίο βιιηί 1658, ρι•ο

προτέσεων ϊιι ρποτβ.

(25) Έν τχ\ άρροσύνχι- Μ*, υίπιιικιυβ κατά τήν

άφροσΰνην.

(24) Έμόν. Μδ. υΐηιπιηυε αάά'Λ μέν.

(25) ΆΛΛ' οιηίΐΐίΐ υΐβΓςυβ οοιίεχ.

(26) "Οστις. "Οσος Ι)3ΐ)6ΐΑ βΐ Β ηοη ρβιιΐο ηιβίπΐδ

ηΙιεΓΟ ί 1 Ιο. Α^ϊΙυτ εηίιιι Ιιίο ϋβ Γ8ΐίυιιϊδ ροικΙβΓβ

ιιιΐϊΓιουηςιιβ.
(27) ΤΗ. Οοϋβχ Β ηβΐιοί είη.

(28) Αυτόν. Ιΐί δοιίρϊί οχ ηΐδδ. ρΓΟ ού τόν, (ΐπθ(1

631 111 «(ΙίΙϊδ ρβδδίΐΐΐβ.

(29) "Αντίκρυ. ΆντιχρΟς Α 61 Β.

(50) Αυτών τ. ού. χ. ψ. ό χρορήτης ϋοϋΐιιιΐ ίη

ΙΠδ. Β 111611(1(186.

(51) ΆΛαΛήτοις. Μδ. Β πιοηιίοδβ άλάλοις.

(52) Διηγουμένων. Μδ. Β ιηβικίοδβ διηγουμένη,

βχ ϊι>§6ηϊθ Γογ16 Ιί1)ΐ•3ΓΪί, (ΐιιϊ οιιιιι τών ουρανών οιιιί-

.413361, ηβο νΐιΙβΓΟί, ϋ,ϋο ίΐΐϋΐΐ διηγουμένων ΓβΓκί'εΐ)-

(Ιιιηι εβδβΐ, 3(1 νοοεπ) φύσις Ιιοο νοί'υιιιιι βοοοηιηιο-

ιΚιιιιΙιιιιι ρυΐβνΐΐ.
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•ιΐ 8«ρβΓ3 ΓεΓίΙϋΓ, ρεΓ βεΐΈΠΙ Π;ιΐί1ΐ!ΐ8 νεεΐ3, εΙβΗηε- . έντί,ς κύκλων τήν έπ\ το εμπαλιν χίνησιν, τάς τ*

ύποδρομάς χα! τάς συνόδους, χαΐ τάς έναρμονίους

Αποστάσεις των 5~οων 6 ταϋτι βλέπων τώ δια-

νοητικψ της ψυχής δφθαλμφ , αρα οϋχ\ φανερώς έχ

τών φαινομένων διδάσκεται, ότι θεία δυναμις έντεχνος

τε χαΛ σοφή τοις ουσιν έμφαινομένη, χα\ διά πάντων

ήκουσα τά μέρη (40) συναρμόζει .τω όλω, χα\ το όλον

συμπληροΐ έν τοις μέρεσι, χα*, μιά τινι περικρατεί-

ται δυνάμει τ6 πάν (41), ούτο έν έαυτώ μένον [καΐ

περ\ έαυτδ χινοΰμενον] (42), κα\ οΰτε λήγόν ποτέ τής

κινήσεως, ούτε ε!ς άλλον τινά τόπον παρά τον, έν ψ

έστι, μεθιστάμενον;—Γ.Κα'ι πώς, είπον, ή περ\ το είναι

τδν θεδν πίστις, κα\ τήν ψυχήν είναι τήν άνθρωπϊνην

συναποδείκνυσιν ; Οΰ γάρ δή ταύτόν έστι τφ θεώ ή

ψυχή, ώστε εϊ τδέν όμολογοϊτο (45) είναι συνομολο-

Γ8115 ί§[ηΪ8 3(1 16ΓΓ3Π1 (ΙεΓβΓΚίυΓ, ιιιΐκο υΐ «ι ίηΩιιιχ

ρ3Γΐ€β είΐΙϋΠδ ΕΧρείΙΟδ ΠΟΠ ϋίΐΐΐ, 81 16ΓΓ3Ϊ δΙφΟΓΓίΙδΙΙδ

ΐπιυπυιη ηυιιιοι-, ουηι υηυς η31υΓ3 δίΐ, ίηηυηΐ8Γ3δ

βίπιιίηυπ) ρι-οϋυεαΐ ι]ϋΐϊ•ινιΓ.ίιΐδ οιιιηίύιΐδ 6υΙ\ίο,<:ΐίδ

βρίί! βΐφΐε βεοοπιπιοά'βΐβ ίηΙιχΓεηδ, ί !() υο ίηδίάεηδ :

εείβιτίπιαιη ϊΐ^πι 3χί$ ίη οιΊιεαι εΪΓευηιςιιε Γοΐιπίιΐυηι

εοηνεΓδίοηειιι 3ΐ(]ΐιβ Γβνοΐυΐίοηεοι , ίηΐεηοηιπίφΐε

ι ΊΓ(ΜΐΙθΠ1ΜΙ III ΙΌΙΐΐΓίΙΠΙΙΠΙ Ι1ΙΟΙίυ116Π1 , δΐΐΐρίΐ'ΐίοΐΐεδ-

«|υο βΐ εοηβΓββδίΐδ οοίΐυβνε βίςυβ εοηείηιΐ3δ, 3ρθ8,

13(25, εοηβίβηΐβδ , εοηνεηίειιίεβ ει χςηβίβδ άί^Γεδ-

βίοηβδ (1Ϊ5ΐ3Γΐΐία$(|αβ δ'κίεπιηι : Ιικε βί ςυίδ οουΐίδ

ίηΐεΐίφεηΐίχ 3«)υβ 3εϊε ιηοηΐΐδ ίηΐυείιΐΓ, 3ΐιηοη

βρεΠε ρ«Γ ε» φΐ;ε :ιρραΓβηΙ , αΌοείιΐΓ ψιοΛ ϋϊνϊιια

νίδ 3Γΐί0είο$3 δοΐεΓδα,υε ίη π-ΐηΐϋ υηίνεΓδίδ ορρα-

Γοΐιβ , »ΐΐ|υο ρεΓ υπιιιία ρεηίηειίδ 30 ίυβα ουηι Β Υε'3θαι πάντως κα\τδ λειπόμενον.

ρ:ΐΓΐεδ βοοοηιιηοιίβΐ ει αιίβρίηΐ Ιυΐί , ΐαηι ΐοίηιη ραηϊϋυβ εχρίβ! , αΐ^υβ υηβ ςυ»ά3ΐη νί ΓεΓυιη υη'ινβΓ-

6ί(3β εοβΓΟίΐυΓ ει εοηιίηβΐυτ, ιΐιιιιι ϊρβα ίη 8β ίρδί ωβηβΐ , ει οίι-εηηι δβ 'ιρδ.» ηιονεΙϋΓ, 30 ιιιονβπ ηηη-

ςυβιη ιΐεδίιιίΐ, ηβφΐε ίη βΐίιιπι φιειικίίΐη Ιοεοπι, ρτχΐβΓ βυιη , ίη φΐοβδί, Ιΐίηδπι'ι«Γ3ΐ?—Ο. Ει ςυο

ρβοΐο, ίηςυιηι, 3Γςιιηιεηΐυπι, <ιυο Οεοιη 8888 ϋιΐβδ Γιι , &ίηΐϋΙ εΐίβηι αηίαοιη ηυηΐ3ΐ>3ΐιι βδδε (ΙεπιοηδίΗΐ ?

Νοη ειιίηι υΐίφΐβ υαιίοιη εαπι ϋβο Γ88 .ιηίιικι εδί, υΐ $ί υηυιη εββε εοηοειΙβΙϋΓ, ρΓΟΓβαδ οΐίαιη άε 3ΐΐ8Γ0

ηοη αΊΐυίΐεΐιΐΓ.

Μ. ΑιίΙΙ-.ι :ΟίοίΐυΓ, ίηςηίΐ, 3 δαρίβηΐίυΐΐδ ηοιηο

ρ,ιτνιΐδ ηυίϋΐοι β$8β πιιιικίιΐδ, ΐ|:ιί ίη $ε88 Ιιχε

είειηβΐιΐ» εοηΐίηβηΐ, εχ (|ΐιΊΙιΐδ η.τυηι υηίτεΓδίΙαβ

ϋυη$!3ΐ »ΐ(]υε οοιηρΙεία 881. Οιιοιΐ 8ί η:εο ορίηίο

Τ8Γ3 881, υΐ 8888 νίΐΙί'ΙΙΙΓ, Γηΐί-Ίΐηιι ιιοη οριΐδ Ιιη-

Ι)ΐκ:ΓΪηιιΐ5 αΐϊο ααχΊΙίο 3(1 οοιιΩΓηιηιιιΙηιιι 83ηι ςααπι

Μ. Έδε, Λέγεται (44), φτ,σ^, παρά τών σοφών

μικρός τις είναι κόσμος ό άνθρωπος, ταϋτα περι

έχων έν έαυτώ τά στοιχεία, οΓς τδ πάν συμιτε-

πλήρωται. Ει δέ αληθής ούτος δ λόγος (έο-.κε βε), τάχα

ούκ δν ετέρας έδεήθημεν (45) συμμαχίας είς τδ βε-

βαιωθήναι ήμϊνδπερ\ψυχής ύπειλήφαμεν (46). Ύπει-

ιΐβ 3ηίπΐ3 οοικορίιιιιΐδ ορίιιΊοιιοιπ : οοιυοιπυδ 3υ- " λήφαμενδέτδ είναι αυτήν καθ' έαυτήνένέξηλλαγμίνη

Ιοπι βαιιι ρβΓ 8βδε ρΓακΙϊΙαηι βϊβε ιιμΙιιγπ ρΓορΓίβ,

ρεευΙί3π, οχίιηία, ιΐίνυΐ'δα βιηυε ;ι1ί:ι ψι:ιι» εοΓρυβ

ςυοά εχ εΓ3$8Ϊ5 ρ:ιιΐί1ιιΐδ εοη$ΐ3ΐ. 1]ΐ εηϊπο υιιίνβΓ-

δυιη ιηιιπίΐυηι αιιχίϋο βεηβυυηι οο^ηοδεεηΐβδ, ριτ

ϊρ83πι ηπϋΊ'οηιιη $ειι$υιιηι ηοΐίοηεηι 3ΐ<]υε εΟϊείεη-

ιί:ηιι (ΙεϋυεϊηιυΓ 3(1 εοιΐ8Ϊ(]ει°3ΐϊοηεαι ηοΐϊοηεηιηιιε

Γ6Ϊ, ορίηίοηϊδ ει ίηίοΐίρείυβ 8εη$υιη 8υρΡΓ3ηΐϊδ,

ηΐιμιο ογιιΙιιϊ ηο1)ϊ$ βχδΐδίίΐ ίιιΙοΓρι-οί υπιηίροΐεηΐίδ

63ρίειιΐίχ, φΐ;« ίη ΐυπιιιι ηιιί(1επι υηίν6Γ$ίΐ3ΐε οεΓ-

ΐιίΐιΐΓ, ειιιη νβΓΟ, ςιιί ρ«;Γ ίρίβηι 8θ1υ8 Γ88 υηίνοΓ-

638 υιΐ(]'ΐι|ΐΐ': εοπιρΓεΙιβηϋίΙ 3ΐφΐε οοηιρίεχυδ 881,

ρεΓ 888ε ϊηιΓιεαΐ : ίΐ:ι ιΐυιη εαιη ηυο^υε, ςυί ίη

ηο1>ί$ 88!, ιιι (ΐ ικΐιι ιιι ίηΙιιειηυΓ, Ιιοιιϋ ρ;ιι•να 8υ1>$ί(1Ϊ3

Ικιίιοιηιΐδ ρΡΓ εα ςιι% αρραι-οηΐ , εΐίιιιη 3(1 ί(1 ηιιοιΐ

τε χαΥ ίδιαζοΰστ) φύσει , παρά τήν σωματιχήν παχυ-

μέρειαν. Ώς γάρ πάντα τον χόσμον δια τής αισθητι

κής αντιλήψεως έπιγινώσκοντες , δι" αυτής τής κατά

τήν αΓσθησιν ημών ενεργείας ε!ς τήν τοΰ ύπ^ρ αΓ-

σθησιν πράγματος (47) καΐ νοήματος Εννοιαν οδηγού

μεθα (48), καΐ γίνεται ήμΐν ό άφθαλμδς έρμηνεΰς

τής παντοδυνάμου σοφίας, τής τώ παντ\ μεν ένθεω-

ρουμένης, τδν δέ κατ' αυτήν (49) τοΰ παντός περιδε-

δραγμένον δι' εαυτής μηνυούσης,• ούτω κα\ προς τδν

έν ήμΐν βλέποντες κόσμον, ού μιχράς έχομεν άφορμάς

πρδς τδ διά τών φαινομένων κα\ τοΰ κεκρυμμένου (ΒΟ;

καταστοχάσασδαι. Κέκρυπται δέ εκείνο, δ έφ' έαυτο'ί

δν νοητόν τε (51) κα\ άειδές διαφεύγει τήν αισθητική,

κατανόησιν.

οεειιΐΐιιιιι 681, εοι^βοΐυΓα ρεΓνβηϊεηίΙί. 1(1 «υίοιη ίη βεβε οεευΐΐιιιη εϊ ηίΐδιοηιΐίΐιιιη εβί, ςυοά εϊ ιιιοηΐβ

ει ίηΐ6ΐ1ί£6ΐιΐίίΐ ρεί'ΐ ίρίΐιιι- Ι'οιίιι;>•ι|ιιο εχρεΐ'8 881, ηυο(1 βειίδΐιιιιιι εΐίυςίΐ 3ηίιιΐ3(1νεΓ8ίοηβπι.

Ο. Αΐςαεβ8θ:ΥθΓηηι βηρίβηΐίβ φΐίιίβηι, ίηφι.'ΐηι, Ο Γ. Κάγώεΐπον 'Αλλά τήν (52) τοΰ παντδς ύπερ-

φιχ ίη δυυρπδ ρ3Γΐί5υδ ςηβδί ίη 3Γ0β γθγιιιιι κειμένην σοφίαν διά τών ένΟεωρουμένων τή φύσει τών

λοιπάς τήν έναντίαν. -Περιροράν. Ταΰταπάντα διά

φορα! είσιν κινήσεων κα\ σχέσεων πρδς άλληλα τών

άστρων.

(40) Τά μέρη. Μδ. υΐηιπίφΐβ τάτε.

(41) Δυνάμει τύ λου. 113 ΓοεΙβ οιΐίΐίο βηηί 1658.

ΑϋΐοΓ ΙκιΙιιί ίηίοΓρυπειίο ίη εάαίοηε 1615, 86(1

ιηεικίοδβ. (:ο(1βχ Β ριο δθφίοηΐίαύτό Ιβ3ίιηι»1εαύτώ.

(42) Περί έαυτύ χινονμενοτ. 1 13 βεπρδί εχ ηΐ8.

Α ρΓΟ εϋίΐο περ'ι αύτδ γινόμενον. Γ,οϋ. Β ηιεηιίοδε

περν έαυτοϋ. ('.;εΐοΐ'α οοηδεηΐίΐ.

(45) Όμο.Ιογόϊτο. Ιια ιιΐεη|ΐιο. εοιίοχ ρΓΟ 60

(ριοϋ ειΐίιίο 1658 Ιι»οεΙ ώμολογεϊτο, εϊ αΐΐοΐ'3 ριίοΓ

ώμολόγοιτο.

(41) Ή δε, Λέγεται. Ιη 03ΐεβ εοϋίείδ Α ηαηο ϊιι-

νεηίδ ιιοίηιιι, εντεύθεν τάς περί ψυχής αποδείξεις

γράφει.

(45) Έδει'ιθημετ. Α Β δεηθείημεν.

(46) Ύπει.Ιήραμετ, βίε. 11 ύπειλήφαμεν ύπει

λήφαμεν δέ έαυτήν έξηλλαγμένη.

(47) Πράγματος. Α Β πράγματος τε.

(48) "Οδηγούμεθα. Β ποδηγούμεθα.

(49) Κατ' αυτήν. Α καθ' εαυτόν.

(50) Τοΰ χεχρνμμένου. Ιιι οηίοε εο*1ίείϊ Α τής

ψυχής δηλονότι.

(51) "0>• νοητόν τε. Α δ νοητόν τε.

(5-2) 'Λ.ί.Ιύ τι\?- Α Β άλλα τήν μέν.
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δντων σοφών τεκα'ιτεχνικών λίγων, έντή αρμονία (53) Α ρηΒϋϊϋεΙ ιιπϊνβΓβίίαΙϊ ρεΓ εβδ, (\υχ δρεοίαπίιιτ ϊιι

ταύτη χα\ διακοσμήσει δυνατόν έστιν άναλογίσασθαι •

ψυχής δέ γνώσις δια των κατά τδ σώμα δεικνυμένων

τίς αν γένοιτο τοϊς άπδ τών φαινομένων τδ κρυπτδν

άνιχνεύουσιν ; —Μ. Κα\ μάλιστα (5ί) μέν τοι , φησίν

ή παρθένος, τοις κατά τδ σοφδν εκείνο παράγγελμα

γινώσκειν έαυτοΰς έπιθυμοΰσιν εϊ κάνη (55) διδά

σκαλος τών περί ψυχής υπολήψεων αυτή ή ψυχή, ότι

αυλός τις (56) κα\ ασώματος, καταλλήλως τή° Ιδία

φύσ«ι ένεργοΰσά (57) τε κα\ κινούμενη, κα\ διά τών

σωματικών οργάνων τάς ιδίας κινήσεις ένδεικνυμένη.

"Η γάρ οργανική τοΰ σώματος αύτη διατκευή , ϊστι

μεν ουδέν ήττον κα\ επί τών άπονεκρωθέντων (58)

διά θανάτου, άλλ' ακίνητος (59) μένει κα\ άνενέρ-

γητος, της ψυχικής δυνάμεως έν αύτϊ] μή ούσης. Κινεί-

ΙΙΙΗΙΙΓΠ ΓΟΠ1Ι1Ι, δΟΐβΓΚ'δ 61 »ΓΐίΠοϊθ33δ ΠΙΐί'ΜΙΙ'δ, ίιι

030 :ΐ()ΐ:ι, οοιιο'ιιιπα, οοηδεηΙίεηΓι ί)1(|ΐιβ οοιίδρίι.ΐΗΐΙ

πΊδΙίηεΙϊοηε, ϋεδεπρίΐοηε αίφαε «Ιί^ββΙϊοηο ροΐεςΐ

3ηϊηΐ3<1νειΊί βίααε ΧδΙϊηΐ3ΓΪ : ;ιιπιιι;κ νιτο εοβίιϊΐϊο

ρβΓ 63 ψ)Χ ίιι οοΓροΓο οϋίοιιιΐ ιι ιιΐιι ι~, ΐ|ΐι;πι ιιιι οοη-

ΙϊηβεΓε ροίδίΐ ϋδ (|ΐιί ρβΓ 3ρρ3Γ0ΐιΙί3 <|ΐκιιΙ 00-

Γΐιΐΐιιιιι οί,Ι , ϊιινβ5ΐΐ§Ληΐ? Μ. Αΐηιιβ οιΐιηοιίιιιη 88116,

ίικμπί νίΓ^ο, νεΙ ίρβα αηϊηια, ]υιΐα δο'ιΐυηι ΊΙΙικΙ ριχ-

οορίιιιη, βεϊρδΟδ ηοδΟΟΓβ ευρίεηΐΐϋυδ, ορϊηίοηυηι

:ιΐι| ιιο ρο$υ35Ϊοηυηι ιΐο αηίιιι» Ν.ιΐϊδ ίιΐοηβ» δΐιΙΤί-

εϊειίδφΐε ιιιηχίδΐΐ'» εβί, ηβιηρβ <\αοά εχρεΓδ ηιαίβηχ

61 ίηεοι ■|•(ιγγ;ι ςυββιίαηι δϊΐ, ςιΐίε 3(1 3ΐΐ3ΐη ιι:ιΐιιι•:ιπι

3θοοιιιιικιι1αΐϋ ει ορετείιιι 61 ηιονεβίυι•, ει ρεΓ ϊιι—

δίπιιηοηία οοτροΓαΙία 8038 ηιοΐ'ιοηοβ οδίοικίαΐ.

ται δέ τότε δταν ή τε (60) αΓσθησις έν τοϊς όργάνοις η% Β Ιηδίπιηιεηίοπιηι εηίιιι οοι-ροιϊί ηιεε (Ιΐ^εβΙΐο ακιυε

χαΐ διά τής αίσθήσεως ή νοητή δύναμις διήκτ) (61)

ταΐς ίδίαις όρμαΐς συγκινούσα πρδς τδ δοκοΰν τά

οργανικά αίσθητήρια. —Γ. Τίοΰν,εΐπον,έστ\ν ή ψυχή ;

εϊ δυνατδν λόγψ τιν\ τήν φύσιν ύπογραφήναι , ώ; άν

τις γένοιτο ήμίν τοΰ υποκειμένου διά τής υπογραφής

κατανόησις. Κα\ ή διδάσκαλος,—Μ."Αλλοι μέν άλλως,

φησί, τδν περί αυτής άπεφήναντο λόγον, κατά τδ

δοκοΰν Ικαστος οριζόμενοι, ή δε ήμετίρα περί αυτής

δόξα οΰτως έχει ■ Ψυχή έστιν ουσία γεννητή (62),

ουσία ζώσα, νοερά, σώματι δργανικφ καΐ αίσθητικφ,

δϋναμιν ζωτικήν κα\ τών αισθητών άντιληπτικήν δι*

εαυτής ένιοϋσα (65), 2ω; άν ή δεκτική τούτων συν-

έστηκε (64) φύσις. Κα\ άμα ταϋτα λέγουσα δείχνυσι

3ρρ3Γ3ΐιΐδ οδΐ ηιιίϋβηιηΠιΐΙοηιϊηυβ ίιι ιηοΓίε ρεΓειιι-

ρΐίδ (Ί εχβΐίηείίδ, βεά φΐυιΙ ;ιιιίιη;ο. νί*ίιιο:ι ηοη δίΐ,

εχρεΓ$ ιιΐ3ΐιεΐ ει ιηυΐϊοιΓιβ ει αείϊοηϊδ. Μονοΐυτ 3υΐεηι

Ιυηε, ευηι ει δεη$υ$ ίιΐδίπιηιοηΐί εδί, ει ρει- δεη-

δίπιι ϊηΙε1ΙΪ£εηι1ϊ νίδ 3ΐφΐε Γαειιΐΐαδ ρβπϊηεΐ ηΐφΐβ

ρι>ιν;ιιΙίι ιιιΐ3 ΟΠ11 δυϊδ εοικιΐϋκΐδ εϊ 3ρρεΙϊΐϊοηϋ)ΐιβ

ηυο νίδιιιη ΓιιβιίΙ, 8 ϊ πη ιι 1 ηιηνεηβ δβηδίιιιιη ίηδίπι-

ηιηηΐ3. —0. 0υϊάϊ}ξϊΙιΐΓ,ίηςυ3ΐη.θ5ΐ3ηϊιηα * εϊ ΓογΙβ

ροΐεδί 3ϋφΐ3 Γ3ΐίοηε π;:1ιιι-;ι ο,μΐδ (ΙοβϊβΐιαΓΪ ;ιΙι|ΐκ;

(ΙβδΟΓίϋί, 111 ΟΧ ίρ$3 (ΙοΙΊΐΙΟαΙίοΐΙΟ 3ΐφ1β ΟΌδΟΠ-

ρΐϊοηε :ι1ίΐ|ΐιο ιιιοόΌ ηιιοΊ ρΓοροδϊΙιπ•) ε$Ι, ηιιίιιι-

3(1νβΓΐ3ΐυΓ οΙοο§ηθδθ3ΐιΐΓ.—Μ. ΕΙ πι»(;Ί$ΐΓ3 , ΑΙϋ

φΐΉΙειη ϋΐ'ιΐιτ, ίΐιςιιϊΐ,' πιΐίοηοιη ε]υβ εϋ'κίεπιιιΐ,

τη χειρί τδν ίατρδν τδν επί θεραπεία τοΰ σώματος ρι•οιιΙ ει»(]ΐιε νϊϋοΓεΙϋΓ, (1εΠηΐεηΙε$ : ηθδΐΓ3 νεΓΟ

_.•._3 —......αχ ι <ρ.....\- α. .τ.. -.-... β ^. .. .....!- ..ιι. ... . »_: ... ...^ .:»
αυτή προσκαθήμενον , καί φησιν Έγγΰς ήμΐν τών

ΐίρημένων ή μαρτυρία. Πώς γάρ, είπεν (65), ούτος

έπιβαλών τή αρτηρία τήν τών δακτύλων άφήν, ακούει

*ρόπον τινά διά τής άπτικής αίσθήσεως τής φύσεως

πρδς αΰτδν βοώσης, κα\ τά Γδια πάθη διηγουμένης ,

δτι έν έπιτάσει έστ\ τφ σώματι τδ ά^(5ώστημα, καί

άπδ τώνδε τών σπλάγχνων ή νόσος ώρμηται , κα\

επί τοσόνδε παρατείνει τοΰ φλογμοΰ ή έπίτασις ;

Διδάσκεται δέ καν ύπδ τοΰ όφθαλμοϋ άλλα τοιαύτα ,

προς τε τδ σχήμα τής κατακλίσεως βλέπων, κα\ πρδς

τήν τών σαρκών τηκεδόνα. Κα\ ως επισημαίνει τήν

Ινδον διάθεσιν, τό τε είδος τοΰ χρώματος , Οπωχρόν

τε δν κα\ χολώδες, καί ή τών ομμάτων βολή περί

τών λυπούντων (66) κα\ άλγύνον αυτομάτως έγχλι

άο 03 δΐΊΐίειιΓκι Ι.ιΐίδ εδί : Λιιίιιΐ3 οδΐ εδδεηΐϊ»

ροηοΓαΐα, θδδοηΐί3 νίνεηδ, ίηίοΐΐεείυβίϊδ, εοΓροΓεϊδ

δεηδυυηι ίιΐδίηιιιιεηΐϊδ νίνεηιΐΐ, 3ΐί]υε 03 ςιια; ε»-

(ΙιιηΙ δΐιΐι δοιίδΐΐδ ροΓοΊρίοικϋ Γ.ιοιι11;ιΙιίιι 3ε νίιιι

ρεΓ ΒΟδο δΐι^ΟΓεηβ εϊ ίηιπΓιΐΐεηδ, ςιΐ3ηι]ία οηρ;ιχ

63ΓνΐΓΙ1 ΓΟΓϋΠΙ Π3(ΙΙΓ3 0ΟΙ1Ε13Γ6 νϊΐ1ε3ΐ11Γ. Εϊ 8ΪΠ11|1

Ιιιγ,ο οΊεεηδ, ηιεϋίευιη, ςυϊ οί οιιιμικΙΊ εοΓροΓίδ

εβυδβ 3δδί(1εΙ)3ΐ, ιικιιπι οδίοικίίΐ, οι «Ίΐ : Γπεδίο

ηοΐιϊδ εδί οοπιπι (μικ ιΐϊοΐ» δΐιηΐ Ιεβίϊηαοηϊυπι. Οιιο-

ιιηηι ειιίιη ηιοιίο, ϊιιη,ιιίΙ, Ιιΐι: 1:κΙιι ιΐιμίΐιιπιηι 3(1

3Γ16ΓΪ3Π1 3(Ι1Γ|ΙιϊΙΟ, ρΟΓ 1:ΐΙ1^(Ί1.1ί δΟΙΙδΙΙΜΙ φΙΟιίΛΙΙΙ-

ηιοιίο αικϋΐ ηιΐ ϊρδίιιη οΐ3ηΐ3ΐιΙεηι η3ΐιιιηηι, δΐιηδφΐι:

αΟεείίοηεδ εϊ χςήΐυεϋηοβ (•ιι;ιγγ:ιιιιγιιι, ηπο(1 ίη

"πιΟΓοηιοηΙο ηϊιιιίπιηι οι ίιι Ίηίειιΐίοηε οοΓροΓΪδ ίη-

νομένη. Ωσαύτως δέ χα\ ή ακοή (67) τών όμοιων ** (ίπιιϊΐιΐδ ΒΪ(, 61 31) Ιιίδ ν'ΐδεοΓΪΙιιΐδ πιογ1)ιι8 εχοππβ

διδάσκαλος γίνεται , τφ δέ (68) πυκνώ τοΰ άσθματος,

κα\ τφ συνεκδιδομένω μετά τής αναπνοής στεναγμφ

τδ πάθος έπιγινώσκουσα. ΕΓποι δ' άν τις μηδέ τήν

δσφρησιν τοΰ έπιστήμονος άνεπίσκεπτον είναι τοΰ

τ-άθους, άλλα διά τής ποιας τοΰ άσθματος ιδιότητος

έπιγινώσκειν τδ έγκεκρυμμένον τοίς σπλάγχνοις ά^-

(53) ΆρμοΗφ εΐε. έναρμονίφ ταύτη διακοσμήσει.

(51) Μάλιστα. Ι! μάλα.

'55) ΕΙ χ&ν ή. Α Β ικανή.

56) "ΑΰΛός ης. Α Β άϋλός τίς έστι.

57) Ενεργούσα. Β ενεργούμενη.

(58) ΆποτεχρώΟέντων. Α άποναρκωθέντων.

(59) Ακίνητος. Α Β ακίνητος τε.

<60) Όταν ή τε. Β δτ' άν ή τε.

(61) Διήκη. Α διήκηται.

(6ί) Γεττητή. Β γενητ>ή.

8ϊι, 61 Ι3ΐιι1ϊιι ρΓΟΓΟ^εΙυΓ 30 αυτοί 3Γ(1ογϊ5 νείιε-

ηκ.•ηΓι:ι? Αίςυε »1Ϊ3 (μιοφκ• Ι:»1ϊ:ι όίδοίΐ Λ οειιΐο,

άυηι νεί 3(1 Ο^υΓαπι εϊ Ιιβίήΐυπι (Ιεεαπιοεηΐίδ, νοί

3(1 ε3Γπΐυηι Ουεπι 3(φΐε οοΜηρκίοηοπι ΓεδρϊοϊΙ. Ει

φιοιηίιιΐιιιηιΐιιιιι εϊ δροοϊοδ εο1θΓΪ8 νεί δΐι1ιρ:ι!Ιί•ϋ

νεί 1>ϊΠθ8Ϊ, ει οουίοιυιιι ϊοΐιΐδ 3(1 Ιιπίιϊίαπι (ΙυΙοΓΪδ

(63) Έπονσα. Α Β ένιεΐσα.

(61) Συνέστηκε. Α ίη ιηαι^ίηο συνεστηχυΐα φαί-

νοιτο.

(65) Πώς γάρ είπεν. Ιη εβίοβ οοίΐίοΐδ Α Ιιβηε

ηοΐ3ΐη ϊηνεηίεδ : Σημείωσαι όπως ίατρδν εις μαρ-

τυρίαν καλεί.

(66) Γώ>• Λνπούντωτ, εΐε. Α Β τδ λυπούν τε κα\

άλγεινόν.

(67) Ή άχσή. Β ή βοή.

(08) Τω δέ. Β τφ τε.
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ϊιιιϋοβηι »1ςυβ ΙΠδΐΊΐι» 8113 δροηΐβ Ίηοΐίωηδ ϊιιΙβΓ- Α ρ\ί>στημα. ΤΑρ' ουν ε! μή τις δύναμις ήν νοητή ή

ηαιιι δί^ηίΐίιαΐ αίίβεΐίοηβπ), βία,ιιβ ίΐϊη'ειη αιΐιΐίΐιικ

([ϋοςαε δίιηΊΙίιιιη ηΐϋβίδίβι• εχδίδΐϊΐ, ΐιιηι εχ ίι•ε-

ςαειιιί 3ε ει•βϋι•3 αηΐιείαιίοηβ, Ιιιιιι βχ {;βηιίΙ.ιι δϊιηυΐ

ευηι ΓβδρΪΓαϋοηβ β(1ίΙο :ΐ'μΓΐ(ιΐ(Ιίικ'>ιι εο§ιιθδεεη5.

ΙϋχειίΙ :ιιιΐΐ'ΐιι 3ΐίφΐίδ, ηβ <>;ΙοΓ.Ίΐιιιη η,υκίεηι ρβπΐΊ

11011 ρ0888 3ηίΠ!3(1νβ1'ΙεΓβ (1 Ι1013Γ6 11)01 !)ΓΙ !11 , 36(1

ρ .τ εβΠιιιιι φΐαηκίίΐιιι 3η1ιεϋΙιΐ8 (ριαίίΐιιΐυιη Άξηο-

|οογο ϊη νϊδεβπυιΐδ Ιαίειιίεαι Ίιιίίπιιϊΐαΐοηι. Νιιηα,υία1

• ί^ίΐυτ ΙικΌ Πεπ ροδδβηΐ, ηίδί 3ΐί<]ΐΐ3 νΐδφΐχ ηιεηΐβ

ο:πιίΙιιΐ' εΐ δΐώ ϊιιίεΙΙί^'ΐ'ΐιΙίηιιι οαϋίΐ, ιιηίειιίφΐβ

βεηδίιιιιη 3(1*$8βΙ ΊηδΙπιπιεηΙο? Οιπϋ ηοδ 111:111115

:»1ι 86 ϊρ$3 αΌοβΓβ ροΐιιίδδβΐ, ιιΐδί οο^ΊΐηΐΊο ηιεηΓιβ

βΐ ίηΐεΐΐϊ^εηΐία 3(1 8ΐι1ΐ)6εΐΊ εο£ΐιϊΐΊοηεηι πκΐιπιι

(ΙϋίΙιΐίΊ'ΐνΐ ? ΟπίιΙ ίίειη 3υ(]ίΐυβ 3 ηιβηΐβ 86]ιιηοΐιΐ8,

έκάστω των αισθητηρίων παρούσα ; Τί αν ημάς ή

χε\ρ άφ' εαυτής έδιδάςατο, μή της εννοίας πρδς τήν

τοΰ υποκειμένου γνώσιν τήν άφήν δδηγούσης ; Τί δ*

αν ή ακοή (09) διανοίας διεζευγμένη , ή δφθαλμδς ,

ή μυκτήρ (70), ή άλλο τι αίσθητήριον πρδς τήν Ιπί-

γνωσιν τοΰ ζητουμένου συνήργησεν, ε! έφ' εαυτού)

μόνου τούτων έκαστον ήν ; Άλλ' δ πάντων εστ\ν άλη-

θέστατον (71) , δ καλώς τις των ίξω π:παιδευμένων

είπών μνημονεύεται, τδν νουν είναι τον όρώντα (72),

κα\ νουν τον άκούοντα. Ει γαρ μή τούτο δοίη τις (73)

αληθές είναι, πώς, είπε σΰ, προς τον ήλιον βλέπων,

καθώς έδιδάχθης πάρα τοΰ διδασκάλου βλέπειν, οΰχ

δσος φαίνεται τοις πολλοίς, τοσούτον αύτδν φής είνα».

τω μεγέθει τοΰ κύκλου , άλλ' ύπερβαλεϊν πολλαπλά-

«ιιΐ οεαίιΐδ, ;ιιιΐ ηβδιίδ, βιιΐ αΐίφιοιΐ αΐϊυιΐ δοιιβιιυιιι " σια (74) τώ μέτρω πασαν τήν γήν ; Οΰκ επειδή τί\

ίιι.Ίίπιιιιειιΐιιιιι 3(1 εοςιιίΐΊοηβιη Γεί ςιιΧ8ΪΙ% ηιΙ]ιιν;ι-

τεί, 8ί ρβΓ 888β δοΐιιιιι Ιιοιίιιιι ιιπυ Πΐηΐ10ί!(|11β 688εΙ?

δε(1 οιιιηϊιιιη 681 νεί'ϊδδίιικιηι, ςιιοιΐ ψιΚΙαηι εχίβΓ-

ηϊδ ΙΚιβΓΪδ 3ε άίδεΐρΠηϊδ εηκϋΐυβ ρΓχεΙικ βε τεείε

(Ιίχίδδβ ιηειιιυΓ.Ίΐυι•, ιικίιΙγίιι 688ε ηίηπππη ιμι,ι'

ποία κινήσει, καΐ τοις χρονικοΐς τε καΐ τοπικοίς δια-

στήμασι , και ταΐς έκλειπτιχαϊς αίτίαις τή" διανοί*

διά τών φαινομένων άκολουθήσας, Οα,όίών άποφαί-

νων (75) τδ ούτως Ιχειν ;

νίάββΐ, ηιβηΐεηι ίΐεηι ςυ« αιιάΐαΐ. Ν»ιη ηίδΐ φΐϊδ

Ιιοο άβίει-Ίΐ βδδβ νβΓυηι, (]ΐιο ραείο, άιο Ιιι, ευπι δοΐειη ΊηΙυεπδ, «ιιιβιτιαιίιηοιίυιη 3 ηΐί^ίδίΓΟ ;ηΐιιβΓΪ

ιΐίιΐίΐ'ίίΐί, ηοη σ,ιιβηΐιΐδ ,νπΙ^ο Ιιοηιϊηιΐιιΐδ βρρηΓβΐ, ΙβηΙυιη ευηι 6δ8β 318, 88(1 3ΐιιρϋΙιιοΊηε 3ε ηΐ3&ιιϊ-

Ιαϋίιιβ ΟΓΐιΐδ ιηυΐΐίδ ρ3Πί1)ΐ>6 δΐιρει•3Γβ Ιοιπιπι υηϊνεΓ83πι? βηηοη ΐ|ΐιθ(1 εεΝιιηι ςυεηΐ(ΐ3πι πιοΐυπι,

Ιειηροπιιηφίβ ρβΓΪΙεΓ 36 Ιοεοπιηι ϋίβίαηΐίηδ εΐ ϊηΐει-ν;ι11;ι, άείβοϋοηυηΐίΐυβ 630838 ρεΓ 3ρρ3Γ6ηΙϊ».

πιεηΐε δεεαίυδ 8Ϊ8, εοηΓιιΙεηΐεΓ ρΓθηυηΐΪ38 3ΐςυε εεηδεβ, Ϊ13 8β ι•εηι !ιΜη:π: V

Αίςιιβ 6ΐΐ3ΐη Ιιπμβ ιΙίπιϊηυΓιοηεηι ε( ίικΊ-επιειι-

ΐιιιιι ('.ιιπι νίιίεδ, ρεΓ ο:ιηι ψιχ 3ρρ3ΓεΙ Ίη εΐε-

ηιειιΐο Ιί,^ιιπιιιι αΐϊα <1ίδείδ, νίάεΐΐεεί < ;ιπι βΐ εχ -,

δΐιί ιι:)ΐιιι-;ι δρΙεηάοΓίδ εχρβΓίειη 6886 εΐ εΪΓειιιιι

16ΓΓ38 ρΓΟλίπΐΙΙΐη ΟγΙκϊΙΙΙ Υ6Γ83Π Μΐι[110 ν.Ί^ΚΙΊ ; 1116811]

ηιιΙιίπ 3ΐηυε 8ρΙεηύοΓ8ΐη »εεϊρ6Γ6 3 1» ι-αιίϋϋ δοΐίδ,

(ριβηιαιίιιιοιίιιιιι η:ιΐιιΐ':ι1ίΐ(Μ' ΓιεΓΪ βοΐεΐ ϊη δρεευΐϊδ,

<ρΐίβ βοΐεπι Ίη δεδβ πιείρϊοηΓίϊ ηοη ρΐΌρήοδ γειΙ-

ιίαιιΐ βρΙεηάοΓβδ, δεά ΙυιηΊηίδ 8θΐ3Γϊδ, ςυοά 1υ-

ιηειι βχ Ιχνί β1:ώΓβ(μιβ 36 ιιΊΐίιΙο εοΓροΓβ ίη

Γ01ΙΙΓ3ΓΪ1Ι1ΙΙ Π'Π(ί( ΙίΙϋΓ 3((|α6 ΓΟνιϊιΊιΟΙ ιιΐιιι-. Οϋ31ΙΙ

γιίιι, (ριϊ δίηβ Μ.'πιΐιιΐίοιιο βιηαβ ]ιιιϋ€ίο ίηΐυεηΐυΓ,

ΟΧ ίρ83 Ιυΐΐ» 8ρ1θ1ΐίθΓ6ΐη 6Χ8Ϊ816Γ6 3Γΐ)ϊΐΓ3ΙΙΙϋΓ.

(^ιιοϋ »(ΐΐειιι ίιΐ Ϊ13 ηοη δ>ι, Ιιίηε άεπιοηδίΓβΙΟΓ ,

<[ΐιθ(1 εχ ιΙίΐΐιηείΐΌ ηιΓκΙεηι β τεςΐοηβ δοϋδ Γ;κ-ΐ:ι

ΐο(ο ςυί 3ΐΙ ηο8 δρβοΐ3ΐ ογΙιο ΊΙΙιιιιιίικιΙκΓ ; Ίη 1>π:-

νίοπ «πίθοι 61 βη^υδίϊοΓΊ δΐιο Ιοεο εϊΐίυδ ΙιιμΙι-ιΙο

οϊγοιιΙο Ίη ([ΐιο νεΓβαίιΐΓ, ρΓ°ιυ8(|υαιη 8θ1 δεηιεί ί)

Κα\τής σελήνης (76) μείωσίν τε χα\ αδξησιν βλέ

πων, άλλα διδάσκει (77) διά τοΰ φαινομένου περί τ6

στοιχεΐον σχημάτων (78) , τδ, άφεγγή τε είναι αυτήν

κατά τήν ιδίαν φύσιν, και τδν πρόσγειον κύκλον περι-

πολεϊν • λάμπει (79) δ*ε (80) άπδ τών ηλιακών ακτι

νών, ώς έπ\ τών κατδπτρων γίνεσθαι πεφυκέναι (81)

τδν ήλιον, έφ' εαυτών δεχόμενα ούκ (82) ίδιας αϋγάς

άντιδίδωσιν, άλλα (83) τού ήλιακοΰ φωτδς έκ τοΰ λείου

χοή στίλβοντος σώματος είς τδ Ιμπαλιν ανακλωμένου.

"Ωσπερ (84) τοις ά^ξετάστως βλέπουσιν έξ αυτής

δοκεϊ της σελήνης είναι τδ φέγγος. Δείκνυται δέ τ&

μή ϊχειν (85) , δτι γινομένη (86) μέν αντιπρόσωπος

τψ ήλίψ κατά διάμετρον δλω τψ πρδς ημάς βλέποντι

κύκλω καταφωτίζεται • έν έλάττονι δέ τω κατ' αυ

τήν (87) τδπω θαττον περιοΰσα (88) τδν έν φ έστι

κύκλον, πρϊν άπαξ τδν ήλιον περιοδεΰσαι τδν Γδιον

δρίμον, πλέον ή δωδεκάκις αυτή (89) τδν κατ' αυ

τήν (90) περιέρχεται. Διδ συμβαίνει μή άεΐ πεπλη

(69) Ή ακοή. Α κα\ ακοή.

(70) Μυκτήρ. Α ό• μυκτήρ.

(71) ΆΛηΟέσταταν. Β άληθέστερον.

(72) Τύν νονγ είναι τ. όρώντα. Ιη οαΐοο εοϋϊ-

ΟίδΑ Ίΐ3 : οίμαι τδν Μένανδρον είναι.

(73) Τοντο δοίη τις. Δοίη τις τούτο.

(74) ΎχερβαΛεϊν λοΙΧιιλΧ. Α Β υπερβάλλει-;

πολλαπλασίονι.

Π5) ΆποζαΙνων. Α άποφαίνη. Β άποφαίνητο.

^76) ΣεΛψ•τ\ς. Ιη ιιιηΓμίιιε τ'ού Α δείιοΐίί Ιογο :

Έπείσακτον έκ τοΰ ηλίου τδ φως ή σελήνη ϊχει κα\

προσγείως περιπολεί. Ιιι εβίεε νεΓο ιφίΜΐπΐ! (οάίεϊδ

ι .ι,Ιί,ηι ΓεΓβ οΙΐδβΓναΐίο, ηιυ(3ΐίδ βΐίηιιαιιΐυΐιιιη νεΓ-

1>ίδ, ΓεειίΓΓΪΙ Ϊ13 : Σημείωσαι περί σελήνης, δτι προσ

γείως περιπολεί. Έν γάρ τη ενδότερα• σφαίρα, ήτις

προσγειοτέρα, φασίν είναι και κινεΐσθαι τήν σε-

λΓ,ντ,ν

(77) Διδάσκει. Β διδάσκτ}.

(78) Σχημάτων. Α Β σχήματος .

(79) Ααμπει. Α λάμπειν.

(80) Μ. Β δέ αυτήν.

(81) Πεφυκέναι, εΐο. Α πέφυκεν • α του ηλίου έφ'

εαυτών. Β πέφυκεν ά.

(82) Οΰκ (Ιεβϊΐ Β.

(83) ΆΛΛά (1(•εδΐ Β.

(84) "Ωσπερ. Α δπερ.

(85) Μη Ιχειν. Α Β μή ούτως Εχειν.

(86) Γινομένη. Α γενομένη.

(87) Κατ' αυτήν. Β καθ' έαυτήν. Α Ίη ηιβιρηβ

καθ' έαυτήν.

(88) Περιοΰσα. Βπεριιοϋσα.

(89) Αύτ>\. Β αύτη.

(90> Κατ' αΰτι\ν. Α βΐ Β καθ' έαυτήν.
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ρώσθαι φωτδς (91) τδ στοιχεϊον ■ οϋ γάρ μένει έν τφ Α 8«υιη εοηΠείβΙ ειιτδΐιηι, ϊρδβ δυυηι 3ΐηρ1ίιΐδ ϋυο-

πυκνφ της περιόδου διηνεκώς αντιπρόσωπος (92)

θέσις, άπαν τδ προς ήμας τής σελήνης μέρος διά των

ηλιακών ακτινών πεφωτισμένον έποίησεν , οΰτως

όταν έπ\ τά πλάγια γίνεται (93) τοΰ ηλίου τοΰ &ε\

κατ' αύτδν γινομένου (91) τής σελήνης ημισφαιρίου

διαλαμβανομένου τη τοΰ (95) άκτίνων περιβολή , τδ

πρδς ημάς κατ' ανάγκην άποσκιάζεται, άντιμεθιστα-

μένης τής λαμπηδόνος άπδ τοΰ μή δυναμένου πρδς

τδν ήλιον βλέπειν μέρους έπ'ι τδν (96) άε\ χατ' εκεί

νον γινδμενον, Εως άν ύποβάσα (97) κατ' ευθείαν τδν

ήλιακδν κύκλον κατά νώτου την ακτίνα δέξηται, κα\

ούτω τοΰ άνωθεν ημισφαιρίου περιλαμφθέντος άόρα-

τον ποιεί τδ πρδς ημάς μέρος, τδ είναι (98) καθόλου

τη Ιδία φύσει άφεγγές καί άφώτιστον • όπερ δή παν-

ιΐεείεδ εοηιρίεΐ ογΙιπιι. θΊΐ3ΐιιο1)Γειη :κχί<Ιίι, υΐ ηοη

$ρ«τιρβΓ εΐεπιεηίοΐϊΐ Ιυη* ρΐεηιιηι Ιυηιίηίδ δίΐ; ηαηι

0,1133 δίπιπ) ΟΐίΓδυηι βχϊςιιο Ιειηροηδ δρβΓιο δ3ϊρα

οοηΩείΙ , ετε1)Γ0 οΪΓοιιίΐυ ει, ουϊ Ιοη^ο Ιειηροηβ

ΐηΐβΓνΒΐΙο'βυυηι οι Ιηίιι 1υδΐΓ3ΐ, 3(1νβΓ83 ρενρείυο ηοη

η,αηοΐ,ίοιίφΐϋηιαιίηιοιίίιιΐ] (Πι οΠ« 5θΙί 3(1νετ3ΐΐδΙιιιΐ2β

8Ϊ!υδ εΐϋεΐΐ ιιΐ οιηηϊβ ϊΐΐΐυδ β» ρ«Γ8, (]υχ αά ηοδ κροπηΐ,

8 γ:ιι1ϊϊ5 8θΙΪ8 Ιιιηκ'η αοχίρίαΐ ίΐίςιιε οοΙΙιΐδίΓεΙιΐΓ : ίΐ»

υ 1)ί εχ Ιι-ηηδνει-δο δοΐί ΓυεπΙ ορροδίΐα, ηυοιιίατη εα όΊ-

ιηίιϋα 8'ουί Ιιιηηπδ ρ3Γ8, φι:<• δεηιρεΓ ϊρκϊ δοΓι ορρο-

κϋη εδΙοιηρΙοχιΐΓ.ιϋίοππη ίηΙΟΓοερΙί εοΐΐιιοοι ;:ι1Ι(:ι:ι,

ςυχ ηιΐ ηοδ ρεπίηεΐ, πιπί™ ηεοεδδβπο οϋύυοίΐιΐΓ,

Ιπιηδοιιηιοηίπιίπιπι δρίεηιΐοπ; βοει ραιϊο ηυχδοΐεηι

38ρϊεεΓβ ηοη ροιεδί, αά 'ιΙΙηηι ρατίειη ψι;)• βεηιρεΓ 1 1 II

τελής τοΰ στοιχείου μείωσις λέγεται. Είδε παρέλθη Β εδΐ3ΐ)νοΓ83,άΌηεθ(1ΪΓεοΐθ6ΐι1)ίεηδθΓΐ>6η) 8θ1ΐ88(6Γ{0

πάλιν τδν ήλιον κατά τήν ίδίαν τοΰ δρόμου κίνησιν, Γ3(Ιϊιιηΐ3εεΐρΪ3ΐ,3ΐςυ8Ϊΐ3εοΙ1ϋδΐΓ3ΐ3ε3(1ϊηιϊ(1ίηρ3Γΐβ

κα\ έκ πλαγίου γένοιτο τ§ άκτϊνι, τδ πρδ ολίγου 8ρΙΐ3!Γ3ε, (|ΐΐ3Β δΐιρΓβ εβί, ΗΙβηι ςυοε 3(1 ηοδ δρεεΐ3ΐ,

άλαμπες ύπολάμπειν άρχεται (99) , τής άκτϊνος άπδ ςυοηίβΠ) εχ δΐιί ιιηιιιν» ρΓΟΓδυδ ερΙεικΙοΓΪδ ει Ιιιπι'ιηϊβ

τοΰ πεφωτισμένου πρδς τδ τέως αφανές (1) μετιούσης. βχρεΓδ εδί, νϊδυϊ δΐιΐχΐυείΐ : ηιιοιΐ ηίηιίπιπι ρίοη»

31(1116 ρετΓοοία ίρδϊιΐδ εΐεηιεηΐϊ αΊηιίηηΐίο ιΙίοίΐιΐΓ. ΟιηχΙ δι πίΓδίιβ βιιϊ οιίΓδυδ ιιιηΐιι δοΐεηι ρι-χίεπεπί,

ει εχ ΐΐ'3ΐι$νεΓδθ πηΐίο Γυει-ϊΙ ορρθ8Ϊΐ3, ςυοίΐ ρ»υΙο βηΐε Ιυηπηβ ΟρεϋβΙ, Ιιιοογο ίηεΐρίΐ, (ΉηδευηΙε Γαϋϊο

:ι1) ϊΙΙιιηιϊιιαία ρπιΐο 3(1 εαηι, ηυχ 1)3ε1εηιΐδ δρΙεηάΌπβ εχρεΓδ οϊ;ιι ,

Όράς οΤόν (2) σοι γίνεται ή δψις διδάσκαλος , ούκ

αν σοι παρασχομένη δι' εαυτής τών τοιούτων τήν

θεωρίαν (3), ει μή τι ουν (4) τδ διά τών δψεων

βλέπων (5) , δ τοις κατ' αίσθησιν γινωσκομένοις οΤόν

τισιν ίδηγοΐς κεχρημένον διά τών φαινομένων , έπ\

τά μή βλεπόμενα (6) διαδύεται ; Τ! δει προστιθένατ

Υίιΐοίΐιη ("ρΐίίΓιιιιιι ι ρπιιιι (ί'υί νίδΐΐδ Π)3ςίδΐ8Γ 8ΪΙ,

φύ ρεΓ 5Ρ80 Ιαΐίιιιη Γεπιιη Ιίΐιί εοηδίιίεΐ'ηιίοηειη

αίςυε οοβηϊΐίοιιεηι ηοη ρΓ33ΐ>αί8δεΐ , ηίδϊ η1ίΐ|ΐιί(1

εδδεί ςυοιΙ ρεΓ οευΐοδ εει-ηεΓεΙ, ςυοοΙ ϋδ (|ΐι* δεικιι

ρΐ'ΐτίρίιιιιΐιΐΓ ΐαιιο^τηηι ϋυεϊίυδ (|ΐιι1)ΐικι1αιιι ιηεηβ

ρετ 3ρρ3ΓεηΙΪ3 ρειιεΙί'ηπΊ λΑ «3, <μι:ιι ηοη 3ρ-

τάς γεωμετρικάς εφόδους διά τών αισθητών χαρά- Ο ρ3ΓεηΙ ? Ουίά οριΐδ εδί ηιΐιΐΐ'π; ϊηδΐΓυηιεηΐ3 δο

γμάτων, πρδς τά ύπερ α'σΟησιν ήμας χειραγωγοΰ-

ιιας , καί μυρία έπ'ι τούτοις άλλα , δι' ων συνίστα

ται (7) διά τών έν ήμίν σωματικώς ενεργούμενων

τής έγκεκρυμμένης (8) τή φύσει ημών νοεράς ουσίας

τήν κατάληψιν γίνεσθαι ; —Γ. Τ.'δ», είπον, ε! ώσπερ

χοινδν μέν έστιν ΙτΛ τής αισθητής τών στοιχείων

φύσεως τδ ύλώδες, διαφορά δέ κατά τδ ίδία^ον έν

έκάστψ είδει τής Ολης πολλή ( ή τε γάρ κίνησις αύ-

τοΐς έκ τοΰ εναντίου εστίν, τοΰ μέν άνωφεροΰς δντος,

τοΰ 6έ έπ\ τοΰ (9) κάτω βρίθοντος , τδ δε (10) είδος

οΰ τδ αύτδ, καΐ ή ποιότης διάφορος ϊν τινι), τού

των (11) κατά τδν λόγον συνουσιωμένην τις είναι

\έγοι δύναμιν , τήν τάς νοητικάς ταύτας φαντασίας

τε κα\ κινήσεις , έκ φυσικής ιδιότητος τε κα'ι δυνά-

ηιΐϊίπο.Ί, ςιΐίβ ρεΓ δειίδίοϊΐεδ (ΐ^υΓ3δ 3(1 ε: ι ηιΐ3>

»ιιρι•ί» 8ειι>ιιιιι-8ΐιιιΙ, ηοδ ηιΐ3δί ηιηηικίιιπιηΐ, 30

ρΓ33ΐεΓ ηχε ίΐ1ϊ;ι δεχεεηία, ςοϊουδ οδίεηάιΐιΐΓ ηΐ-

(|πο ρι-οΙιηΙιΐΓ ρεΓ ε;ι ςιΐ33 <-<> ιροι.ι ΙϊΙιτ ϊη ηο1)ί$

ορεΓαηΙιΐΓ, οοηιριεΙιοΐδίοιίΒΐιι αΐιριο ρεΓεερϋοηεηι

Γιοι ϊιιίεΙΙεείιι.ιΓίδ εΐ ίηνΪ8ίΙ)ϊ1ϊδ εδδεηΐίίε, φιχ ίη

ιι:ιΐιπ•α Π081Γ3 ϊηίυδβ , ίηιηιίδία, εοιιΐεη)ρεΓ3ΐ3

Βίςιιο βΙ)8εοη(1ίια εδί'Ο. (ίιιϊϋ νβΓΟ, ίηφιηηι, βΐ ,

(]ίΐ(•ιη.ιι1:ηο(]υιη ■ ηιαίεπηίο (]ΐιϊιΙ(>ι» εοιηηιυηβ εδί

)ΐΐ5θΐ8ί1)ίϋ ε1εη)εηΐθΓυηι η:αιπ•;ΐ', (ΙίΙΓβΓεηΙϊβ αυ-

Ιοιΐ) δίη£ΐιΐ3Γπη ϊη υηβςυαηυε δρεείε ιιι:ι1ιίί:ι;

ηιιιριΐΛ ( ΓηοΙυδ οιιίιιΐ ϋδ οοηΐΓ.ιΐ'ϊυδ εδί, πιιιι αΐίικ]

ηιι'κίεηι δυτδΊιηι ΓεΓβΙιιτ, ηΐίιιϋ νεΓΟ (ΙεοΓβιιπι νερ

ρβΐ , ερεοίεβ ϊΐεηι ηοη επιΐοηι ει ςιιαίίΐηδ ίϋνβΓ-

μεως ένεργοΰσαν; Οία δή πολλά βλέπομεν ύπδ τών Ι) 83 ), ίί (]ΐιΪ8 ΗΪ8 εΐεηιεηΐίδ νίιη ηιιβιηιίβηι Γ3ΐίοηε

μηχανοποιών ενεργούμενα , έφ' ων ή ϋλη τεχνικώς ίΐΐηυε ρΓοροΓίίοηε εοηΙεηιρβΓ3ΐ3ΐιι , ίηδίΐ3ΐη εΐ

(91) ΠεπΛηρώσθαι φωτός. Ιη οβίοβ οοΛίείδ Α

1ΐ3Β0 Ιι'^ο ηηιιοΐίΐίοηεηι : "Οτι έλάττονα τόπον τοΰ

ήλιακοΰ τοσούτον ή σελήνη περιπολεί, ώστε ταύτην

μέν κατά μήνα τδν ίδιον έκτελεϊν τόπον, τδν ήλιον δέ

οΓ ένιαυτοΰ.

(92) 'Αντίχρόσωχος. Ροδί Ιιηηο νοεεηι ίη ηΐδδ. Λ

οΛ Β δεφιιιηΙιΐΓ ΐκΐβ ίη εϋίΐίδ οη)ϊδδ3 : τω διά

πολλοΰ περιιόντι τον ίδιον πόλον ή δι' ολίγου πολλάκις

τδν εαυτής περιθέουσα• άλλ' ώσπερ ή κατ' ευθείαν

ώί πρδς τδν ήλιον αντιπρόσωπος θέσις.

"(93) Γίνεται. Α γένηται.

(94) Γινομένου. Β γενομένου.

(95) Τη τοΰ. Β τή τών.

(96) 'ΕαΙ τόν. Α ίη Ιεχίιι έπε'ι τό, ίη ιηπ^ίηο

έπΐ ιό.

(97) 'Ταοβασα. Β^Ύποβάσαν.

(98) Τύ είναι. Α τώ τδ είναι. Β τω είναι.

(99) "Αρχεται. Β άρχεται τότε.

(1) Άζανές. Α Β άφεγγές.

(2) Οίον. Α Β οίων.

(3) θεωρίαν. Β Οεραπείαν. •

4) Ουν. Β ήν.

(5) ΒΛέ.νων. Α Β βλέπον.

(6) Μη βΧεκόμενα. Μή (ΙεεδΙ Β.

(7) Συνίσταται. Β συνίσταται τό.

(8) Έγκεχρυμμένης. Α ϊη ιη;ιι;;ίηο έγκεκρα-

μένης.

(9) Έπ'ι τοΰ. Α Β έπ'ι τό.

(10) Τύδέ. Α Β τότε.

(11) Έν τινι , τούτων. Α Β !ν τινι τούτων.
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(ΐυίϋί ίηεοΓροΓαΙβηι 3ΐφΐοοοη8ΐι1>δΐαηΓΐ3ΐαηι ε5ϊ*(1ί- Δ διατεΟεΐαα μιμείται τήν φύσιν , οΰκ έν τώ σχήματί

Γ31, ςυ* 1ιχ'(•, φιχ ιααηΐβ ρεΓΟίρίυηΙϋΓ, νίδβ

.•ι'.ιμκ: ηιοιίηηεδ βχ ιι;»1ιιι•«1ί ρΓΟρπεΙβΙβ ηΐφιε IV

< ιιΐι.'ΐΐο εΟιείβΙ ? ςιιαίϊα :ηιι1ΐ;ι ιιίιηίηιη) » ιιιαεη'ι-

ιΐ3Γΐιιπ 3Γΐϋίοί1»ιΐ5 είϊίοί \ίι1ριιιιΐ8, ιιΙ>ΐ ηιαίεηα

»γ16 (ΙίΒροΒϊια ηαΙιίΓαπι ίιηίΐηΙιΐΓ, ηοη ίη Γοππα

δοΐυιη δίιηίΓιΙϋυϊηβιη οδίειιϋεηβ, νιτιπη εΐϊβηι ίη

ιηοΐιι νβΓβαΙυΓ, ε( Ωεΐ3ΐη <|ΐι:ιιιΐ(1:<ιιι νοεεηι τερΓΧ-

δεηΐ.Ή , ΓΟίοιηιιιΙβ ηιηο,Ιιίιια ίη ρ3Πβ νοεαίί : 3ε

ηοη ιιΐιία,ιιε νϊηι φΐηηιώιηι ίηΙεΙΙί{;ειιΙία ρι-χιΐίΐαηι

ίη ϋδ (|ΐι% (ίιιηΐ Ιηεβββ 3ηπιΐ3(1νοιΊίη>ιΐδ, ψκε

δ'ιιι^πίαΐίιη ηικίδφιε Γ08 είϊίείαΐ εΐ ορείοΐυΐ', 0-

^ιιι•;ιιιι, βρεοΐεηι, δοηιιιη , ηιοΐιιηι. 5ί 1ι:«•*: οΜο3-

ηιιΐδ εΐ'ιαιη ίη Ιιοε ηιεείιαηϊεο ηαίιινχ ιιοδίι.τβ Ποιϊ

ίιιδίπκιιβηΐο , ηυΐΐα δερ3Γ3ΐίπι , (]ΐΐ3β ηιεηΐε ειτ•

μόνιρ (12) δεικνύσα τό δμοιον, άλλα (13) χα\ έν κινή

σει γίνεται, κα\ φθόγγον τινά υποκρίνεται, ήχούντος

έν τώ φωνητικώ μέρει τοΰ μηχανήματος, χα'ι ούδί

που (14) νοητήν τίνα δυναμιν γινομένοις (15) ένΟεω-

ροϋμεν την καθ" Εκαστον (16) έργαζομένην τδ σχή

μα , τδ είδος (16'), τδν ήχον , την κίνησιν. Εϊ ταύτα

λέγομεν (17) κα\ περ\ τδ μηχανικδν τούτο τής φύσεις

ημών δργανον, μηδεμιάς κατά τδ ιδιάζον νοητής ου

σία; έγκεκραμένης (18) γίνεσθαι, άλλα τίνος τϊ)

φύσει τών έν ήμϊν στοιχείων κινητικής δυνάμεως

έγκειμένης , κα\ την τοιαύτην ένέργειαν αποτέλεσμα

είναι (19) έφ' .εαυτής• τήν νοητήν έχείνην και άσώ-

ματον τής ψυχής ούσίαν άποδειχνύοιτο, ή τδ μηδόλως

εΐναι ;

ιι α Ι ιι γ, >ΐ3ΐιιΐ'α ϊπΓιΐδα , 80(1 ηπ»ιΐ3ΐιι ΓηειιΙίαΐε. ιιιονεηιΐί ίηβιία πιιΙιιγ,ί; εοπιι» φκε ίη ηουίδ βυηΐ

εΐεηιειιίοπιηι, υι-ςεηΐε, βία,ιιβ ΰ]υ$ιηοιΙΊ αειίοηβιη β^βε Γβϊ εΙΓυεΙυιη, ηιιχ η'ιΐιϋ η 1 ί ιι <1 βδΐ α,ιοηι ιηο-

Ιιΐ8 ΐ]ΐιίι!»ιη ίηιριιΐΐϊνυ», ηυί νείδΐιΐιιι- «Ι οεευρηίιιι- είκα εοςιιϊΐϊοηεηι οβπιηι γοπιιιι, ηυίΐιυδ $ΐιι-

ι1ειιιιΐ8 ει ορεπυη ιΐηιιπίδ : ιιίπιιη πΐ3^ί$ ρεΓ Ικεε, βδδεηε ί11:ιιη ίη 8656 πιΐίοηβίειη ίηΐεΐϋξεηιίχ-

ςιιε ρ3ΐΊίεϊρεηι ει ίηευΐ'ροΐ'εηηι αηίιηχ η3ΐιΐΓ3ΠΊ, αιι ηβ ρΓΟΓδίΐδ ηιι'κΐβιη εδδβ, <1οιποη8ΐΓβΐιΐΓ ?

Μ. ΛΙ ί1Ι»:ϋυηΐ5Ϊιηί1ίΐιιϋο, ίηα,ιιίΐ, βφυνβΐ 31- Β Μ. Ή δέ, Συμμαχεί, φησί , τώλόγω κα\ τδ ύπό-

ςιιε (ΙείεηϋίΙ ηοείΓβιη οιαίίοηειη , Ιυηι 8ΐηιεΙΙΐΓ3 δείγμα, κα\ ή κατασκευή πάσα τής άνΟυπενεχΟείσης

:ιΐΐ|ΐΐι' εοηιροδίΐίο οηιηίδ εχ 3<1νεΓ80 ηοϋίβ ί11:ιΐιε

οοιιΙγπιΙϊοι Ϊ0Ι1Ϊ5 ηοη ρβηιιιι εοηΓετεί 3(1 δβηίβη-

1\χ ιιοδίΓΧ εοιιΓιι•ηι:ιΐιΐ)ΐκ'ΐιι. —Γ,. ^Ιιιίΐιοειίΐοίδϊ ίη-

(1ιΐ3ΐη. —Μ. Οαοηίαιη, ίιι<ιιιίΐ, ϊΐαβοΪΓβ, ΐΓ3εΐ3Γ6, ό"ίδ-

ροΐιεΓε 61 3θεοιιιιιιοϋ3Γ6 ηι«Ιοΐ"ί.Ίηι ίιι.Ίΐιϊιιιίΐηι, ιιΐ

3Γ8, φι«' 3(1 ηι»εΙιίη35 ;ιι1!ιϋ)ίΐ;ι 681, Ιοεο 3ηίπι%

ρΓοροιηοιΙιιπι ι»ηΙοχί;ε δϊΐ , ρΓΟρίβΓββ ι|ικκ1 ε(

ηιοΐυηι, εϊ δοηυηι, εϊ ίϊ^ιιΐΜΐη ει Ιηί ϊ;ι Γερηε-

βεηΐβΐ, 831Ϊ8 Γιιεπί 3(1 (ΙεπιηιΐδίηικΙιιιιι , ςυοά 8ίΙ

ι»Γΐί|ΐιΊ(1 ίη Ιιηηιϊηβ ιαΐβ ςηοά ρεΓ εοπίεπιρίακί-

εβηι ει ίηνεηίπεεηι Γ3ευ1ΐ3ΐεηι ιίιμι ηαίιιταΙϊΐβΓ

ροδ8ΪΙ Ιι«;ε ίη βείρ80 εοη8Ϊ<1βΓ3Γ6, ηιεηΐε εοηεί-

ρβΓβ εϊ ηηϊηΐ3ύνεΓΐ6Γ6 , Ιυηι βηΐβ εο^ΊΐβΙίοηβ

ήμΐν άντιδ/5ήσεως οΰ μιχρά συντελέσει πρδς τήν

τών νοηθέντων ήμϊν βεβαιότητα. —Γ. ΙΙώςουν τοϋτο

λέγεις; —Μ.Ότιτοι,φησν,τδοΰτωςείδέναιμεταχειρί-

ζεσΟαί τι (20) κα\ διατιΟέναι τήν άψυχον ϋλην , ώς

τήν έναποτιΟεϊσαν (21) τοις μηχανήμασι τέχνην

μικρού δεϊν άντι τής ψυχής τϋ ϋλη γίνεσθαι , δι' ών

κίνησίν τε χαΐ ήχον, κα\ σχήματα , καΐ τά τοιαύτα

καΟυποκρίνεται , άπδδειξις άν εΓη τοΰ εΤναί τι τοιού

τον (22) έν τώ άνθριύπω, φ ταύτα (25) πέφυκε διά

τής θεωρητικής χα\ εφευρετικής δυνάμεως κατανοεϊν

τε έν έαυτώ (24) κα\ προκατασκευάζειν τη διάνοια

τά μηχανήματα , εΐΟ' ούτως είς ένέργειαν διά τής

τέχνης άγειν, καΐ διά τής ύλης δεικνΰειν τδ νόημα.

ιηβΐίΙυεΓε 3ε ρΓ5ερ«ΓΜΓβ ιιιηοΐιίιια» , βΐη,ιιβ ίΐ» ϋε- " Πρώτον γάρ οτι πνεύματος έστι χρεία πρδς τήν έκ-

ίιΐιΐε 638 ρεΓ 3Γΐβιη 3(1 βεΐίοηεηι ρεπίιιςεπ" 3ε ρεΓ

ιιΐ3ΐ<-ΐ'ϊ.ηιη οδίεηιίεΐ'η ηιεηΐίδ εοηεερίηηι. ΡΓΪηιιιιη

ι'ΐιίιιι (ΐποιΙ 3(1 νοεεηι οιΚ-ικΙ.τηι δρίι ίΐιι οριιβ κϊΐ

:ιηίιιι;ιιΙ\ΡΓΐϊΙ ; άείηα'β ςιιο ρ:κ (ο ηι.ιείιίηχ βρΐηΐυβ

εχεο^ΐΐ3ΓεΙυΓ, εοηδκΙεΓβία είειηεηίοπιιη ιιηιυια ,

Γ3ΐίοηε 3ηΐβ ρεΓρεηιΙίΙ , ηυοά ηϊιιιϊιιιηι ηϋιίΐ να-

οιιιιιιι 8ΪΙ ίη γιίίιιιι ικιΐιιπι , $6(1 Γοηιρ.ιΐ'.ιΐίοπο

οιιη £Γ3νίθΓί , Ιενβ νβοιιιιιη ρυΙείυΓ βΐηυε άίε»-

Ι'.Ιγ, ςιιοιιίβιη εϊ ίρδε :κί• ίη 868β 8ΐιί πιιΐιιπι 80-

Ιί(Ιιΐδ .ιε ρΐεηιΐδ εδί. Υβουπηι εηϊιη ν:ΐδ (ΙίεϊΙιΐΓ

ρεΓ &Ι)ΐΐδίοηβπι, ευιη ;ι1ι ΗυπιοΓε ναπιιιιιι ΓικίίΙ ,

ιιίΐιίίοιηίιιιΐδ ηεΐ'ϊδ ρίβηιιιη επκΐίΐιΐϊ εΐί3ηι Ιιοε ε$-

(12) Μύνφ. Λ ίη ηιηΓβΐηβ μόνων.

(15) ΆΛΛά. Α άλλα γάρ.

(14) Ουδέ Λον. Α Οϋ δη-»υ.

(15) Γιγομένοις. Β τοις γινωσχομένοις.

(16) ΚαΟ' εκ'Μττον. Β Τδ χαΟ' εχαστον.

(1 6') Τύ σχήμα, ζί.< είδος. Β τδ είδος, τδ σχήμα.

(17) Λέγομεν. Α Β λέγοιμεν.

(18; Έγκεχραμένης. Β έγκεχρυμμένης.

(19) ΆποτέΛεσμα είναι. Α ει Β ροδίεβ Ιιβεο βχ-

Ηί1)(•1: "Η ουδέν άλλο ή χίνησίς τίς έστιν δρμητιχή

κερί τήν γνώσιν τών σπουδαζομένων ενεργούμενη.

Τί άν μάλλον διά τούτου (διά τούτων Α) ή τδ είναι.

(20) Μεταχ,εφίζεσΟαΙ τι. Β μεταχειρίζεσΟαί τε.

φώνησιν, χατενόησεν • ε'θ' δπως άν έπινοηθείη πνεύ

μα τώ μηχανήματι τώ λογισμώ προεξήτα^ε, τήν τών

στοιχείων φύσιν έπισκεψάμενος , οτι ουδέν χενδν έν

τοις ουσίν έστιν, άλλα πρδς (25) τδ βαρϋτερον παρα

θέσει χενδν τδ χοΰφον νομίζεται , έ-εΐ χαι αύτδς έφ'

εαυτού χατ' ίδίαν ύπόστασιν μεστός τε δ άήρ χα'ι

πλήρης εστί (26). Διάχενον γάρ τδ άγγεϊον εκ κατα

χρήσεως λέγεται. "Οταν γάρ τοΰ υγρού κενδν ή,

ουδέν ή\τον (27) μεστδν αέρος πεπαιδευμένος (28)

καΐ τούτο λέγει. Σημεϊον δέ τδν έπαχΟέντα τή λίμνί)

αμφορέα (29) μή ευθύς πληρούσθαι τοΰ ύδατος, άλλ'

έπιπολάζειν τά πρώτα , τού έναπειλημμένου αέρος

(21) ΈναποτιΟεϊσαν. Α ιιι ΙοχΙιι ένατκιληφθεΐ-

σαν, ϊη ηιαΓ^ΐπε έναποτεθεϊσαν. Β έναποτιΟεϊσαν.

(22) Τι τοιοννον. Β τοιούτον τι.
(25) Τ0 ταντα. Α δ ταύτα.

(21) Εν έαντω. Β έν αϋτώ.

(25) Προς. Β τ'ή προς.

(26) Μεσζύς τε'ό άήρ κ. π. έ. Α ό άήρ ναστός τε

χα\ πλήρης. Β βιπικίειη οΐ'ϋίιιειιι 8εΐ'ν3ΐ, βε*1 ρΓΟ

ναστός ΓεΙίιιεΙ μεστός.

(27) Ουδέν ήττον. Α Β ουδέν δέ ήττον.

(28) Πεπαιδευμένος. Α Β δ πεπαιδ.

(29) Αμφορέα. Β τδν άμφ. Α Ίιι ΙοχΙυ ίϋείτι Ιιί-

1)61, ίιι ιιιαί'^ίιιε ν ε ιό τδν χεοαμέα.
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έιή τδ άνω τδ κοίλον άνίχοντος , Εως άν πιεσθείς δ Α 80 ύίεΐΐ. Ου]ϋ8 γοϊ &ίςηιιιη οβί , φΐοά αηιρΙιοΐΉ

άμφορεϋς τη" χειρ\ τοΰ άρυομένου έν τψ βάθει γίνε

ται (50) , καΐ τούτο (51) δέξηται τψ στόματι (52) τδ

υβωρ • οδ γινομένου δείκνυται τδ μ}) κενόν αύτδν

είναι καΐ πρδ τοΰ ύδατος. Μάχη (53) γαρ τις περ\

τώ στόματι (54^ των δύο στοιχείων όράται , τοΰ μέν

ΰδατος ΰπδ βάρους ίπ\ τδ κοίλον βιαζομένου τε κα\

είσρέοντος , τοΰ δέ αέρος τοΰ έναπειλημμένου τω

κοίλψ δια τοΰ αΰτοΰ στόματος (35) έπ\ τδ Ιμπαλιν

συνΟλιβομένου περ\ τδ ύδωρ , κα\ άναρ^έοντος , ώς

χα\ (36) άνακόπτεσθαι διά τούτου (37) κα\ άνακοχλά-

ξειν (58) τδ ύδωρ περιαφρίζον (59) τη" βία τοΰ πνεύ

ματος. Ταΰτα (40) ουν κατενόησε , καΐ όπως αν έν-

τεθε'.η πνεύμα τψ μ3χανήματι δια της των στοιχείων

φύσεως επενόησε. Κοίλον γάρ τι (41) έκ στεγανής

α(ΙιηοΙη δ(3ρο ιιοιι δΟΐίπι 3ηιΐ3 Γορίεΐυι-, δεά

ρππιιιπ), γο;ιιΊο »ε ύερι-εΐιεηδο ΙΠίΜδ 36ΓΟ ΟΟΙΙΓ.ΐνΐΙΙΙΙ

51ΙΓ811Ι11 ΙοΙΙιΤίΙΟ, ίιιιι:ι|:ι1 , 0,1103(1 ΙιιιιΙΠίΊΐΙί* ΙΙ1.Ί-

ηα 3ΐηρηοΓ3 ριοδδα ϊη Γιιη<1ο Γυεπί, 3ε Ιιιηο ρετ

0$ 3οείρί3ΐ :ιφι,Ή» : α,υο ΓαεΙο οδΙεικΙίΙιΐΓ, ςυοιΙ

ηεο «ιιίεψι.ιιη ; ι < 1 1 1 ; ι τερΙεΓΟίυΓ , ν;ιπιη εβδεί.

Νβπι ριΐ{;ιιη ([ΐΐδΒΐΙίηι ιΐιιοπιηι 0ΪΓ03 08 βίβπιεη-

Ιοπιηι εεΓηίΙιΐΓ, οΊιηι ;ιΐ|ΐι:ι ηυίϋειη ρΓορίβΓ 8Γ;|-

νίιηΐεηι εΐ ροηόΌΐΌδίΐ3ΐεπι νί ϊ*ι εοηαινιιπ» ίηΠιιίι

βίςυβ ΪΓΓϋπιρΊΐ : αεΓ νεΓΟ , ςυί ίη οοηο»νο ίηίοι--

εερίιΐδ άβρΓΡίιβηάΊΐυι•, ροΓ ί,άεηι 08 ϊη εοηΐι-.ι-

Π11Ι1) 0ΪΓ03 η(]1ΐαΐ11 €03Π Ι8ΐϋδ (ΙίΙβΙΐίΙΙΙΓ 30 ΓβίΓΟ

ΙΙιιϊΙ , βάοο ιι Ι («τ Ιιΐίΐιο :κ|ΐια φΐ3δί ίηΙείΎυηιρα-

ΐϋΓ οι ϊπιρε(1ί3ΐϋΓ, 30 νί δρίηΐυδ ΓεΓΓαείη ι-εοί-

0(131. Ει 1κι:ι- ιμίίιΐΓ ηιιϊιιΐ3(1νεΓΐϊ( , εΐ ([ΐιοιιιοιίο

δρ'ιπίιιβ ηιαείιίηίδ ίηιιιιίΐΐαίιΐΓ , ρβΓ εΐοηιοηίοπιιη

ικιΐιιι-.ιιιι εχεο^ίΐβνίΐ. Ν;»ιη οοηεβνο φίοιίαηι εχ 80-

Γκ1;ι άιΐΓβφιβ ηΐ3ΐεΓΪ3 Γ;κ•Ιο , 3ΐφιβ ηοΓε ϊηΐιΐδ

εοηείυβο ιιιιάΊψιβ οοηίΐιίΐο βίςυε εοηιρΓεββο ηο

εχδρίΐΌΐ, 3(|ΐι»ιη, ρΓΟ πιοάΌ ρι-χδβηΐίδ υδϋδ ςυηη-

Γιίαΐβιη ε]υβ (1ίηιεη8ΐΐ8, ρβΓ 08 ίη οοηεβνιιιη 1η•

εΧ 3(1ν0Γ8Ο ΐΓ3!Ι8ίΐΙΙ111 3'Ί'ί ΐΐΐΐΐ , εΧρΓ68$υδ 311(0111 Υ6-

3ΐτ , δρίπΐιΐδ Ιίι : (ίΐιί δρίήΐιΐδ ίπ-υεηδ ει ίηευιιιΐιεηδ

Ολης κατασκευάσας , καΐ πανταχόθεν τδν έν αύτψ ^ ρΓθ03ΐ»ςυε ηε δριιηιβιΐδ α,υβδί ο εοηείινίίο δοηιιιιι

αέρα περιοχών άδιάπνευστον , επάγει τδ ύδωρ δια

στόματος (42) τψ κοίλψ, κατά τδ μίτρον της χρείας

τδ πβσδν συμμετρήσας τοΰ ϋδατος , εΐΟ' ούτως έπ\

τδν παρακείμενον αύλδν δίδωσι κατά τδ άντικείμενον

τψ αέρι την δζρδον, έκθλιδόμενος δέ τψ Οδατι βιαιό-

■ζεροΊ δ άήρ πνεΰμα γίνεται • δπερ έκπίπτον (45) τϊ)

κατασκευή" τοΰ αΰλοΰ τόν ϊ)χον ποιεί.

«ΙιιείΙ, ιΐείικίε βίο &ά ορρθ8Ϊ13ηι ίίδΐιιίαηι

1ιοιηεηΐϊιΐ8 ει ε1ίδΐΐ8 αϊ) 3ςυ3 νίοΐεηΐΐυβ

ίη ϊΐιηείιίΓαηι (ίβΐυΐχ βοηιιιιι ειΐίΐ.

ΤΑρ* ού (44) φανερώς δείκνυται διά των φαινομέ

νων, δτι έστι τις έν τφ άνθρώπω νους 4λλο τι (45)

παρά τδ φαινόμενον , δ τψ (46) άειδεΐ ΐε καΐ νοερψ

της ιδίας φύσεως ταΰτα έν έαυτψ προκατασκευάζων «

ταϊς έπινοίαις , εΐθ' ούτως διά της υλικής υπηρεσίας

ϊΐς τδ εμφανές 4γων την ένδον συστδσαν διάνοιαν ;

Ει γάρ ήν κατά τδν άντιτεθέντα λόγον ήμίν τ^ φύσει

των στοιχείων τάς τοιαύτας Οαυματοποιίας λογίζε-

σθαι (47) , αυτομάτως αν ήμίν συνέστη πάντως τά

μηχανήματα • καΐ ούτε ό χαλκδς την τέχνην άνέμε-

νεν είς τδ γενέσθαι άνδροείκελον (48) , άλλ' εύθϋ (49)

αν τοιούτος έκ φύσεως (50) ην * ούδ' αν τοΰ αύλοΰ

πρδς τδν ήχον δ άήρ έδεήΟη , άλλα πάντοτε άν έφ'

έαυτοΰ (51) ήχει κατά τδ συμβάν (52), ρ"έων τε και

κινούμενος • τοΰ τε (55) ϋζατος ουκ άν ήν βεβιασμένη

διά σωλήνος , ή πρδς τήν ά,ΊαφορΙιν (54) τής τέχνης

έκ πιεσμάτων είς τδ παρά φύσιν άναθλιβούσης τήν

χίνησιν ■ άλλ' αυτομάτως άνίη (55) τδ ύδωρ πάντως

πρδς τδ μηχάνημα, τή ίδια φύσει επί τδ άνω δχετη-

γούμενον. Εί δέ τούτων κατά τδ αύτόματόν έστιν ου

δέν ύπδ τής των στοιχείων φύσεως ένεργούμενον,

άλλα τέχντ) πρδς τδ δοκούν ϊκαστον άγεται • ή δέ

(50) Γίνεται. Α Β γένηται.

(51) Τούτο. Α Β τότε.

(32) Τψ στόματι. Α Β τψ στομίω.

(33) Μάχη. Β. μηχανή.

(34) Τψ στόματι. Α Β τδ στόμιον.

(55) Στόματος. Α Β στομίου.

(36) ΌςκαΙ. Καί ϋεε8ΐ Α.

ί57) Αιά τούτου. Β διά τοΰτο ή.

58) 'ΧναΜοχΛάζειν. Α Β άνακογχυλιά^ειν.

39) Ώεριαφρίζον. Β περιαφρίζοντι.

Ϊ40) Ταύτα. Α Β ταύτα -ε.

41) ΚόϊΛοτ γάρ τι. Β ιΐείεΐ γάρ.

42) Στόματος. Α Β στομίου.

Λιιποιι ί^ίΐιιι• ρεΓ 03 φΐχ 3ρρ3ΓβηΙ ιηηιιίΓεβιο

08ΐ(Μκ1ίΐιΐΓ ΐ|ΐιθ(1 $ίΙ ηυχο'βηι ίη Ιιοηιίηβ ιιηίικ

3ΐίφιϊά «Ιίιιιΐ 3ΐηιιο ηρρβΓεΙ, ςυ» ϊηνίίΐΐιϊΐί αΐηυβ

ίηΓοπιιί ει ϊηΐεΐΐίςεηνία ρνχάΊ'.Λ ικιΐιιπι 8ΐιη η»•ο

ΙΙ11Γ3 8θίρ$3ΙΤ1 8X00^1313 ρΐ'Χρ3Ι3ΙΙ8, βίε (Ι('ίΐΚ'Ρρδ

ροΓ ηΐ3(εΓία1ε ηιίηίβΙεΓΪυιη ίη ρΐ'ορηίιΐηΐηι ηίψιο

βρειΊυιη ειΐιιοίΐ ίη(υ8 3ςίΐ3ΐ3ΐη οΐ εοηΟαΟηι ίιι-

Ιοίΐϊςειιΐίιιιη ? Νλιιι δι ]ιιχΐ» ορροΒίΐηιη ηοοίβ 0Γ3-

Ιίοηεηι εΙεηιεηΙΟΓίιηι ηηΐιιπε Ιιιΐία ηιίπϋοα ορει.-ι

380Γί1ΐ(ΜΌ 3ΐςυβ 388Ϊςη3Γ0 ΙΪΓΟΓΟί, 8ϋ3 8|Κ)1|Ι(' 03-

βικμιε ΓοιΊιιΊΐο ιιοΐιί» ρΓΟΓίυβ ιιιαοΙΓιιιοε οοικΙογολΙιιγ ;

αε ηεςυο χβ «γΙομι εχβρεείαΓεΙ αά ηοε ιιΐ 8ΐ»(υ3

νίιίΐίδ εν;ιι1οΓ(Ί, 800* ρτοΐίηιΐδ 3 ιιαίατα 1»Ιο εβδεί,

ηεςυο &ά βοιιιιπι ειίεηιΐιιηι ηεΐ' Ιιιΐιο ορυβ Ιΐ3ϋεΓ0ΐ,

86(1 861Ιιρΐ!Γ ρβΓ 8686 Γ680η3Γ6(, φΐίρρΟ (| Ν ϊ ΓοΓίϋίΙΟ

038η ΠιιεΓΟί εί ιηονεΐ'εΐιΐΓ, ηεηυβ βηυχ ρεί' ΟβΙϋ-

Ιαιιι ειίΓδίΐδ ίη 8ΐι1ι1Ίιηο, 3Πβ ηιο(υπ) ρπιΊιτ 113-

ΐιιπιιιι ρβΓ εχρΓεδδίοηβδ ηιΐ 8ΐιρεΓ3 εΐίιίεηΐε βίςηο

ρ 00{[βηΐ6, αϊ οοηΠειίΓβΙϋΓ, 80(1 δροηΐε δΐιβ ρΓΟΓδϋδ

3<]ΐΐ3 3ΐ1 ιηαείιΐηϊΐη ΒδοβηϋβΓβΙ, (ΐαίρρι; βιιί πβΐιιια

δΐιΐ'δίπιΐ βνβοί». δϊη ο,ιιΐίΐη Ιιοπιιη ηϋιίΙ 8ΐΐ3 δροηΐβ

3υ είειηοιιΐυηι.'ΐι η»ΙιΐΓ3 οίΙϊείΙϋΓ, 80(1 3Νο, ί>αοτ-

(43) ΈκχΙατοτ. Α Β εμπίπτον.

(44) Άρ' ού. Α ίη ιηαΓ^ίηβ αρ' ουν ού.

(45) "ΑλΛο τι. Β άλλος τις.

(46) Ό τψ. Α δ; τω.

(47) Λογίζεσθαι. Α ίη ηΐ3Γ£ίη6 καταλογίζεσΟαι.

(48) ΆνδροείκεΛον. Α άνδρείκελον.

(49) Ευθύ. Α Β ευθύς.

(50) Τοιούτος έκ ρύσεως. Β έκ φύσεως τοιούτο.

(51) Άν έρ' έαντού. Έφ' έαυτοΰ άν.

(52) Συμβάν. Β συμβάν.

(55) Τοΰ τε. Β τοΰ δέ.

(54) Άναροράν. Α Β τδ άνω φορά.

(55) ΆνΙι\. ΑίηΙεχΙιιάν εΓη ίηιιΐ3Γ£.,ήει. Β άνείει.



8. ΟΚΕΟΟηΐΙ ΝΤ88ΕΝΙ •50

βι;ηι νΐδυηι Γυεπί «πυτηςυοΛςυβ άιιεϊΙιΐΓ : 3Γ8 3<ι- Α τέχνη διάνοια (50) τις Εστι ποία κίνησϊς τε χα\ Ενέρ-

Ιειη ο*ΐ Ϊη1ε11ϊςεηΐί3 ηυχϋαηο ίΐηΐιίϋδ ηε Γιπηη,

(]«ιγβ 3(1 :!ΐί(|ΐκκΙ ρΓοροδίΐυΓη εΐ ίηδίϊΐυΐυηι ρεΓ ιη»-

Ιοπαιιι εχετεείυΓ, ,ιΐηιιε ίηΙοΙΠβοηΐίιι ιηεηΐίβ <]ΐ] ϊιΙ.ίπί

ρι•ορπιΐ8 ηιοΐιΐδ εΐ εΠϊεϊεηΙϊβ οδΐ, ιΓιιηίηιιιι εΐίηιη

6886 ηιειιίειη, εοηβοφιοΐιΐί;) (Γκίοπιιη όβηιοη$ΙΓ3νϊ(»

Μ. Εςον6Γο:Ηοε(]υί(1ειη, ΐηςιιαιη , εΐίβιη ίρ$ε

(Ιίεο Ϊ13 86 ΙκιΙιοιό, ςιιοά ηϊπιιπιηι ί<1 ςυοϋ ηοη

ηρρίΐτεί, ηοη κίοιη δϊΐ ππη εο ςιιοά 3ρρ3ΓεΙ: ηοη

Ι3ΐιιεη Ίιι Ιιίΐο θΓ3ΐϊοηβ ν'κίοο Ί(Ι φιοιΐ ςιιχηΙυΓ :

ικιιι ■Ίιιιι οιίιιι ιϊΐΊΙιί ΙίςμιεΙ φιίιΙ 1;ιηηΌιη 6χΊ8ΐΊπΐ3Γ6

οροΠεβΐ ϋίικί ε88β ψιηιΐ ηοη 3ρρβΓ6ΐ, 8εό" η,ιιοιΐ

ηΐ3ΐειΊ;ι1ο ο,ιικίοηι ηϋ(]ΐιίι! ηοη κί Ι . <1ιιΓκ:Ί οχ 60Γ-

ηιοηο : ιιοιιάιιιη ,ιιιίειη εοςηονί (]ΐιί(Ι α"β 60 ιΐίατβ

εοηνεηΪ3(. Εμ ηοε ηιηχϊπιο (ΙοδΉΙοι-ηΙιιιιιι (ϋεεβΓθ,

γεια , άρα και δια των αντιθέτων ήμϊν τ6 άλλο τι

παρά τδ φαινόμενον εΐναι τον νουν ή ακολουθία των

είρημένων άπέδειξεν.

ροΓ ορροβίΐα ιιοΐιίδ αϋςυίά Βΐίικί αΐηυβ ηρρηι-εΐ,

Γ. 'ΕγώδΕ, Τοΰτο μέν ούτως Ιχειν φημί και αδ

τδς, τ6 μη ταύτδν είναι τώ φαινομένω τ6 μή φαινδμε-

νον οΰ μην το ζητούμενον εν τώ λόγω τούτω βλέπω,

οδπω γάρ μοι δήλόν έστιν , δ τί ποτέ χρή νομίζειν

εκείνο είναι το μή φαινόμενον, άλλ' δτι μΕν ύλικόν τι

οΰκ έστιν έδιδάχθην τώ λόγω • οΰδέπω δε Ιγνων , δ

τι περί αύτοΰ προσήκει λέγειν • έγώ δε τοΰτο μάλι

στα έδεόμην μαθεΐν, οΰχ δτι ούκ Εστιν, άλλ' όπερ

εστίν. —Μ. ΉδΕ,Πολλά, φησι,και περί πολλών οΰτω

ηοη ηιιϊίΐ ηοη δίΐ, 8ε(1ςιή(ΐ8ίΐ. —Μ. Αΐΐΐΐ»: ΜυΙ(3, Β μανθάνομεν εν τώ μή τόδε τι λέγειν εΤναι αύτδ τδ

ϊιιφπΐ, Νκιιιι ιΐι' ιηιιΐΐϊδ Ϊ13 όίδείηηυδ, άιιιπ (Ιίοϊ-

ιιι η-, ηοη Ιιοο ιιΓιψΓχΙ 6886 ΐρ83Π) 658εηΐίηηι π:ί

ηιιχβϊΐχ, ψΓκΙιΐΓΐιη (3ΐκ1εηι ε3 γο8 &ίΐ «ίβηίΠοηηΐεκ.

Οιιηι βηίηι άπόνηρον, ϊ(1 εβί ηοη ρηινιιηι νεί ηαηά

χικιΐκηι (Ιίι ίηιιΐί , Ιιοιιιιηι οδίειηΐίιηιΐδ ; οιιηι Ίΐεηι άναν-

δρον, ία εβί, ηοη νίηιιη ηοιηίιΐ3νεπη)υ8, Γιιιιίιΐιιιιι

αΌίίβηανίηπίδ, 36 ιηιιΐΐιι ΙΓΐδ χΊιιιΊΓι;» :ι!ι|ΐιο ο]ιΐ6(1βηΐ

ηιοϋϊ ιΓιιϊ ρο88ΐιηΐ, ρβΓ φι» νεί 1)εηϊ^ηΐθΓεηΊ ρεΓ

ιιιηΐηπιιιι ηε£3ΐίοηεηι βχεϊρϊηιυδ ϊηΐεΐΐεείιιηι, νεί

εο.ΐ(Γ3 3(1 (ΙιΊοι'ιοΓοηι ορϊιιΐοηειη (ΙεΠεεΙϊηιιΐδ, 3(1-

εηιρίίοηβ 1)θηοππη ίά <]ΐκκ1 ρΓβνυιη οι ηιιιΐιιηι 681

εΤναι τοΰ ζητουμένου, δ τί ποτέ έστι διερμηνεύοντες.

Άπόνηρον γάρ είπόντες τον άγαθδν παρεστήκα-

μεν (57) , και άνανδρον όνομάσαντες τδν δειλδν

Εγνωρίσαμεν , καΐ πολλά τούτοις (58) Εστιν ειπείν

ομοιότροπα. Δι' ων ή τδ χρηστότερον άναλαμβάνομεν

νόημα διά της τών πονηρών αποφάσεως (59), ή τδ

Εμπαλιν Επι τδ χείρον ταϊς ύπονοίαις τρεπόμεΟα , τή

τών καλών αφαιρέσει τδ πονηρδν ένδειξάμενοι. Οΰτω

τοίνυν και ΕιΛ τοΰ παρόντος τις λόγου κατανοήσας,

ούκ αν τής δεοϋσης περ\ τδ ζητούμενον Εννοίας

άποσφαλείη.

ϊιιιΙίο;ιιιΐΐ'8. ΛιΙ Ιιυηε ϊ^ιΙιιγ ιιιοιίιπη 8Ϊ ςιΓιβ εχ ρΓΧκοηΐϊ ηιιοηιιε (ρκοδϋοηο γοπι οοηδ'κίοΐ'.ινί'πΐ, :ιΙ>

εβ εο^ϊοΐΐοηε αΐηιιε ορϊηϊοηε ηυβιη Γ63 3(1 ςιιχΓβηάαπι ει κοπιΐιηκίιιιιι ρΓοροβίι.Ί γο«ιιιϊγϊι 3ΐφΐο

(ΙεβίϋοΓ.ιΙ, ηοη :ιΙκ:ιτ:ι1)ϊΙ.

ΟαΧΓΪΙιΐΓ ΛΐιΙειη, η,η'κΐ πιεηίειη 6596 οροΓίε»! Ο Ζητείται δε τί χρή τδν νουν οΓεσΟαι κατ' αυτήν

3ΐΊ)Ί(Γ.Ίΐί μ-ομιιιΙιιιιι ίρκηιιι 688εηΙΪ3ηι. ΟυΊ ί^ίΐυΓ

■ ■ιϊ'ιι κΐΐ !|ι;ί(Ιι•ιη ίιΐ, (Ιο ι|ΐιο ςιιχβΐίο 681, ρΓορ(6Γ

ιμιιι, (|ΐ:« »1) 'φδΟ ιιοΐιίδ ηβίεικίίΐιιτ, οΙΙίο'κιιΙοιιιι,

ηοη (ΙιιΙΊΐαΙ Ιιοε ηπίιΐ 8ΪΙ, βεϊτε κ'ι νιιΐι, ιιΐιιπκίο

ηο βιιΙΓιεϊεηΙυΓ ί<1 358β(]ΐπ ροΙεΓΪΙ. Νβηι 8Ϊ (ΓκΙίεειΊΐ

ϊϋ ηοη εϊδο Ιιοε ηιιοά βεηβυ ρεΓοϊρϊΐυΓ, ηοη οο-

Ιογοιιι, ηοη ΙΐςιΐΓ.ιη), ηοη αΊιηϋεηι, ηοη ε»Γηνϊΐηΐοιιι,

ηοη (|ΐιαηΐί1.-)(ειη, ηοη ε3ΐη, ςυίβ Ίιι Ιπ:ι Ιιι, (Ιίνίδίο-

ηοηι , ηοη ίη Ιοεο ροδίιίοηοηι , ηεηηβ ηιΓΐ(1ςιΐ3ΐη

ρΓ0Γ8υ« εοπιηι 'ΐιιαί είτε» ιηηΐρΐ'ίβπι (ΙερΓεΙιβηο'ϋη-

Ιιιγ, ιιονίκμιοίΙ ιιΐίικί 3(1ΐ|ΐιε ΙιχεβίΙ.—0. Ε50 .ίιιιοιιι

ε]ιΐ8 ϊηΙεΓρεΙΙϋΐο κεΓηιοηβ, Νεβεϊο, ϊηΐ]ΐι:ιιιι, $ΐ

ηπιιικι 1ι;οο εχ βεπηοηε (ΙεΐΓ»Ιι»ηΐιΐΓ, ηιιΐ Γιεή

ρπδβΗ, ιιι ηοη υιιη ειιιη ΙΓιιϊ ΙοΙΙαίιΐΓ 61 3ΐ)θΙεηΙιΐΓ

τήν ούσίαν.•'0 τοίνυν τδ μεν εΤναι τοΰτο, περί ου ό

λόγος έστ\ , διά τής παρ" αύτοΰ δεικνυμένης ήμϊν

ενεργείας μή αμφιβάλλων, τδ δε δ τί (00) έστι γνώ-

ναι βουλόμενος, ίκανώς άν εΰροιτο (01), μή τοΰτο

μαθεΐν είναι αύτδ δ καταλαμβάνει ή αΓσΟησις , μή

χρώμα , μή σχήμα , μή άντιτυπίαν , μή βάρος , μή

πηλικότητα, μή τήν είς τρία διάστασιν , μή τήν Επ\

τόπου θέσιν (02) , μηδέ τι (03) τών περί τήν ϋλην

καταλαμβανόμενων όλως μηδέν ί'δη (Οί), τί άλλο παρά

ταϋτά έστιν. Έγώ ίέ μεταςϋ διεςιούσης,—Γ. Ούκ

οΐδα, Εφην , πώς Εστί, πάντων τούτων αφαιρουμέ

νων ίΟδ) τοΰ λόγου, μή συνεξαλειφΟήναι τούτοις κα\

τδ ζητούμενον. Τίνι γάρ προσφυή (00) δίχα τούτων ή

καταληπτική περιεργία , κατά γε τήν έμήν ύπόληψιν

ίι1 ςιιθ(1 ηιιηεΓΪΐιΐΓ. Οιιίάηβηι εηϊπι 308(|ΐιβ ΙιΪ8 ρεΓ- 1) οΰπω όράται. Πανταχή (07) γάρ Εν τή- τών δντων

οίρίοιιιΐί ειΐΓ3 31(]»6 ΐϊοιΙιι1ί1;ΐ5 ηιιιρΙο'ΊιιΙιιΐ', εηϊ ίη- αναζητήσει διά της Εξεταστικής διανοίας δσον τε (08)

ΙκΟΓεαΙ, ηιεβ ςιιϊιΐοηι ορϊηϊοηε, ηοικίιιιη αρραΓΟί. τδ ζητούμενον, ώσπερ τινΕς τυφλο\ διά τοίχων Επι

50) Ροδί διάνοια ίη Λ 61 Τ! βοςιιυηΙιΐΓ ϊϊΐη : έστ\ν

ασφαλής προς τίνα σκοπδν ενεργούμενη διά της Ολης,

ή ϊιϊ (ίπ ηι.ΊΓίτϊηο ή τε) διάνοια νοΰ τις Εστιν οικεία

κίνησίς τε, Ίιι ιιιηΐιιίηβ έστ\ ποια κίνησίς τε. Ιο Β

ϊΐα : έστ'ιν ασφαλής ή δέ διάνοια νοΰ. Ριο ποία ϊϋειιι

Ιε^ϊΙ ποια.

(57) ΙΙαρεστήκιηιεν. Α Β παρέστη σα αε ν.

(58) Τούτοις. Β τοιούτοις.

ν')9) 'ΛΛο&άσεως. Α ϊη ηιαηζίηο άπεμφάσεως.

\60) ΓΛ δέΰτι.Χ \η ηι»Γ£ίιιυ τοΰϋ' ότι.

(01) Εΐ'ροιτο. Α Β εΰροι τό.

(02) θέσιν. Α Β διάθεσιν.

(03) Λί7|δί τι. Α μηίϊν τών.

(04) "ΟΜι>ς μηδέν !'£(). Α όμως μηδέν ε! δη τι.

Β μηδέν. Εί οή τι. Ιιι πιηΐ'ςίηβ τοΰ Λ ΙιιΙ.ι ιΙΙιι βοπίειι-

Ιί.•ι ίΐ» 8(τί1)ίΙιΐΓ : Οέσιν • μηδέ τι τών π:ρ\ τήν ϋλην

καταλαμβανόμενων δλως μηδέν οίδεν, δτι άλλο παρά

ταΰτά έστιν.

(Γι5) Αναιρουμένων. Β αφαιρουμένου.

(00) Ι1ροσρνχ\. Α προσφυής. Β άν προσφυή.

(07) Πανταχή. Λ Ίιι ιυ.ΐΓ^ίιιο Πανταχού.

(08) "Οσον τε. Α Β άφάσιοντες.
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ΐήν θϋραν χειραγωγούμενοι , ένδς των είρημένων Α Ναιη ιιηίαυε ΐη ΓβΓαιη ϊπνβδίϊςαίιοιιο εχαηιίηαίπεβ

πάντως θιγγάνομεν (69), ή χρώμα εύρίσχοντες, ή

σχη;αχ, ή πηλιχότητα, ή τι τών τζαρί σοΰ νΰν απα

ριθμημένων έτερον όταν δέ τούτων μηδέν είναι λέ-

γηται άν (70) , είς τδ μηδόλως τι είναι οίεσθαι ύπδ

μιχροψυχίας περιαγόμεθα.

βΐηυε βεηιΐβίπεε ϊηίεΙΙίςειιΙίβ, φκιδί ρβίρηηΐβδ ίιΙ,

<]1Ι0(1 ηιιατϊΐιΐΓ, Ιίΐηηιιηηι εκεί ΐ|ΐιϊ(1;ιιιι άιιοίοιίδ ρ;ι-

νιιΊ'ιΙηΐϋ 3(1 οϊ,ιΊιιιιι ΙεηύεηΙεδ, ρι-ΟΓδίΐδ ιιηυη) οχ

ιΓιεΙίβ αΙΙϊηξίηαυβ, νεί εοΙΟΓεηι, νεί Ιί^οιηηι, νεί

ςυαηΐΐΐαΐβιη, νεί αΐίϋ,υία' ;>1πκΙ εοηιιη ςιΐίβ 31)3 (ο

ειιιιηιβΓϊΐη δΐιηΐ οΟεηιΙεηΐεδ : ειιηι 3υΙβηι αΊοϊΙιΐΓ ιιίΐιίΐ Ιιοπιηι 8888, ρπε ηηϊιηί βχϊβυϊΐαίο εο ΓβάίςϊιηιΐΓ υΐ

ηε ρΓΟΓδίΐδ ηιιίιΐβιιι 3ΐϊΐ|ΐιίι1 0556 ρυίειηυδ.

Μ. Ή δε σχετλιάσασα μεταξύ τοϋ λίγου , Φεΰ τής

άτοπίας , φησί,ν, είς οίον (71) καταστρέφει πέρας ή

μικροφυής αΰτη χα\ χαμαίζηλος περ\ τών δντων χρί-

σις! ΕΙ γάρ έξήρηται τοϋ δντος άπαν δ μή τή αί•

τθήσει γνωρίζεται , οίιδ' αν αυτήν την τοϋ παντδς

Μ. Λ ι ί11;\,(1ιιηι ΙΐίΟΓ. ϋΐοοτοπι ϊιιι1ΐ§ηαΐα, ΡγοΗ Γθδ

ίιιιροΠυπ», ίηςιιίΐ, ει :ι!»?ιιγ<Ιπ ! 3(1 ηιιεηι Ηηειη

ΓΟιϋμίΐιιι• 3ε (Ιοδίιιίι οχϊ•»ιι ι ΐη^ειιϋ, ρυδίΙΙηηίπιυιη-

ςιιβ εΐ 3ΐ)]εεΐιιιη ίδίικί άε ΓβΙ>ιΐ3 ςυχ ιηεηΐε ηοβεοη-

ιιιγ ]υάΊείιιπ) ! Νηηι δι εχ πτυηι ηηΙιΐΓ» εχεηιρίυηι

επιστατοϋσαν ν.τ\ περιδεδραγμένην τών δντων δύνα- _ 851 ηιΓκΙηιιίιΙ »εηδΐι ηοη οοβηοδείΙυΓ, ηε ίρ$αηι (|υί

μιν όμολογοίη (72) πάντως ό τούτο λέγων , άλλα τδ

άσώματόν τε χαΐ άειδές περί της θείας φύσεως δι-

£αχθε\ς , τδ μη εΐναι αυτήν όλως έχ της τοιαύτης

ϊτάντως (7δ) άκολουΐίας λογίζεται (74). Είδε έκείτδ

ταύτα μή εΤναι περιγραφή (75) τοϋ είναι ού γίνεται,

πώς δ ανθρώπινος νους τοΰ δντος εκθλίβεται τή

Αφαιρέσει τών σωματικών Ιδιωμάτων συνδαπανώμε-

νος ; —Γ. Ούχοϋν, εΐπον, έξ άτοπων (76) μεταλαμβάνο-

μεν Ετερον άτοπον διά της ακολουθίας ταύτης. Περί-

χειται γάρ δ λίγος ήμίν είς τδ ταύτδν οΓεσθαι (77)

τι) θεία φύσει, χαί τδν νουν τδν ήμέτερον, είπερ τή

υπεξαιρέσει τών κατ' αίσθησιν ευρισκομένων νοεί

ται (78) έκάτερον.—Μ. Μή ταύτδν (79) είπης, φησΥν ή

διδάσκαλος (άσεβης γάρ κα\ ούτος δ λόγος) , άλλ' ώς

άειιι Γεπιιιι ιιηίνΐ'Γδίΐίΐΐϊδ ΓοείΓΪεεηι βίςιιε ρπεΓεείαηι,

0,110! Γ6δ 11Ιΐίν6Γ835 ΟΟΠίρΙβΧβ 8δΙ, νϊΐΐΐ 31008 ρθ-

ΙοβίαΙεπ» οοηΩίεπ ργογβιιβ ροΐυεπί ίδ ςυΐ Ιιοε άίείΐ :

56(1 οοί ϊηεοΓροΓθβηι, ϊηίοΓηιεηι ει ϊηνίδίηίΐβιη εδβε

(Ιίνίηαιη βεεερεηΐ ηαίιιπιηι, ηοη εβδε εηιη ρεηίΐυδ,

εχ Ιιιι]ιΐδΐη>ιιΙΐ ρΓοι-δϋδ οοηδοςυεηΐίη εχίδΐίιηαυΐΐ.

8ίη αιιιοηι ΠΝε ρΓορίεΓεβ φΐοό ηκε ηοη δϊιιΐ,

ίρδϊυδ εδδεηΐίχ ρπεδεπρΓιο βίςιιε ροΓβηιριϊο ηοη

εχβίδΐίΐ, α,υο ρβείο ηιοιίδ Ιιοηιβηα οχ ηηΙιίΓα Γβπιιη,

υΐ ςυδβ ιιπ3 οιιπι οίΐεηιρίίοηε οοΓροΓβΙίηηι ρΓορι-Ίε-

1»Ιιιπιεοηδυπΐ3ΐυΓ, €ϋάΗυΓ3ΐφΐεεχεΙιια,ϊΐυτ?—0. Εγ^ο

εχ 3ϋδυΓ(1ο, Ιηπυβηι, ροΓ Ιιηηο οοηδοςιιβηΐΐαηι,

βϋοά ίηνΐοεηι βΓΓίρϊιηυδ 3ΐ)5υΓ(1υηι ; η»ηι εο ηο1)ίδ

οΓαιΊο γοοΌοΙλ 8δΙ, υΐ ηοδίΓηηι ςιιοςιιβ ηιεηΐεηι

έδιδαχθης παρά τής θείας Γραφή; (80) , δμοιον είπε '(] βίηιιΐβπι τεπι βδδε ευηι α'ϊνϊηβ ηαΐυτα ρυΐεηιυδ,

τούτο έχείνω. Τδ γάρ κατ' είκδνα (81) γενόμενον διά

«άντων Ιχει πάντως τήν πρδς τδ άρχέτυπον (82)

ομοιότητα , νοεράν τοϋ νοεροΰ , κα\ τοϋ ασωμάτου

ασώματον, δγκου τε παντδς (8δ) άπηλλαγμένον ώσ-

•περ έχείνο , καΐ πάσαν έκφεϋγον διά σημαντικήν (84)

χαταμέτρησιν δμοίως έκείνω • άλλο δέ τι παρ'

έχείνο κατά τήν τής φύσεως ιδιότητα. Ούκέτι γάρ

αν εΓη είκών, εί έκείνφ δι'άπάντων(85) εΓη ταύτδν (86),

άλλ' έν οίς έν τη άκτίστφ φύσει καΟοράται εκείνο,

Ιν τοις αύτοϊς ή κτιστή φύσις δείκνυσι τούτο- χαί

ώο-περ πολλάκις έν μικρίρ ψήγματι ύελίνη (87)* δταν

τύχη πρδς ακτίνα κείμενον, δλος ένοράται τοϋ ηλίου

δ χύκλος , ού κατά τδ ίδιον μέγεθος αύτφ έμφαινδ-

μενος , άλλ' ώς χωρεί $ραγύττ\ς (88) τού ψήγματος

δϊφΐκίοπι 3υ1ιΐΓ38ΐίοηβ εοΓυηι ςιΐΓβ βεηβυ (ΙερΓεΙιεη-

(ΙυηΐιΐΓ, ϊηΙβΗίβίΐοΓ υΐΓϋίηςυο.—Μ.ΝεΜεηιάϊεαδ, ΐη-

ςηίΐ ιικιμΊδίπι (ΐιηρΪ3 εηίιιι 1)330 ηυοηοε ογηΙϊο οδΐ),

δθ(1 ί|π('ΐηίκ1ηιθ(1ιιιιι 3 ύϊνίηα νοεβ ιΐοείιΐδ βδ, δίιιιίΐβ

εδδο Ιιοε ϋΐί ο"ίο. Ναιη (}υοΛ δεειιικίυπι ίΐΓ.ηβίιιειιι

Γιιείιιιη εβί, ρβΓ οιηιιΐβ ρεηϊΐιΐδ ρΓΪηείρηΙίβ βχεηι-

ρΙηΓΪδ 3ΐ(]υε Γοιίιιλ; δίηιίΐίΐιΐίΐίηοιιι ΙιαυεΙ; ϊιιίεΙΙε-

εΐυβίεηι, ε]ϋδ ηυοο" ββΐ ίηΐβΐΐεείαβίε ; ίηοοΓροΓεβηι,

ίηεοΓροιοϊ; 3ΐςιιε 30 οηιηί ηιοΐο οοΓροΓο;ι Ιίϋεΐ'υιιι

εδίΐιΐϋειη, υΐϋΐυϋ; είοιηηριη ϊηΙει-νηΙΙίΓειη ιΐίηιεη-

δϊοηειη ϋΰϋξίί δίιηϊΠίβΓ αΐιμκ: ίΙΙιιι! : ϊ,γί! εδί α1ί(|ΐΓκ(

3ϋυά ηΐη,υβ ίΙΙυι] ςυοϋ 3(1 ηβΐϋΠΕ αιιίηεΐ ρΓορΓΪείβ-

Ιεηι. Νοη βηϊηι 3ΐιιρ1ίυδ ίηΐ3§ο ΓιιοπΙ, δι ρει• οηιηϊο,

ρβΓ ίηΙεΙΙβοΐιιβΙοηι,ϊηοοΓροΓοαηι, ϊηίειναΐϋεχμεποηι

τοΰ χύχλου τήν έμφασιν • ούτως έν χγ) βραχύτητι Ι> η«ΙιΐΓ3ηι 'ιϋεηι εηιη ΠΙοοδδοΙ,δεϋ ρεΓ ηιΐίβ ίη ηηΐιιτα

της ήιχετέρας φύσεως τών άφράστων εκείνων τής ηοηεΓ63ΐ3 ίΙΙικΙ ροΓδρίείΐιΐΓ, ρβΓ βαϋοπι ιιπΙιιγ.ί επ30ΐ:ι

θεοτητος ιδιωμάτων αϊ είχόνες έκλάμπουσιν , ώστε 1ιοοοδΙοιια"ίΐ; οΐ ο,υΒίηαοΊηοάκιιπη ραΓνο β.τρε Γπίδίο

βια τούτων τδν λδγον χειραγωγούμενον , μήτε άπο- νίΐπ, οιιπι αά ταιίίιιιη ρχροδίΐυιη ]3εεΐ, Ιοίοβ δοϋδ

ϋ

(69) θιγγάνομεν. Ιη ΙεχΙυ Α ΐϋιϋΐιΐΓ άπτδμεθα,

ΐη πιαΓίξίιιβ νεΓΟ ηιοηείυΓ : Λείπει τδ άπτόμεθα.

(70) Λέγηται άν. Α εΐΒ ιΐβίειιΐ άν.

(71) ΕΙς οϊοτ± Α ϊιι Ιεχία είς δν, βεϋ ίη ιικιι^Ίιιο

είς οΤον.

(72) ΌμοΛογοΙη. Α δμολογείη.

(73) Πάντως άείβΐ Β.

(74) Λογίζεται. Α λογίσεται, αυοο' βΐ ΙΐΛϋβΙ εί'ιΐίο

ηηπί 1615.

(75) Περιγραφή. Α παραγραφή.

(76) Έξ άτοπων. Β έξ άτοπου.

(77) Οϊεσθαι. Α ΐη ηιαΓ^ιηβ νοείσθαι.

(78) ΝοεΊται ο"ρ|οι Β.

(79) Μή ζαντόν. Άλλ' ή ταύτδν είπης.

Ρατκοι.. Οκ. Χΐνΐ.

(80) Γραφής. Α Β φωνής.

(81) Τύ γάρ κατ' εϊκόνα. Ιη οηΐεε 00(1 ιοί δ Α (ιβ-ο

Ϊ13 εχρΙίΜΐιΙιΐΓ,'Ότι όμοιος μέν έστι τφ θεφ ό ημέ

τερος νους, ούκέτι δέ ομοούσιος.

(82) Τύ άρχέτ. Α τδν άρχέτυπον.

(83) "Ογκου τε παντός. Β δγκου πάντως [βίο] εί Α

ΙιβίιεΙ δγκου.

ί84) Λιάο'ημαντικΥιν. Α εί Βδιαστηματικήν.

(85) Λι' απάντων. Β διά πάντων.

(86) Έκείνω. Ιη Α ηΜίΐιΐΓ, έν τψ νοερψ κιΐ

άσωμάτω κα\ άδιαστάτψ.

(87) ΎεΧίντχ. Α Β ύελίνω.

(88) Βραχύτης. Β ή βρα'χύτης.

•2



43 δ. ΟΠΕΟΟΚΗ ΝΥ85Ε.Μ

ογΙ)Ί5 οοιίδρίοίΐηχ, ηοη ρτο δυη ηιηςηϊΐιι-Ιίπο ίη εο Α πίπτειν της κατά τήν ούσίαν τοΰ νοΰ καταλήψεως,

»ΡΙ>αΐΌΐι$, 50ΐΙ ρΓοιιΐ 1>ΓονϊΙηβ Γπίδΐί είιχιιΐί δίηιιι-

Ι;κμ ιιιιι αίςιιβ ι•ερΓ3:δεηΐ3ΐϊοηοιη ο,ιρίΐ εΐ ηιΐιιιίΐιίΐ :

5Ϊ€ ίη εχΪ£ΐιίΐ3ΐβ ηοείΐ'Χ ηαΙιΐΓΧ ίηοχρΠοαΙιίΙίιιιη

ίΙ1:<πιιιι άΌίΙβίίδ ρΓΟρι ίιΐηΐιπιι ϊιιΐϋξίηε» εΐιιεβαΐ, ιιΐ

4>ογ Ιΐ33ο ηιηηιι ηιΐ3δί άιιείη ταΐϊο ηβςιιβ εχοία'Βΐ

εί αϋοιτεί β1) ηαΙιΐΓΧ ηιεηΐίδ άερχείιεηδίοηε βΐιιιιβ

άποκαθαιρομένης έν τη εξετάσει τοΰ σχέμ,ματος της

σωματικής ιδιότητος • μηδ' αυ πάλιν εις Ισον (89)

δγειν τη άορίστω τε (90) καί άκηράτω φύσει , τήν

μικράν κα'ι έπίκηρον ■ άλλα νοητήν μεν οΓεσθαι την

οϋσίαν ■ επειδή καί νοητής ουσίας έστιν είκών , μή

μέντοι τήν αυτήν τω άρχετύπω τήν εικόνα λέγειν.

εοβηΐΐίοηβ, δι ϊη εχκιηίηβΐίοηε ςιιχδΐίοηϊδ οοΐ'ροπιΐίδ ρΓορηείβδ εχεεπιβΙιΐΓ οι Γο]ίεί3ΐυτ; ηοιμιο ηίΓδίΐδ βχ

•ΙίνεΓδο εβηιύ'βπι ειιηι ίητΐδίΙ)ί1ί δίηιυΐ ει ίιηπιοπ;ι1ί ηβΐιιη ραΓναιη ηιοΓίΐΙεηκιιιε ηαΐυτβιη εδδβ (Ιυείΐ, δειΙ

ταΐίοηε ει ίιιΐιΊΙί)ΐ(Μΐΐί;ι φιίιίοιη οβπιί ηηΐιιι-ηηι ο]ιΐδ εχίδΐίιηεΐ : ηιιοηίηιιι εΐϊαιη πιεηΐβ εοιηρΓεΙιεηδίΙιίΙίδ

ηαίιΐΓ.Έ ϊηιηβο βδΐ, ηοη Ι.ιηιεη οοηιϋοιη ειιηι ρπηαρ:ι1ϊ ει οηςίηηΐί Γοπηα ίπι,-ιςίηοιη εδδε οΊοβΙ.

υΐ ίςίΐυτ ρερ 3ΓΟΛΙ13Π0 βΐ ϊ ιιβίΠιΙίϊΙβιη Βόϊ δβρίεη- "Ωσπερ οίν διά της απορρήτου σοφίας τοΰ θεοϋ

(ίαιιι ςιιβί ίιι ϋηίνβΓΒΪΙβΙβ τετυπι 3ρρ3ΓβΙ, ιϋνίικιιη της τω παντ\ έμφαινομένης τήν θείαν φύσιν τε καί

η3Κιι-3ΐιι ρβπΊεΓ 3ε ροΙεδΐ3ΐειη ίιι Γβυιΐδ υηίνεΓδίδ η δύναμιν έν πάσι τοις ουσιν είναι ούκ άμφιβάλλομβν,

εδδε ηοη οΊιΙιίιβιηιΐδ, υΐ ίη δΐιβ οηιιιίβ ηιβηεαηΐ ώς άν έν τω είναι τά πάντα μένοι• καί τοί γε εί (91)

ε$δεηΙί3 (<|Μ.3ΐι<ιυ;ιιπ δι ςιΓίδ Ι)3ΐυι ;<; ΓβΙίοηεηι εχί^ηΐ

εί εχηιΓίΓ&ΐ, Ιοη^ε ρΐυχίηιΐιη) ιΐ3ΐυι•3 1>.ί <1ί*ΐ:ιΐ

ιιΐιριο (Ιίνοΐ'83 εδί 3 δίηςηΐ3πΙιιΐδ ι-εηιΐδ ηυχ ίη

ιτε3ΐιΐΓ3 εί ΟίΙεηιΙιιηΙιΐΓ ει ίηΐε1ΙΪ£ΐιιιΙιιΐ' : ηΙΙίΐηοη

ίη Ιιίδ εδδε εοηδΐ3ΐ ίά ηιιοιΐ ιΐ3ΐιπ•3 (1ϊδΐ3ΐ αίψιο

(ΙίνεΓδίιιη βδΐ), ΐία ηιιΙΙο ηιυιΐο ίηετειίίΐιίΐβ εδί 3ΐιϊιηχ

ψιοο,υβ ηαΠίΓβιη ηυ»; ρεΓ δεδβ βΐί^ιιίιΐ βΐίηιΐ εδί

(φιούεΐΜΐφιβ Ιβηιίειη εΐίβπι εδδβ ριιΐ3ΐιιι•) , ηοη

ίηιρεπΊπ ςοίη δϊΐ, βΐ'ιαηίδϊ β3 φικ ίη ηιυηάο Ι;ιι\-

ηπ.ιηι είειηβηία ΐΌηβ)ΐ1εΓ3ηΐιιι\ εί, Γ3ΐίοηβ ιιβΙιιγηϊ,

ηοη εοηνοηίβηΐ : (|ΐιεηΐ3ΐΙιιιοι1ιιηι εηίιη ρηι 3ηΐε

ιΐίοΐιιπ) εδί, ηεε ίη νίνεηΐΊ1)ϋδ φιίιίεηι εοΓροπίΗΐδ,

ιριιιπιηι Π311ΙΓ3 εοιΐδΐ3ΐ εχ εΐεπιεηίοι-υηι εοηΐβιη-

τον της φύσεως (92) άπαιτοίης λόγον, παμπλή0ως(95)

απέχει ουσία Θεοΰ προς τά καβ' εκαστον έν τη κτί

σει δεικνύμενά τε και νοούμενα • άλλ' όμως εν τού

τοις είναι το διεστδς (94) κατά τήν φύσιν ομολογεί

ται• οϋτως ουδέν άπιστον κα\ τήν της ψυχής ούσίαν,

άλλο τι καθ' έαυτήν ουσαν, δ τί ποτέ καν. είναι εικά

ζεται, μή έμποδΐζεσθαι πρδς τδ εΤνα ι , των στοι

χειωδώς έν τφ κόσμω θεωρουμένων οϋ συμβαινόντων

αύτη κατά τδν λόγον της φύσεως • ουδέ (9ο) έπ\ των

ζώντων σωμάτων , καθώς ήδη προείρηται , οΤς ή

ύπόστασις έκ τής των στοιχείων έστ\ συγκράσεως,

κοινωνία τις κατά τδν τής ουσίας λόγον έστ\ τώ άπλφ

τε κα\ άειδεϊ τής ψυχής πρδς τήν σωματικήν παχυ-

ρεΓ3ΐίοηε, δίιιιρίίεί ρβπίει- εί ίηΓοΓΠΐί ίιινίδίϋί1ίι|ΐιε (;•μερίαν (90) • άλλ' δμως τδ έν τούτοις είναι τήν ζω-

:ιιιϊιιι;γ Γ3ΐίοηε ΐ)3ΐυπε, βΐίςυβ ειιηι εΓ3δδ3 εοΓροπιιτι

εοηβεπε 3ΐ(ΐπε εοηεΓείϊοηε εοηιηιιιηϊΐΒδ εβί; νβ-

πιηιίαιιιεη νίΐίίειη 3ηΐιη3! εΙΓιεΊβιιΙίβηι ι-3ΐίοηε ((ϋΛ-

(Ι.ιηι Ιιιιηΐ3ΐΐ3ΐιΐ 3ηίηΐ3(1νεΓδίοιιβηι ηΐφίο εο^ιιίΐίοηειτι

8ΐιρεΓ3ηΙβ, ρεπηίδίβηι βε ()ΊΙΤιΐδ3ηι ίη Ιιίδ εβδε ηοη

ι1ηΙΓιΐ;ιΐιΐΓ. Εγ^ο ηε τεδοΐυΐίδ ςιιίιίβηι ίη δε?ε, φ>&

ίη εοΓροΓε δηηΐ, βίεηιεηΐίδ, ρεΓϋΙ ίά ηποϋ ρεΓ νί-

Ιηίβηι ε(ΓιεΐειιΓΐ3ΐη εβ εο!Ιί<;3ΐ βίο,ιιβ εοηηεειίΐ. 8οι!

<1 ιειηηύιηοιίιιιιι, εοηδΐ3ΐιΐε 3ε ιΐιΐϋΐπίο :ΐι1!ιιιο εΐε-

ιηεηίοπηη εοηεΓείϊοηε, οηιηεδ ρηΓίίει- βΐηιιε δ'ιιηί-

ΙϊΙογ ρβΓίεδ εοΓρυδ εοηιρίοηΐεδ ηΐ(]ΐιβ εοηδίίΐυεη-

ιεβ 3ηίηΐ3 ροηείηηΐε, δϊηςιιΐ3ΐίηι ιιιηπιη;μιη1(]ίο

3η!ηΐ3ΐιΐΓ, ηε(|ΐιε ϋΐίςυίβ νεΙ δοΙ'ιο'βηι εβεε ηπίηιαιη

(Ιίχεπί 30 οΊιγλιπ, η«3Ρ οιιιη Ιειτεο οοηιηιϊδΐ3 Βΐίμιε

τικήν τής ψυχής ένέργειαν, ούκ άμφιβάλλεται, λόγψ

τιν\ κρείττονι τής ανθρωπινής κατανοήσεως άνα-

κραΟεΐσαν. Οΰκοΰν ουδέ άναλυσ*ντων πρδς έιυτά

των έντοϊς σώμασι (97) στοιχείων, τί/ συνδέον αυτά διά

τής ζωτικής ενεργείας άπόλωλεν. Άλλ' ωσπερ συν-

εστώτος Ιτι τοΰ τών στοιχείων συγκρίματος ψυχοϋ-

ται κα\ τά (98) καθ' 'καστον , ίσως τε κα\ ομοίως

πάσι τοις μέρεσι τοις συμπληροΰσι τδ σώμα τής ψυ

χής ένδυομένης (99) , καί οϋκ άν τις είποι , ο&τβ

στερ\ίάν αυτήν χα\ άντίτυπον είναι , τώ γεώδει συγ-

κεκραμένην, ούτε ύγράν, ή ψυχράν ή τήν τώ ψυχρό»

άντικειμένην ποιότητα, τήν έν πίσιν (Ι) οίσαν τού

τοις,.καί έκάστω τήν ζωτικήν δύναμιν ένιοΰσαν (2>•

ούτω , και λυθέντος τοΰ συγκρίματος , γ.α\ εις τ&

Γοηΐεηιρε«•3ΐ3 βίΐ, νεΙ Ιιυιιιίιίαιη, νβΐ Γπ^ίιΙβηι 3ΐιΙ ϋ οικεία πάλιν άναδραμόντος , τήν άπλήν έκείνην χα^

!Γι-"κΙ(ΐ ορρθδίΐ3 «|ΐι:«1ϊΙ:ιΙο ρΓΧϋϊΐ3ιη, ηιιχ ίιι Ιιίδ

ιιιιίνεΓδίδ δίΐ, εί υηίευί(]υε νίιη νίΐηΐβπι ΐιιιιιιίΐΐ3ΐ :

ϊΐ3 δο1υΐ3 ηιιοΐ]ΐιε ΗΙ;ι εο3§ηιεηΐ3ΐϊοηε ει ;κ! ρπ*-

ρΓίβδ εοχηβιβδηυβ Γεδ ΊΐεΓϋΐη ΓεϋβεΙη, δίιηρίίεειη

βΐ 1ιΐΓΐ>ιιιριΐδΊΐ»ηι ίΙΙβιιι ηιιΐιιΐ'.ιιη ιιηίειιϊςυβ ρ.ιιΐί

εΙί3ΐη ροδί ϋίδδοΐιιΐίοιιειιι 3άεδδε, 3ΐηυε εβηι ηιι,-ε

άσύνΟετον φύσιν έκάστω παρεϊναι τών μερών , χλ\

μετά τήν διάλυσιν οΓεσθαι , οΰοέν τοΰ (δ) εικότος

εστίν • άλλα τήν άπαξ άόρ'ήτω τιν\ συμφυεΐσαν λό

γω τώ τών στοιχείων (ί) συγκρίματι (5) , κα\ είσαεΊ

παραμένειν, οΓς κατεμίχθη , μηδεν\ τρόπΐ;> τής γινο

μένης άπαξ αυτή συμφυΐας άποσπωμένην. Ού γάρ

(89) Εις Ίσον. Β εις έν.

(90) Άορίστφ τε. Α άοράτω τε, Β άρίστιο τε.

(91) ΒίιΙβΙβίΒ.

(92) Φύσεως. Α ίη ιικιιμίικ• : φύσεως τις ά::αιτο!η

λόγον, Β φύσεως εί'τις άπαιτοίη λόγον.

(95) Παμ.-τ.ΙήΟως. Α Β παμπληθες.

(94) Αιεστύς Β διεστώς.

(95) Ονδέ. Α Β ουδέ γάρ.

(9ΰ) Παχνι^.ρίακ. Α ιαχυμέρειαν.

(97) Τοίς σώμασι. 4 Β τώ σώματι.

(98) Λ'αί τά. Καί ϋείβηΐ Α ει Β.

(99) *Ει•βυομέντ\ς. Β ένδεομένης.

(Ι) ΤΙ(ν έν πάσιν. Τήν έν άπασιν.

(-2) Έηονσατ. Ένιεϊσβν.

(5) Ονδέν τον. Α Β ουδέν έξω.

(4) Τω τών στ. Β διά τής.

(ί>) Συγκρίματι Β συγκράσεως.



■,", ΟΕ ΑΓΗΜΑ ΕΤ ΠΕδυΚΚΕϋΤΙΟΝΈ. 46

επειδή λύεται τό συγκε£μενον, κινδυνεύει (6) συν- Α δίιιιΐ'.Ι οοειιΐΐα ηΐηιιο ΐιιεΙΓαυϊΙί φΐ.κίαιιι ΓπΓιοηο εική

διαλυΟήναι τω συνθέτω τδ μή συγκείμενον. είειηοιιίοπιιη εοηείΌΐηεηΙο εο.ιΐιιοπΐ εΐίηιιι ίιι ροΓ-

ρείιιιιηι ρεηιιαηεπ: εηιιι ίίδ φιίΙ>υδ οοιηηιίδίη ββΐ, ηοφίβ ιιΐΐο ιηοιίο αϊ) οα εο.-ιΙίΓιοηο αίςιιβ υοηεΓοιΐοηο, (|ΐια;

δβιηεΐ ει οοηΙϊβΟΓΪΙ, ανοΙΙϊ ριιΙαίΌ, ιιιιΙΙο ιηοιίο οδΐ α νοΓΪδϊιηϊ 1 ίΐιιιΐί ηο αίφίο ρι•υΙ>3ΐιί1ΗαΙο αΐΐοιιιπιι. Ν»η εηίιη

((ΐιία δοΙνίιοΓ εοηιροδϊΐηιη, ίηύβ ειίαιη ηεοεδδαηο εοηδεο,η'ιΐιΐΓ ιπια ειιηι εοηιροδίΐο ϋϊϋϋοΐνί ίιΐ φίοιί οοιηρο-

δίΐυπι ηοη ε$ΐ.

Γ. Κάγώ εΐπον, Άλλάτά μέν στοιχεία συμπίπτειν τε

πρδς άλληλα (7), και πρύς αλλήλων διακρίνεσΟαι,

και τοϋτο είναι τήν τοϋ σώματος σύστασίν τε κα\

οιάλυσιν, οΰδε'ις αν άντείποι. Επειδή δέ πολϋ τ6

μέσον έκάστω (8) νοείται τούτο των (9) έτερογενώς

εχόντων προς άλληλα, κατά τε τήν τοπικήν Οέσιν,

και τήν των ποιημάτων (10) διαφοράν τε κα\ ιδιότητα,

συνδεδραμηκότων μέν (11) άλλήλοις περ'ι τ6 ϋποκεί-

μενον των στοιχείων, τήν νοεράν ταΰτην και άδιάστα-

τον φύσιν ην καλοΰμεν (12) ψυχήν, άκόλουθον συμ-

φυώς πρδς το ήνωμένον έ"χειν • ει δέ άπ' αλλήλων

οιακριΟείη ταϋτα, κάκεϊσε (15) γένοιτο, δπηπερ άν

ϊκαστον ή φϋσις άγοι (14), τ'ι πείσεται (15) ή ψυχή

πολλαχή τοϋ οχήματος αύτη διασπαρέντος'ώσπερ τις

ναύτης της όλκάδος έν ναυαγίω διαλυΟείσης αδυνα

τών πίσι τοις τοϋ πλοίου μορίοις άλλοις άλλαχή τοϋ

πελάγους έσκεδασμένοις κατ' αϋτδν (10) έπινήξασθαι

(παντός (17) γάρ τοϋ έπιτυχοΰντος (18) λαβίμενος

τά λοιπά φέρειν (19) καταλείψει τοις κϋμασι), τδν

αύτδν τρόπον ή ψυχή (20) τη διακρίσει τών στοιχείων

συνδιασχισΟήναι τήν φύσιν οϋκ έχουσα, εί'περ δυσ-

απαλλάκτως έχει τοϋ σώματος, ένί τινι πάντως προσ-

φυεϊσα στοιχείων (21), τών άλλων άποσχισΟήσεται,

κα\ ουδέν μάλλον άΟάνατον αυτήν διά το έν ένί ζην,

ή Ονητήν, διά το έν τοις πλείοσι μή εΐναι, ή άκολου-

0. Αίςαε ο§ο : Υοπιηι εΐοηιοηία ςηϊιίοιη, ίηψιηηι,

ίηιοΓ 585ε Ιιιηι εο'ίΓε ει εοΙιαείΌδοοΓβ, Ιυηι αΐίοπιηι

;ιίι .ίΙι.'γο $ερ»Γ3Γί αΐηιιε (Ιίδ]υιΐ£ί, ει ί<1 οοιροπδ

εβ8ε ιιιιιι εοπδΐίΐϋΐίοηβιη Ιιιιιι (ΓιβδοΙηιίοηοηι, ηοιιιο

εοηΐΓβοΜχοπΙ. (}ιιοηίαηι βηΐεηι ιηιιΐΐιιιη ίηίοΐ'εδδβ

ίηΙε11ί£ΐΙΐ)Γ ϊηΙβΓ (ΐηιιιιΐφίοιίφιο Ιιοππιι, φΐα: Ιιιηι

δίτιιηιΐιιιιι ΙοεαΙοιη ροδίΐίοηειη, Ιιιιιι φιαΓιίαίιιηι ιΙίΓ-

Γοΐ'οηιίαπι ραιίΙΟΓ αο ρΓοριίεΐαίβηι ιΓινηΓΒΪ ίηΐβΓ δοίο

βοηοπδ βυηΐ, δίφΐίιίοπι είΓεα 5ΐώ]εε1αηι ϊ ιιΙογ $ε5β

εοηεηπεπηΐ εΐεηιοηία, εοιίδεηίαηειιηι οβί, ίηίοΐΐε-

εΐιιοίοιη Ιιαηο ύίιιιεηδίοηίδφΐβ εχροποιη ηαίιιι-αιη,

αηαηι αηίηιαιη νοεαιηυβ, οοΙιαϋΟΓβ αΐπ,ηο εοι^υη-

είαιη εβδο ειιηι εο, ςιιοϋ (ίΐα) ιιηίΐυιη β$ΐ; $ϊη

3ΐιΙειη Ιι.τΒε αΐΐεπιιη ηΐ) ηΙΙογο βοραΓαΐα αίφΐβ ίΙΙο

ΓοιΙαεΐ:ι Γιιοπηΐ, ηυοευηςυβ ηηιιηΐφίοΗφίε ηαΐυτ»

(Ιιιΐ'ϊΙ, ιιηΐίιΊιΐΓ βΐίοιη αηίηια, ίιι ιιιιι1ΐ;ΐ5 ραιΊεδ ρ35-

δΐιη νε1ιί( ιιΐο (']ιΐ8 (Ιίβ,ίοαίο : ει φΐειιιηι]ιιιο<1ιιηι 3ϋ-

ηιήδ ηηιιία, ιι!;ϊ ι>ηιι(ϊ.ι<;ίο ιΐίδδοΐιιία ΓιιειίΙ ιιανίί,

αιΙ οηιηεβ ε]ιΐ5 ρατίεβ, αΐϋβ ίη αϋηηι ρ*.Ίαι;ϊ ρηΐΊηηι

(Ιϊίδίραιίδ, εοιίεηι Ιοηιροτο αϋπητο ιιηιι ροιεδί (ηβηι

5ϊ (]υΊιΙ((ΐΓΐ(1 ριίιηιιιιι οεειιιτοι•ίΙ εΐ οΙινί.Ίΐη Γυοτίΐ,

ηρρΓεΙιοηϋοιίΐ, τείί^ιια ί1υεΐΐ1)ΐΐ8 Γειτί ρίβηε ρει-ηιίΐ-

ΙεΙ), εοιίειη ιιιοιίο 3ηί;ι;3 ήπιε ε;ι ηαίιιια ριιειΙΊΐ:ι

ιιοη €81, ιιΐ υηα ειιηι βερπΓΟΙίοηε εΙβιηεηίοΓυιτι

βείηάαΙυΓ, 5'κ|ΐιί(1ειη ;» (οι-ροτο ΙίϋϋΓαπ ίΐ(|ΐΐ8 εχρε-

θία τοϋ λόγου δίδωσιν οϊεσΟαι. ά'ιή ηοη ροίεβΐ, δι υιιϊ ηΐίουί ρΓΟΓβυβ ίηΙΐΐδΟΓίΙ εΐε-

ιηεηΐο, αϊ) αΐϋβ ηνοΙΙοΐϋΐ' εΐ ϊηΐεΐΌΐιιιΙοΙιΐΓ, ει υΐ ιιίΐιϋο πΐΒ^ϊδ ίιηηιοπαΐίβ «,υχ ίη υηο νΐναί, ςυβιη ηιοιίαΐίβ

ριιίειυν <]ΐΐ36 Ίη ρΙυΓΪΙιαδ ηοη 8'ιΙ, οοηδείΐαεηΐί» δεπηοηϊδ άα(.

Μ. Λΐ ηειιπε εοηίΓηΙιίΐιΐΓ, ίηςηίΐ, ηοΐχιιο ϋϊίΤυηϋίΙιΐΓΜ . Άλλ' οΰτε συστέλλεται, φησ'ιν, οϋτε διαχεΐται τδ

νοητόν τε και άδιάστατον (σωμάτων γάρ ίδιον συστολή

κα'ι διάχυσις), επίσης δέ κατά τήν ιδίαν φΰσιν τήν

άειδή και αζώμα-.ο-/ τη τε συγκρίσει τών στοιχείων

περ'ι τδ σώμα κα\ τη διακρίσει πάρεστιν, συνεσφι-

γμένων (22) έν τώ συγκρίματι τών στοιχείων στενό

χωρουμέν γ,, οΰτε αποφοιτησάντων επί τά συγγενή (25),

κχ'ι κατά φΰσιν αύτοϊς άπολιμπανομένη, καν πολϋ τδ

ίι] (ριοιΐ οι ιιιειιΐε ηοδοίΐιιι-, εο^ίΐηΐίοηεηιιε ρεΓοΐ-

ρΐΐυι-, εΐ ιϋδ]υηοιίοιιϊδ δβρηι-αιϊοηϊδίηιιβ εχρει•δ εδί

(οοιροΓυηι εηίιη εοηίΓαΙιί αΐηυο (]ί£Γιιηι1ί ρΓορηυιτι

ΟδΙ), δοά 33<ιιια1ίΙθΓ ]υχ1α βαϊ ηαΐυιβιη, ςιυε εΐ ίη-

νίδίϋίΐίβ, ίηΓοΓίιιίδ ει ίιιοοΓροΓοα εδί, ουιη οοαίίΐίβ

αίςυο οοηοΓοΙίδ οίΓοα εοΓριΐδ είειηοηΐίδ, Ιυηι δορα-

ταΐίδ αΐηιιε ι1ίδ]ϋΐιοΙίδ αίΐεδί, αε ηοςιιο εοηδίπείΐβ ίρ

μέσον εΐναι δοκεϊ -λ της έτερότητος (24) τών στοι- ρ εοηΟΓεΙίοιιε εΐεηιοηΐίδ ρΓΟίηίΐυτ αΙ<}«8 οοαΓΟΙαΙϋΓ,

χείων ένΟεωρούμενον. Πολλή γάρ ή διαφορά (25) τοϋ ιιοφιε 3(1 εοςιιαία δίυίηυο ηαίιιταΐία ΓενοΓδίδ, Γοΐίη-

άνωφεροϋς τε καΐ κούφου πρδς τδ $Λρν κα\ γεώδες, ςιιίΐοΓ, οΐίαηίδΐ ηιαςηυιη ίΐΐιιιΐ (Ιίδεπηιεη εβδβ νϊιΐοβ-

τοϋ θερμού (26) π,οδς τδ ψυχρδν, κα\ τοϋ ΰγροΰ πρδς ι(ιγ, ηιιο^ εβΓη'ιΙιΐΓ εΐ αηίιηαϋνοπΊΐυΓ ίη εΐοηιεηίο-

τδ εναντίον ά/λ' όμως ουδείς πόνος τ?, νοερά φύσει πιπί (ΙίνθΓδίΙ;ιΙβ ; ιηα^ηα εηίηι άίΙΤοΓοηΙία βδΐ ΐηΙΟΓ

(6) Κινδυνεύει. Κα\ κινδ.

(7) ΠρύςάΛΛ-ήΛ. Α Β άπ' άλλήλ.

(8) Έχάστίι). Α Β έκαστου.

(9) Τοντοτών. Α Β τούτων.

(10) Ποιημάτων. Α Β ποιοτήτων.

(1Ι)Λ/^»ΊΐεοδΙ Λ.

(12) Ήν χιιΛ. Α τήν καλ.

(15) Κάκεϊσε. Β κα\ έκεϊσε.

(14) "Αγοι. Α άγει, Βάγη.

(15) Πείσεται. Α ίη ιηβι^ίηβ . "Αγεται, πείσεται

και ή ψυχή.

(16) Λ'άζ-' αυτό. Α κατά ταύτόν.

(17) Παντός. Α πάντως.

(18) Έπιτυχοννζος. Α Β επιτυχόντος.

(19) Φέρειν. Α ίη ιηαΐ'ςίηβ : Τοις κύμασι καταλεί

ψει φέ*ρεσθαι.

(20). Η ψυχή. Β κα\ ή ψυχή.

(21) Προσφνείσα στοιχείων. Β προσφυεϊσα στοι

χείο). Α στοιχείω.

(22) Συνεσριγμένων. Λ εΐ Β ρι-χιηίΐΐιιιιΐ οΰτε.

(25) Συγγενή- Η συγγενή τε.

(24) άοκεΐτύ της έτερότητος. Α Β δοκή τη έτερό-

τητι.

(25) ΊΙ διαφορά. Α ίιι Ιεχίυ αναφορά, ίη ιηαΐ'^ίι:ε

διαφορά.

(20) Τον Οερμον. Ι) και τοϋ θερμού.
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ιιΐ φΐοϋ ειιπ» Ιβνβ β'ιΐ, ίΐιΐ'ϋΐιηι Γεπυι-, εΐ ($Γ3νε ΙβΓ- Α έκάστω παρεΐναι, οΤς άπαξ ένεφύη, διά κράσεως (27)

Γευηιφιο : ϊ Ιοιη ίηίον γπΙϊιΙιιιιι εΐ Γΐ'ΐςίιΐυιη, ΙιιιηικΙιιιη-

ςιιβ εΐ βϊ εοιιΐΓ3ΐίιιιιι, 31(3ΐηεη ιιιιΙΙο ηε#ΟΙίθ Ίηΐβΐ-

ΙεείυβΙίδ ηηΐιίΓΟ, εβηυε ιμι.ΐ! ιηεηΐε $ο1α εοιίδΐιιΐ εΐ

οο^ϊίαιίοικ' ροΓεϊρ'ΐΐιιΐ', ηιΐοίΐ ιιηίευίαυε ιόππιι, ςυί-

Ιιικ•; βεηιεΙ ίηηίεδεηΐ, πεε ρ•:γ ΓεΓαδϊοιιεηι, ιΐίδαΐδ-

βϊοηεηι αε ϋΊδίηείίοηειη ιπια ουηι εοηΐΓαηοΐ3ΐε

ίΐίικΙίΐιΐΓ εΙειηεηίοΓυιη. Νυη ειιίιη ηυϊβ (Ιίδροδίΐίοηε

Ιικ•ί <ίτΙ;ιι|ιιι> (]ΐι:ΐι!ηιη ρΓΟρήεΙηΐε, ρΓΟευΙ Ικΐ'ο. ΐιιΙΟΓ

βεβε ιΙΪ5ΐ8Γε εχίδΙίηιαηΙιΐΓ , ί(]είι*εο ίη5ορ;ιι;ιΙ>ίΓΐ5,

<ΙΪ8]ιιηεΐϊοηί$(]υε αε βραΐϋ εχρετ$ ηηΐυι ;ι πΐ3£ηο ηε-

§ηΙίο πι; (Ιίίίίευΐΐιτ οοιφίηβίΙυΓ ειιηι ϋδ φι* Ιοεο

ηΊδΙαηΙ, πηοηίηηι ιΊί:ιπι ηιιιιε ιηεηβ βίιηιιΐ εΐ εοείυαι

εοηίοιηρίιιπ, εΐ αϋ Ιοτηιίηοδ ηιιιηιΙΊ ευηοδ» ίηφιί-

ϋίιϊοηε εχίεικϋ ροΐεδί ; βε ηοη άίνοΐϋΐιιι• εοηΐεπι-

μή συνδιασχιζομένη τή των στοιχείων έναντιότητι,

Ού γαρ επειδή κατά τήν τοπικήν διάστασιν, κα\ τήν

ποίαν (28) ιδιότητα, πό^^ωβεν αλλήλων ταΰτα (29)

νομίζεται, δια τοΰτο χάμνει ή άδιάστατος φύσις τοις

τοπικώς διεσιηκόσι συναπτόμενη, έπε\ και νΰν έξεστι

τή διάνοια όμοϋ τε τον ούρανδν Οεωρεΐν, καΐ έπ\ τα

πέρατα τοϋ κόσμου ταϊς πολυπραγμοσύναις έκτείνε-

σθαι • κα\ οΰ διασπάται πρδς τοσαϋτα μήκη τδ θεο>-

ρητικδν τη; ψυχής ημών διατεινόμενον. Οϋκοΰν ουδ

έν έμπόδιόν έστι τή ψυχή κατά τδ ίσον παρεϊναι τοϊς

τοϋ σώματος στοιχείοις, χα\ συγχεκραμένοις δια τής

συνδρομής, κα\ άπολυομένοις δια (30) τής ανακρί

σεως. Καθάπερ γαρ χρυσού κα\ αργύρου συντετηχό-

των ένθεωρεΐταί τΓς τεχνική δύναμις ή τάς ΰλας

ρΐαΐϊνα βηίηιχ ποδίπν ραΓδ, <1αιη 3(1 ΙϊηΙαδ ιΐϊβίοη- Β συντήξασα- κα\ ει πάλιν άποταχείη τοϋ έτερου τδ

(ΙίιιΐΓ ΙοηβϊΙιιαΊηεδ. Ει•βθ ιιίΙιίΙ Ίπιρειίίΐ ηη'ιιηηιη,

ςιιϊιι :ΐ'ΐ|ιι:ι!ί!(.τ εοι-ροπδ :ΐιΙ«ίΙ εΐεηιεηΐίδ, Ιιιιη ρε γ

εοηευΓβυιη (ΌηΐεηιρεΓ3ΐίδ, Ιιιγπ ρεΓ ϋίδευδδ'ιοηειη,

άΊδίηείίοηεπι, βΐηυε ϋί$]υηειϊοηεηι ΓεδοΙυΐίβ. Οποιπ-

3(1πιοοΊιηι εηίιη .ιιιγο εΐ 3Γ§εη(ο εοΙΠηυεΓβεΙίβ,

3ΐιίΓιείο.<ϊ3 νΪ8 (]ΐιχ(ΐ3η) εεπιίΐυι•, φυε ιη3ΐεπ:ι$ ε»9

εοηΠανεηΐ; ει $ί Γυΐ'δΐΐδ ρβΓ ΙίςυεΓβεΐίοηειη «Ιιεπιπι

»1> αΐίαιο δοραταΐυιιι Γιιεπί, ηίηίίοιηίηιΐδ ηιίο βι-ΐϊδ

ίιι ιιΐι-οφιε ηιβηεΐ; 3ε η)3ΐεη.ι ηυί<1εηι ιΐίνίβα Γιιοιίΐ,

3Γ8 :ιιιΙι•ιιι ιιιι;ι ιίιιιι ιιιιιΙιμ ί;ι 11011 (ΗδβεεηΙιΙΓ ; φΙΟ-

ηβπι εηίιη ιιιοιίο (Ιίνϊιΐϊ ρηίει-ίΐ ιιχίίνίιίππηι ? ιιιιιΙιίιι

Γβΐϊοηε εη ιρι.τ! ηιεηΐε εοη$ιαΙ , βΐφιο εοξίΐβΐϊοηε

Ετερον, ουδέν έλαττον ό τής τέχνης λίγος έν έκατέρι;»

μένει• κα\ ή μέν Ολη διεμερίσθη, ή δέ τέχνη ού συν-

διετμήΟη τ^ ύλη• πώς γάρ άν διαιρεΟείη τδ άτμητον;

κατά τδν αύτδν λόγον κα\ ή νοερά τής ψυχής φύσις,

κα\ τή συνδρομή τών στοιχείων ένΟεωρίϊται, κα\ δια-

λυΟέντων (31) ούκ αποκρίνεται, άλλα κα\ έν αΰτοΐς

μένει κα\ έν τω χωρισμψ αυτών συμπαρεκτεινομένη

ού διακόπτεται, ούοέ πρδς τδν άριθμδν τών στοιχείων

είς μερικά (32) τμήματα κατακερματίζεται (33).

Τούτο γάρ Γδιον τής σωματικής κα\ διαστηματικής

έστι φύσεως• ή δέ νοερά τε χαΧ άδιάστατος φύσις

τά εκ διαστάσεως ούκ άναδέχεται πάθη.

ρεΓείρίΐιΐΓ, απϊιηίε πβΙιιγβ, ει ίη εοηειίίδϋ εΐεπηεηίοπιηι εεπιίΙιΐΓ, ει Γεβοΐυΐϊδ ϋβ , ηοη δεει-πιϊΐυτ ηεε

«ε81('6α1ιΙΓ ϊ 56(1 β1 «"ΊίεΙ ϊη ϋδ, εΐ υηβ ευιη δερ»Γ3ΐίοηε εοπιιιι εχίεηββ ηοη ϊηΐεΓεΐιΙίΐαΓ, ηεε ιιιΙογ-

πιιηρϊΐιΐΓ, ηεηιιε ργο ηιιηιοΓΟ εΐεηιεηίοπιηι ίη ρβπεβ εΐ ΓΓϋδΙβ εοηεί(1ίΐϋΓ : ϊ(Ι εηίηι εοΓροΓεβϊ ραπίεΓ

εΐ ΐηΙεΓν3ΐΐ3ΐίδ ηηΐιιι-.υ ρΓορπιιιη 8δΙ : :ιΐ ϊηεοΓροΓεβ ϊηΙεΙΙεεΙυβΙίδςυε ει ΊηνίβίϋίΙίδ ραΓΪΐβΓ, βίςυε <1ίνΐ-

«Ίοιιϊδ ι1^η^εηδ^οη^δ^ιι8 ειρεΓδ ηαίιΐΓβ ρββδίοηεδ ει εβδυβ ει αΊδΟηΐίβ 3ΐ(]υε Ιηίειτβΐΐο εοηΓιη^επίεδ ηοη

τεείρίΐ, ι«*(]ΐιε «ιΐιιιίιιίΐ.

Εγ^ο ηηίηια οβί ίη ϋδ ίιι ηιιίϋιΐδ δεηιεί ΓιΓιΐ, ηυΐΐβ & Ούκούν έστιν έν αύτοΐς ή ψυχή, έν οίς άπαξ έγέ-

•ηεεεδδίΐβίε εβη) α εοΙι.ΐίΓεηΐί», ςιΐ3 ειιιη ίΙΙίδ εοη- νετο, ουδεμιάς ανάγκης τής πρδς εκείνα συμφυΐας

|ΐΐίΐεΐ3 εβί 3ΐ((«ο εοιιεΓενίΙ, βνεΙΙεηίο. Οιιίιΐ ί^ίΙϋΓ

ίη Ιιίδ ΐΓίδΐε, ;«ι <ι Ιβ πιιι 3ΐ(ριε αηϊιηΐ (ΙεηΓίδδϊιιηε (1ί-

μηπηι εδί, δι ίιΙ ΐ|ΐιθιΙ \ ίιΙιΊιΐΓ, ειιιη ίηνΊδΊ1)ίΙί εοιιι-

ιηιιΐαΐιΐΓ? Ει ευ] ιι $ ιοί βπιΐίιι βιίεο ηιειίδ Ιιι.ι ιηοΓίϊ

ϊηΓεηδ3 εδΐ? — 0. Εβο νει•ο, ιώί ιΙεΓιηϊιίοηοπι ,ιιιί:ιι«,

(ριβηι ίη δυρεποπ δεηηοιιε ίεοεπα, βιιίιηο τενοΐ-

νίίχοιη 3ΐ(]ΐιε Γερε(Ίνϊδδεη), ιΐίχί ηοη δβΐϊδ ηιϊΙΓι εοη-

δϊ(1εΐ'.ιη(ί 3ΐψιε αιιϊηιο ι-ι'ριιΐ:ιηΐϊ ροΐεηΙΪ3δ ει νϊινβ,

(|ΐΐίΐ• ίη ηιιϊιιι.ι εεπιιιιιΐιΐΓ, ίΙΙ.ιιη θΓ3ΐίοηεηι εδδε (1ε-

ιηοη$ΐΓ3ΐ3πι : ςηκ (Ιίεϊΐ ε.ιιη ϊηΐεΐΐεείυβίεηι εδδε ιιϊ-

αιπιιιι, εΐ ϊη ϊη8ΐΓυηιεηΐ3ΓΪο ιοιροπ! νίΐηίειιι ν'ιιη 3ϋ

δεηδυυηι εΠίείειιΐίβηι Μΐιμιε 3ΐΙ]εεΐίοηειιι ίιι^ειιεΓ3Γε.

Ν.ιπι ηοη δοΐυηι εΪΓεβ ιίιιιι ιιιεηΐίδ ιιοβίια: ηρίΐ;ιΙίο-

πεπι, ςιΐ3 δείεηΐίαδ ρεΓείρίηιηδ 3ε δρεειΜβηιιΐΓ, οΙΙί-

€3Χ εΐ 3εΙυθδ3 ;ιιμμι:ι ΙΙ081Γ3 ε$1, ρΐ'Γ » ■ : 1 1 η (|119β

ιιιεηΐο ευιΐδΐιιΐ εΐ Ϊη1ε11ί§ειι1ί3 δυχ ιιβίιιτχ νϊ:ιι Ι:ι1'ι:ι

αυτήν άποσπώσης. Τ£ ουν τδ σκυΟρωπδν έν τούτοις

έστ\ν, ει τού δρωμένου τδ άειδές ανταλλάσσεται ; καΐ

υπέρ τίνος ούτω διαβέβληταί σοι πρδς τδν θάνατον ή

διάνοια;—Γ. Έγώδέ, άναλαβών (34) τή διάνοια τδν δρι-

σμδν, δν έν τοις πρδ τούτου λδγοις περ'ι ψυχής έποι-

ήσατο, ούχ ίκανώς εΐπον ένδεδεΐχθαί μοι τδν λ<5γον

εκείνον τάς ένθεωρουμένας τή ψυχή δυνάμεις (55) *

δς φησι νοερίν αυτήν είναι οΰσίαν, καΐ τζ> όργανικώ

σώματι ζωτιχήν δύναμιν πρδς τήν τών αισθήσεων

ένέργειαν έμποιεΐν • ού γάρ μόνον περί τήν έπιστημο-

νιχήντε κα\ θεωρητικήν διάνοιαν ένεργδς έστιν ημών

ή ψυχή, έν τώνοερώ τής ουσίας τδ τοιούτον εργαζο

μένη, ουδέ τά αισθητήρια μόνα πρδς τήν κατά φύσιν

' ένέργειαν οικονομεί ■ άλλα πολλή μέν ή κατά έπιθυ-

μίαν (30), πολλή δέ καΐ ή κατά Ουμδν κίνησις έν-

Οεωρεϊται τή φύσει ■ έκατέρας (57) δέ τούτων γενι-

(27) Δίά χράσεως. Α Βδι' άναχράσεως.

(28) Ποίαν. ϋ Ποιάν.

(29) Ταντα άεεδί Β.

(30) 'ΛποΛνομέτοις διά. Β άπολ. δ. τής συνδρο

μής χα\ άπολλυμένης.

(51) Λια.ΙνΟέΎΓ<ον. Α ίιι ιηπτρΊηο , άναλυθέντοιν.

(52) Μερικά. Β μέρη και.

(55) Κατακερματίζεται. Β καταμερίζεται.

(54) Έγω δέ άναΛαβών. 8εΙιο1ί.ι ίιι εαΐεε εοϋίεϊε

Α εχρΙΊ("ΐιιΐ, Γρηγόριος επίσκοπος ώς έν αντιθέσει.

Ιη ιη.ίΓξίιιε δεη1>ί1υΐ' Παραθέσει.

(35) Δυνάμεις. Α 3(1<1ίΙ έννοουμένψ.

(50) Κατά έχιθνμίαν. Β χατ' έπιθυμ.

(57) 'Εχατέρας. Α έκατίρου.
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>.ώς ήμϊν ένυπαρχούσης (58), εις πολλάς τε κα\ Λ είϊίεϊεηδ, ηεφίο δεηβοιία ν383 ίιΐδίΓυιιιειιΙβφίοδοΙα

ποικίλας διαφοράς όρώμεν προϊούσαν ταϊς ένεργείαις

αμφοτέρων τήν χίνησιν. Πολλά μέν γάρ εστίν ίδεΐν, ών

τδέπιθυμητικδνκαθηγεϊται- πολλά γε (59) πάλιν.δ: της

Ουμοειδοΰς αιτίας έκφύεται, καΐ ουδέν τούτο σώμα

έστι •40), τδ δε άσώματον νοερον πάντως ■ νοερδν δέ

τι (41) τήν ψυχήν δ δρυμός άπεφήνατο, ώστε δυοϊν

άτόποις τδ Ιτερο-ι Ιχ της ακολουθίας άνακύπτειν τοΰ

λόγου, ή καΐ τδν Ουμδν κα\ τήν έπιθυμίαν άλλας εν

ήμΐν είναι ψυχάς, κα\ πλήθος ψυχών άντ'ι μιας καΟ-

οράσΟαι, ή μηδέ τδ διανοητικδν τδ έν ήμΐν ψυχήν

οΓεσθαι. Τδ γάρ νοερδν επίσης πασιν έφαρμοζόμε-

νον, ή πάντας (42) ψυχάς αποδείξει ταύτα, ή έχαστον

τούτων έκ τοΰ ίσου τοΰ (45) ιδιώματος της ψυχής

έξαιρήσει.

3ΐΙ ιι:ιΐυηι!οιΐ) εΓΙίοίεηΙίβιη, ορεΓ3ΐίυηοιΐ!(|ΐιο £;ιιΙμϊγ-

η:ιΐ ; μ.•(Ι ηιιιΐΐυϋ (|ΐιίι!οιιι ευρίυΊοΐίδ, ιιηιΐΐιΐί ίίοιη

ΪΓ3ευ.ηά"ι% (μιοψιο ηιοΐιΐδ εειτ.'ιΐυτ ϊη ο]ιΐ8 ιιαίιιια ;

ευιη ηιιίειη Ιιοπιιη υΐηιιηηιιε κυηθΓ3ΐϊΙεΓ ίιι ιιοϋίδ

ίηδίΙ, ϊη ηηιΐΐαδ ραιίΙβΓ ηο νβι-ϊαδ ϋίπΌΐ'οιιΙίαδ αοΐίο-

ιιί ί)Π5, εΐ'ΐίείβηΐϋκψιε ηιπί,ιιι ίμιι ρι-οςιειίί ηιοΐυιη

νίϋ6πιυ$. Ν»ηι ηιυΙΙα φιίϋβιη νϊϋΟΓΟ Ηεεί, «ριοπιιιι

εοηειιρίδεεηυϋ νϊδ ίΙΙΙΟΐΟΓ :ιι• ιΐιιχ £51 ; ι ιιΐ'ϋΐΐϋ ΪΙείη

ιιπιίπι 3 Γ;ιιΐϋ:ι ΪΓ33 εοηείΐαίπεε ηαδοιιηΙιΐΓ, αοηυΐΐιιηι

Ιιοπιιη εοι°ριΐδ εδί ; φΐοϋ αιιΐιτιι ίηοοΓροΓοιιηι εδί,

ίιιΐ(ΊΙΐ'(•ΐιι:ι1ιι ρΓΟί'βυβ οβί, 8θΐ3φΐε ηιεηΐε εοιΐδΐ3ΐ ;

ρΟΓΓΟ ϊιι!ι•11οιΊιι;ιΙΐΊΐι φι;>ιηι1;ιιιι βοΐαηιΐβ ηιεοίε γοιι-

βίβηΐεπι ιΊ εοηιρΓεηεηδίοϋϋπι Γβηι εδβε ;ιηϊιιι;πιι

(ΙοΓιιΓιΙίοίΙοι-ΐΜΓΛνίΙ, αϊ ιΙιιογηιιι :ι1ιχιιπΙοπιι» βΐΐεπιιη

μ οοιίδβηυοηΐιβ οι•.ιΐιοηΐδ εχδίδίηΐ Λίςιιβ εηιοτςαι, αιιΐ υΐ ϊι-αειιηΑΪΑ (μιοφιο 3ΐ(ΐαβ ειιριιΐιίαδ βΐίκ ίη

ηουϊδ αη'ιιηχ δίιιΐ, βΐ ρΓΟ ιιηα ηιιιΙΐίΐιιοΌ αηίιηβΓίιιη (ΙερΓεΙιεηϋβΙυι• »1<]ΐιε 3ηίαΐίΐ(1ν8ΓΐηΙιιι•, βιιΐ ιιβ πιεηΐίδ

ψικΙβιη ηςίΐβΐηχ οΐ ϊιιΜΙίβεικΙϊ νϊβ ίη ηο1)Ϊ8, 3ηϊηΐ3 εδδε ρυίεΙιΐΓ. Νβπι ίιιΐοΐΐβοΐυαίε δθΐ3θ.ηε ηιβιιΐθ εοη-

8ΐ:ιη8 εΐ οοηιρΓβΙιοιΐ8ίυίΙβ8!(]ΐΐ3ϋΐ6Γοηιηί1)ΐΐ8 300οιηηιοί3ΐυηι, αιιΐ οηιηϊβ 1ι3βο βηιιηββ εδδε (Ιειι οηβΐι 3-

ΙιίΙ, 301 ιιηιιηιψιοιΙ(]υο Ιιοπιπι οχ χηιιο εχίιηοΙ :ιΐφιο εχοίρίεΐ εχ Ιιαε ηηϊιιι:»: ρι•ορπεΐ3ΐε.

Μ.Ήο'εΠολλοΐς φησίν, (44), ήδη χα": άλλοις έζητη- Β Μ. Αίφιε Ηΐβ, ΙΙ.ιηε, ίηο,υ'Κ, ΓΠΐίοηοηι μηι α ηιυΙΙΊί

μένον τον λόγον τούτον ακολούθως και αύτδς έπιζη- οΐίαιη 3ΐίίδ <μι;ΐ'Μΐ:πιι, οοη&εψιεηίει- ϊρδβ ψιοφιο

τεϊς (45), δ, τι (46) ποτέ χρή ταύτα νομίζειν είναι τδ

έπιΟυμητικδν (47) χι\ τδ Ουμοειδές, εΓτε συνουσιω-

μίνα τή ψυχή, καΐ παρά τήν αυτήν (48) εύβύς τή

κατασκευή συνυπάρχοντα, εΓτε τι 4λλο παρ' αυτήν

δντα και ύστερον ήμΐν έπιγινόμενα (49). Τδ μέν γάρ

ένοράσΟαι τή ψυχή ταύτα, παρά πάντων επίσης ομο

λογείται- τδ δέ δ, τι χρή περί αυτών οίεσθαι, ούπω δι'

άχριβείας ευρεν ό λόγος, ώστε βεβαίαν τήν περί τού

των ύπόληψιν 2χειν, άλλ' Ετι πεπλανημέναις οι πολλοί

χα\ διαφίροις ταϊς περ\ τούτων δίςαις έπιδιστάζου-

σ;ν. Ήμΐν δέ ει μέν Ικανή πρδς άπόδειξιν αληθώς (50)

ην ή εξω φιλοσοφία, ή τεχνικώς περί τούτο>ν διαλα-

6ούσα, περιττδν άν ην Γσο>ς τδν περ'ι ψυχής λύγον

Γΐ:<ΙΙΐίδίνί8ΐί, (|ΙΜΐΙΐΙ.ΊΙ1) Ι3ηι1βπι ΙΐίΕΟ 6δ80 οροΓίοίΙ

εχίδΙϊιπ3Γ6 , τδ έπιΟυμητικδν , ί<1 βδΐ , »ίη» οοηαιρί-

ιαηά'ι ; τδ Ουμοειδίς, \ά «δΐ, νΐτη παι οοηο'ιίαΐίϊΰβιη :

δίηιυΐηε ΐηδϊΐ3 ϊη :ιιΓιπι;ν ικιΚιγπ ηΐ ηιιβκί εοοδδοηΐί3

αιςυε εοη8ΐιο3(.ιη(ϊ3, <•ι ά\> ίηϊΐίο ειιιη οα βίηΐ, ηΐηιιβ

3 ριϊηοίρίο δΐιιΐϊιιι ιιηα ευηι ΟΓοηΙϊοηε εΐ εοηβΐίΐυ-

Γιοηε θ]υδ εχ$ΐΐΙβηηΙ, «η οΐϊαιτι βΠ^ιπά1 αϋιιιΐ βιςιιο

Ϊρ83 δίΐΐΐ, 01 ρθδΙβΓΪΜ8 1Ιθ1)Ϊ8 300085εΐΊηΙ? Ν«ηι φίοιΐ

Ιικο (|ΐ!ΪιΙι'ΐιι ίη βηίιηα οοι•η;ιηΙιιι•, εχ *ί]ΐιο (•οη8ΐ;<1

ϊηίΟΓ οιηηϋδ ; ηιιΐϋ βυίειη ι!ε οϊδ βχΪ8ΐίηΐ3Γ8 ορΟΓ-

ΙεβΙ, ηοικίιιιιι ρΐεηε 3(ιριβ ρπ Γι-ι-ΐο γ,ίΙ'ιο 338οευ(»

651, ιι 1 (ίΐΊΐκιιπ (1ε Ιιίδ ΙιαΙιοηΐ ορΐιιίοηεηη, 5εϋ νυΙ@ιΐ8

πί;ιιιι ηυηε ν3§Ϊ5, ΓαΙδίδηιιε :ιε ιΓινεΓδϊδ ορίηΐοηί1>υδ

προτιΟίναι (51) τώ σχίμματι. Έπε\ (52) δέτοϊς μέν ^ (1ε Ιιίδ 3ΐιι1)ί§Ί(. Νοίιίδ νοΓΟ, βίηηίιίειη δΐιΓΓιοϊεηδ

κατά τδ φανέν άκδλουΟον κατ' έξουσίαν προήλΟεν ή

περ\ ψυχής θεωρία ■ ήμεΐς δέ της (53) εξουσίας άμοι

ροι ταύτης έσμέν, τής λέγειν (54) φημ'ι άπερ βου-

λίμεΟα, κανδνι παντδς δόγματος (55) κα\ νόμΐι^ χε-

χρημένοι τή άγια Γραφή (56) ■ άναγκαίως πρδς

ταύτην βλέποντες, τούτο δεχίμεΟα μόνον, δ, τι περ άν

η συμφοινούν (57) τώ τών γεγραμμένων σκοπώ. Οϋκ-

ούν -παρέντες τδ Πλατωνικδν άρμα (58), χα\ τήν

ΰπεζευγμένην αύτώ ξυνωρίδα τών πώλων, οΰχ ομοίως

ταϊς όρμαΐς πρδς αλλήλους εχόντων, κα\ τδν υπέρ

τούτων ήνίοχον, δι' ών απαντούν τά τοιαύτα περί

(38) Έκυχαρχούσης. Α Β ενυπάρχοντας.

(39) ΠοΛΛά γε. Α Β πολλά δέ.

(10) Τοντο σώμα εστί. Β τούτων σώμα έστι.

(41) Μ τι. Βδέτι χρήμα.

(42) Πάντας. Α Β πάντα.

(43) Ίσου τον. Α Β ίσου τούτου.

(44) Ή δέ ποΧΧοϊς. Ιη εβίεε εοϋίοίδ Α Ιιοε ΙιηΙιΐ'*

εεηοΙιοη,Ή διδάσκαλος άπαντ^Ι τή αντιθέσει, γραφι-

χώς τδ άπορον θεραπεύουσα.

(45) ΈΛίζητιιΐς. Α Β έπεζήτησας.

(46) "Ο, τι. Β ότι.

(47) ΈχιΟυμητιχότ. Α Β έπιΟυμητικόν τε.

(48) /7αρ4 τή*• αυτήν. Α Β παρά τήν πρώτην.

(49) Έχιγινύμετα. Β επιγενόμενα.

(οΟ) Ίκανίχ Λρύςάπόδ. άΛηΟώς. ΰ. τ.;Λς άπόδ.

εβκεΐ 3(1 (ΙεηιοηδίΓβΐίϋηεπ) νεπίβΐίδ εχίοπιβ ρηΊΙο-

δορ1ιΪ3, (|ΐι;ι; αΌ Ιιίδ Γεϋυ& 3Γΐί(ίείθ5ε ιΐίδριιΐβνίΐ, 31-

ηιιε ΙΓ3εΐ3νΙΙ, 5ΐιρθΓΤ3ε3ηευπι ("οΓδϊίαιι εδδεί ιΙΙυπιηι

οοιηηΐι.Ίΐΐ:ιΐΐοιιϊ (1ε αιιϊηια 3(1]ϊεεΓ8 δοπιιοηειιι. 8ΐ!(1

<[ποιιί:ιιη ηό ίΙΙΐδ ηυίϋοιη ρΓοηΙ οοηδβηοεηδ 81 οοη-

80ηΐ:ιηειιηι νίδΐιιη ο»δε[, εχ Ηεεηΐίη 3ΐςιιβ 3(1 αιΐιί-

Ιγ'πιιιι ρΐ'οιίίΐ;» ΟδΙ (1ε 3ηΐηΐ3 εοιηιηεηΐ3ΐϊο; ηοβ :ιιι-

Ιεηι Ιιι^υβ Ιϊοεηΐϊ* εχρεΓίεδ βυηιυδ, (Ιίοεηϋΐ, ίικριαιΐ),

ςυ3ί νοίυηιυδ ; ηιιΐρρε ςυί κ-^ιιΙλ ρΓΟΓδίΐδ ύϊνίηβϊ

(ΙοΓίΓίηη: εΐ ρπ> Ιε§ο ιιΐίηιιιν 83ηεΐ3 δ(τίρΙυΓ3, ηΐηυε

3(1 1ΐ3ηε ηεοεδδβΓΪο Γεδρϊείιηυδ, Ιιοε δοΐυιη τεείρί-

άληθείας ικανή. Α αληθείας ρΓΟ αληθώς.

(51) Προτίθεται. Β περιτιΟέναι.

(52) Έχει. Β επειδή.

(53) ΉμεΊς δέ τής, οίε., 1ι.τε υογ1)3 ϊη εβίεεεοϋί-

εϊβ Α ί(3 ΠΙυ8ΐΓ3ηΙιΐΓ,"Οτι κατά τλν τής θείας Γρα

φής σκοπδν ή περί ψυχής διδασκαλία τώ συγγραφεί

μεμελήτηται.

(54) Τής Λέγειν. Β τής τοΰ λέγειν.

(55) Δόγματος. Α θείου δόγματος.

(56) Κεχρημ. τή άγια Γρ. Β τή αγία κεχρημ.

(57) Συμφωνούν. Β συμφωνον.

(58) ΠΛατωνιχύν άρμα. Ιιι (•3ΐεε εοιίϊειβ Α Ιιοε

Ιι'μίΐπΐ' βιΐιοΐίοη, Αιάλογον δ Πλάτων έποιήσατο περ'ι

ψυχής, δ« Φαίδωνα Ιπίγραψεν, έν ψ τδ μέν θυμοπδες
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ιιιιΐί ι•1 .ιρρΐΌΐι;ιιηιΐ5, φιοιίειπιφιε ειιηι 8θΓΪρ1ιιι•30 Λ ψυχής φιλοσοφεί δΥ αινίγματος- δσα Ο' δ (59). μετ'

οοηνβηειϊΐ βΐ εοηοοπΐ3νει•ϊΙ ϊηΐεηΐίοηε. 1%\Ιητ οπιϊ»-

80 Ρΐ3ΐοηΐδ οιιγγιι, εϊςιιε 8ΐιΙ>]υηοΐΪ8 1)ί]ιΐ£ϊ$ ριιΙΙί$

ιί|ιι')πιιι), ηοη εβϋειη ϊπΙ&γ δβ βΐϊεειίοηε βΐ ίηιροΐυ

ρΓΧϋΉϊδ, ϋδα,ιιε ρΓχΓεείο 3ΐιη£3, (]ΐιί! ιΐδ οιιι ιιί 1>ιιβ

ΊΙΙβ ροΓ «ίηϊςηίΛ 3ΐ(]ΐιβ ίηνοΐιιεπιηι Ιαΐίβ ιΐο ηηίιηα

ρΙιϋοδορΙιαΙιΐΓ (α) ; οπιί$5ϊί ϊΐβιη ϋδ, φι;ε Ιπιιϋι ίδ

<]υΐ ρο»1 ρυπι ρΐιϋοδορίιιΐδ Γυϊΐ, ο,υί ι-εβ αρριιτέηΐεδ

ηπϊίιοϊοδβ ρβΓδβηυϊΙιΐΓ, εηο,ιιε σ,ιυε ηιιηο ηοηίβ ριο-

ριΐίϊΐίΐ 8111)1 (ΙΊΙί^ι.ΊΐΙιΊ• εχ;ι111ΠΙ3Ι18 3ε ΐΓ30ΐ3ηδ, ΙΙΙΟΓ-

ιηίοιη ροΓ 1ι;εε ιιη'ιπίΛίτι 656ε εεηδίιϊΐ αίο,ιιε ρΓοηιιη-

ιϊανίΐ; ι-βΐϊοΐίδ ίίειη οιηηίΐηΐδ ίΪ8 <|ΐιί οι αιιΐο οι ροδί

Ιιοδ ΓιιεπιηΙ, ςιιΐ νβΐ ρι-οβα δοΐιπαα,ιιε, νοί ηιιηιοΓΟ

<|ΐιθ(1αιη 3ε ηιεη8υΓ3 η$ΙποΙα οΐ'ΒΙίοηο τοβ ρΐιϋοδο-

ρ!ιίθ38 ΐΓβιΙίιΙοπίΜΐ, (Ιίνϊη'ιΙιΐδ ρΐ'θ<Ιίΐ:ιιη δεπρΙιίΓηηι,

εκείνον φιλόσοφος 6 τεχνικώς (00) τοις φαινομένοις

ακολουθών, χα\ τά νϋν ήμϊν προκείμενα ίι' επιμε

λείας κατεξϊτάζων, θνητήν είναι δια τούτων τήν ψυ-

χήν άπεφήνατο, κα\ πάντας τους τε πρδ τούτων, καΐ

τους εφεξής, τους τε καταλογάδην κα'ι τους έν

{ίυθμώ (ΟΙ)τινι κα'ι μέτρω φιλοσοφήσαντας καταλ•.-

πόντες, σκοπδν τού λίγου τήν Οεόπνευστον Γραφήν

ποιησώμεθα (62), ή ψυχής έξαίρετον μηδέν νομί^ειν

είναι νομοθετεί, δ μη κα\ της θείας φύσεως έστιν

Γδιον. Ό γάρ ομοίωμα Θεού τήν ψυχήν είναι φή-

σας (05), πάν δ άλλότριόν έστ; Θεοΰ, έκτος είναι τοΰ

όρου της ψυχής άπεφήνατο. Οΰδε γαρ (0-1) άν έν τοις

παρηλλαγμένοις διασωΟείη το δμοιον. Ούκούν επειδή

τοιούτον ουδέ τη θεία (65) συνϋεωρείται φύσει, οΰοέ

ηιιο «ρβοΐβΐ 01 ϊηΐεηά'αΐ, οηιΐίοιιί ρΓοροηαιηιΐδ, » τή ψυχή συνουσιοΰσΟαι (00) ταύτα κατά λόγον άν τις

(ΐαίοςϋβ ϋΐνίηα δοτιρίατα 5ΐ;ιΙιιίΙ, ιιΐ ιΓιΙιϊΙ ίη αηϊιιΐΛ ϋπονοήσειε.

ο88β ρυίειτιυβ εχΪΓπίυιη βΐ ίηδί^ηβ, ηυο(1 ηοη εΐίβπι άινίιιχ ηαίιιι•* ρι-ορπιιιιι δίΐ. ΟαΊ οη'ιηι δίηιίΙίΐηιΓιηοιη.

Οεϊ αηίηιαπι βδβο ύίχίΐ, ηιιία'ηυίιΐ α ϋεο ηϋοηιιιη 681, εχΐηι (ΙβΠηϊΓιοηοηι αηίηια: οβδβ άβοΙβΓαν'ιΙ. Ειοηΐιιι

ΐιι αΊνβΓδίδ 30 (ΙίΠ'ΐΜΌΐιΐίΙιιΐδ δίπιίΙίΙιιοΌ οοιίδΟΓναι'ι ιιοη ροδ>ϊι. Ειςο φΐοηίαιη ε]ιΐ8ΐηο.1Ί ηίΐιίΐ ευιη ιΐίνίιια

οεπιίΙιΐΓ ιΐ3ΐιΐΓ3, ιιο 3ΐιϊιιι:υ ι;ιιίι1οηι Ικεε ϊηδίΐα οι ςιιαδϊ εοεδδεηΐίαΐ» εβδβ ΓεοΙβ φΐίδ βχϊδίϊηιανεπί.

Ιηηι νεΓΟ ιΙίϋΙοεΓιε.ι φιίοΌηι 3ΐΊε, ρεΓ ΓϊΙΐοηιιηι εΐ Τδ μέν ουν κατά την διαλεκτικήν τέχνην διά συλ-

:ΐΓ{;υηιειιΐ0Γυιιι εοΐΐεοίπεεηι 30 Γεδοΐιιΐηεειη δοϊοη-

Ιίαιη, ηοδΐΓ3 ο[ΐιθ(]ΐιβ ϋθβπΐ3ΐ3 3ΐ<]ΐιε (ΙεοΓείβ εοηίΪΓ-

■113Γ6 : ίριοιΐ 1ιυ]ιΐδηιοϋί δρεεΐεβ οΐΉΐίοιιίδ 3(1 (Ιοιιιοιι•

8ΐΓ3ΐκΐ3ΐιι νεί'ίοΐοηι, ΐιιπι (ΙοΙΓιΓίδ, Ιυιιι δΐι^ροείβ δίΐ :

ΐΌευδ3ΐ)ίιΐιΐΐδ 3ε ρΓ3?ΙεηηίΙΙοηιιΐδ. Ι';ιΐι•ΐ οηΐιη οηιηϊ-

1)118 3ε Ηα,υεί ςυοα* (Ιίαΐοείΐεα οιιποδ3 δυΐιΐίϋΐβδ ρ:ι-

λογιστιχής τε κα\ αναλυτικής επιστήμης βεβαιοϋσΟαι

και τά ημέτερα δόγματα, ώς σαΟρίν τε κα\ ϋποπτον

εις άπίδειξιν αληθείας τδ τοιούτον είδος τοΰ λόγου

παραιτησόμεΟα. ΙΙασι γάρ έστι πρόδηλον τδ τήν δια

λεκτικήν περιεργίαν Γσην έφ' έκάτερα τήν ϊσχϋν ϊχειν,

προς τε τήν τής αληθείας άνατροπήν, κα\ προς τήν

Γ6δ ϊη υΐΓβπιο,υε ρβπεηι νίΓΟδ 1ΐ3ΐ)ο;ιΙ, νε! αά ενβΓ- β τοΰ ψεύδους κατηγορίαν (07). "Οθεν κα\ αυτήν τήν

δϊοηειη νεΓΪΐ3ΐίδ, νοί 3(1 ηιοικίηείιιιη ]υι1ίι :ιηιΙιιιη.

1,'ηιΐο οΐίαηι ίρίΐιηι νοΓίΙαΙοηι, ιι1)ί 1ιιι]ιΐ8ΐιιοιΙί 3ΐί(]Μ3

3ύ1ιΊ1)ίΐ3 3Γΐο ΐ'ΓοΓοιίιιΐ', δχροηυιηοΓΟ δυδρεείβηι

Ιΐ3υβηιυδ, ηυαδί Ιι.ιπιιιι ;π!;ι;ιη 8ΐι1)1ί1ίΐ3δ 3ΐηυβ

νοΐ'δπΐϊ:ι ηιοηίειη ηοδΐΓ3ΐη δεάυεβΐ, οι ΐιι ΓιίιιιιΙοιιι

ίιηρο11;\1 η1(|ΐιο 3 νοΓΪΙαΙβ 3νοιΊ:ιΙ. δοιΐ δι ςυίδ ίη-

(:οιιιρ()δίΐ3ΐη εΐ Ίιιεοηιΐίΐιιηι, ηΐιρϋο αϊ) οηιηί νείαιη'ιηβ

εΐ αιηϊοΐυ ηιιι1:πη ;ιι!ιηίιΙ;ιΙ ΟΓαΙίοηεηι, (Ιίεειηυδ, ιιί

ροΐεΐ'ϊιηιΐδ, ]αχΐ» δεηοηι εΐ οοηΐεχίιιηι 8πίριιιι\ν

(Γ3(1ίΐίοηΪ8, εοιηηιεηΐ3ΐίοηεη) (1ε ΙΓΐδ πιΐιιΐΐ ϊηΓοΓβηίοδ.

Οιιί.1 ίί,'ίΐιιι• 6δΙ (]υθ(1 (1ίείηιυδ? ΟικηΙ Ιιοε Γ3ΐϊοηΪ3

ρβΓίίεερδ αηϊιηηΐ Ιιοιιιο, ιιίιιιΐιιιιη ϊιιίεΐΐΐξεηΐϊχ 3ΐ(]υε

δεϊεηΐϊχ εαραχ δίΐ, νεί οοπιιη ηιιϊ 3 πιΐϊηιιε ιιοδίη»

Πιίεί αΐηυβ ΐ'εΐί^ϊοιιίδ .'ΐΐίοιιί δΐιηΐ, (εδίϊιηοηίο «οιιι -

ρΓ0ΐ)3ΐυιη 651 : ηιιίρρβ ηοη ίΐη ικιΐιιπιιιι ηοδΙι°3ΐη ιΐο-

άλήΟειαν, δταν μετά τίνος τοιαύτης τέχνης προάγη-

ται, δι' υποψίας πολλάκις ποιούμεθα, ώς τής περ\

ταύτης (08) δεινότητος παρακρουομένης ημών τήν

διάνοιαν, κα\ τής αληθείας άποσφαλείσης (09). Ει δέ

τι; τδν άκατάσκευόν τε κα'ι γυμνον πάσης περιβολής

προσίοιτο λόγον, έροϋμεν ώς άν (70) οίον τε ί) κατά

τδν είρμον τής γραφικής ύφηγήσεωςτήν περ\ τούτο)ν

Οεωρίαν προσάγοντες. Τί ουν έστιν δ φαμεν (71) ; Τδ

λογικδν τοΰτο ζώον ό άνθρωπος νοΰ τε κα\ επιστή

μης δεκτικόν είναι, ή (7ί) παρά τών Ιξω τοΰ λόγου

τοΰ καΟ' ημάς μεμαρτύρηται , ούκ άν οϋτω τοΰ ορι

σμού τήν φύσιν ημών υπογράφοντος, εϊπερ ένεώρα

Ουμόν τε κα\ έπιΟυμίαν κα'ι τά τοιαύτα πάντα συν-

ουσιωμένα τή φύσει. Ουδέ γάρ έπ' άλλου τινδς ορον

άν τις άποοόίη τού υποκειμένου, τδ κοινον άντ\ τοΰ

801'ίρΙΙΗ'3 30 (Ιθδίρ;η:ΐ1111'3 ύοΠίΐίΐίο Γυ'ΐ8δ6ΐ, 81 (]Ιΐϊι1θΙΙ1

ει ίΐ'.'κ-ιιιΐιΐί.ιιιι , εΐ εοηευρϊδεεηιΪ3ΐη ει 1ιυ]υδηιοάί οηιιιίϋ ευιη ηοδΐΓ3 ηαίιιτα ιιιιίΐ;ι ει ςιιαδί εοεδδεηΐίαΐα

κα'ι έπιΟυμητικδν τής ψυχής μέρος συζυγία πώλων

άπείκασε, τδ δέ διανοητικδν, ήγουν τδν νουν, ήνιόχω.

ΙΙιίιΙοιιι 3(1 \ογΙι;ι ιεχίυδ, (|ΐι;ΐ' ρ;»ιι 1«» ροδί δοηιιιιιιΐυί',

δ μετ' εκείνον φιλόσοφος, ίο§ίδ, Αριστοτέλης.

(59) "Οσα Ο' ύ. Β 'οσα τ' οδν.

(60) Τεχηχώς. Β τεχνικός.

(61) 'ΡνΟρφ τιη κ. μ Β εϋρύΟμω τιν'ι μέτριο.

(62) ΠοιησώμχΟα. Β ποιησόμεΟα.

(65) Φι'ισας. Β είπιόν.

(64) Ουδέ γάρ. Β ού }άρ.

(«) δοΐιοΙΊοη Ίιι Ογχοο ηρροδϊΐυηι : ΡΙαίο άο αιιϊιηα

ά'ιαίοβηηι /ί(•ί(, ηαοιη ΙΊιχιΙοιιοιη ϊιι&ίήρ$\Ι : ϊη ψιο

€ΐιι ηιιϊάαη αηίιΐια' ρατίίΐ, ίη ιμι'Λια <Ί νοιιαιρϊκοιάϊ

ιι: α ϊταηιιη υηίοϊ ιχιηΐϊΐ, ρίΐη ριιΙΙυηιιιι ημιϊηο-

(65) Ουδέ γ. 0. Β ουδέν τ. 0.

(00 1 ΣυνονσιοϋσΟαι. Β συνουσιώσΟαι.

(07) Την Γ. τ;•, κατηγ. Β τήν κατηγ. τ. ψ.

ί08) Περί ταύτης. Α Β περί ταύτα.

(69) Ά.τοσϊ;α.ίκ/ο"ί)ς. Λ Β άποσφαλλούσης.

(70) 72ς• &υ. Λ Β δ-ως άν.

(71) ΤΙ οΰν έστιν ο φαμεν. Ιιι ο.ιίεε οοϋία:; Λ Ιιαπο

ϊηνοιιϊδ Μ013ΙΙΙ, όρισμδς τής ουσίας.

(72) "//. Β και.

ποπ ^Ηι'^ιί! $ιώ]α>ΐΓΐοηιηι: ηιβηίοιι αηΐΐηι κη ίΙΙαηι

(ΐιιΐιιΐ.ι- π'ιιι. ηιια 61 ιιιιίιηο αιμΙαιηΗζ, οοβίίαιηια 1 1

αιιηηαάνίΐΊίιιιιΐί, αιΐϊϊιμν ααίιηίΐανϊΐ. ΙΙικο ανίοη ίη

ΓΙίΛιΙυιιο ιιυιι $«;ιί, αά ίιι ΡΙι^ιΙιυ.



Γΰ ϋΕ ΑΓΗΜΑ ΕΤ ΚΕδυΒΝΕίΙΤΙΟΝΕ.

βίςυβ οοηδυΐΐδΙαηιΪΛΐβ εβββ νίιΐβιβι. Ναιη ηβο ίη υΐΐ» ο,υίοΌηι βΐίβ γθ, Ιοοο ρΓορπί οοηιηιιιηο ροηοηβ,

5ΐιΙι]«•ΐϊ ηυίβφιαηι βιΐίάβπΐ ιΙοΠηίΐίοιιοιη.

ΈικΊ ουν τδ έπιθυμητικόν τε χα\ Ουμοειδές κατά Α ΟιιοηίβΓη ίχϊΐιιι- οΐ οοηοιιρίδοοικίί 61 ίΓ380Οΐΐ(Η

τδ Εσον χαΐ έπ'ι της άλογου τε και λογικής φύσεως νϊβ ;ι>ΐ|ΐι:ιϋΐιτ (|υοηυβ 13111 ίη Γ3ΐίοηί3 βχροΠβ ψιηιιι

χαθοραται, ούχ 4ν τις ευλόγως έκ τοΰ κοινοί χαράκτη- Γ3ΐίοηί8 οοηιροΐβ οβπιίΐυΐ1 ηαΐυΐΐ, ηιιΙΙα Γίϋιιηβ

ρίζει (73) τδ ίδιον. "Ο δέ πρδς τήν της φύσεως ύπο- ηεο τβοΐΰ φΐίβ ροι• οοιηιηυηοηι ηοίαιη, ίιΐ ηηοιΐ ρΓΟ-

γραφήν περιττόν (74) τε χαΐ άπόβλητον, πώς £ν- ρηιιιη ββΐ (Ιβδ'ι^ηανβΓΪΙ. Οιιοιΐ βιιίοιη αιΐ ηαίιιτχ

εστίν (75) ώς μέρος της φύσεως, έπ' ανατροπή (70)

τοΰ δρου τήν ίσχϋν έχειν; Πας γάρ ορισμός ουσίας

προς τδ Γδιον τοΰ υποκειμένου βλέπει. "Ο, τι δ' άν έξω

τοΰ ιδιάζοντος η, ώς άλλότριον παροράται τοΰ ορού.

'Αλλά μην ή κατά θυμόν τε κα\ έπιΟυμίαν ενέργεια

κοινή πάσης είναι της λογικής τε και (77) άλογου

φύσεως ομολογείται. Παν δέ τδ κοινδν, ού ταύτόν έστι

τψ ίδιάζοντι. Ανάγκη άρα διά τούτων έστι, μή έν

τούτοις είναι ταΰτα λογίζεσΟαι, έν οΐς κατεξαίρε-

τον (78) ή ανθρωπινή χαρακτηρίζεται φύσις. Άλλ'

ϋβδίξΐιβίίοηοηι μι|η•ι\.μπιιιιι 30 ι-ι']'ιγ'ιγιιι1ιιιιι οδΐ,

ηυο ρ;>ι•ΐ(ΐ Ιηιιηυαιιι ρβΓδ ιι;ιΐιπ ;ι•, ροΐ68ΐ 3ιΙ ονβΐ'-

8'ιοιιβιιι άβΟηΓΐίοη'ΐ8 νίπίδ ΙιαΙ)βΐΌ? Οιηηίβ βηϊηι όΌΙί-

ηίΐίυ 8ΐι1)8ΐ3η1ίί6, ρι-ορπυιη δΐιΐη,οοίί δρβοΐαΐ. Ο.ιιίυ'-

φΐίϋ ίΐιιίβηι εχΐΓ3 ροοιιΓιβπίβΙοηι 30 ρι-ορπβίβίοηι

ΓιιβπΙ, Ι;πΐι|ΐι.ιιιι 3 άοίίηίΓιοιιε ηϋϋΐιυηι ϋοβρϊοϊΐνΐΓ

ηΐηαβ οοιιιοηιιιίΐιιι-. Αΐη,ιιί Ιηηι ίι-ΑδοοικΙί ςυβηι

οοηοιιρίδοοιίιΐί νίιη ηΐφιβ ο(ΓιοίοιιΙΪ3ΐη ουηι οιιιηί

ηα(υΓ3 Ιηηι ΓαΙίοιιαΓι φΐαηι ϊπαΐϊοηαΐϊ οοηιηιιιηβ

0880 οοηδίαι. Οϋϊ(1(|υΊ(] «υίοπι οοηιπιιιιιο 08ΐ, ηοη

ώσ-ερ τδ αίσΟητικδν κα\ τδ Ορεπτικδν κα'ι αύξητικδν Β ίιΐοηι οιιηι ροουΐίίΐπ 081. Νοοβδδαηο ϊ§ΊΙιιγ ρβΓ Ι)Χ€

έν ήμΐν τις ΐδών ούκ αναλύει διά τούτων τδν άποδο*

Οέντα της ψυχής (79) ορον (οϋ γάρ επειδή τοΰτό έστιν

έν τη ψυχή, εκείνο ούκ έστιν), οϋτιυ κα\ τά π;ρΙ τδν

θυμδν χα\ τήν έπιθυμίαν κατανοήσας τής φύσεως

ημών κινήματα, ούκ άν (80) ευλόγως τω δρω μάχοιτο,

ώς έλλειπώς (81) ένδειξαμένω τήν φύσιν.

δΟφΠΐΙΙΙ• ΙΐΙ 1)560 111 ΪΙΙίδ 11011 ΟδίΟ ΟΧίδΙΪΠΙΟΙΙΙΙΙδ ρβΓ

ςιιχ ρπ'οΊριιβ ϋοδϊίΐιβίιΐΓ 1ιυηι:\ιιπ ιΐ3ΐυι•3. 8οϋ φίοινι-

:ΐι![ΐιικ!ιιιιι δϊ φΐίδ ββηΐίβηιΐϊ, ηιιίποιιϋί οΐ βιΐβοηΗΊ

νίιη ίη ιιοΐιίδ οοηβρίοίιΐϋβ, ροΓ ηχο ηοη ΓΟδΟΐνϊΙ

3ΐιϊηΐ3ο (]οηιοηδΐΐ'.ιΐ3ΐη ϋΌΠηίιίοηοηι (ηοη οηίηι ςηο-

ιιίίηι Ιιοο 081 ίη 3ΐΓιηΐ3, ϋΐιιϋ ηοη 081), οοϋοηι η;οϋο

8ΐ πυίδ ηβΐιιπο ιιοδίΐ'χ οϊιό3 ίΓαι.ϋΐιϋίαηι οι οοηουρϊδοοηΓιβιιι ηιοΐιΐδ ηιιϊιιιαϋνΟΓίίΐ , ηοη οΐϊβιη γοοΙο

(ΙοβηϊΙϊοηοιη ορριι^ηοΐ, υΐ ηιιχ ηιϊηυδ δΐιΙΙίοίβηΙΟΓ ιιβίυιαηι οδίοηϋβπί.

Γ. Τί ουν χρή περί τούτου (82) γινώσκειν, ει-ον προς

τήν διδάσκαλον ; Ούπω γάρ οΙ<5ς τέ εϊμι κατιδεϊν όπως

προσήκει τά έν ί,μΐν δντα, ώς αλλότρια τής φύσεως

ημών άποποιεϊαΟαι. —Μ. Όρ5ς, φησ'ιν,οτι μάχη τίς

έστι τοΰ λογισμού πρδς ταΰτα, κα\ σπουδή τοΰ μονω-

. ^
Οήναι τήν ψυχήν τούτων, ώς άν οΐίν τις (85) η. Καί

είσί γέ τίνες ο!ς κατώρΟωται ή σπουδή, χαΟάπερ έπ^

τοΰ Μωϋσέως άκούομεν, δτι κ^είττων ην Ουμοΰ τε χα\

επιθυμίας εκείνος, αμφότερα μαρτυρούσης αύτψ

τής ιστορίας, ότι (84) πράος ήν παρά πάντας άνΟριύ-

πους (ενδείκνυται δέ τδ άόργητον διά τοΰ πράου, χα\

τήν πρδς τον Ουμδν άλλοτρίω-ιν), και οτι ούκ έπε-

βύμησε τούτων τινδς, περί ά όρώμεν έν τοις πολλοίς

τδ έπιθυμητικδν ενεργούμενο-;. "Οπερ ούκ άν έγένε-

το(85), εί φύσις ήν ταΰτα, κα'ι εις τδν λόγοντής ουσίας

άνήγετο. Οϋ γάρ έστι δυνατδν τδν έξω γεγονότα τής

φύσεως έν τω είναι μίνειν." Άλλα μην εί Μωσής (8(ί)

κα\ έν τφ είναι ήν, κα'ι έν τούτοις ούκ ήν, άλλο τι

ί'/ι παρά τήν φύσιν εστί ταΰτα, κα'ι οΰχ\ φύσις. Εί

γάρ (87) άληβώς φύσις τοΰτό έστιν (88), έν ω τδ είναι

τής ουσίας καταλαμβάνεται, τούτων δέ ή άλλοτρίωσις

έφ' ήμΐν κείται, ώς μή μόνον άίήμιον, άλλα κα'ι επι

κερδές (89) είναι τή φύσει τδν άφανισμδν των τοιού

των. Δήλον ουν ϊτι των έξοΛεν έπιΟεωρουμε'νων έστ^

Ο. Οιιί'.Ι ϊβϊΙιΐΓ, (ΐκιικιιιι 3(1 πι.ΐ{;ί8ΐΓ3ΐη, ιΐοΐιίδ 8!2«

Ιυοπι οι δοηΐΪΓΟ οροι•Ιοΐ? ηοηϋυηι οηίιη 3ηίηΐ3(Ι\ΌΓ-

ΙΟΓΟ Ρ03311Ι11 (]!«) ρ.ΊιΊο ΟΟΙίνΟΙίίίΐΙ 03 ([(IX II! 1101)18

ίιΐδΐιηΐ, Ιαη(|ΐΐ3ΐη 3ΐϊρη:ι 3 ιΐϋΐατπ ηοδΐΓ3 δο^ί'οεΒΓΐ!

ηΐί|υοΓορι«1Ί3Γθ.—Μ. ΥίιΙοβ, ΐηο,υίΐ, ηηοιίρυξίιαίμιχ-

<1;(ΙΙ1 Γ3(ίθΙΐ!3 3ϋνΟΓίίΙΙ8ΐΐ3?0 δίΙ,Ρΐ 8ΐΐΙ(1ίΐ!Π1, (1(108(1 β)|Ι8

Πϋΐ'ί ρΟδδίΐ, 3(111113111 αΐι Ιΐίδ δϋρ3Ι'3Ι1(1ί »1((11ΐ: 80§ΙΌ-

β3ΐιϋί. Λο δΐιιιΐ δ?.ιιο ιιοηηκίΐϊ, ςηιηηδ Ιιοο δΐυάϊιιιιι

ρΐ'ΟδρΟΙ'β 8(100033(1, (ΐυίο,ΚΟ Ίά (]110(1 (ΐυχδϊνοΓίκιΐ

Ηδδοουΐί δίκιΐ, (]ΐιοηΐ3ϋηιοιΙϋΐιι οΌ ΜογδΟ αυιΐίνί-

ηιιΐδ, ςυοιΐ ϊδ ηοο αϊ» ϊγβ ιιοο 3 οοηουρϊδόβηΐϊβ νίικ'ι

30 81ΐρβΓ3ΓΪ ρΟδδΟί, ΗΐΓΪΙ18(|1Ι6 ΙΌ1 ΙΟδΙΐΐΗΟΙίΐυΐΙΙ 01

ροιΊιΊΙιοιιΐο 1ιϊδΙθΓΪ3, ςιιο*1 βΐ Ιοιιϊδ ηιίιΊβιμιο οβδβΐ 5ΐι-

ρΓ3 οιιιιιοδ Ιιοηιϊηοδ (ρβΓ Ιοηίΐβίοιη βιιΐβιη οίοίοιίιβη-

Ιί,ιηι ίι;ι: ν3ουί(3δ οΐ ;ι1ι ίΓ3ουιΐ(1ί3 3ϋοηυδ ηινίιιιιΐδ

οδίοηιΙίΐυΓ), οΐ ςηοιΐ ηοη οοηοιιρίδοΟΓβΙ (|υΐάφκιιιι

βοΓίιπι οϊΐ'03 (](ΐχ ίιι ρ1θΓΪδ(|(ΐβ ΙιοιιιίηΊΙιηβ νίιη οοη-

οιιρίβοβηιΐϊ οοοιιρ3ΐ3ΐη 0880 νϊύοηιιΐδ. Ουθ(1 ηοη βί

ΟΟηΙΙΙΙβΟΓΟί, 81 ΙίαΙΙΙΓ.Ί ΙΐίβΟ £8801.1,61 3(1 ΓΜΐίοηβηι 08-

ββηΐίχ ΓοΓοΓΓβηΐηΓ. Ρίοι-ί οηίιη ηοη ροίοδί, ηΐ οχΐΓβ

ηηΐυι-αηι οοιίδΐίΐιιΐηδ ίη ββδο ηΐ3»03ΐ. Μιμή δι Μθ)-80.<

οΐ ίη οδδο 0Γ3Ι, οΐ ίη Ιιίδ ηοη ογ;ιΙ, »1ίυ•Ι ΟΓ^οηιιίιΙ-

ρίαηι 3ΐ(|ΐιο ηβΐιιπι, Ιι,ιί βυιιΐ, οΐ ηοη ιι:ιΙιιγ;ι. <)ιι.ι:

οηίιη υογο ιιηΐυτβ οβί, Ιιοο οδΐ, ίη ςηο ίρδίιω οβββ

(75) Χαραχτι\ρίζει. Β χαραχτηρίζοι.

(74) Περιττοί: Α περιττόν έστι καί.

(75) "Ενεστιν. Β εστίν.

70) Έπ'. Α Β έπί.

(77) Τής Λογικής τε καί ιΐοίοιιΐ Λ Β.

(78) Κατεξαίρετον. Β κατ' έξαίρετον.

(79) Τής ψνχής. Α ίιι Ιβχΐιι τ.ερ\ της ψυχής, ίιι

ιιΐ3ΐ'μίιΐ£ τή ψυχή.

(80) Ουκ ά*•.Ά ίη ηιατρηπο ούκ έτ' άν.

(81) Έ.ΙΛειπώς. Λ Β ελλιπώς.

(82) Περί τούτον. Β περ^ τούτων.

(85) Οίον τις. Α οίον τι, Β οίον τε.

(84) "Οτι. Β δτι τε.

(85) "Οπερ ουκ Άν εγένετο. Ιη 03ΐοβ Α 3ΐ1_ Ιιχο

νοιίΐίΐ ίδΐ3 Ιο^υηΙιΐΓ,'Οτι ού φυσικός έστιν έν τψ άν-

Ορώπω ό θυμδ; καί ή επιθυμία.

(80) Μωσής. Α Β Μωυσής.

(87) ΕΙ γάρ. Β ή γάρ.

(88) Τυϋτύ έστιν. Λ τοίτ' έστιν.

(89) Επικερδές. Α επικερδή.
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ΜΐΙικί.ιΐιΐίίΟ ύερί'εήεΐΜΐϊΙιΐΓ ; ΙιΟΓυηι αυίειη ηΐϊοηηΐϊο Α ταύτα τά πάθη τή; φύσεω; δντα και ούκ ουσία. Ή

Ιη ηη!)ί$ κϊίλ εβί, υΐ ηηη βοΐυηιηοη ηοεεβΐ, νοπιιη-

ηΐίαηι ΙιιοΓΟδα αίςυβ ςυχδΐυοεα ηαίιιπβ Ιαΐϊιιιη

ιτιοΐυιιηι ίΐυοϋΐίο κϊι. Ραΐΐπι εδί 6Γ^ο ο,ιιοηΙ εχ ϋ$

ςοίε εχΐηηδβευδ ΐη Γείΐϋδ εοηδίϋεΓβηΐιιι-, Ιΐΐβο δίηΐ

:>ίΤο<•.1ιικ 61 ρβΓΐυΓΐ)3ΐίοηοδ η:ιΙιπ;ε, <Ί ιιοιι Π31ΙΙΓ3.

Ν:ιπι Ιιχη ο,ιιίϋοιη εβί, ςυοιΐ εδί ; ίΓαευηάΊα βιιίβηι

νιιίβο ΓβΓνοΓ δβηςυϊηΐδ, ο,ιιΐ ώπΆ εοι• ε>1, εβδε

ρΐεηδςιιε νϊιΐηΐυ γ. Αΐϋδ νβπ>, αρρβίίΐϊο ιιϊεϊβεεηϋΊ

ιίιιι', 3 ί;ιιιι ΙαεεδδΗοδ εΐ αηΐβ 1χ$υ$ δϊϋ. 8β<1, πι

110$ :ιιΊιίΐΓ;!!ΐιυι•, ίΓ;χΊπιιϋ.Ί εβί αρρεΓιΐϊο ηοεεικίί ει

φ.ιϊ εοπεΚηνοπΐ εΐ αι3 ϊγ»γπ ρΓονοοανοπί. Ηογοπι

αοΐεηι ηίΐιϋ εοηνεηίΐ ηιι'ιηιϊ (ΙβΠη'ιΐ'ιοιπ. Ιίειικριο $ί

ροΓ 8888 ΐ'οηειιρϊδεεηΐίαηι (ΙεΓιιιϊίπιυβ, αρρείίΐϊο-

μέν γάρ (90) έστιν 2περ εστίν Ουμδν δ» ζέσιν είναι

τοΰ περί καρδίαν αΓματο; τοις πολλοίς δοκεΐ. "Ετε

ροι δέ (91), δρεξιν(92) τοΰ άντιλυπήσαι τδν προκατ-

άρξαντα (93). Ή; δ' άν ήμεΐ; ύπολάβοιμεν (94),

θυμός έστιν ορμή τοΰ κακώσαι τον παροξύνοντα. Τ0ν

ουδέν τω περ\ ψυχής δρω συμβαίνει. Κάν την έπιθυ-

μίαν (95) έφ' εαυτής διορισώμεθα (96), Ιφεσιν λέ-

ξομεν τοΰ ένδέοντο;, ή πόΟον της καΟ' ήδονήν άπο-

λαύσεως, ή λύπην έπ\ τψ μή κατ' έξουσίαν δντι κατα-

θυμητικφ (97) • ή τίνα προς το ήδύ σχέσιν, ου μή

πάρεστιν ή άπόλαυσις. Ταΰτα γάρ πάντα καΐ τά

τοιαύτα τήν μέν έπιΟυμίαν ενδείκνυται, τοΰ δέ όρι-

σμοΰ τοΰ περί ψυχής ου προσάπτεται.

ηεπι 88$ε άΊεεηιοδ ε]αδ ηυοιΐ ϋοε8ΐ, νβΐ (ΙεδιιΙεπιιιιι Γηιβικίχ νο1ηρΐ3ΐϊδ. νβΙ ιΙοΙΟΓβιη οΐ) \ά α,υοό" ηοη ροΐΐ-

ιπιιγ βο <|ΐιΐ)(Ι εοΓίΙί 88(, 3(ςιΐ8 ίΐηίιηο βηΐιιιη ει Βοεεριυπι, ηυΐ ηΐίφιηιη ηίΓοείϊοηεηι :ιι1 ί<1 (]ΐιοι1 οκΐ δΐιηνο

ει ]υειιιΐ(1υηι, ςυο Ι'πιί ηοη Ιΐεεί. Ηχο εηΐιη ει ε]ιΐ8(1εηι ιιιοιίί οιιιηία ευρΜίΙβΙεηι η,υϊύεηι 08ΐεηιΙιιη(, αά

(ΙοΟιιίΐίοηεηι .ιυΐεπι αη'ιηιχ ηοη ρεπϊηεηΐ.

Οϋίηείίβηι αϋβ α,οοα,υβ ςιια: ο'ικ» 3ηίπΐ3πι εεΓ- Β <Λλλ& κα\ δσα άλλα περ\ ψυχήν καθοραται, τά έξ

ηυηΐιΐΓ, ηιιχ δΠ)Ί ΐηνίεειη ει 3(1νει•80 ροδί(3 νϊϋεη-

ιιιγ, νείιιΐϊ ΙϊηιίιΙίΙα8 βΐ απιΐιιεί:), (ΙοΙογ οΐ τοίυρίηβ,

ηιείιιβ εΐ εοηΐεηιρίιΐδ, ει α,ιιχουηα,οε Ιη1ί:ι δΐιηΐ,

ςιιοπιπι αηιιηιςιιούςυβ ευ^ιιαίιιιη ςιιϊιίεηι 8838 νίιΐε-

ι πι- ευιη ίι-33εεη(1ί 3ΐ<|ΐΐ6 εοηειιρΐϊεεηύϊ νί, ρεευΐίαπ

3υΐ6ΐη (Ιβίΐηϊΐίοιιε μι:ιπι ιΙομ^ιιπι ικιΐιιιαηι. Ν:ιιη

Η βιιιίβεία ει εοηΐεηιριίο (1οηιοιι•,(Γ;ιΓκιηΓΐιι 3ε π•-

ρΓΧ3εηΐ3ΐϊοηειιι ϊηιΐϊεβΐ 3(1 ίΓηηι ρνοροΐί;» ηρρειί-

Ιϊοηίδ, (ϋιηίηιιΓιοηοιη ν6Γ0 ιιιι:ιιικΙ:ιιιι είΓεηιίδβίοηβιη

Ιιιι]ιι$ ε]ιΐ5ΐ1ειη, Ϊ8 ςυί ριτ ιίηπιϋΐ:ιΐ('ΐιι ει ηιοΐιπιι

ίιιςεηεηιΐιΐΓ Ιιιιΐιίίιιβ ει αΙΤβεΐιιβ. ΟοΙογ :ιιιΐι'ΐη εχ

υίΓοςοε ιη.τίοΓΪηβ ΙιβηεΙ. Ν;ιιιι ει ϊγ;γ. ιηεΠϊεβείβ,

<Ιπιιι ηοη ροίεβΐ (]ΐι'ΐ8 ιιΙεί$εί εοδ α ςοϊϋυδ :ιηΐο 1;ε-

808 8Ϊΐ, ιΐιιίοι• ε( εχ8Ϊ8(ί( ει 831 ; Ηεηιηυε (1ε-

άντιθέτου άλλήλοις δρώμενα, οίον δειλίαν (98) κα\ (99)

θράσος, λΰπην κα\ ήδονήν, φόβον κα\ καταφρίνησιν,

κα\ (1) δσα τοιαΰτα, ων εκαστον συγγενώς (2) ίχειν

δοκεΐ προς τδ έπιΟυμητικδν (δ) ή θυμοειδές, Ιδιάζοντι

δέ δρφ τήν ιδίαν άνυπογράφει (4) φΰσιν. Τδ τε γάρ

θράσος κα\ή καταφρόνησιςίμφασιν ύποσημαίνει τινά

τής θυμώδους ορμής • έλάττωσιν δέ τίνα κα'ι ΰφεειν

τοΰ αύτοϋ τούτου ή κατά δειλίαν χα\ φδβον έγγινο-

μένη σχέσις. Ή δέ λύπη έξ αμφοτέρων (5) Εχει τάς

Ολας.'Η τε (0) γάρ τοΰ θυμού ατονία, έν τψ τοΰ

άμϋνασθαι τους προλελυπηκότας αδυνάτψ (7) λύπη

γίνεται• χαλ ή άπδγνωσις των έπιΟυμουμένων, κα\

ή στέρησις των καταθυμίων, τήν σκυθρωπήν ταΰτην

έμποιεΐ τί) διάνοια διάΟεσιν. Κα\ τδ άντιΟεωροϋμενον

δρεΓ3ΐιο εοΓοηι ςυκ εοηοορίδειιηΙιΐΓ, ρπναΐϊοφίθ ^ ^ λ0πη, τδ καθ' ήδονήν λέγω νδημα, δμοίως τψ

εοπιιτι ηιιχ οοπΓι δΐιπί 3ΐηυε ρΐ.ιεειιΐ, Ιι ίδίοπι Ιιηιιο

3ε ιοΐΐ'ί<';ιΐιι ΐη πιεηΐβ ϊιι^οηεί'ηΐ ηίίεείϊοηεηι. Αίςυε

εΐίηιη 1(1 ηυθ(1 εοηΐΓ3ΓΪοηι (ΙοΙογϊ νϊιΙεΙιΐΓ, νοίιιρίιι-

ΙΪ8 δεηδυηι (Γιεο, δϊιηϊΙϊΐοΓ εΐ ΐη ϊγβπι εΐ εοηουρίί-

εεηΐίαιη <3ίνϊϋίΙιΐΓ. νοίυρίαβ εηϊιη ιιιηυδα,ιιε Ιιοηιοι

εχ αιςιιο ρΓΪηοϊρηίιιιιι ΙεηεΙ. (σ) Ου;β οιιιιιί.Ί, εοηι

ε'ίΓΟα !ΐηίηι;ιιιι βιιπί, Ιυηι 3ηίηΐ3 ηοη βηηΐ, βεά νβ-

ΙαΙϊ ηϋχιίαηι νεΓπιε» εχ εοβϊιβίπεε ρβΠε Ηηϊηΐ33

θυμώ τε κα\ τη επιθυμία επιμερίζεται. Ηδονή γάρ

έκατέρου τούτων κατά τδ ίσον ηγεμονεύει . "Α (8)

πάντα χα\ περ\ τήν ψυχήν έστι, κα\ ψυχή οϋκ Ιστ-ιν,

άλλ* οίον μυρμηκίαι τινές τοΰ διανοητικού μέρους τής

ψυχή; έκφυόμεναι (9). "Λ μέρη μέν αυτής είναι διά

τδ προσπεφυκέναι νομίζεται, ού μήν έκεϊνδ είσιν (10),

δπερ έστιν ή ψυχή κατ' ούσίαν. — Γ. Κα\μήν όρώμεν,

φημ\ πρδς τήν παρθένον, ού μικράν έκ τούτων γινο-

(90) ΕΙ μέν γάρ. Β ή μέν γάρ.

(91) "Ετεροι δέ. Α Β έτεροι; δέ.

(92| "Ορεζιν. Α δρεξι;.

^95) Προχατάρξαιττα. Β παροξύναντα..

(94) 'Υπο.Ιάεοιμετ. Α ϋπολαμο'άνοιμεν.

(95) Κάν τήν έπιθνμίαν. Ιιι ε»1εβ Α Ιιχε ηοΐ3

οεπιιπί, δρο; επιθυμία;.

(96) Διορισώμεθα. Β ίρισώμεθα.

(97) Καταθυμητιχφ. Α Β καταθυμίω.

(98) άειΛΙαν. Α.δειλία—λύπη, φδβο; κα\ καταφρδ-

νησις.

(99) Και. ϋείεΐ Β.

(1) Και. ϋείβΐ Β.

(2) Συγγενώς. Α Β συγγενώ; μέν.

(3) ΈπιΟυμητιχόν. Αϊη ηΐ3Γ£ίηε, έπιΟυμητικδν τε

καϊ θυμοειδίς.

(4) Ανυπογράφει. Α Β υπογράφει.

(5) Ή δέ Λύπη έξ αμφοτέρων. Ιιι εαΐεε τοΰ Α

Ιιοε Ιε^ϊΐιΐΓ βιΊιοΙϊοη, Περ'ι δειλία; κα\ θράσους, -χα\

φόβου και καταφρονήσεω; , και λύπη; καΐ ηδονής,

καΙ οτι πάντα περν τδ θυμοειδές καΐτδ έπιΟυμητικδν

συνίστανται.

(6) Εϊτε. Β ή τε. ΙΙιίί. 'Εν τώ. Β έν τη.

(7) 'Άδννάτφ. Β αδυναμία.

(8) "Α. Α Β ίπζρ.

(9) 'Εκφνόμεναι. Β έκφυόμενα.

(10) ΕΙσΙν. Α ίη ηκιιριιε είναι.

(α) δεΙιοϋοΗ : Υίιϊιιιη φιοα.ίαιη ΐη αιΐί Μτροτή

ιιοί/π' «.Γί/ϊίϊ/ , φιοά νειαεα νοΰαίιιν. ΟαηιοΒνικ

αιίιη ραηαηι ηηοΛάαιη ΙιώααιΙιιιη βηϊίΐϊΐ ίη αιίβ

ί,Ίιϋιί Γ«/Ιί ιρίίΐΙιΊΙΙ ραϊ$ ίϊίί' Ι'Ι(/(.Ί(Ιί•, ι;!ΐ;/7'<' ΐί "1-

Ιιχτααηί: τβνετα Ιαηιεη Ηα ίί τα ηοη ΙιαΙίΐΙ. ϋηάί

<ϊ ψι'ιι ιίιιίι),; νείϊΐ, ιφιια ιιι ηΐ ΙοΙΙαΙατ. ΙΙιιγ είηιιΙΊ-

ηιιΐίιη• αά ηηι ρτοροΜαηι αάιαοάνηχ ουηχηιοάα χαιι$

€$1.
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μίνην τήν πρδς τδ χρεϊττον συνεισφοράν τοΐί έναρέ- Α εηαβοεηΐεδ. Ουκ ρ3Γΐοδ φπιίειη ίρχίυδ οδβε, εο φιοιΐ

τοις. Τψ ιέ γάρ Δανιήλ έπαινος ήν ή επιθυμία •

χαΐ δΦινεές τω θυμψ τον θεδν ίλεώσατο (11)• χαΐ

άρχ^γ) αογΐας φόβον έμάθομεν, κα\ της κατά θεον

λύπης σωτηρίαν είναι τδ πέρας (12) παρά τοΰ Παύ

λου ήχούσαμεν των τε δεινών τήν χαταφρόνητιν νου

θετεί (13; ήμΐν τδ Εύαγγέλιον • καΐ τδ μή φοβεϊσθαι

πτδησιν ουδέν άλλο ή τοΰ Ορίιους έστ'ιν υπογραφή '

όπερ έν άγαθοίς ύπδ της Σοφίας χατείλεχται (14).

Δείκνυσ: τοίνυν δια των τοιούτων (15) ό λόγος, τδ μή

πάθη τα τοιαύτα (16) δεϊν (17) ο'εσθαι • ού γαρ άν

πρδς αρετής χατόρθωσιν συμπαραληφΟείη (18) τά

πάθη.

οςηαΐχ κΐηΐ, ηοη Ιβηιοη 'κ! 63δε οχΊδΙίιιίΒηΙυΓ (|«υ<1

βηΐηιβ εχ δυϊ η:»1ιιν;> 3ΐφιβ «.'ϋδβηΐ'ιη 051. — Ο.Αΐηιιϊ,

ηοηρ3Γνυπι,ίη(]ΐΐ3ηι αάνΪΓβΐηβπι,νΐΓΐυΙβ ρΓκαΊΐΐδ »1)

Ι)Ϊ3 βΟίιτί νΐύι'ηιιιδ 3(1 Ιιοηιιηι :κΙ]ιιιικ:ιιΐιιιη. Ν:ιηι

61 Οαη'ιεΜ 1;ιικΙί ευρϊ<1ίΐ3&0Γ3ΐ ; βΐ Ρΐιΐηεεβ Ίιη Βειπη

ρΚη.ινΗ; οι ϊιιϊΐϊιιιη »αρκΜΐΐϊίν, ΓιηιοΓβηι βϊββ (Ιϊιΐΐεί-

ηιιΐδ : αΐ^ιιβ ε]ιΐ8, ςαΐ δεουηόΊιηι ϋειιιη β?1 (Ιοίοιΐβ

Γιηειη 3 ΡλιιΙο αυ«Ιίνΐιιιυ8 ; βΐ Γβπιιη ηιΐνείδβπιηι

αΙ(\\ΐ6 α$ροΓ3Γυιη εοηίοηιρίυιη Ενβη^βϋιιιη ηο1)Ϊ8

ρΓ3250Πΐ)Ίΐ : Ρΐ ηοη 8Χρ3γε800Γ0 3(1 Γ88 ΙβΓΓΪΐ)ΊΙβ8 βΐ

038Π8 3ί1νοΓ8θ8, ηϋιίΙ βδΐ ηΐΐικί φΐβπι :πΐ(1;κ•'κι• ρΓ3>

βοπρίίο : (|υ:ο :ιιι ϋηοία ΐη ηοιιΐδ 3 βηρϊοηΐΊ» οοη-

ηαηιβΓβΐιΐΓ. Οβίβηιΐΐι ί^ίΐυΓ δεηρίιίΓα ρβΓ Ηξεο, ςυοά" ηοη εχΐδίΐιηΒίκΙϋηι βϊΐ, Ι3ΐΐ» 3£ίεεΓιοιιε8 εβδε 3ΚμιβρβΓ-

ΐιίΓΟβίίοηβδ : ηοη εηΐιη 3(1 νϊπυΐϊδ βεΐΐοηεηι ρεΠυΓϋβΙίοηεδ αηβ βιΐΐιίυϋ»! εδβεηΐ.

Μ.ΚαΊήΒιδάσκαλ.ος,Έοικα,φησί,τήςτοιαύτης των Μ.ΕίπιβΒΐδίΓί,νΐάεοι•, ϊηφιίΙ,ΙαΚδίΉΐϊοηυιη οοη-

λογισμών συγχύσεως αυτήν (19) τήν αίτίαν παρέχειν,

μή δισκρίνασα τδν περί τούτου (20) λόγον, ώστε τινά

τάξιν άκόλουθον έπιτεθήναι τη θεωρία. Νυν ούν, όπως

άν οίδν τε η, έπινοηθήσεταί τις τάξις τψ σκέμματι,

ώς άν δι' ακολούθου προϊούσης της θεωρίας, μή καΟ'

ημών (21) αί τοιαϋται τών αντιθέσεων (22) Ιχοιεν

χώραν. Φαμεν γάρ της ψυχής τήν μέν Οεωρητικήν τε

καΐ διακριτικήν κα\ τών δντων έποπτικήν δύναμιν

οϊκείαν είναι χα\ κατά φύσιν αυτήν (23), κα\ διά (24)

τή; θεοειδοϋς χάριτος, διά τούτο (25) σώζειν έν αύ

τη (20) τήν εικόνα. Έπε'ι κα\ τδ θείον, ο, τι' ποτέ

κατά τήν φύσιν εστίν, έν τούτοις ό λογισμδς είναι

στοχάζεται ■ έν τω άφοραν (27) τε τά πάντα κα\δια-

Γυδΐοηίβ ϊρβα οαιικηηι ρίξετε, α,ιιηβ ηοιι (Ιίδΐΐηχε-

Γίηι βε αΊδεΓενειϊηι βεπηοηεπι (Ιβ Ιιβε γο, π,ιιο αΐϊ—

ςυϊβ οπίο εοηδεηίβηειίδ βρεεπίβΐΐοιη βΐφιε Ιιηπα-

Ιίοηί :ιι]Ιιί!ΐ('Γ(:ΐιΐΓ. Νυηο ί^ίΐιΐΓ φΐο;ΐι1 ε]ιΐ8 Γιι.ί'ϊ

ροιεπί, «νεοβΐίΛυίΐιΐΓ βΐΐφιΐδ οπίο οοηιηιεηίαΐΐυηΐ,

ιιΐ ρεί" εοηδεςυεηΐϊ3ηι ρι-οεεά'εηΐε δρεευΐβΐίοηο, 13-

Ιεδ εοηΐΓ3(ΙίοΓιοηε8 βηιρίΐυβ Ιοουιη ΐηίοι• ηοδ ηοη 1>.ι-

1.ιο;ιηΐ. Πίεΐηιιΐδ ρηίπι 3ΐιίπι% (μιΐιίεηι βρεοιιΐ3ΐι•ΐοεπι

ει ϋί}ιΐ(1ίε3ΐΓίεειη, ΓεΓυηΐφιε ΐηβρεείπεεηι νϊιη ε]\ιβ

ρπιρι'κιπι εδβε 3ε ηβΙιΐΓΒίεηι, Οίΐΐδςυβ {ξηΐΐκ ςαα

Ι)ι•ο δίηιΠίδ 8δΙ, ρεΓ Ιηεο ϊ 1 1 α ιτι ΐη 8εδε ϊιιι:ιμϊιιοιη

οοηβεΓνηΓε. ΟαοηϊΛηι ΓβιϊοεϊηβΙίοηε εΐ εοιιΐεεΙιίΓα

εοΙΙϊςϊΙιΐΓ (Ιϊνίηιιη) πυοηιιε ηιιιηεη (ηυούευηςιιε

χρίνειν τδ καλόν άπδ τοΰ χείρονος. "Οσα δέ της ψυ- β ΐ3Π(1εηι ϊ(1 εχ δυί ιι:\1ιιι ;ι εδί) ίιι Ιιϊδοεευραΐυιιι ΟδδΟ,

χής έν μεθορίω κείται πρδς έκάτερον τών εναντίων

επι,ίίεπώς κατά τήν ιδίαν φύσιν "χοντα (28) ■ ών ή

ποία (29) χρήσις, ή πρδς τδ καλδν ή πρδς τδ έναν •

τίον δγει τήν ΙκΟασιν, οίον τδν Ουμδν, ή τδν φόδον,

ΐ εΓ τι τδ τοιούτον (30) τών έν τη ψυχή κινημάτων

έστ'ιν, ών άνευ ούκ εστίν άνθρωτ.ίνην Οεωρηθήναι φύ

σιν ταϋτα έξωθεν έπιγενέσθαι (31) αύτη1 λογι£<5-

μεΟα (32), διά τδ τώ άρχετύπω κάλλει μηδένα τοιού

τον ένΟεωρηθήναι (33) χαρακτήρα. Ό δέ δή περί

τούτων λίγος ήμΐν (34) ώς έν γυμνασίω προκείσΟω,

Γος άν διαφύγοι τών συκοφαντικώς άκουόντων τάς

επήρειας, έδώ τ:νι κα\ τάξεως ακολουθία πρδς τήν

άνθρωποποιίαν ίρμήσαι τδ θείον διηγείται ό λύγος.

ηειιιρε Ιυηι ϊη ίηδρίεϊεικίο οιηηΐ.1, Ιυιη ΐη (ΙΊδΟβΓ-

ηεηϋο Ιιοηιιηι 3 ηιαίο. 0»?εειιηςυ8 3ΐιΐοηι ίιι οηϊιηκ

εοηΩηίο ρο8Ϊΐ3 βιιηΐ .1(1 βΐΐεηιΐΐ'υηι εχ οοηΐΓ3πΊ5

ρΓορεηδίοηειη ει ίηε1ίη3ΐ!οηοηι ]ιιχΐ:ι κιιί η^Ιηταιη

Ι)3ΐ)εηΐΐ3 : ςιιοπιηι οεΓίηδ ςυίίίβηι ιΐδΐΐδ νεί αά \Λ

ςοθ(1 Ιιοηιιηι νεί ϋοηο οοηΐΓβΓίοηι εβί άΊιε'ιΙ ενεη-

ΐιιηι, νείυΐϊ ΐι•;> νεί ηιείυδ, 30 8Ϊ (|ΐιΉΙ εχ ιηοΓιΙηΐδ,

ςυί ϊη η ιιϊικα δυηΐ, ε]υ8ηιοϋί εβί, δίηε ηυίυηδ ηα-

ιηβηβ ιι.Ίΐιιι η ΐΌΐΐίί(Ι(!ΐ•;ΐΓΪ ηοη ροΙε$1 : Ιιινε εχΐηη-

βεευδ ει βεεεδδίδβε ε\ϊδ(ϊηΐ3ΐηΐ]8, ρι-ορίοηΝΐ ςιιοιΐ

ΐη ρπηοίρηίί ε( οη^ίηβΐϊ ρυΙεΗΓΪΐυιΙϊηε ηιιΙΙπιιι <•]ιΐ5-

ιηοιίί δίςηυιη οεΓηβΙιΐΓ. Αε ϋΐβριιίαΐΐο δβηε «Ιο Ιιϊβ

ιτΊ)ΐΐ5 3 ηουίβ ϊιιίεΐ'ϊιιι ΐΜίηριπηι ϊη ςγπιη33Ίο ρΐ'Ο-

(11) ΊΛεώσατο. Α έξιλεώσατο.

(12) Τό αέρας (ΙεΙεΙ Β.

(Ί5) Νουθετεί. Α Β νομοθετεί.

(11| ΚατείΧεχται. Β κατα).έλεικται.

(15) Των τοιούτων. Β τούτων. ϋ&Μεηιηι αά 1ι»βο

νιτίι.ι ϊη ϋβίεε (οιΙΊοίδ Α ηηηο ηο(3ηι ΐηνεηίβ : Δοκεί

έν τώ κειμένω έλλείπειν, ουπέρ έστιν ή διασάφησις.

Πάθος τι περ\ τδ Βέρμα τοΰ σώματος ημών γίνεται,

2 μυρμηχάν [μυρμηκία] καλείται • σαρκώδης γάρ τις

έπίφυσις μικρά έπανίσταται τψ δίρματι, ήτις οοκεϊ

μέν μέρος είναι τοΰ δέρματος, ώς προσπεφυκυία αύτω,

οΰ μέν κατ' άλήθειαν ούτως Εχει, δθεν καΐ τήν άρσιν

πρδς τήν θεραπείαν επιζητεί. Τούτψ ύποδείγμα-

ϊΐ έχρήσατο πρδς τδ προκείμενον σφόδρα καταλ-

λήλψ.

(16) Τά τοιαύτα δεΐν οΙεαΟαι. Α ϊη ΙεχΙιι ταΰτα

δείν οίεσθαι, ίιι ιηηΐ'^Ίηε τά τοιαύτα διανοείσθαι.

(17)46^(10101 Β.

(18) ΣνμπαραΛτ\φθέον.

(19) Αυτήν. ~

Β ού συμπαραλ".

Β αυτή.

(20) Τούτου. Β τούτων.

(21) Λίή καΰ ημών. Α Β μηκέθ' ήμΐν.

(22) ^Αντιθέσεων. Α ϊη ηΐ3Γ^ίηε άντι^ήσεων.

(25) Φύσιν αυτήν. Α φύσιν αύτη.

(24) ά,ά (Ιβίβηΐ Α Β.

(25) Λιά τοντο. Β διά τούτων.

(26) Έν αντή. Α ΐη ηι;ιι ^ϊηο έαυτψ.

(27) Άφορφν. Β Ιφοράν.

(28) Φύσιν Ζχοντα. Β έχοντα φύσιν.

(29) Ποία. Β ποια.

(30) Τύ τοιούτον. Τό (Ιείεηΐ Α Β.

(31) Έπιγενέσθαι. Α ίιι ιιΐ3π;ΐιιο έπιγεγενζ •

σθαι, Β ΐιΐι.'ΐη ίιι ιεχίιι.

(32) Αογιζόμεθα. Β διαλογιζόμεθα.

(35) ΈνΟεωρηθήναι. Β Οεωρεΐν.

(51) Ήμΐν. Α Β ήμΐν τίως.



51) ϋΟδ. ΟΚΕΟΟΚΗ ΝΥϋδΕΝΙ

ροιιαΙιΐΓ, ιιΐ οΠΛίβΟΓΟ ροδδίΐ οοπιηι πυί εαΐυιηηίηικϋ Α Επειδή γάρ βυνέβτη τδ πάν, καθώς ή ιστορία <ρη.

ι-:ιιΐϋ;ι :\ιι$οιιΙΙ:ιιιΙ ίιιευΓδίΐδ 61 οΟεηβίοιιΟδ, νί;ι ηϋ;ι-

• Ιαιιι γΙ οΐ'ι]ίιΓΐδεοηδεΐ|ΐιειιΐί3 αϋ εΓε»Ιίοηειιι Ιιοιιπηίδ

ιΐινίιιιιιιι 1111111011 ιιοοεδδίδδε δα ί|)ΙΐΙΓ»(Ιθ(ΐΊ. ΡοδΙβί-

(|ΐιαιιι βηΊιη εοικίίΐ» κιιιιΐ Γ6δ υηΐνετβα», ηυει»3(1-

ιιιοϋυιιι ΙιίδΙοπ» ιΐίείΐ, ηοη υιίαυε δίβΐίιιι Ιιοηιο

οχδΐίΐίΐ ίη Ιβιτΐ, βεϋ Ιιοηε φικίοιη ι•;ιΐίοιιο εβΓεη-

I ίιιιιι ιι:ιΐι.ιι ,ι ρΓκοοδδίΙ ; αηΐβ 'ιΙΙλ νεΓΟ £απΐΗΐια :ιε

ρίαιιΐχ ΓιιεηιηΙ. Οδίεηιΐίΐ, ορίιιοτ, ρεΓ Ιΐδεε δοπρΙιΐΓβ,

σ\ν, ούκ ευθύς (35) 6 άνθρωπος έν τή γή γίνεται,

άλλα τούτου μεν ή των άλογων προηγήσατο φύσις •

εκείνων δε τά βλαστήματα. Δείκνυσιν, οίμαι, διά

τούτων ό λίγος, δτι ή ζωτική δύναμις ακολουθία

τινί τή σοιματική καταμίγνυται φύσει, πρώτον μεν

τοις άναισΟήτοις ένδύουσα (56), κατά (57) τούτο δε

επί τι) αίσΟητικδν προϊούσα, εΙΟ' ούτως πρδς τδ νοε-

ρδν κα\ λογιστικδν (58) άναβαίνουσα.

ηυοιΐ νί& νϊΐαΐϊβ οπίίιιε 30 νίοίδδίΐιιιΐίηε <ιιι:ι<Ιηιιι οοΓροηΓι ευιιιιιιίδοοίιΐΓ ιοΙιιγχ, ρπηιιιιη ο,ιι'κίεηι ίη

ϊειιχιι εϊΓεηΐία $ε$ε ρειιείπιηκ εΐ ίηίυηόΌηδ, ρο$ΐβα νεΓΟ :ΐιΙ δοιίδΐι ρΓ.ΈΐΙίΐιιιιι ρΓθ»ΓθιΙίεη8 : ίΐα <1ϋίιιεερ$

ιιιΐ ίιΙ ΐ"|ΐκκΙ ηιειιΐε αΐιμιε ίιιΐβΐΐί^ειιΐϊα ρΓχϋίΙαιη ηιίοηίδφΐε ριιπίεορδ εκί, βδοεικίοιίδ.

Ι^'ιΐυτ οο/υιιι αυ»; βιιηΐ , αϋυιΐ (|ΐιϊιΙειη οοΓρο- Ο6κοΰν των δντων τό μεν σωματικδν, τδ δε νοερίν

Γειιηι, αΐίαιΐ νβΐΌ ιηειιΐε βία,ιιε ΐιιΙοΙ1ϊΐ>ϋΐιΙϊα ρι•«- έστι πάντως ■ τοϋ δέ σωματικού , τδ μέν Ιμψυχόν

(Ιίΐιιιιι ρΓΟΓδυδ ; ευΓροΓβιίΓη βυΐεηι ηΐίϋίΐ ςυίιίοιιι έστι , τδ δε άψυχον. "Εμψυχον δε λέγω τδ μετέχον

ί ηαηί ιιιιι ιη , αΐίιιιΐ νεΓΟ βηίιιιβίυπι οδΐ. ΔηϊιηαΙιηη „ ζωής ■ των δέ ζώντων (59), τα μεν αίσΟήσει συζή (40),

αυΐεπι ύίεο ςιιοιΐ ν'ιΐίί: ριΐΓΐίοορδ εδ(. Αίςιιο εο- τά άμοιρε! ταύτης. Πάλιν τών αισθητικών, τά μέν

πιπί <|ΐΐ;ΐ' νίνιιιιΐ, αΙία α,ιιίϋειιι ίπ βοιίδα νίνιιηΐ,

:ι1Ί:ι νεΓΟ ο]πδ εχρβΠίβ 8υηΙ. ΒιίΓδυδ 86Πδΐι ρΓίθ-

ι1ίΐ(ΐπιιιι »1ί;ι ηυίιίοιιι ΓαΓιοιιε ρΓ,ΕιΙίΙα , :ιϋ;< νεΓΟ

Γ3ΐίοιι'ΐ8 εχρειίία βυηΐ. Ουοηίαιιι οη;ο 8εη$υ ρι :»■

ιϋΙ;ι νϊΐβ :ιΙιμ|ιιι: ηκιίεΐ'ία εοιΐ8ί$(εΓε ιιοιι ροβδίΐ ,

<•1 ςιιοιΐ ιηειιΐε ρηειίίΐιπιι εβί ηΙίΙεΓ ίη εοΓροΓΟ

λογικά έστι, τα δέ άλογα. Έπει ουν ή αισθητική ζωή

ούκ άν δί/α της ύλης συσταίη , ούδ' &ν τδ νοερδν

άλλως έν σώματι γένοιτο, μή τώ αίσΟητικώ (41) έμ-

φυόμενον, τούτου χάριν τελευταία ή τοΰ ανθρώπου

κατασκευή ιστορείται, ώς πάσαν έκπεριειληφδτος (42)

τήν ζωτιχήν ίδέαν, τήν τε έν τοϊς βλαστήμασι χαΐ

β886 ηειμιεαΐ, ηΊβί νί βειιΐίειιιϋ ίιιΙΐΛΊΟδοαΙ, Ιιηε ϋε Έήν έν τοις άλόγοις Οεωρουμένην. Τδ μέν τρέφ:-

ε3Μ83 Ιιοιιιο ρο$ΐΓειιιθ Ιηοο εοιιιΙίΐιΐ8 ε38ε ΐι-κϋ•

ΐϋΓ, ιιΐ α,ιιί οιιιιιειιι νίΐαΐεαι βρεεΐειι» , ει εβιιι ί|ΐι.Ό

ίιι £επιιίιιί1)ΐι$, εΐ εβιιι ςιιχ ϊιι Ιιπιΐίβ ι»ιιϊιπαιΙν«Γ-

ΙίΙιΐΓ, ίη 808β οοιιιρίβχυδ δίΐ. Ναιη αΐί ηυϊιίεπι ει

ΒΐιςεβεεΓΟ βΐηιιε ΟΓββεβΓβ , εχ νϊΐ» ρΙαιιΙ;ιιυπι εΐ

Μίιρίιιιιι Ιι;ι1ιει : ΙϊοεΙ οιιίιη Ιαίο (]ΐιίϋϋ»ιη εΓι»ηι

σΟαί (15) τε αύξεσΟαι ('Λ) έκ της φυτικής ίχα ζωής-

Ιστι γαρ τδ τοιούτον κα\ έν εκείνοι» ίδεϊν, έλκομένης

τε χα\ διά ρΊζών της τροφής κα\ αποποιούμενης διά

καρπών τε κα\ φύλλων • τδ δέ κατ' αϊσΟησιν οίκονο-

μεΐσΟαι έκ τών άλογων !χει. Τδ δέ διανοητικών τεχα>.

λογικδν άμικτόν έστι ιδιάζον (45), έπ\ ταύτης της

ϊιι ϊΙΙϊδ νίιΙεΓΟ , ςιιίρρο ειιιιι οι αΙίΓαΙιηΙιΐΓ ιιιιΐΐ'ϊ-^ φύσεω; έφ' εαυτή (40") θεωρούμενον. 'Λλλ' ώσπερ τδ

ιιιεηΐιιιιι ροΓ ΓίΐιΙΊεοβ , οι ρεΓ ΓπιεΙιΐδ δίιιιυΐ ίο

ΓοΙϊα 6χεεπΐ3ΐιΐΓ εΐ Γβ]ίεΊηΙιΐΓ : ([ΐιοιΙ αιιίοιπ δεηδα

υπΙ)0Π13ΐ11Γ, 3 Ιΐΐυΐίδ 61 ΙΜΐίϋΙΙΟ ΟίιΓΟΙίΙί^υδ 1ΐ3ΐ)0ΐ.

Αι νίδ εοζϊΐηιΐιΗ ηε ΓαΙίοείιιαιηϋ ίιι Ιιαε ηαΐιιΐ'3

ιιιιΙΐ3 βύιιΓίδΐίοηε ουιιεί'εΐη, δειΐ ροειιΐϊβπδ 881 ,

ΐ|ΐΐ3ϊ ροΓ βε δερ3Γ3ΐΐιη εοιίδ'κΙεΓβΙυΓ. δβϋ ςιιοηκιιΐ-

ιΐκκίιιιιι ηοεεδ53ΐ'ίοπιιη βΐΐΓβείΓΪεοιη νϊιιι ικιΐιικι

Ιιη1)οΐ 3 νΐΐα ηΐ3ΐεπ3ΐί, ηιιχ νίδ δι ϊιι ηο!)ίδ Γυε-

ΓΪΙ, 3ρριΊίΐιΐδ ιΙκ'ΊΙιιγ. Γ:ιηι ηιιίειιι νϊιιι (Ι• ρίαιιία-

πιηι νίΐίο βροοίε εδδο (Ιίοίηιπδ : ςυΐρρε εαιη εΐ ίη

ΪΙΙίδ ΙΪ0Θ31 νίάΟΓΟ 1311ΙΙΙ1.ΊΙΙ1 Γ.ΐεΐΐΙΐ3ΐθ8 <|Ι1»δΐΐ3111

ιΐ3ΐιΐΓ3ΐίΐεΓ νΐηι δΐι.ιηι εχοΓεβηΙεδ, ιίιιιιι ει Γ('ρΙειιΙιΐΓ

οο ςιιού οιιίςιιε ρι•ορΓΪιιιιι ει εοηιηιικίιιιιι Γιιβιίΐ, οΐ

ίιιιροΙΙυιιΐιΐΓ :ιο ΙιίΓξεηΐ βιΐ εΓεδοεικΙιιιιι οι ^οπιιίιιηη-

(I ιι ιιι : εοΗειιι οΐίβιη ηιοϋο (|ΐΐ;οοιιικ|ΐιο Γ3ΐί(ΐηο οβ-

έφελκτικδν τών αναγκαίων πρδς τήν ύλικήν (47)

ζωήν ή φύσις Ιχει, όπερ ένήμίν γενόμενον δρ•ξ•.ς λέ

γεται. Τούτο δέ φαμεν τοΰ φυσιχοΰ (18) της ζωής

είδους είναι• έπεί δέ (49) κα\ έν έκείνοις Ιστιν ίδεΐν,

οΤίν τινας ορμά; (50) φυσικώς ένεργουμένας έν τιο

πληρούσΟα! τε τού ο'.κείου κα\ ίργϊν (51) πρδς τήν

ϊχφυσιν • ούτω κα\ οσα τής άλδγου (5'2) φύσεως έστιν

Γδια, ταύτα τώ νοερώ τής ψυχής κατεμίχΟη. Εκεί

νων, φησ'ιν, ό Ουμδς, εκείνων δ φδ6ος, εκείνων τα

άλλα πάντα δσα κατά τδ εναντίον έν ήμίν (*)3) ενερ

γείται , πλην τής λογικής τε κα\ διανοητικής δυνά

μεως• δ δή μίνον -ής ημετέρας ζωής (51) εξαίρετο•/

έν έαυτώ (55), καθώς εϊρηται, τού θείου χαρακτήρος

έχον τήν μίμησιν. Άλλ' επειδή κατά τδν ήδη προ-

αποδοΟέντα (.Μι) λίγον , ούκ Εστιν άλλως τήν λογι-

Γ0111Ϊ8 Π311ΙΓΧ ρΓοριΪΛ δΐιιιΐ, ΓΙ560 ίιιΙοΙΙί^οιιΙΪΛ ρΓ;κ- Ο κήν δύναμιν έγγενέσΟαι τη σωματική ζωή, μή δια

άίΙΧ βιιίιικε ρ.ιιΊί ρεπιιίδίη βιιηΐ. ΙΙίιιι', ίηηιιίΐ, οδΐ τών αισθήσεων έγγινομένην (57)• ή δέ αίσΟησι, έν

(55) ΚύΟύς. Ιί εύΟϋ: δέ.

(50) Ένδύονσα. Λ Β ένδύνι

(57) Κατά. Β μετά.

(58) Πρ&ς τδ νοερόν "α'< Λογισ. Λ πρδς τδ λογι

κδν τε κα\ νοερδν, Ι! πρδς τδ νοερόν τε λογικδν.

(59) Ζώντων. Κ ζώων.

(40) ΣνζΓ). Λ ζή, τά δέ.

(41) ΑίσΟιμιχω. 15 αϊσθητικώς.

(42) Έχ.περιει.Ιιι~ότο(Μ•. Β έμπεριειληφ.

-Η3ή-ψΓ*?*(Τθα<. Β γάρ τρέφ.

(44) ΑΰξεσΟαι. Α κα\ αϋς Β κα\ αύςάνεσΟα•..

Ϊ15Ί Ιδιάζον. Λ Β και ιδιάζον.

(40) Έαυτϊ\. Λ 11 εαυτού.

(47) ΎΛιχήν. Ιιι ηΐ3Γ$»ίιιβ τής υλικής ζωής.

(48) Φυσιχοΰ. Α φυτικού.

(49) ΈηεΙ δέ. Α Β επειδή.

(50) Όρμάς, Α ίιι ιιι.ΐΓ^ίιιό άφορμάς.

(51) Όργάτ. Α ίιι ιιιβι^ίιιε δρμάν.

(52) Της άΛόγου. Β καΐ τ. άλ.

(55) 'Εν ι\μ!ν. Α (ΙοΙοΙ έν.

(54) Ζωι'κ• Α Β ηοΊΙυιιΙ εστίν.

(55) Έν εαυτψ. Β έν αύτώ.

(50) Προαχοδούέττα. Λ ίιι ηΐΒΓβίηο προαπο•

δειχΟέι/Οεντα.

(.57) ΈγγίΓομέΓητ. Β έγγινομένη.



61 ΒΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΚΕδυΚΚΕΟΤΙΟΝΕ. Γ,ί

τϊ| τών άλογων προϋπέστη φύσει• ώς (58) άναγκαίως Α ΪΓ3, βχ ίΙΙίδ ιιιοΐιιβ, Ιιϊηο οηιιιία ;»1ί:ι ηιιχοιιηο,ιιο ίη

διά τοϋ ένδς και πρδς (58*) τά συνημμένα τούτων (59) ι•οιιΙΐ':ιπιιηι α ηυΙ)Ϊ8 οχβΓΟΟηΙυι•, οχοορίβ γ.ι! ίοιιίδ ραι•-

γίνεται της ψυχής ημών ή κοινωνία. Ιίοίρβ βίςαβ 00£Ϊΐ3ΐι<1ί ΓβουΙΙβΙο : ηυχ δο!» ιιίπΓίΓυιιι

ρπιοίριια \ιΐ;ι• ηοβίΓχ ρ.ΐΓ8 081 ίη 8β5β (ΙίνιηίΚ ίί^ιίΓΕΕ, 8101111 ιΐίιΐιιηι 681, ίιιι:ιμίιιι:ιιι οοηΐίηοηδ. δοϋ <|ΐιο-

111301 }υχΐ3 }3ΐη αηΐβ ιοιίιΐιιηιπ Γ.Ήίοηοιη, ΓαιΊοιιβ ρι\τ•ι1ίΐ3 ν'ΐδ οοι-ροΓΟ» \ϊΐ;>• ιιοη αΙίΙβΓ ίηοδδβ ροΐββΐ, ιΓιβϊ

ρβΓ 80Π8118 ίηδίΐ, ηΐιριο 80118118 ίη 1ιπιΐ:ι ίαφη• ΓαΙίοηίδ βχρβιΊο η;ιΐηι:ι 3ηΙβ δυυδίϊΐίΐ 3ΐηαο οοιΐδίίΐηΐιΐδ 081,

0006883ΓΪΟ ροι• υ 1 1 υ ιιι βΐίβιη οιιηι ι•(ΐ!:;ΐ'κ.Ίΐΐι!ιιΐ8 Ιιαίο 3((]ΐΐ6 εοη]υηοΐ)8 αηϊιηχ ηοδίΓΧ οοηιηιιιιιίο οχδίδΐίΐ.

Ηοοο αηΐβιη διιηΐ, φίχοιπιφιο ϊιι ηο1)Ϊ8 ϋχΐδΙοηΐϊ.Ί,Ταΰτα δέ έστιν όσα έν ήμϊν γινόμενα πάθη λέγε

ται , ά ουχί πάντως έπ'ι κακώ τινι τη ανθρωπινή

συνεκληρώΟη ζωη • ή (ϋΟ) γαρ άν ό Δημιουργό; των

κακών την αίτίαν Ιχη (01), ει εκείθεν α! των πλημ

μελημάτων ήσαν άνάγκαι συγκατα^'εβλημέναι τη

φύσει* άλλα τη ποια χρήσει της προαιρέσεως, ή αρε

τής, ή κακίας δργανα τά τοιαύτα της ψυχής κινήμα-

πάΟη, ίϋ ΟδΙ α/ΓεοΙιιε, ρααΐοηα, δίνο ρετίηνΰαΐίοιιβε,

01 ιιιοίΜί ιΙίοιιιιΙιΐΓ : (μι* ηοιι οιιιιιΐιιο ιικιΐί βΐϊουμιΐ

οιηιϊ.ι Ιιιιιιΐ3ΐΐ33 οοιιΐπΐιιία ΠαΙΠΓΒΡ 811111 (παιιι :ιϋο-

ςιιί ϋ-χ-αίοι-ΐ οαιίδΐι ιιι-ιΐυπιιη Βδδϊβηβπ ροδδοί, δι ϋ-

Ιίηο ρεοοϊΙΟΓυηι ηοιοδδΐιπ»; οαιιβχ δϊηιυΐ Ίη ηαΙιΐΓβπι

ϋο11»ΐ30 08801Η), δοι! οοιΊο φοιίιιηι ιΐδα νοίυηίαΐίβ

γίνεται. Καθάπερ ό σίδηρος κατά γνώμην τοϋ Β ο' ϊΓΐίΐΙπί, νοί νίιΐιιΐίδ νοί νίΐίί ίιιδίΓυπιοηΙα Ι.'ιΐοδ

τ.'χνίτου τυπούμενος, πρδς όπερ αν έΟετο (02) τοϋ

τεχνιτεύοντος ή ένθύμησις, προς ιΛ-ο κα\ σχηματί

ζεται, ή ξίφος, ή τι (05) γεωργικδν έργαλεϊον γινόμε

νος (ΐ:4). Ούκοϋν ε! μεν ό λόγος, ό όή της φύσεως (05)

έστιν έξαίρετον, των έξωθεν (66) έπεισκριΟέντων τήν

ήγεμονίαν εχοι, καθώς κα\ δι' αινίγματος ό της Γρα

φής παρεόήλωσε λόγος, άρχειν έγκελευόμενος πάντων

των άλογων, οϋκ άν τι προς κακίας ύπηρεσίαν τών

τοιούτων κινημάτων (07) ήμϊν ενεργήσει», τοϋ μέν

φόβου το ϋπήκοον έμποιοΰντος, τοϋ δε θυμοϋ το άν-

δρεΐον, της δειλίας δε την άσφάλειαν , τής δέ έπιθυ-

μητικής ορμής την Οείαν τε και άκήρατον ήμϊν ήδο•

νήν προξενούσης. Ει δέ άποβάλοι (08) τάς ήνίας

δ λόγος, και οίον τις ήνίοχοςι εμπλακείς τω αρματι

■ι ιιίιιι Ί ιιιοΐιΐδ οχδίδΐιιιιΐ. Ουοηΐ3ΐΙιηοι1ιιηι ΓοΐΎηιιι ιΐυηι

οχ δοηΐεηΐϊα βιΓιϋοίδ οιηϋΐιιι•, φΐοοαιημιο Γοιταηιβη-

Ιοηι 3ΓΐΊΓιεΪ8 βηίηιο νο!ιιηΐ;ΐ8 ϋβίΓιηβνβπΙ , αιΐ ϊιΐ

οΐίαηι ΓοπηαΙιιΐ', εΐ νοί βΐηϋϊιΐδ νοΙ τυίΐίοί ;ιϋου]ιΐ8

οροΓίί ϊηδίΓυηιειιΐιιηι Πι, Έ,τ^α βΐςιιϊιίοιιι Γβΐίο φΐχ

ρπιοίριι.ι ιιϊιιιΊΐ'11111 ηαΐυιχ ιιοδίιχ ρ.ιΐ'3 βδΐ οοπιηι

(|υ»3 βχΐιίηδοοιίδ ιιοϋίδ δΐιροιϊικίιιοΐα οΐ ϊιΐδϊηιΐϋΐα

δΐιιιΐ ριΐηοϊραίιιηι ουίίηοαΐ ( ηιιοιηαιίιηοιίιιιη οΐϊηιιι

δοΐ'ΊρΙιΐΓΰΟ δοπιιο ροΓ κηί^ιηα Ιοιίαιηιμιβ υΓΠΐϊοηοιιι

8π1)ίηηυϊΙ, οιιιηίυιΐδ 1)ΓυΙίδ οΐ Γ.ιΙίαιιίδ οχροΐ'ΐίΐιιΐδ

ρΐ•3Ρ08δβ ]ΐΐ!)βηδ), ΙΙϋΙΚίδ θ](ΙδΙ11ϋ(ϋ ιηοΐυδ ηοΐιΐδ 3(1

νίΐϋ ιιιίηίβίοπυιιι οΓΓιοαχ Γ.ιογϊΙ : ιηοΐιι φΐίιίοιη οΐβ-

(1ίοηΙΪ3ΐιι, ίτ3 νοΓΟ Γοι ΙίιικΓηιοιιι ; ΙίηιΐιΙίΙαΙβ οηιιΐίο•

ιηίιι :ιΙ(]ΐιο δΒουιίΙϋΙοιιι ϊιι^οιιβΓαιιΙο ; ουρϊιϋΐαΐίδ

ιτόπιν ύ-ι' αύχο\> σύροιτο, έχει (09) άπαγομενος ^ ϊΐοη ϊηιρβία (Ιίνίικπη δϊηιιιΐ οΐ ίιιιηιθΓΐ3ΐοηι ηουίδ

Ζ-ο^-ζρ άν ή ά/.ογος χίνησις τών ύπεζευγμένων φέ

ρει (70), τότε εις πάθος αϊ όρμαΐ καταστρέφονται,

οΤονδή κα'ι έπ'ι τοις (71) άλόγοις έστιν Ιδεϊν. Έπε\ (72)

γάρ οΟκ έπιστατεϊ λογισμοϊς (75) τοις φυσικώς αΰ-

τοίς εγκωμιασμένης (74) κινήσεως, τά μέν Ουμώδη

τών ζώων έν άλλήλοις φθείρεται (75) τώ Ουμώ στρα-

τηγούμενα • τά δέ πολύσαρκά τε κα'ι δυνατά είς ουτ

ϊέν οίκεΐον αγαθόν άπ.ύνατο τή; δυνάμεως , κτήμα

τοϋ λογικοΰ διά τήν άλογίαν γινόμενα • ή τε της επι

θυμίας κα\ τής ηδονής ενέργεια περ\ ουδέν τών ϋψ.η-

λών (76) άσχολοϋται (77) • οϋτε άλλο τι τών έν αϋ-

τοϊς (78) θεωρουμένοίν λόγιρ τιν\ προς τδ λυσιτελοΰν

διεξάγεται. Οϋτω κα\ έν ήμϊν εϊ μη πρδς τδ δέον

ίγοιτο ταΰτα διά τοϋ λογισμοΰ, άλλ' έπικρατοίη τής

τοϋ νοϋ δυναστείας τά πάθη, πρδς τδ άλογόν τε κα'ι

άνόητον μεταβαίνων (79) ό άνθρωπος, άπδ τοϋ δια

νοητικού κα'ι Οεοειδοϋς τη άρμη° τών τοιούτων παΟη-

νοίυρί.ιίοιιι οοικίΐίηιιΐο. δίιι βιιίοιιι Γ3ΐίο ΙιαΙιοπΗδ

αιιιίΐΐπΐ 01 1;ι:η|ικιιιι 3ΐΐΓί§α α1ί(|ΐιίδ ίιιιμϋοίΐιΐδ ('.ιπ-

πιϊ ΐ'οίΓο αΐι οι) ΙπιΙκιΙιιγ, ίΙΙοιιιιο :ι1)ΐϊρϊα1ιιι• ςιιο-

ευηςιιβ οιιηι τηΐίοηίδ οχροΐ'δ ιηοΐιΐδ ]ηιιιοηΙοΐϋΐιι

3ϋΓθΓ.ιΐ, ΐυηο ίη ρβΓίιιτΙοιϊοιιοιιι πρροΐίΐίυηοβ οοη-

νοΓίυηΐιΐΓ, ςυαίβ ηϊιηίπιιη οΐίαιη ίη Ιιηιΐίδ νϊιίοιο

ΙίιοΙ. Οιιοηίαηι βηίηι ηιΐίο ικιΐηπιΐϋιτ οίδ ίιΐδ'ιΐιβ

ιηοΐίοηί ηοη ρηοοδΙ, οη φΐίιΐοηι αηίιηαΐΐα, (|ηχ 3(1

ΪΓ.ιιη ρι•οιι;ι ;ιΙ(|ιιγ ρπιοΓινίη δΐιΐιΐ, ίπι (ΙιιιοιιΙο .ιΐιμιο

ΟΟΙΙθίΐ3ΠΐΟ δβδβ ίηνίίΤΙΙΙ ΟΟΙίΙΊοίΐΙΙΐΙ ; )|Ι1ΐ0 31116111

οιίΓηοδα δΐιιιΐ 30 νίΐ'ίΐιιΐδ ρυΐΐεηΐ , ιϊιιιιι ριορΙΟΓ

ΓαΙίοηϊδ (ΙεΓοοΙυιιι Γβιίοηο ρπηίιΐί ηυ3δϊ ηιαηοίρί3

30 |ΐΐ'.υι!;ι: ίίηηΐ, ηυΙΙιιηι ρΐ'ηρί'Ίιιηι δηηιπιη νϊΐ'Ίαιιι

οοηιιηοϋιιιιι βοηΐϊιιηΐ ; οιιρίιΐίΐηιίδ ςηοιμιο αΐη,ιιο

νοίυρίαιίδ ιΙΙίοίοηιία ίη ηιι1ΐ3 γο δΐιΐιΐϊηιϊ οεουρη-

13 βδΐ ; ηημιο ηϋικΙ ςιιϊιΐιιιιαιιι οοπιηι <ιιι.<• ίη ϋδ

αηίι:ιαιΙνι.'ΓΐιιιιΙυΐ', ΓαΙίοιιο ;ι1ίι[ΐι;ι ;ιι! ίιΐ ιριοιΐ ρΓΟ-

(58) 'ίίς (Ιοίοιιΐ Α Β.

(58") ΚαΙ προς. Καί (ΙοΙοΙ Β.

(59) Τνύτων. Α τούτο).

(60) Ή. "Η Β.

|6Ι) Έχτ). Α ίη ΙοχΙιι εΤ/εν, Ίη ηΐϋΠΠηο Ινοι.

(62) "ΕΟετο. Α Β έΟέλη.

(63) "Η τι. Β ή τι.

(64) Γινόμενος. Β γινόμενον. Α ίη ΙοχΙιι κινού

μενος, ίη ιιιηΐ'^ίΐίΟ γινόμενος.

(65) Φύσεως. Α Β ικΐιΐιιηΐ ημών.

(00) "Εξωθεν. Λ ηιΐιίίΐ ήμϊν.

(67) Α'ί»ί);ΐίίΓω»•. Β νοημάτοιν έν.

(ϋίί) 'Λποέά.Ιοι. Λ άποβάλλοι.

(Ρ9) 'ΕκεΙ. Β έχεϊΟεν.

(70) Φέρει. Α Β φέρη.

(71) ΈπΙτοΤς. Λ Β' έντοϊς.

(7-2) ΈπεΙ. Β έ-ειδή.

(73) ΑογισμοΤς. Β λογισμός.

(74) Έγχωμιαζομ. Α Β έγκειμένης.

(75) Φθείρεται. Β φέρεται.

(70) "ΐι<η\Λων. Α ίιι ιιιιιιμίιιο υψηλότερων.

(77) ΆσχοΛονται. Α Γ> ασχολείται.

(78) ΑύτοΤς. Α ίιι ιιηιιριιο έαυτοϊς.

(79) Μεταβαίνων. Β μεταβαίνει. Λ ίιι ηΐ3ΐ•|;ί(ΐο δ:;

βαίνει.
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5ΐΐ εΐ εχροιίκιΐ ύοιΙιιοίΐυΓ. ΙΓιϋβηι ίη ηοΙ)ϊ$ ηίδί Α μάτων άποχτηνούμενος.—Γ. Έγώ δέ χα\ σφόδρα (80)

ρ!Γ γ.-\ΙΊοπ«:πι !ι;ι'ο :ιά ίιΐ φΐοϋ ι•β8 ρο&ΐυΐαΐ , 30 περί τά είρημένα διατεθε\ς, Άρχει (81) μέν, έ'φην,

ιεείυπ) εδί (Ιιιο.ίιιΙιιγ, 86(1 ροίειιίαΐυπι ιιΐι'πΐίί 811- παντ'ι τφ γε νουν Ιχοντι ψιλώς ούτωσΐ χαί άχατα-

ροΓοιιΙ ηΠβοΙυβ ;ιο ροιίιιιΐιαίίοικ'δ, ηΐι εοβ'ιίαίποε σχεύως δι' ακολούθου προελθών ό λίγος, ευ δχειν 56-

:\1(\\η• (Ιίνίπα ιιαΚιτα, (Ιιπη ίιιιροΐιι εΐ απΙοΓΟ ε]ιΐδΐηο(1ί ξαι καΐ μηδαμοΰ παρεσφάλθαι τη; αληθείας.

3ίΤ(!ΐΐιιιιιιι βία,ιιε ρβΐΊΐιιΊκιΐίοιιιιιιι ϊη ρεουϋεηι όβ£βηβΓ•1 ει βΟεταΐυι*, 3(1 Γ&Ιϊοηίδ εχρεπεηι, δΐιιΐΐιιιιι ει αηοεη-

Ιειη ιιαΙιίΓαιιι Ιιυηιο ΙιηΐιδίΙ αΐιμιβ ΐπιιΐϋΓοπιΐίΐΐυΓ. — Ο. Ε|$ο νεΓΟ :ΐ(1ιιιθ(1ιιιη Ιιβιιε ι•ιμ;ι ι•;ι ιρι.ι• (Ιί<1:ι

εΐ'ΑίιΙ ιιΟοοίυδ, διιΠίοίΐ ςιιίίΐοη1, ίικριηηι, ουίνίδ οεΐ'Ιε οοπίιιΐο ίΐ3 ηικίο ;ιΐιριι.• δΐιιιρίίοίίβι-, ηιιΐΐα ικΗιίϋίυ

Ι>Γθ1)3[ίοιιε, ριτ ευΐ)8Ε(]ΐΐί'ηΐί» εοηβεηίαηεαηυε ρΓΟβΓΟδδβ ογοΙϊο, ία γοοιβ οδδε, εΐ ηυδο,ιιηπι α νεηΐιΐε

α1)•ΓΓαΓ8 νϊιΙεβίιΐΓ.

δοιΙ φιοηίαηι Μδ ςιιί ίη ;ιιΐίπιιι πυίϋεηι εοηιρεη-

ιΐ ϊ ϊ-, «Ι<ριβ ίιικίπιιηειιΐίδ 3Γΐίίίείοδϊ8 :ι ι μ,π κιιίιΙ ίβ

οχοΓοίΙαίί £ΐιηΐ, Γ.ιΐίο (Ιεηιοη$ΐΓ3ΐΊοηιιιη 3(1 Γκίεηι

Γ:ι.ΊυικΙ::ιη δυΠΐοεΓε νίιΐοΐιιτ : ηοΐιιδ νεΓΟ όΊιηίυπ)

Έπε\ δέ τοις μέν τάς τεχχινάς εφόδους μεμελε-

τηκόσι τών άΐιοδείξεων , δ συλλογισμός ίκανδς (82)

εις πίστιν δοχεΐ• ήμΐν δε πάντων τών τεχνικών συμ

περασμάτων έξις (83) πιστότερον είναι ώμολο-

ιιιιπ 051, ςιιίιι οηιιιίϋιΐδ 3Ηί(ίοίθδί8 οοηοΐιΐδίοιιίυυδ Β γεΐτο (81) το δια τών ιερών της Γραφής (85) δι-

αιΐ Ιί.Ιΐ'Ίΐ Γ;ι<κίιΊ:χιι ηΐ3£ΐ8 ίϋοηοιιιη 8ίΙ, »ε ρΐιιβ

νίΓΙΙΙΐη 1ΐ3ΐ)6Γ6 (1θ1)03ΐ ϊιΙ, ςΐ10(Ι ρΟΓ 830Γ3 δΰπρίιι-

γ.ο (ΙυείΗΐιεηΙ» :ΐ|ΐ|ΐ;ιιοΙ : ρΓΧΙΟΓ 63 <\υχ ά'ΜΆ δΐιηΐ,

(|ΗΧΓειιάυιη εδδε ορίηοι•, αιι όΊνίιιίΐιΐδ διιμβεδίβ 3ε

ΙΓ3(ΙΪ13 ιίοιίπηα οοηοοπίοΐ ηΐα,ιιο βυ ίϊδ ηοη ιΐίδ-

εινρεί. —Μ.ΑΚ|υεϋΐ3:ΕΓ<μιί8, ίηςυίι, οοηΐΓ3(1ίχεπΐ,

ηιιΐη ίη εο δοΐο, οιιί δοπρίηΓίπιπι Ιεδίϊιηοηϋ 3(1-

εβί δί(;ίΙ1ιιηι, νοΓΪΐαδ ροηεηιΐβ δίΙ? ΟιιοείΓεβ δι

οροιίεΐ οΐίβηι ενβηβεΓιεχ άΌείπηο! ηοηιιίΙΓιΙ 3(1

ρ.ΊΐΐΊΗ-ίπίιΐϋΐ αίςυβ άΌΓεηδίοηεηι Ιιυρίδ (ΙοβηηηΓίδ

βιςιιο δοηίοηΐίαί αϋΙιίΙιοπ\ ηοη ίηίειιιρεδΓινα ιιουϊδ

ΓιιεπΙ ζίζβηίοπιηι δϊηΓιΓιΙιιιΙίηίδ οοιΐ5ΐά\•Γ3Γιο. δρητ-

μι•1ι:ιΐ οιπηι ίΙΙϊε ρβΙΟΓΓαιηίΓιβδ Ιιοηιιηι δβπιειι ( ηο$

3ΐιΐοηι Γ,ιιιπΓκι ρίβηβδίιηιιιβ) ; οΙ)86ΐ-ν3ΐο αιιίεηι Ιεηι

δαγμάτων άναφαινόμενον ■ ζητεΐν οΐμαι δείν επ'ι τοΓς

είρημένοις, ει ή θεόπνευστος διδασκαλία τούτοις (80)

συμφέρεται (87).—Μ. Ή δι (88), ΚαΙ τίςανάντείκοι,

φησ\, μη οϋχ\ έν τούτφ μίνο) την άλήΟειαν τ•.βέ-

σΟω (89), φ (90) σφραγ\ς ίπεστι της γραφικής (91)

μαρτυρίας; Οϋκοΰν εϊ χρή τι καΙ τής τοϋ Ευαγγελίου

διδασκαλίας πρδς τήντοΰ δόγματος τούτου συνηγορία•;

παρσληφΟήναι, οϋκ άπίι καιρού γενοιτ' αν ήμΐν τής

παραβολής τών ζιζανίων ή θεωρία. "Εσπειρε γαρ

έκεϊ τδ καλδν σπέρμα ό οικοδεσπότης ( ημείς δέ πίν-

τως ό οίκύς [92] έσμεν) • καθεύδοντας δέ τους ανθρώ

πους έπιφυλάξας ένέσπειρεν ό έχθρος τψ τροφίμ(;ι το

ίχρηστον, αύτώ τώ σίτω κατά τδ μέσον ένθε\ς τ!< ζι-

ζάνιον. Κα\ συνεβλάστησαν (95) άλλήλοις τά σπίρ-

ρΟΓΟ (]υο Ιιοιηίηοδ ίοΓΠΐΪΓειιΙ, ΐηΐηιίηιβ ίη εο, ιριοιΐ ** ματα. Οΰ γάρ ην δυνατόν τδ αύτώ τώ σίτψ έντεθέν

:ι | .ι ιι ι ιι 0Γ31 3(1 ηπΐι•ίεηι1ιιηι, ίηΐ(.τ]εεΐο ίηΐεΓ ΓΓϋ-

κιιίιΙιιπι ζϊζηιιϊο, δεηιεη.ϊιπιΓιΙε δρ.ίΓδϊΐ. Εβηιιε δε-

ιιιίιΐ3 ηΐιοπιιιι ιιηα ειιηι 3ΐΐεΓο δίηιιι! μι-ι η,ιικιν( πιπί

εϊ εηηΐ3 δΐιιιΐ. ΓίεΓΪ εηϊιη ηοη ροΐεΓηΐ, υ ι βειιιεη,

ςιιοϋ ϊηΙεΓ ϊρδυηι Γι-υιηεηΐιιηι εοη]εεΐυηι γγβΙ, υη3

οιι ιιι ίΙΙο ηοη ε\8Ϊ8ΐεΓ0ΐ 30 (*6πηϊηηι•εΙ. νεΙ»1 3ΐι-

ΐοιιι ρι•;εί.05 εϊ ϊηβρεείΟΓ Βε^εΓίδ ιηίηίδίΓΟδ ονεΙΙεΓε

ίι! <\ιιοιΙ ίιΐϋΐίΐε εΓ3ΐ, ρΓορίεΓεη ιριο Ι ίη ταύίεο

εοηΐΓ3Γΐα ίηΙβΓ δε εοβίιιϊδδεηΐ 3ΐ(|ΐιε εοιιεΓεία εδ•

5οηι, ηο ιιιιη >Ίΐιιι ηΐίεηο ίιΙ ιριοιΐ 3(1 ηΐΚΓϊβικΙιιπι

3;ιΐιπη 08801 ενοΙΙεΓοΙυΓ. Ταΐεβ εηϊιη ηιιϊιιιχ ηρρε-

Ιΐΐυδ ιΊ ϊιιιριΊιικ ρβι' Ιιοικι δθΐηίη3 δπ'ϊρΐιιπιιιι

οδΙεικΙεΓΟ ρυΐ3ΐικΐ8 : ηιιοπιιη δοιιιϊηυιιι ιιιιιιιιι>]ΐΐ(ΐ(1-

σπέρμα (94) μή συν ίκείνω βλαστήσαι. Κωλύει δέ τους

ΰπηρέτας δ τής γεωργίας έφορος μή (95) άποτίλλειν

τδ άχρηστον διά την έν τη1 ρΊ'ζη τών εναντίων συμ-

φυΐαν , ώς άν μή τδ άλλίτριον (90) συνεχτίνει (97)

τδ τροφιμον. Τάς γάρ τοιαύτας τής ψυχής ορμάς διά

τών καλών σπερμάτων οίόμεθα τδν λδγον ένδείκνυ-

σθαι, ών ϊχαστον, ε! μόνον πρδς τδ αγαθόν έγεωρ-

γεΐτο, τδν τής αρετής έν ήμΐν (98) καρπδν πάντως

έβλάστησεν. Επειδή (99) δέ παρενεσπάρη τούτοις ή

περί τήν τοΰ καλοϋ κρίσιν δι' άμαρτίαν (1), κα\ τδ

δντως κα\ μίνον κατά τήν ιδίαν φύσιν καλδν, διά τοϋ

συναναφυέντος βλαστού τής άπατης έπεσκοτίσθη (2)•

(τδ γάρ έπιθυμητικδν ού πρδς τδ#ύσε•. (5) καλδν ου

ηιιο 81 3(1 Ιιοηυηι <ΙιιΜ;ιχ;ιΙ οχοοΙογοΙιιγ, νϊιΐυΐϊδ ρ χάριν (4) κατεσπάρη ήμΐν έφύη (5) τε κα\ άνέδρα•

Ι'πιεΙιιιιι ηοΙ)ϊδ ρΓΟΓδίΐδ ρΓΟίΙυεεΓΟί. δοΙ (ριοιιϊβιιι μεν, άλλα πρδς τδ κτηνώδες κι\ άλογον τδν βλαστδν

]υ\ΐ3 Ιιχο ίιΐδροΓδίΐδ εδί εΓΓΟΓ 0ΪΓ03 ]ιΐ(1ϊοίυιιι 1)0ΐιΐ μετεποίησε τής περ\ τδ χαλδν ακρισίας, πρδς τούτο

(80) ΚαΊσρόδρα. Καί ιΐείεηΐ Α Β.

(81 ) Άρχει. Α Β άρχεΖν.

(82) Ικανός. Α ίκανώς.

(85) "Εξις χιστότερον. Α Β άξιοπιστότερον.

(8Λ) ΏμοΛογεΐτο. Α Β ομολογείται.

(85) Τής Γραρής. Β ϋκίεΐ.

(80) Τούτοις. Α Β ιΐείεηΐ.

(87) Συμφέρεται. Α ίη ηΐ3η;ίηε έμφίρεται.

(88) ΊΙ δέ. Α ει δέ χαί τις άν , ίη ηιαιςίηο ή δέ χαί

ις. Β ϋείεΐ αν.

(89) ΤιΟέσΟω. Β τίθεσθαι.
(90) ΎΩ. Α ίιι Ιονίιι ώς, ιιι ιιιαι-μίιιο οι.

(91) Της γραφικής. 15 εκ τής γρ.

(.92) Ό οίκος. Α ίη ηιηι-ςίοο δ κόκκος.

(95) ΣυνεβΛάστησαν. Α Β συνεβλάστησεν.

(94) Σπέρμα (ΙεΙεΙ Β.

(95) Μή. Α μή κα\ συν, Β μή οΰ σύν.

(1)0) Τύ άΛΧύτριον. Λ τώ άλλοτρίφ.

(97) Συτεκτίνει. Α ίιι ΙεχΙυ συγκαταλύτ), ία ΙΠ3Γ-

βίιιε συνεκτελή. Β συνεκταλαίη.

(98) Έν ήμΐν. Α άν ήμΐν. '

(99) Επειδή. Β έπεί.

(Ι) Δί' άμαρτίαν. Α Ο δ'.αμαρτία.

(2) Έπεσκοτίσθη. Α ίη ΙεχΙυ έπεσχοτώθη, Ιη

Π)3Γ§ίηε έπεσκοτίσθη.

(3) Ίο φύσει. Λ το κα\ τη φύσει, Β τδ τή φύσει,

(4) 05 χάριν. Β ου κα\ χάριν.

(5) Έφύη. Β ένεφύη.
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τήν τής επιθυμίας ένεγκαΰσαν (0) όρμήν. Ωσαύτως Α οΐ ΗοηεβΙί, βίςοο ίιΐ οηοά1 Γοϊρβα 36 βοΐυηι εχ βϋ'ι

χαΐ τδ τοΰ Ουμοΰ σπέρμα ού πρδς άνδρείαν έστόμω-

σεν (7), αλλά πρδς την των (8) ομοφύλων μάχην

έξώπλισεν ή τε της αγάπης δύναμις των νοητών (9)

άπέστη, περ\ την των αισθητών άπόλαυσιν πέρα τοΰ

μέτρου όλομανήσασα(ΙΟ),καΊ τα άλλα τον αύτδν (II)

τρόπον, τους χείρονας βλαστούς άντ'ι των κρειττόνων

έςήνθησεν • ) τούτου χάριν άφίησιν 6 σοφδς γεωργδς

το έμφυέν τψ σπέρματι βλάστημα εν αύτφ είναι,

προμήθεια τοΰ μη γυμνωθήναι των κρειττόνων ήμδς,

καθόλου της επιθυμίας τω άχρήστω βλαστώ συνεκρι-

ζωβείτης. Εί γαρ τοϋτο πάθτ) (12) ή φύσις (13), τ£

έσται το έπαΐρον ημάς προς τήν τών επουρανίων (14)

συνάφειαν; ή της αγάπης άφαιρεΟείσης (Ιο), τίνι

τρόπω προς τδ θείον συναφθησόμεθα ; Τοΰ 6ε θυμοϋ

ιιπΙιιγ.ι Ιιοηιιιπ «ε γοιΊιιιιι εδί, ρει- ρεπηεη Γγι•ιι«Ιϊ5

61 (Μ'ΐοΐ'ίδ, ςυοιΐ ιιιια εχεΓενίΐ , οΙιΙοηοΙίΓΟίιιιη «Ι

ο1)δουι;ιΐιιηι 631 : ( η»ηι εοηειιρίδεειιιΐί νϊ$ ιιοη 3(1

ίιΙ, ([ΐιοιΐ ιιηΐιιι» Ιιοιιιπιι εϊ 1>οη<>δΙυη> εβί, ειφιβ

βΐ'ϋΐίη ηοϋίβ εΐίβιη ϊιΐϋϊΐα β$1, ειιβίη εβί ει εχοι•ενίΙ,

5(:ι1 3(1 1)ε$1ία1ειη ρεοοπηβηια,ιιε εϊ πιΐίοηίδ εχρει•-

ΐοιη ικιΐιιπιιη , εο ηρρείίΐιιιη ει ϊηιρεΓΪιιηι ευρ'κΓι •

ΐϋΐΊ$ ταρίεηΐε, ρΓανο είι•ε3 Ιιοηιιηι 3ε τεείυηι ]ιι-

«Ιίοϊο , ςοι-ιιιοιι ΐΓ3ΐι$[ΐιιιΐ3ν'ΐ. Ιΐίϋϋΐη ϊΐ'36 ςυυηιιε

βειικτι ιιοιι ηιΐ ΓοιΊ'ιΙιμΙΊικμιι 6Χ3ειιίΙ, κειΐ 3(1 ριι-

βΐιοηϋιιιιι πιπί ροροΙηπΟιι* 3ε ρΐΌχίηιίδ ηοβ :ιπιιη-

νίΐ ; ϊΐεπίφΐε άίΐεείίοηίδ νίβ ;ιΙι Ηβ, <ιιι:« ηιεηΐβ

ρίΜτϊρϊιιιιΐιη-, (Ιίδεεδδίΐ, εϊ ίη ΙϊηεηοΌ πΊιιΐδ $ιιΙ>

»ειΐδΐιιη ε3(1εηΐΊΙ•ιι$ εϊ ιιΐ3ΐεη3ΐί1)ΐΐδ υΐΐΐ'3 ηιοιίυιιι

κατασχευασθέντος (16), ποίον όπλον κατά τοΰ προσ- Β ίηδχηίνίΐ βίςιιε (1ε1)3εε1ι»ΐ3 ρβΙ, εϋΒίει-βα,ιιε εοίΐεηι

παλαίοντος έξομεν ; Έφίησι (17) τοίνυν τά νόθα τών

σπερμάτων έν ήμϊν δ γεωργδς, ούχ ώς άεΐ (18) κατα-

κρατεΐν της τιμκυτέρας σποράς, άλλ' ώς αυτήν τήν

άρουραν ( οΰτω γάρ τήν καρδίαν τροπικώς (19) ονο

μάζει ) διά της έγκειμένης αύτη φυσικής (20) δυνά

μεως, ήτις έστ\ν ό λογισμδς, τδ μέν ξηράναι τών

βλάστη μάτων, τδ δέ κάρπιμον κα*ι εύθαλές άπεργά-

σασθαι. Εϊ δέ μή τούτο γένοιτο, τω πυρ\ τήν τής

γεωργίας διάχρισιν ταμιεύεται.

ιηοϋο ρβ]θΓ3 ρΓΟ ηιοΜοπΙιιΐδ £επιιίιΐ3 ρΓοόΊιχε-

ηιηΐ:) ίιΚίπ-ιι ρπιιίθηδ :ι^ι•ϊι οία ^οηποιι ϊηηβΐιιιη

δεηιίηί ίη εο ίηοβδε δίηίΐ, ίά ρΓονίιΙοηβ βΐηυο ι-ι-

νοιιβ ηε ιπεϋοι "1.1115 ηικίι-ιιιιιΐ', $ϊ υηβ ευηι ίηιιΐίΐϊ

^(ΊΊΐιίιιο ειιρί<11ΐ38 ρεηίΐυδ ΓιιεπΙ εχδΙίι*ρ3ΐ3. δι

Ιιοε εη'πιι ηεείιίοπΐ Ιιιιπιαηοβ η.Ίΐιιπν, αυίιΐ επί ςιιοιΐ

ιιθ8 οιίββΐ ει ίηεϊΐεΐ 3(1 εαβίεδίίυι» εοη'ηιιείίοηεηι

ηίψιο ρΐ'ορίιΐι|(ΐίΐ3ΐειη? αυΐ 8ΐι1)ΐ3ΐ3 (ΙίΙοειίοηο, ςυ.3

Γβΐϊοηε ευιη ιΐίνίιιο ηυηιΐηε εορϋίβυϊηιυι• εϊ εοιψιη-

1;ιίιιιιγ? 1ι•» ίίειιι εχδΙίηείΒ, φπΙ.ιΐδ βπηίδ 3(1νεΓ8ΐΐ8 τε1αεΐ3ηΐεηι ιιΙοπιπγ? ΠεΜικμι'Ι ίβίΐιιι• ίη ηοϋίβ αβΓΪ-

ι-οΐα βεηιίικι αι!υ1ΐι-ιίπ:ι, ηοη ιιΐ βειηρεΓ ρΓκνηΙεαιιΙ 3άνβΓ5ΐΐ8 ρΓείίοβίΟΓβιη 8εςε1εηι, βοιΐ ίιΙ ίρ$3 ΙεΙ1ιΐ8(ί13

βηίπι βΐΐε^οπεβ 3ε ρεΓ ηιοο'αιη ΐΓαηδΙαίίοηίδ εοΓ ιιοΓηίιΐΐΙ ) ροΓ ίιΐ8Ϊι;ιηι ει νίιη ιι:ι1ιιι-;ιΙρπι, ςυκ εβί Γ3ΐίο,

ιΐϊαιΐ ({υίιίειη ςειηιεη ;ιιό('.»ι ί:ιΐ ει εχβίυεεί, αΐίικί νει•ο Ιίοι-ίιΐιιηι ηΐηκε Γιιι^ίΓοιαηι εΙΓιείαΐ : η,υθ(1»ί ί(1 ΠκΊιιηι

ηοη ΓυεΓΪΐ, ϊςηί άϊβεπηιεη 3βΠ ρΓονεηΐυδ Γιιεϊοηϋιιιη ΓεδεΓνβΐ.

Οίικοΰν εί μέν τις τούτοις κατά τδν δέοντα χρή- ~ Ουοεΐτεβ κϊ ςιιίιίοιιι βϋςιιίδ ΙιΪ8ΓεεΙε εϊ 'ΐ3ΐιΐΓ3ΐϊο

σαι (21) λόγον, έν αύτώ (22) λαμβάνηται (23) εκείνα,

χα\ μή αύτδς έν έκείνοις, άλλ' (24) οΤόν τις βασιλεύς

τί| πολυχειρία τών υπηκόων συνεργώ χρώμενος, ^ον

κατορθώσει (25) τδ κατ' άρετήν σπουδαζόμενον. ΕΕ

ίέ έκείνοις (26) γένοιτο, καθάπερ δούλων τινών έπα-

ναστάντων τώκεκτημένφ, καΊ έξ ων δραποδισθείη (27)

ταΐς δουλικαϊς έπινοίαις (28) άγεννώς ύποκύψαι (29),

κα\ κτήμα γένοιτο τών ύπεζευγμένων κατά τήν φύ-

σιν αύτώ, πρδς εκείνα κατ' ανάγκην μετατεθήσεται,

πρδς άπερ άν ή έπικράτησις τών καθηγουμένων

βιάζεται (30). Εί δέ (31) ταύτα τούτον έχει τδν τρό

πον, ούτε άρετήν, ούτε κακίαν έφ' εαυτών ταύτα άπο-

φανοϋμεθα, όσα κινήματα τής ψυχής δντα έπ'ι τ"β

εξουσία τών χρωμένων κείται, ή καλώς ή έτέρω; (32)

ίχειν. Άλλ' όταν μέν αύτοΐς πρδς τδ κρεΐττον ή

ροΒίαΙαΐ ιιι.ιΙιιγ, ει ϊιι Βεβε ηιιϊιίεηι Γεείρϊ3ΐ ε», ηοη

ηιιίοιη ϊρδβ ίη ροΙε8ΐ3ΐεη) ίΙΙοιιπιι γρ(Π{;;ιΙιιι-, βεϋ

Ι311(](13ηΐ Γεί 3ΐίφ1Ϊ8 1!ΐ;ΐ^Ιΐ;ΐ 111811(1 ίίιίΙκΙΪΙιΙΙΊΙΙΙΙ 3(1-

]ιιΐιί(•ο ιι(;ιΐιιι•, Γ.Ίΐ'ΊΙίιι* 388εευ1υβ ΓιιεήΙ ίιΐ ςηοιΐ

ευηι νΪΓΐυΙβ κΙΒεεΓΟ εοηείυΓ. 8ίη αυΐεηι ςυεηιαιί-

ιποιίιιηι Πεπ βοΐβΐ, εοηι βει-νί :ιΓιΐ|ΐιί »(ΙνεΓ8(ΐ8 ϋο-

ιιιίιιιιιη ίηδίΐΓβοηΐ, ϊΙΙϊ 8 οΐιηοχίυβ ΓυοπΙ, ει ββττίΐί

3ΓΓ0£3ΐιΙίαΐ βίςυε εοηΓιϋειιΙίχ «Ιεββηεπ 3ΐ)]εεΙοςιιο

:ιιιίιιιο βυεειιιηϋειίΒ, 8εΓνιΐ8 ει ιηβηείρίυιη εοΐ'υιη

Γ;ΐί-Ιιΐδ δίΐ, ΐ|ΐι,ι: ιΐ3ΐυτ3 εί κιι1ι]εεΐ3 βυιιΐ, 3(1 ε:ι ηε-

εε883ΓΪο ΐΓίκΙιιεεΙυι-, ςυο νίβ η^ειιΐίιιηι εηιη ϊιτιρ•ι—

ΙβιίΙ. 0 1 1 ο < 1 κι Ιΐ3>ε ίΐ3 8ΐιηΙ, ηεηυε νΪΓΐυΐεηι ηεςιιο

νίΐίιιη) ρεΓ βε$ε Ιιχε ε8$ε ρΓοιιυΐιΐίαΙιίηιιιβ, ιμΐιΰ

ευηι 3ηίηιχ ιηοΐιιχ βίηΐ, ίη ροΐεβΙ»ΐε εί :>ι 1>ϊ 1 1 ϊ<>

υίειιΐίιπη δίΐιιιιι 631, ΓεεΙίηε αιι |η :ινί βϊιιΐ. δοιΐ

(6) Ένεγκονσα*. Α Β ένεγκούσης.

(7) '£στ<ί/ίωσίν. Β άνεστόμωσεν.

(8) Την των. Τήν (ΙεΙεί Α.

(9) Γών νοητών (ΙεΙεί Β.

(10) ΌΛομαη'ισασα. Α Β ύλομανή σασα.

(11) Τύτ αυτόν. Α εί Β ρΓΧίιιίΐΙαιιΙ κατά.

(12) Πάθη. Α πάθοι.

(15) Ή φύσις. Α βαΊΙίΙ ανθρωπινή.

(14) ΈχονρανΙατν. Α ουρανίων.

(13) ΆφαιρεΟ. Α άναγρεθείσης.

(16) ΚατασκενασΟέντος. Α ίη Ιεχίυ κατασδε-

σβέντος, ίη ιιιηΐ'^ίιιο άποσβεσθέντος.

(17) Έφίησι.. Α άφίησι.

(18) Άεί. Α είσαεί.

(19) Την χαρδ. τροχ. Β τροπικώ; τ. καρδ.

(20) Αϋτχί φυσικής. Αύτώ φυσικώς.

(21) Χρήσαι. Α ίη Ιεχίυ χρήσεται, ίιι ιικιι-ςϊιιε χρή-

σαιτο.

ί22) Έν αύτω. Α έν έαυτώ.

23) Ααμβάνεται. Α Β λαμβάνων.

24) ΆΧΙ'. Β γενόμενος.

(25) Κατορθώσει. Α ίιι ιιΐ3Γ£Ϊιιε καρτορθώσοι.

(26) Έχείνοις. Β έπ' έκείνο&ς.

(27) Έξώνδραποδ. Α έςανδραποδισΟείη καί,Β ές-

ανδροποδισΟείη.

(28) Έπινοίαις. Λ άπονοίαις.

(29) Ύποκύψαι. Α Β ύποκύψας.

(30) Βιάζεται. Α βιάζηται.

(3Ι)Διί.Βδή.

(32) Έτέρως. Α ρΓ.τίΓι^ίΐ ώς.
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ςυ«ηο\> ιηοΐιΐδ εοηιηι β<1 οοιιυηι ίικ.Πηηΐ, 1»υοΊιηι Α κίνησις η, επαίνων γίνεσΟαι (55) ΰλην, ώς τώ Δανιήλ

Π1318Π3 βχδϊδίυιιΐ, ιιΐ Οβηίοΐϊ ουρϊ(1ϊ13δ 30 (Ιβδϊσχ- τήν έπιθυμίαν, κα\ τω Φινεές τδν θυμδν, και τψ

καλώς πενθοΰντι την λύπην. Γ.ϊ δέ ττρί»; τδ χείρον

γένοιτο ή (δοπή, τότε πάθη γίνεσβαι ταΰτα κα\ όνο-

μάζεσθαι 34).—Γ. Έγώ(55), ταΰτα διεξελΟούσης (56),

ι'ιαιιι, βΐ ϊγβ ΡΙιϊιιοοδΟ, βϊςυβ α,ιιϊ γοοΙο ΙιΐββΙ, άοίοι•.

δϊπ αυΐβιιι άΑ ανιεπιΐδ ρΓορβηιΙοιιΙ, Ιιιηο ββεοΐιΐδ

βε ριτΙυι•1)3ΐϊοιιοκ €1 δΐιηΐ οι ηοηιϊιιαηΐϋΓ. —0. Ε{ξθ

νβΓΟ, οιπη Ιιΐ8 οιροδϊΐϊδ (|ΐπ6νίδδβΐ, βΐ βχΐςιιυιη

(]ΐιί(Μ;ιιιι βρ3ΐϋ ΐιιΙΟΓΟοάοΓβ ββΓηιοηΐ ρβδβα βδβεΐ,

βίο,ιιβ ϊρδο ιηεηΐε οοΐΐβ^ΐδββιη ε3 ςυ* οΜοΙβ 6Γ3ηΙ,

πίΓδίΐδ »<1 ρποιτπ) οοηδβ(ΐιιοηΐ'ΐ3ηι εοπηοηίδ ου-

οογπ, ςιιο ;ι<-ι•ΓΐΊι.ιΐιπ Ιΐεπ ροδδβ υΐ (ΙϊδδοΙαΙο εοΓ-

Ι'ογι' ΐΐιίιπΐ εδδοί ϊιι οίβηιβηΐίδ ; 3ΐουβ ίΐ3 3(1 ηι:ι-

(,'ίδίΓ.ιιη : ΓΙιΊ 051, ιιιΐ|ΐΐ3ΐιι, ϊΐΐιΐιΐ ι|ιηη4 νιιΙβΟ ρ3δδϊιη

]ηοΙηΐιΐΓ Ογοϊ ει ϊηΓβΓηΐ ηοπιεη : ςιιοιΐ πιιιΐΐιιιη

ψι'κίοηι ίη *-ι»ιι -ιΐι-ΐ ικΐίηο νϊΐίυ , ηιιιΙΙιιιιι ίίβηι ϊη

δΟΓΪρΐίδ Ιιπιι βχίοπιίδ Ιιιηι ηοδίΓίδ ρΪΓΟυηιΓοΗυι•;

ϊη φίοιη πιΓβπιιιιιι Ιοη^ιιαπ» Ίη ηυοοΜίίπι Γεοορίβ-

οιιΐιπη οιιιηεδ Ιιϊηε ριιΐ.ιηΐ .ιιιίπι»5 ΐΓ3ηδΐηϊςΓ3Γβ ?

Νοη βηϊιη οΙεηιοηΐ3 Ογοιιιτι βΐ ίηΓεπιιιιτι άΊχεπ».

—Μ. Αο Ι1138Ϊ81Γ3 : Υί(1οι•ϊδ, ίιιφιίΙ . ηοη 3(1η)0(1ιιηι 31-

Ιοικίίδδο, ει «ηίιιιιιιιι δϋπηοηί 3(11ιί1χιίδδε. ϋιιηι εηϊιη

άίοβΓβιη ΐΓ3ηδΐ3ΐϊοηεηι απίπιαε εχ εο ψιοιΐ νκίοΐυι-,

ίίιτί 3(1 ϊ(1 ιμκχΐ ηοη νϊιίεΐυι•, ηίΐιίΐ ρυΐ3ΐ)3ηι ηιε

ρπΒίεΐΊΐιϊδϊδδο ςιιοί (1ο ϊηΓοπιο α,υχι-εΓείιΐΓ. Νβο

εηϊιη «ιίιιι! (|υϊ(1ρΪ3ηι ηιϊΐιϊ νίιΐοΐυτ ιιιηι ϊη οχίετηο-

πιηι Ιϊΐιιϊδ, Ιαιιι ϊη ιΐίνίηα δοηρίυπι ρεΓ Ηοο ηο-

ιικίι $Ϊ£ηίίΪ03τί, ϊιι φιο «η'ιηιαδ Οδδε (ΙίουηΙ, ρπΐ'-

Ιοιί]ιι3ιιι ϊιι Ί(1 ηιιιηΙ ει οΐΐίοιιηιιιι βδΐ ει ηοη νϊιϊβ-

ΙϋΓ,ΐΓ3ΐ\δϊΐϊοηεηι.—Ο. Κι φκι ηιίοιιε δυΐιίοπΜηοιιιη,

'ιιιφι;ιιη, Ιοοιιιιι ηοιιιιυΐΐί ϊΐα ϋϊοϊ εχϊδίίιηβηΐ, : ι ! , ρ . .._-

έ-ειδή παυσαμένη βραχύ τι Εδωκε τώ λόγιο διολιπβϊν,

κα\ συνελεξάμην τη διάνοια τά είρημένα, πάλιν ίτΛ

τήν προτέραν διέδραμον (57) ακολουθίαν τοϋ λόγου,

έν ψ κατεσκευάζετο, μή αδύνατον είναι τήν ψυχήν

διαλυθέντος τοϋ σώματος εν τοί; στοίχε ίοις είναι.

Κα\ τοΰτο εΐπον προς τήν διδάσκαλον (58)• Ποΰ εκείνο

τδ πολυΟρύλλητον τοΰ άδου όνομα • πολϋ μεν έν τη

συνήθεια τοϋ βίου , πολύ δε Ιν ταΐς συγγραφαΐς ταϊς

τε ίξωθεν κα\ ταϊς ήμετέραις περιφερόμενον, εις 8

πάντες οΓονται καθάπερ δοχίϊον (59) ένΟένδε τάς ψυ-

** χάς μετανίστασθαι ; Ού γαρ άν τά στοιχεία τόν άδην

λέγοις. —Μ. Κα\ ή διδάσκαλος (40), Δήλος ή (41).φησ\,

μή λίαν προσεσχηκώς τψ λόγω. Τήν γάρ έκ τοΰ

δρωμένου πρδς τδ άειδές μετάστασιν τής ψυχής ει

πούσα, ουδέν ώμην άπολελοιπέναι (42) εις τδ περί

τοϋ άδου ζητούμενον. Οϋδεν (45) άλλο τί μοι δοκεϊ

παρά τε τών ίξωθεν κα\ -αρά τής θείας Γραφής τδ

δνομα τοΰτο δ'.ασημαίνειν , έν ω τάς ψυχάς γίνεσΟαι

λέγουσι, πλην (44) εις τδ άειδές κα\ αφανές (45)

μετέχουσιν. — Γ. Κα\ πώς. εΐπον (46), τδν ύποχΟό-

νιον χώρον οΓονταί τίνες ούτω λέγεσΟαι, κα\ έν αΰτ^ι

κακείνων (17) τάς ψυχάς πανδο/εύειν, καθάπερ τι

χώρημα τής τοιαύτης φύσεως δεκτικδν τάς άποπτά-

σας ήδη τής ανθρωπινή; ζωής προς έαυτδν έφελκό-

ϊΐΐυιη ίη δε.ιε «ιΓιιιιιΐϋ ψι;ΐΜ Ιιοδρϊΐϊο εχεϊρεΓε, 13η- Ο μ.νον;

(ΐα.ιιη Γεοερΐ3ουΙιιηι (|ΐ!0(1ι!:ιιιι .ήΙ Γεο'ιρίοιιιΐιιηι ρ]ιΐ5ΐιιθ(1Ί ηηΐιίΓηηι ηρίαηι εΐ ιιΐοηειιιιι,πυοιΐ 638 ςοχ}ηπι οϊ

ΙΐυΠΙΠΜίΙ νϊΐ» θνθΐ3ν0ΓΪ1ΐΙ, 3(1 86 3ΐΐΓίιΙΐΗΐ ?

Λ. Λι ηίΐιϊΐο ηιβ^ϊδ, ϊηςυϊΙ.ηιβ^δίΓΒ, ρεΓ Ιιβηο ορι-

ηϊοιιοιη εεηΙεηΙΪ3 :»1(|αβ ϋοοίΐ'ίιια υοδΐΓ3 ίιιΐίητια-

Ιιϊΐυτ ει 1»;(1οΙυΓ, εΐϊβπίδϊ \6Γ3 Ιιη ογβΙϊο οδΐ. Ναηι

ρΐ'ορίεΓεα ςυθ(1 νοΓίβχ οοοίβδίϊδ δοοοιη οοηΐϊηυιΐδ

01 ΪΙΙ(1ίδδθΙϋΙ>ΪΙΪδ βδΐ, 0Ι11ΙΙΪ3 ΪΠΐΙ'3 δΙίΙΙΙΙΙ ΟΪΓΟΙίΙΐΙΐη

. ει αιιιΐιίΐιιιιι οοΐιϊΐιοπδ ιιΐιμιο οοεΓοειίδ , ει Ιογγ3

(|ΙΚΟ'|110 0ΪΓ03 03111 «1111113. ΙνοΓίΐΙΙΐΙΙΙΓ ΪΙΙ ηΐΟίΙΊο 6113-

{ΐϋΐΐδ.-ι δΐιηΐ, ει οηιηϊυηι ηιιχ ϊη οιΐιοιη νοίνυηΐιιτ

11101115 0ΪΓ03 ί(Ι (|110(Ι 8ΐ3ΐ)Ί1θ ίί 1111(1 1!Κ] 114- 30 ίοΐίιΐιιιιι

οδΐ Πι, οιηΐ'Ίηο ηοοβδδβ 051, ϊηηυϊΐ, υΐ ηϋϊιΐο,υϊίΐ

ιιηίουί(|ΐιε οίοηιοηίοπιηι οϊγοβ δΐιρβΓΐηι ρβποιη

ιογγο; 3θοί(1Ίΐ, ί(1 βΓΐ3ηι οϊγοβ ορροδίίαιιι εοηΐϊη^ιΐ,

Μ. 'Αλλ'ονδβνμδλλον,φησΥν ή διδάσκαλος, χδ δόγ;χϊ

διά τής ύπονοίας ταύτης παραβλαβήσεται (48), κάν (ίΠ)

αληθής ό λόγος δ κατά σε. Ει γάρ συνεχή (50) τε

πρδς έαυτδν κα\ άδιάσπαστον είναι τδν οϋράν.ον πόλον

τώ ϊδίω κύκλω πάντα εμπεριέχοντα, κα\ έν τ(Τι μέ'ω

τήν γήν κα\ τά περ'ι αυτήν αίωρεΐσΟαι, κα\ πάν

τως (51) κυκλοφορουμένων τήν κίνησιν περ'ι τδ έιτώς

γ.3.1 πάγιον γίνεσΟαι, ανάγκη πάσα, φησ\ν (54), δτι-

περ αν έκάστω (55) έκ τών στοιχείων η κατά τδ άνω

τής γής μέρος, τίΰτο (54) κατά τδ άντικείμενον εί

ναι, μιας τής ουσίας ^55) όλον αύτίς τδν δγκον έν κύ

κλω περιΟεούσης. Κα\ ώσπερ ϋ~έρ (50) τοΰ ήλιου

ιΐιιϊρρο οιιπι υιι» επϋεηιςιιο ικιΐιιι.ι οΪΓουηι ΙοΟιη ρ φανέντος επί τδ ϋποκείμενον αυτής στρέφεται (57) ή

(55) ΓίνεσΟαι. Α γίνεται.

(51) ΌνομάζεσΟαι. Α ονομάζεται.

(55) '£;•ώ. II έγώ οέ.

(56) Λιεξε.ΙΟούσηί;. Α ϊιι ΓΟΛΓ^Ίηο διεξιούσης.

(57) Διέδρπμον, Α ϊιι Ιοχία άνέδραμον, ϊιι ιιιβΓςϊιιο

ίδραμον.

(58) Εϊ.ΐον λ. τ. δ. Β πρδς τ. δ. ε.

(59) Αογεϊι ν. Α II ρΐϊοιιιιΐΐιιιιΐ είς τι.

(40) Καϊ ϊ) διδάσχ. ϊιι ΙοχΙιι, κα\ ει δήλος ει μή

λίαν, ϊιι ιιΐ3Γ^ίηε κα\ ή διδάσκαλος φησί, Δήλος ει μή

λίαν.

(41) '^ί. Β ει, ιιΐιϊ βΐ ιΐοοδί 8θ(|ΐιοιΐ5 φησί.

(4ί) 'Α,ποΛεΛοιχέται. Α έλλελοιπέναι.

( 45) Ουδέν. Λ ουδέ γάρ.

(14) //4(ί>•. Α πλην τήν.

(45) ΕΙς τύ ά. χαΐ ά. Α Β εις τδ αφανές τ: κα:

άειδές μεταχώρησιν.

(46) ΕΊ.τον. Λ 3(1(1ϊΙ εγώ.

(47) Έυ αϋτφ ηάχείνωγ. Β κάκεϊνον έν αϋτω. Ιι:ι

ει Α π,ιιϊ ϊιι ιιΐ3 Γ(;ί ιιβ Ιι.ιΙη.Ί, έν έαυτώ τε κάκεϊνον τάς

ψυχάς πανδοχεύειν.

(48) Ι1αραΐί.\ιι€ΐ\σεται. Β παραβληΟή.

(49) Κάν. Λ Β εί γάρ.

(50) ΕΙ γαρ συνεχή. Α τδ συνεχή.

(51) Πάντως. Λ Β πάντων τών.

(52) Φησίν. Β φής.

(55) Έ*άστω (ΙοΙοηΙ Α Β. Λ ϊη ιιΐ3ΐ'§ίιιβ έκάστω

στοιχείων.

(54) Τούτο. Α τοΰτο καί.

(55) Ουσίας. Α κα\ τής αυτής.

(50) ' Υπέρ. Α υπέρ γής ϊιι ΙοχΙιι ; ϊιι η)3Γ)•ίιιο υπέρ

γήν, (ΐιιοιΙ ίιΐοηι ΙιβΙιοΙ βΐ Β.

(57) Στρέφεται. Α τρέπεται, Β τρί»;ται.
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τοΰ σφαιροειδοΰς σχήματος, ού δυναμένου κατ' Λ θί'18 ηιοΐβιπ ΓείΜίητ 8ΐ(]υβ νοΙνηΙΠΓ. Ει ηυοηιβιίπιο-

αΰτδν (58) έν κύκλω διαληφΟήναι τη της άκτϊνος πε

ριβολή, άλλα κατά πασ-ιν ανάγκην, καθ' όπερ άν της

γης μέρος προσβάλλη (59) ταΐς άκτΐσιν δ ήλιος, κατά

τίνος κέντρου πάντως έπ\ της σφαίρας γινόμενος,

προς τήν (60) ευθείαν διάμετρον κατά τδ έτερον πέ

ρας σκότος ε\ιτα•. • κα\ οϋτω κατά τδ διηνεκές, τω

ήλιακφ δρόμω (61) επί τδ άντικείμενον τή της άκτΐνος

ευθεία συμπεριοδεύει τδ σκότος, ώστε κατά τδ Ισον,

τίν τε ΰπίργειον, κα\ τδν ύπόγειον τόπον άνά μέρος

γίνεσΟαι Ιν φωτί τε καΐ σκότει (62) ■ οϋτως εϊκδς

κα\ τάλλα (63) πάντα ότιπερ άν στοιχειωδώς έν τψ

καΟ' ημάς ήμισφαιρίω της γης θεωρείται, τδ αύτδ

και περ'ι τδ έτερον είναι μή άμφιβάλλειν. Μιας δέ

και της αυτής οΰσης κατά παν (61) τής γής μίρος

αΊιιιι δΐιροΓ Ιοιταηι βρρβτεηΐε δοΐε, 3<1 δΐιυ]οεΐ3ηι ρι

ίιιΓυπιηιη ο]πδ ρ:ιΠοπι υιηΐιΐ'3 νοίδβΙιΐΓ, ρι•ορΐει•ε.ι

φΐοϋ £Ιο1)083 ΐί:;ιΐΓ:ι ηοη ροββίΐ ιιηιΐίφίο εοάοιιι

ΐοιιιροΓΟ 3ΐ> ΤΆύ\\ βπιρίβχιι εοιηρί'οΐιεηιΐϊ, βο<Ι ρΐΌΐ -

δΐΐδηοοβδδο εδί ιιΐ 3() φΐ3ΐ»οιπΐφΐο ΙΟΓΓ3Π ρητίοιη 8θ)

Γβιΐίο βιΐηιονεπί, ίη (ΐιιοϋηηι ριιιΐΓ.ΐο ρι-οι-δΐΐδ ίη

$Ιουο Ιοιτα; νβΓδβηβ, 3(1 γογ.ιοίιι Ιίιιοηιη αεηιείίεη-

Ιοηι, ςιι«; διάμετρος «1ϊι:ιΙιιγ , οϊιεα :ι!ΐπ•:ιιιι Ιοττχ

εχΙΓειιιΐΐ3ΐεη> ΙειιευΓΧ 8ΪηΙ ; ηΐηιιο ϊΐα ρειρείιιο

11113 01ΙΠ1 ΙΙ1Γ811 8θ1»ΓΪ 8ΙφΓ3 0ρρ0δίΙ«Π1 ΓΟΟίΧ Γ3(1Π

Ιΐηοη; ρ.ΊΓίεηι ΙεηεΙίΓΧ νβββηΙυΓ, 3(1οο υΐ χφοί/ιϋ-

Ιογ βΐ ϊηΓοΓυδ οΐ δΐιρεπίδ Ιειτχ Ιοοιίδ ιηνίοεηι Ιυιη

Ιοη.'ΐιιίί οΙιαΊιοΐί, Ιυιη Ιιιοο ϊ1Ιιΐδ(Γ31ϊ δίηΐ : ϋ:ι ρ3Γ

(Ί (■(ΜΙΜ'ΙΙ(:Ι1||'(Ι!ΙΙ 081 ηΠΠ (]ΐΐ1)ίΐ3Γ0 φΠΙΙΙ'ΓίΛΙΙΙ ΪΙ1

τής τών στοιχείοιν περιβολής, οΰτε άντιλέγειν, οΰτε " οαΗεπδ οιιιηΠπιβ ςιιοαΌιιιΐφΐβ ]ιιχΐ3 η3ΐυΐ'3ΐη εΐε-

συναγορεύειν οΐμαι δεϊν τοις περ\ τούτων ένισταμέ-

νοις, ώς δέον ή τοΰτον, ή τδν καταχΟόνιον τόπον άπο-

τετάχΟαι οΓεσθαι ταΐς τών σωμάτων έκλυθείσαις ψυ-

χαϊς. "Εως γάρ άν μή παρακινοίη τδ προηγούμενον

δόγμα ή ίνστασις περ\ τοΰ είναι μετά τήν έν σαρκ\

ζωήν τάς ψυχάς, ουδέν περ\ τόπου ό ημέτερος λόγος

δ-.ενεχΟήσεται , μόνον (65) σωμάτων ίδιον είναι τήν

ί-\ τόπου θέσιν καταλαμβάνων • ψυχήν δέ άσώματον

ουσαν, μηδεμίαν ανάγκην ϊχειν έκ φύσεως τόποις

τ•.σ\ν έγκατέχεσθαι.

ΙΙίεΠίΟΙΊΙΙΤΙ ΙΙΙ ΙΐυδίΓΟ ΙΐΡ,ΠΐίδρΙΐΧΠΟ (6ΓΓ33 :ιιιΐιιι;ΐιΙ-

νεΠίΐιιι•, ηΐεηι οΐϊ.ιηι ϊη β'.ιογο ο,υοφαε ΙιοιιπίρΙκοπο

δϊΐ. Ουπι βιιΐβιη ροτ οηιηεπι ρβΓίβηι Ιοιτχ υηιΐδ ει

ίόΌηι βηιρίοχιΐδ οίειιιοηίοπισι βίΐ, ηοφίο οοιιΐΓ3(1ί-

(Ί'πιΙιιιιι, ΐρΐΊ|,ΐι.' ρ3ΐΓυείιΐ3ΐκ1ιιιη 3γΙιϊΙγοτ ϋδ φΐΐ

Ικιιιο φΐχδΐίοηεηι ιιτςοπΐ, φίοιΐ οροΓίεΐ εχίδΙίηΐ3Γε

νεί Ιιιιηε, νοί 5ΐι1)ΙθΓπιηοιιιη Ιοοιιπι (ΙοδίΊηαΙιιπι ει

αΐΐΓΪΙιιιΐιιιιι εδβββηΐηιϊδ οοιφονε δοΐιιΐΐδ. Ν.ιηι ςυαη-

(Ιϊιι ιΐΓβεηοΌ ει ϊιΐδΐ3ηι1ο ρΓΪιηαΓΪαηι ρι ίοοϊριιαιιι^υβ

ύοείΓΪιιαπι, ηεηιρε ηαοιΐ ρο=1 νϊΐβιη φΐχ ϊιι εαπιο

οο^Ηιιγ, αιιίηιχ δϊηΐ, ρεΓνειΊεΓΟ βε ΙβΙιεΓηείΒΓβ ηοη εοιιβΙιίΙιΐΓ, ηΐίΙΙ.ιιη άβ Ιοεο εοηίΓονοΓδίαπι ιιοδίΓΠ

ιηονεΐιϊΐ ΟΓβΙϊο, ηυ« εοΓροππη ι1υηΐ3Χ3( ρι-ορι*ϊ:ιιιι εβδο ϊιι Ιοεο ροδϊιίοηοηι εοηιρΓεΙιοηιΙΊΐ, βηίιιΐΒΐιι νβΓΟ

<]υκ ϊιιεοΓρυΓεβ 8ΪΙ, ηυΙΙη π,ιίιιι•;υ ηεεεδδίΐηΐε ο«γΙΪ3 ςιιϊΐιιΐδΐΐβιη Ιοείδ ο'εΙίηεΓΪ.

Γ. Τί ο!ν, εΐπον, ε! τδν Άπόστολον ό άντιλέγων Ο Ο. (,ίιιίιΙ ί-ΪΙιιι-, Ίιιΐΐ'ΐιιιιι, χι Λροίΐοΐιιιη 3ΐ1νεΐ'8ηηιι$

πρΓ,βάλλοιτο (66), πάσαν λέγοντα τήν λογικήνκτίσιν ρΓοϋυεαι, ϋΐεεηίειίι ςιιοο" οπι ηΐ» ογοβΙιιγβ ρηπίεερδ

έν τή τοΰ παντδς άποκαταστάσει πρδς τδν τοΰ παντδς

έςηγοϋμενον βλέ'τειν, έν οΤς (67) καταχθόνιων μνη

μονεύει τινών δι* Επιστολής πρδς Φιλιππησι'ους ει

πών ότι Αϋτω παν γόνυ κάμψει επουρανίων κα\ επι

γείων κα\ καταχθόνιων; — Μ. Έπιμενοΰμεν τω δόγ-

ματι, φησίν ή διδάσκαλος, καν ταΰτα λεγόντων άκούω-

μεν, περ'ι μέντοι (08) τοΰ είναι τήν ψυχήν κα\ τδν άν-

τ.λέγοντα σϋμψηφον έχοντες, περ'ι τόπου (69), καθώς

έν τοις φΟάτασιν εΓρηται, οϋκ ένιστάμενοι. — Γ. ΤοΓς

οϋν έπιζητοΰσιν, εΐπον, τήν άποστολικήν (70) έν τι)

φωνή ταύτη (71) διάνοιαν, τί άν τις εϊπη, εϊπερ τής

τοπικής σημασίας άποκινοίης(72) τήν λέξιν ; — Μ. Ή

Γ3ΐϊοιιΪ8Ϊη ΓθδΐίΙαΐίοιιοιιηίγεΐδίΐ3ΐ!δρΐ'%δί(Ιεηιιιιι*ιν6Γ-

δ3ΐϋΐιι Γεί'υιιι οΙ)δειν3ΐυΓ3 δΐΐ : ιιΐ/ι εΐίηιιι 8υΙ)ΙθΓΓ3-

ιιηοΓυηι ηοηιιιιΙΙοΐ'ΐιιη ΕρϊδΙοΚι 3ϋ ΙΊιίΙίρροηδΟδ ηιβ-

ηιίηίΐ ΙΓΐδ νειίιίδ : Ιρδί οπιηο {,όιιιι ΠεείοΐιΐΓ, εαιίεδίίαιη,

ΙΟΓΓ081ΓΪ 11111 εΐ δΙΐΙιΙεΓΓ3ηΡ0ΓϋΠ1 ?—Μ. ΡεΠ11311βΙ)ίΐ11ΙΙ8

30 ρεΓδθνθΓ3ΐ)ΐΐ11118, ΪΙΙφίίΙ ηΐβ^ϊδίΓβ, III 00113 δΐηΐϊΐΐ-

πυο 5οηΙεηΐΪ3, οΐϊηιηδϊ αποΐίαιηυδ Ιιχο (ΙίοεηΙεδ, ηιιϊρρβ

ί'ΐιιιι άε εο φπιΐΥπι ςιιοιΐ αιιίιιιη βίΐ, οΐϊαηι 3(ΙνοΓ83-

Γίυιη οοιιοοπίϋΐιίεηι οι βδδεηΐίοιιΐοηι Ιηΐιοηηιιΐδ, (1β

Ιοοο .ιιιίοιιι ιιΙ.ί \ΌΓδ3ΐιΐΓ3 δ'ίΐ, δίοιιΐ ΪΙΙ ϋΙΐροΐ'ίοΓΊΙΐΙΙί;

(Ιίοΐιπιι «81, ηοη Γερη^ηοηπίδ. — 0. Ουϊϋ εΓ^ο τε-

ηιιίιοιιΐίΐιιΐδ, ίιιηιΐ3ΐιι, 3ροδΙο1ίθ3ΐη ίη Ιΐ3ε νοοε δεη-

δε, Ου μοι δοκεϊ, φησ\ν, ό θείος Απόστολος, τοπικώ; |) Ιοηΐκιιιι ίΐί^υίδ (ΙίχοΓίΙ, 3η (\αοά ιιΙΙϊιιοΙ »ά Ιοοϊ 81-

τήν νοεράν διακρίνων ούσίαν, τδ μέν έπουράνιον, τδ

δέ έπϊγειον, τδ δέ καταχΟόνιον όνομάσαι (73). 'Λλλ'

επειδή τρεις τής λογικής φύσεως εϊσι καταστάσεις

ήμΐν (74), ές αρχής τήν άσώματον λαχοΰσαι (75)

ζωήν,ήν άγγελικήν όνομάζομεν • ήδέπρδς τήν σάρκα

(58) Καζ' αΰτότ. Α κατά ταύτόν.

(59) ΠροσβάΛΛτ). Α Β προσβάλη.

(60) Πρύς τήτ. Β έπ\ τήν.

(61) Τψ ήΛιαχφ δρόμφ. Β κατά τδν,ήλιακδν

δρόμον.

(62) Σκότει. Α οΐ Β σκότω.

(65) Τά,ΙΧα. Α τά άλλα.

(64) Πάτ. Β πάντα.

(65) Μόνον. Β μόνων, Α ίη πιηΓβίηβ μόνων.

(66) ΙΙροβάΛΛοιτο. Α Β προδάλοιτο.

(67) '£>• νίς. Α έν οίς και.

£ηί1ίεηιίοηβηι, ιΐϊοιίοιιοιη Γβηιονβ3ΐ? —'Μ. !1Ι:ι νετο :

Νοη ΥΪιΙεΙιΐΓ ιηίΐιί ιΐΐνίηιΐδ, ϊιΐφΐίΐ, Λροβίοΐϋδ Γ3-

ΓιοηεΙοοϊ ηπίαταιη ηιοηίεβίςυο ϊηΙβΙΙίςεηΐϊα ρΓοοοΊ-

Ι3ΐιι (Ιίδοοπιοηκ βΐι^ιιε (Ιίβΐϊηβΐιεηδ, βΐϊικί (]ιιϊιΙοπιοολ-

ΙεδΙβ, 3ΐίιιϋ νειΌ ΙεΓΓοβίΓθ, ηΐϊικί ίίοπι δΐι1)ΙοΓΓΐιηοπηι

(68) Μέντοί. Α μέν.

(69) ΙΙερΙ τύχου. Α περ\ δέ τοΰ τόπου οπού καθώς.

Β ϊΐίιίειη Ιι.ίΙκί δέ.

(70) ΆχοστοΛιχήν. Β ρπειιιίΐΐίΐ αυτήν.

(71) Ταύτη. Β ταύτην.

(72) Ά.το«ί>*οίτ)ς•. Α Β άποκινοίη.

(75) Ώνόμασιαι. Β όνομάσαι.

(74) Ήμΐν. Β Α ή μέν^

(75) Λαχοΰσαι. Βλαχοΰσα, ΑίηΙεχΙυτδάοώμτον

έχουσα, ϊιι ιιιαί'^ϊ ιιβ λαχοΰσα.



71 725. ΟΚΕαοηΠ ΝΥ55ΕΝ1

ηοΓπΐΐΜΒδΟ. 8θ(1 ςιιοηΪ3Πΐ ηηΐιιΐ'χ γπΓιοπο ρπυιϋΐίκ Λ συμπεπλεγμένην (76) άνΟρωπίνην φαμέν ή δέ διά

ΐΓίϊδ δΐ3ΐ»8 31<|1!6 0011 ΐΐίΐ ϊ 01105 611111 : 11)13 ψΐίιίεΐ»,

οιιί :ιΙ> ίηϊΐΊο νίη εοΐ)Ιίιΐ£ϋ 'ιιιπιι ροιπι ιμπιηι 3η£8-

1>02Π) ηοιηίιιηηιπδ; ;ιΙΙ<•ι:ι νιτο ευηι ι;;ιηιί• οοιίδΟΓία

3ΐφΐο εοηηεχ3, ηιΐ3Π) Ιιιιηκιιιαιη ιΐίοίιηιι»; »1ίη αιι-

Ιεηι ρβΓ ηιΟΓίβπι 3 οηπιαίίΐιυδ αΙ)5θ!ιι1α. (}ιΐίε Γ63 ίη

αιιίιιι.ιΐιιι* :ιιι ϊιιι:*«1 νοί'Ιϊ Ιιι ■' , Ιιοο υρίιιοι•, .'ιΐΐϊΐιιιΐίηε

δΑρίεηΐίχ νίαεηΐεηι ΰίνίιιαιη ΑροδίοΙυηι, ευηι φιί

ηΐία,ικιιιιΐο Γυ Ιιι πι 5 ε«1, υηίνεΓδίε ΓβΙίοηε ρπεόΉχ

ιιιιΐιιπε ϊη Ιιοηο εοηδβηδυπι δίχιπυοτε ; 3ε εοοίεδίε

φπΊιηι ν(κ•;ΐΓΓ, βηςεΐίειιιη εΐ ίηεοι•ροι•ευπ) ; ΐοτ-

γι'νΙμ: νιτο, ίιηρίίείΐυιη εΐ οοηδειΊυιη εοηι εοΓροΓε ;

8ΐιΐΊι'ΐτ:ιιΐΐΊΐιιι ηιιΐοηι Ί(1 φίοιΐ ];ιπι 3 εοΓροΓε 8βρ3-

γηΙιιιιι »ΐ(|ΐιε (Ιί8]υιιε1απι δϊΐ, 3υΙ εειΊε δι αΐία α,ιιο-

ί] ιιο ρΓΧίβΓ εηιιιηεΓ3ΐ33 ηηΐιιπι, ίιιΙεΓ ταΐίοηε μι ;ιΊΪ-

138 3ΐΗΐιΐ3(1νειΊίΐιΐΓ; ςυαηι δίνε ο,υίδ οΊτηιοηηδ, ίΐνβ

8ρ'ηΊΐιΐ8, δίνε αΙί(]ΐιί(1 ;>1ϊιιι1 Ιαΐβ νοΙαυΓΪΙ υεηοηιί-

ηϊΓβ, ηοη εοιιίοικίειιιιιβ, δεά δυδφΐβ (Ιεφίε ΓεΓειηυβ.

ΡεΓ3ΐΐ3$υπι εβί εηίιη Ιαπι εχ οοπιιτιιιηί ορίηϊοηε,

φιηιιι εχ ϋεπρίυτβπιιη Ιι-αιίίΐίοιιε, εδβε φΐιιιικίιιιΐ) η:ι-

Ιιιπιιιι εχ(Γ3 ιαΙί3 εβτροΓβ, ιριη; τεείο ηΐφιε Ιιοηε8ΐο

3(1νεΓ83 εοηΐΓ3ηηςυε $ί(, ει ϊη 1ιιιιιι;ιη;<: ιι:>ΐιιι•;ε

άείπιηεηΐυηι 3ΐφΐο ρεΓηίεϊεπι ίιιαιιιιοαΐ , ςυχ

βροηΐε βυ3 3 ηιεϋοΓε δοηε εχε'κίεηΐ αΐηυε άεΐΐαχε-

ΐ'ίΐ, ιΐ ίη Ιοειιιιι ϋοηί ει ΙιοηεδΙί, 3 ςυο (ΙβΓεείΐ, ίιΙ

θανάτου των σαρκικών (77) άπολελυμένη. "Οπερ έν

ψυχαϊς θεοιρεϊται, τούτο οΐμαι, τω βάΟει τής σοφίας

βλέποντα τδν θείον 'Απόστολον, πάσης της λογικής

φύσεως την έν τω άγαΟώ ποτέ γενησομένην συμ-

φωνίαν άποσημαίνειν • έπουράνιον μέν καλούντα το

άγγελικδν κα\ άσώματον • έπίγειον δε τδ συμπεπλε-

γμένον τψ σώματι • καταχΟόνιον δε τδ διακεκρυμμέ-

νον (78) ήδη τοΰ σώματος, ή δή τις (79) κα\ άλλη

παρά τά είρημένα φύσις εν λογική (80) θεωρείται,

ήν είτε δαίμονας είτε πνεύματα, είτε τοιούτον (81)

έθέλοι τις κατονομάζειν, οΰ διοισόμεβα. Πεπίστευ-

ται (82) γαρ εκ τε της κοινής ύπολήψεως, καΐ έκ της

τών (83) Γραφών παραδόσεως, εΐναί τίνα φύσιν έξω

τών τοιούτων σωμάτων ύπεναντίως πρδς τδ καλδν

' διακειμένην, και βλαπτικήν της ανθρωπινής ζωής,

εκουσίως τής κρείττονος ύπολήψεως (84) άπο^υείσαν

κα\ τη αποστάσει τοΰ καλού τδ έκ τοΰ εναντίου νοού-

μενον έν αυτή (85) ύποστήσασαν ■ ήνπερ φασί κατα-

χθονίοις έναριΟμείν τδν Άπόστολον, τούτο έν έκεί-

νω (86) τώ λόγψ σημαίνοντα, οτι τής κακίας ποτέ

ταΐς μακραϊς τών αιώνων περιόδοις άφανισΟείσης,

ουδέν Ιξω τού αγαθού καταλειφΟήσεται. Άλλα κα\

παρ' εκείνων ομοφώνως (87) ή ομολογία τής τού

Χριστού κυριότητος έσται.

φιοιΙ εχ εοηΐΓβηο ίηΐεΐΐίςίΐιιι-, ίη 80δ8 δΐιΐΐδΐίπιει ίι : ψηιιιι ηίιιηΐ Αρο31ο1υηι ίηίει- δΐι1>1('Π 3ηε3 εΐ ίιιΓεηι:ι

ιιυιιιει-ιη;, ί•1 ίΙΙο βεΓηιοηβ 8Ϊ£ηϊΓιε3ηΙεπ) ΐ]ΐιο(Ι νϊΐϊοβίΐαίε 1οΐΐ£Ϊ8 8%ευΙοηιηι βηΓΓβεΙίϋυβ ει εϊι•ειιίιΐοιιϊ1)ΐΐ8

πϋιΙιιαηυΌ 3ΐ)θΙϊΙα βίςιιε ε\8ΐϊηεΐ3, ηίΐιίΐ ρΓχίεΓ ϋοηυιη ΓεΙίηςυεΙυΓ. δεά εΐίηηι ιΐιυπιοιιοί οοίπυι ιΐιΐιτ ε(

ι•οιιχι'ΐιΐΊι•ιιΐει• (ΙοιηϊηβΙίοηεπ) ΟΙιιίδΐί εοηΓιΙεϋιιηΐιΐΓ.

Ουοεϊκα ευηι Ιιίεε ίΐα δίηΐ, ηβιηο ηοβ εοε^εΓΪΐ ^ Τούτων (88) ούτως εχόντων, ούκέτ' 5ν τις ημάς

ϊΐώΐβιταηεοΓυιη ει ϊηΓοπιοπιηι ηοπιίηε 8υ1)1εη'3• άναγκάζοι τώ τών καταχθόνιων ονόματι τδν ύπόγειον

ιιευιη ίηΙεΙΓι^εΓε Ιοειιιιι, ηιΓιρρε ευηι »ογ ,χ-ίμιαϋίοι•

ηη(Ιίΐ|υε Ιιίίμ• πι ιπιμΙιιμιν βΐΐ, ιιΐ ηιιΙΙβ ε]υβ ρ;ΐΓ8

;ιΙι 3ϋΓΪ8 ιιιιιρΙΐ'Μΐ ν:ιιτι:ι 3ε ιιιιιΐη ι1ερΓεΙιεικΐ31ΐ)Γ.

—Ο.ΗαΒευυϊηιβ^ίδίΓβ εχροδίιϊΐ, ραυΙϊδρεΓ ειιηείαΐϋδ,

ΝοικΙυιιι, Ίιιι|ΐκιιιι, 83ΐίδ ςυχδ'ινΐ, ηεε ιιιϋιί ι|ιι;ιίι ιιΐϊ

83ΐίδΓαεΐιιιη ε$1 : δεϋ οΐίηηι ιιιιιιο 8υρεΓ ϋδ ηιιχ

ιϋεΐ.1 δΐιηΐ ιιιεη$ ηιιιΐιί^ικί ιιιϋιί ιμιικί.ιηιηκκίο ιιιαηιΊ,

αε τόξο, ιιΐ οηιίδδίβ ςυΜειτι ϋδ (1ε ηυίυιΐδ ];ιπι εοιι-

Μϊΐιίΐ Ίιιίοι- ιιηδ, ;ιιΙ ηιπηΙγιιι εοιιδεηυεηΐίβιη ίΐϋπιιη

«ιπιΐίιι ιιιΊΙιϊ ιί.ίΙιι(-;ιΙιιι•. Νίΐιιι 1)30(1 (ΙίΙΓιειιΙίεΐ' 3γΙ)Ϊ(γογ

608, (]ΐιί ηοη ;ιιΙ ιιιοιΙ ιιιιι ιΙυιΊ βε ρει-νίεΒεεδ δίιιΐ, ρεΓ εα

(|ΐι.ι: (Ιίεΐ3 δυιιΐ ϊιηΙιιγπιιιι ΊγΊ, ιιε ροδί εοΓροΓυηι (1)8-

Βθ1υΐ)οηεηι, αηϊιηαιιι (ΙοεβηΙ αά ΊηΙεηΐιιιη εΐ αΐιοΐί-

έννοεϊν χώρον επίσης τού αέρος πανταχόθεν περιχε•

χυμένου τή γή, ώς μηδέν αυτής μέρος γυμνίν τής περι

βολής τού αέρος καταλαμβάνεσθαι. — Γ. Ταύτα δέ (89)

διεξελΟούσης τής διδασκάλου, μικρδν έπισχών, ΟΟπω

ίκανώς έχω, φημ^, τού ζητουμένου" άλλ' έτι μοι τοί;

είρημένοις έπιδιστάζει πως ή διάνοια, καϊ δέομαι πά

λιν έπαναχΟήνα! μοι πρδς την αυτήν άκολουΟίαν τδν

λόγον, τών μέν ήδη συμβιβασΟέντων ήμϊν άπαλλα-

γέντα. Μέτριον (90) γάρ οΐμαι διά τών είρημένων

τους μή λίαν άντιτύπως Ιχοντας έναχΟήσεσΟαι μήε-ί

άναίρεσιν χαί άνυπαρξίαν τήν ψυχήν μετά την δια-

λυαιν τών σωμάτων άγειν, μηδέ κατασκευάζειν μη-

δαμού δύνασθαι αυτήν έν τοις ουσιν είναι διά τδ

Ιιοηΐ'ΐιι, ιιευ, (]ΐιθ(1 3ϋ εΙοηιεηΙΟΓυηι ιι.ιΐιιπι ιΓινείδη β έτεροειδώς (91) έχειν πρδς τήν τών στοιχείων ου-

εδί, κΙείτεο βΠίηηεηΙ, εηηι ηοδΐ]θ3ηι Ίη ΐ'ευιΐδ ιιιιί-

νιτδίϊ εδδε ροδδε. Ι,κίί εηίιη ειιιη είειιιεηΐίδ ηοη

Γοιι^πιιιΐ Βίςυβ εοηνεηίηΐ ίηΐηΐΐί^εηΐϊχ ρβηϊεερδ εΐ

ιιι:ιΐΓΐ•ί;ΐ! εχρβΓδ η;ιΐιιι-:ι, εβδε Ιαιοπι ίη εΐβ ηοη

ρΓοηίυεΙΟΓ : ςυίρρε (ΙιιρΙίεί Γ3ΐίοηε ηοοΐ8 Ιι.ιό ορί-

ιιίο εοιιΓιπηηΙιΐΓ, Ι ιιιιι εχ εο φίοιΐ ηυηε ίη Ιι3ε νίΐβ,

(76) ΣνμχεπΧεγμ. Α Β συμπεπλεγμένη, ήν.

(77) Σαρκικών. Α σαρκών.

(78) Διαχεχρυμμέτον. Α Β διακεκριμένον.

;-,9> Ή δή τις. Β είδε τις.

80) Λογική. Β λογικοίς.

,'8Ι) Τοιούτοι. Β άλλο τι τοιούτ.

(82) Πεχΐστευται. Α πέπεισται.

(83) Της τών. Α (ΙεΙεΙ της.

(84) ΎχοΑϊιψεως. Α λήξεως.

σίαν. Καν μή συμΟαίνη γάρ τούτοις ή νοερά τε καΐ

άϋλος φύσις, τδ είναι αύτοϊς (92) οϋ κωλύεται, δι-

χόΟεν ήμϊν τής ύπολήψεως ταύτης βεβαιουμένηί , ϊ*

τε τού νύν έν τή ζωή ταύτη τήν ψυχήν έν τοις σω-

μασιν είναι, άλλο τι παρά τδ σώμα κατά τήν ούσίαν

ύπάρχουσαν, κα\ έκ τού τήν Οείαν φύσιν άποδείςαι

ι'8ο) Ύ.ν αντί}. Β έν εαυτή. Α ίιι ιι::ΐΓςίιιο εαυτή•

(86) Έν έχείνφ. Έν ϋοΐέι Β.

(87) Όμοαώπος. Α ίιι ιιιιιι ^ίιιο ομόφωνος.

(88) Τούτων. Β τούτιον οϋν.

(89) Ταντα δέ. Δέ (Ιείειιΐ Α Β.

(90) Μέτριον. Α Β μετρίως.

(91 ) ΈτεροειΒωΓ. Α Β έτεροφυώς.

(92) Είναι αντοΐς. Α είναι έν αύτοΐς.
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τδν Χίχον, Λλλοτι παντάπασιν ουσαν της αίσθητικής Α οοηι ηηΐυι-3 ηΓιιιϋ φικΜαιιι αηϊαια βίςοο οοι-ρυδ δϊΐ,

τε κα\ υλικής ουσίας • βμως δε έκαστου τών δντων

διήκειν, χαΧ τί) πρδς τδ πάν άνακράσει συνέχειν έν

τω είναι τά δντα, ώς δια τούτων κατά τδ άκόλουθον

μηδέ τήν ψυχήν Εξω τών όντων οίεσΟαι άπδ της

έν (93) είδει θεωρούμενης ζωής ε!ς τδ άειδές μετα-

στάσαν.

ϊ ιι οοΓροπυιΐδ (αιηειι 081 ; Ιιιπι ο\ βο ςιιοι) οι-αιίο ι!ο-

ιιιοιίδΐιανΗ , ίΐίνϊιιηι» ιιαίϋΓ;ιπι, ΙίοεΙ οιιιηίιιο αΐί.ι

βί( αϊ η ιιο 03 ςιια! δοιίδΐΐδ ιιιαίεηχςυβ ρ.ιιΐ'κτρδ οδΐ,

Ιαηιεη ρει• ιιηιιιιιφιοιΝμιο οοπιηι φΐχ δοηΐ ίη γογιμιι

ικιΐιπη, Γυικίί, ρβηηοβι-ε 3(φΐβ ροπηηηηι-ε, ο:ιφιβ

νϊ ςιια οιιιιι οηίνοΓδίΟίβ οοηΐεηιροι-αιη ηΐςοβ εοιιι-

ιηϊ>ΐ:ι οβί, ίη οδδοιιΐϊα οοηΐίιιοΓΟ 03 (]ΐιχ βιιηΐ ίη Γοπιηι ηηΐυΐ'3, ιιΐ ροι• Ιιχο, ρι-οιιΐ Γοη$οηυειιΐί3 $ογ-

ιιιοηίδ 0$(6ΐΐ(1ίΙ , οχΊΐΐίιιιβιιϋυιη δϊΐ , ηβ 3ΐιϊιιΐ3ΐη ςυί(ΙβΓη βχΙι-3 γο$ ιιηίνοι•53δ 0850, ευιη οχ 63 νΚί»

ςιιχ ίη Ιοπιια 30 δρεοίε αηίηΐ3ί1νβΓΐίΙιΐΓ, 3(1 63ηι

'Αλλά πώς, εΐπον, της τών στοιχείων ενώσεως

Ετερον τι διά της πρδ; άλληλα μίςεως είδος (94)

άναλαβο'ντων (95), πρδς α (96) της ψυχής γέγονεν

ή οίκείωσις (97), έπειδάν τή διαλύσει τών στοιχείων

κατά τδ είκδς συναφανισθή καΐ τδ είδος ; Τίνι ση-

μείω κατακολουθήσει ή ψυχή μετά τοΰ (98) εγνωσμέ

νου μη παραμείναντος; —Μ. Ήδέ μικρδν έπισχοΰσα,

ΛεόόσΟω μοι, φησΊ , κατ' έξουσίαν (91)) πλάσαι τινά

λόγον έν ύποδείγματι , τ.ρδς την τοΰ προκειμένου

σαφήνειαν, κάν έξω τοΰ δυνατοΰ δοκή τδ λεγόμενον.

Δεδδσθω γάρ δυνατδν είναι τη" τοΰ ζωγράφου τέχνη,

μη μόνον μιγνΰειν έξ εναντίου τά χρώματα, καθώς

έθος ποιεΐν αύτοΐς πρδς την της μορφής ομοιότητα,

άλλα καΐ διακρίνειν τά μεμιγμένα , καΐ την κατά

φύσιν πάλιν έκάστψ τών χρωμάτων άποδιδόναι βα-

φήν. Οΰκοΰν τδ λευκδν, κα\ τδ μέλαν, ή τδ έρυθρδν,

και τδ χρυσοειδές, ή εΓ τις άλλη βαφή πρδς την

ομοιότητα τοΰ προκειμένου συγκρίνεται (Ι), ει πάλιν

ςΐΙΧ (ΌΙΙδρΉ'ί ΙΙΟΙΙ ρΟΙΟδΙ ΙΓαίΙδΙΙΐίβΠίνίτίΙ.

8ο(Ι (|ΐιο ρ,ιοΐο, ίικμιαιιι, 011111 οίοιηοιιίοπιιη υηίΐίο

ροΓ ηιιΗιιηιη ιηίδΓιοηοιη βΐίβηι ηυίΐιικίαιη ερβοίοηι

355υιΐ)ρ50ΐ'ίΐ, οιιιιι ςιΐ3 ηιιίηι.ι οοηεί1Ϊ3(3 ηΐιμιο οοη-

8001313 ί'υίΐ, ροκΐο3<]ΐιαιη υηα οιιηι εΐοηιβηίοπιηκίίδ-

Βοΐυΐίοηβ, δροοίεβ ηηοφιο , υΐ εβί νοπδΐιηίΐβ βία,ιι*

οοηδοηίαηουηι, ηΐιοΐίΐα βίςιιβ άείεΐα ΓαβΓΪΙ? φιοιΐ βϊ-

(ξηιιηι .1Ι1ΪΙ113 ροδίΐιαο δεςυοίυΓ, ουηι 'κΐ ςυοιΐ ηοΐιιπι

ΓυεΓ3ΐ, ηοη ρβπιιηηδοιίΐ ? — Μ. Ηοβο νοΓΟ ρπιιΐιιιη ηιο-

Γ313 : 1)οΙιιι•, ίη(]ΐιίΐ, ηιίΐιί υΐ 3(1 3ΐΊ>ί(πυιιι οοιηπιϊηϊ-

δ03Γ 30 Γιη^αηι α1ϊ«]•ιαι>ι δΐηιϊΐίΐυιΐίιιϊδ οκμιο οχοηιρίϊ

§Γί»Ιία Γ3ΐίοιιοιη :κ1 ρΓοροδίΙχ ςυίΒ8(ϊοηΪ8 ροΓδρίουϊΟ-

Ιοιη ;ιΐ()ΐιο οΌοΐ3Γ3ΐϊοηοη),οίί3πΐδί φΐηιΙ (ϋοοίπι•, Γιβή

ηοη ροδδβ νΐαΌβΐιΐΓ. ϋβΙιΐΓ εηϊηι Οβτΐ ροδββ ρεΓ ηγ-

Ιοιη ριη^οηυΊ, ιιΐ ηοη βοΐιιηι οοΙοΐΌδ εχ οοιιίπιπίκ,

(]ΐιθ(1 ρίοΙΟΓΟδ Γηοοι•ε βοΐοηΐ 3(1 5ΪιιιίϋΙιιι1ίηοιιι Γοπικο.

ιιιΪ5θο»ηΙιΐΓ, νοί'ΐιηιοΐίαιη ιιιίδΓι $ορ3ΓβηΙυΓ, αο πιι-

5ΐΐ5 ιιιιϊοιιίΐ]ΐιε οοΙογ'ι ιιαΙιιι•:ιϋ5 ΙίηοΙιπα Γοϋιίαίιιρ.

δι ίβίΐυτ ίΐΐΐιιΐδ οΐ ηί^ΟΓ, αιιΐ πιΙιογ οΐ Γιιΐνιιβ οοΙογ,

άκοχριθείη τής πρδς Ετερον (2) μίξεως, κα\ έφ' € :ιιιΙ 51 (μια ίΐΐί.ι 1ίιιοΙιΐΓ3 ηϋ δίηιίΐίίικίίηοιη ίΐΐ'^ιιηιοηΐί

έτερου (3) γένοιτο, ουδέν ήττον γινώσχεσθαι ΰπδ τοΰ

τεχνίτου φαμέν αϋτδ τδ είδος τοΰ χρώματος, κα\ μή

μίαν (4) έγγίνεσθαι λήβην αύτω, μήτε τοΰ έρυβροΰ

μήτε τοΰ μέλανος , εΐ (5) έτερόχρωα (6) κατά την

τοΰ (7) πρδς άλληλα μίξιν γινόμενα (8), πάλιν εις

τήν κατά φΰσιν έπανέλθη (9) βαφήν • μεμνημένου (10)

δέ τοΰ τρόπου τής πρδς άλληλα τών χρωμάτων συγ

κρίσεως • είδέναι ποίον έν τινι (11) γινόμενον (12)

οίον άπειργάσατο χρώμα, καΐ δπως έκ6ληΟέντος(13)

έκ τοΰ άπολυθήναι τοΰ έτερου πάλιν εις τδ οίκεΐον

έ-ανέδραμεν άνθος, και ει πάλιν δέοι διά τής μίξεως

τό ίσον έργάσασβαι, άπονωτέρα έσται αύτώ ή κατα

σκευή έν τή προλαβοϋση δημιουργία μελετηΟεϊσα.

Ι011ΐρ0Γ3ΐΐ13 , Π1Γ5115 3 001ΜΠ1 15110110 (|ΙΙ3 001)1

λΙιοιό οοΙογο οοηΙεηιρεΓηΐιΐΒ 081 , 86ογοΙιι3 ηο

ρεΓ 56 βϊιίζυΐβΐίιη 8θρ3Γ3(ιι$ ΓυΟΓΪΙ , ηϋιίίοιηΐηιΐδ

ίρβηηι δροοϊεηι εοΙοΓΪδ :ιΙ> ηι-ιΊΙίοβ 3^ηοδθΐ ιΐίο'ιιοπχ,

ιιυΙΙβιηςυβ ει οϋΐίνϊοηειη οϋΓβρβΓβ νβΐ πιοπ νεί ηΐ-

£ΓΪ, 81 (ΙίνΟΙ'δϊ 0«)1θΓ05 1Ι1ΛΊΟ0Ι11 ΟΟΠΙΙΠΊδΙΪ Π1Γ51Ι8 Μ(Ι

ιι;ιΙιιγ;ϊ1(•ιιι ΓοάηοΙϊ ΙιιοπηΙ ΓιιιοΙιΐΓ3ΐη : ίίοιηηιιε δι

ιιιοιίϊ οοΐοηιιη αιΐ ίηνϊοοηι οοηΙβπιρβπιικΙοΐΊΐιη οι

('οηιιιιίκοοικΙοΐΊΐηι ΓεοοηΙβίυΓ, 60ΪΓΘ , ςαϊδ οιιϊ οοΙογ

ροΓπιϊδίυδ Γμιι•ηι οοΙογοπ) οΟεοοπΐ, είςιιο ρ»οΐο οΙΙογο

βΙΐΐΙΟ 3ΐ(μΐβ 800Γ610, ΓΟΓδΟδ βά ρΓοριίιιηι Ποιόπι Γβ-

ιΐηοΐυδ δίι : ηο $ΐ γιιγ$η3 ροηηΊδΙϊοηο οριΐδ βίΙ ίιΐβιιι

εΠΊοβΓΟ, ιηϊηοΓβ ουιη ηο§;οΐϊο βΐηυο ΙηοοΓβ οοηΟοϊοΐ

Εί δέ τι (14) ΑκόλουΟον έν τώ ϋ™δίίγματι, φησίν, δ η ϊα\ ηοοϋ ίη ρΓίΟΓβ οοηιροδίΐϊοηβ ιηοιίίΐηΐιΐδ εχΟΓβοβ-

^ '- - Ε ΙΕ 1 «Γ1.. Λ..?.. _Λ_\ _1 ' «πΙ ϋΐ ι»!••!» .λΚ....;.Ι !■■ ηΐητϊΐ:ΐ•ι Α'.πη ,,,•. ηη,Α«Λ..Μ.

λόγος έχει, έξεταστέον ήδη ήμίν αύτδ τδ προκείμενον

'Α>ίτΙ γάρ της γραφ:κής τέχνης (15) ή τών στοιχείων

νοείσΟω φύσις (16), ή δέ μίξις τής ποικίλης τών

έτεροχροούντων βαφής, καΙ πάλιν ή δοθείσα ήμίν

κιθ' ύ-όθεσιν εις τά οικεία τούτων επάνοδος, τήν

συνδρομήν τε κα'ι διάστασιν τών στοιχείων ύπογρα-

(93) Της έτ. 1ί τών έν.

(94) Είδος οΌΙοΙ Β.

(95) ΆταΜίβύνζων. Β άναλαμδανίντων.

(9(•) Προς ά. Α Β πρδς 8.

(97) ΟΙκείωσις. Β διοίκησις.

(98) Μετά τον. Β μετά τοΰτο τοΰ.

(99) Κατ' ΙξονσΙαν. Α κατεξουσίαν.

1) Συγκρίνεται. Α Β συγκιρνάται.

(2) Προς ίτερον. Α Β προς τδ έτερον.

(3) Έφ' έτερου. Α έφ' εαυτού.

(4) Μή μίαν. Α Β μηδεμίαν.

(5) ΕΙ άείβΐ Α.

Ρλτκοι.. Οκ. Χίνΐ.

γ.ίΙ. δϊ ΐ)5ΪΙιιι• :ιΐ!ΐ]ΐιίιΙ ίιι δ'ιιιιίΐίίικίίιιο οο:ΐδοΐι(αιιηιιηι,

ίιιΐ|ΐιίΐ, 0Γ31Ϊ0 Ιιαυεί, 5ΐ•πι(πιιϋ;ι 3ΐςυο ροι-ροικίοηιΐη

];πη ιιι.1)Ϊ8 6ΓΪΙ ρΓ0ρ05Ϊ13 φΐ,τκΐϊο. Νιιιη ριο ρηΓί.ί

ρίιι^ΐ'ΐιιΓι, :ιιιίιηη οΓ31ϊοηί ρΓοροδίΟ ΒΪΙ; 61 Ιοοο 00-

1θΓυηΐ3Γ(ΐδ, ίιι(οΙ1ί^3ΐιΐΓο1ΐΜΐιοιιΙοηιιιιιΐ3ΐιιΐ'η : ηιΪ8(ίο

3016Π1 νβΓΪΜ <1ϊν6Γ80Π1ΐη οοΙοΓοιη ΙϊηοΐιιπΒ, 80

(6) Έτερόχρωα. Α Β έτερόχροα.

(7) Την τον. Τοΰ άείοΐ Α.

(8) Γινόμενα. Α γενόμενα.

(9) ΈπανέΛΟχι- Β έπανέλΟοι.

(10) Μεμνημένου. Β μεμυημένον.

(11) "Εν τινι. Β έν τίνι.

(12) Γινόμενον. Α Β γενόμενον.

(13) ΈχβΛηθέντος. Α Β έκπλυΟέντος τοΰ έτερου.

(14) ΕΙ δέ τι. Α εί δή τι.

(15) Τέχνης. Β ΐπη^ϊΐ Ιΐ3βο : Ή ψυχή προκεώΟω

τώ λόγιρ, κα\ άντ\ χρωαάτων τής τέχνης.

(16) Φύσις άβΙοί Α.

3
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ΓυΓΜίδ εχοηιρϋ (•Γ3ΐϊα ηοΐιίδ ϋαΐ» Ιιοπιηι ^^ ρΓορπα Α φέτω. "Ωσπερ ουν φαμεν (17) έν τφ ύποδείγματι μή

οιψΐ!>ΐ|ΐιθΓθιΙ:ιιΊϊο, ΐιιιιι εοιιειίΓδίιηι, Ιυιη ιΓίΓβηιρΙίο-

ηείη είειηεηίοπιιη (Ιοδϊςηοι. ΙΙΐ Ί^Ίίιιΐ' ίη δ'ιπιίΐίίικίίηο

ύίε'ιηιιΐδ 3ΓΐίΠ(Όΐη ηοιι ίβΐιοηΐ'ο εοίοπδ ΙίηεΙιίΓαηι,

((ΐκο ρθ8ΐ ηιϊδίϊοηεηι πίΓδίιβ »(1 ρΓορπυηι Ποτβπι γο-

ιΙ:κ•ΐ;ι 8ΪΙ, εοιΙ »£ΐιθ30βΓ6 Ιιιιτι πιΐιπιηι, Ιιιηι ιιί^πιιη,

61 8Ϊ φΓΐδ αΐΐυβ εοΙΟΓ ρεΓ οοτίαιιι η,υηηιο'αιη πιπί

(ΙϊνεΓδϊ βεηβηβ εοΙοΓβ εοπιπιυηϊηηεπι, Γοπτιαηι εήΊ;-

οίΐ, (μιηΐίδ ί|ΐιί(Ιειτι ΟδδοΙ ίη οοηιηιίδΐιιΐ'», ςυαϋβ ϊΐεηι

ηαηε 8ΪΙ, ειιηι βυχ ηαίιίΓαΙϊ Ιίηοΐιικε ΓεδίίΙιΗιΐδ εβί :

(]ΐια!Ϊ8 ίΐεπι Γιιιπγιιη βϊΐ, 8Ϊ εοϋεηι πιοιίο πίΓδίΐδ εο-

1οι ο» ίηίοΐ' 8β ιηίίΟεΛίιΐιΐΓ : ϊΐ» 3ηίηΐ3ΐη εΐεηιεηΐη ■

ι ιιιιι ηιιχ εοϊεΐ'ίιιΐ αά εοιΐ8ΐίΙαΙίοηειη εοι-ροήδ οιιϊ

ίρ8» ίιιΐιχδεηΐ, εΐίαιιιρο8ΐι1Ϊ88θ1ικίοιιι.'ΐη εοπιιιι ηα-

ΙυΓαΙεπι βεΪΓβ ρι•ορπεΐ3ΐειη εεηβειιιιΐδ. Λε Ιαπιείδΐ

άγνοεϊν τήν βαψήν τοΰ χρώματος (18) τδν τεχνίτην,

μετά (19) μίξιν πάλιν εις τδ οίκεΐον 4νθος έπανελ-

θοΰσαν, άλλ' έπιγινώσκειν τό τε (20) έρυθρδν κα\ τδ

μέλαν, χαΐ εΓ τι Ετερον διά της ποιας πρδς τδ ετερο

γενές κοινωνίας την μορφήν άπειργάσατο, οίον

μέν (21) εν τ?) μίξει, οίον (22) χαΐ νϋν έστιν έν τφ

κατά τήν φύσιν γινομένω (23) • οΤον δε πάλιν Εσται,

ει δμοιοτρόπως (24) αύθις άλλήλοις άναμιχθείη τά

χρώματα • ούτως είδέναι τήν ψυχήν των συνδραμόν-

των στοιχείων πρδς τήν τοΰ σώματος κατασκευήν, ω

ένεφΰη (25), κα\ μετά τήν διάλυσιν αυτών τήν φυσι-

κήν Ιδιότητα. Κάν πί^όωθεν άπ' αλλήλων αυτά ή

φύσις άφέλκη διά τάς έγκειμένας έναντιότητας, Εκα-

στον αυτών της πρδς τδ εναντίον επιμιξίας (20)

ηαΐιιΐ'3 ρΓοειι! »1) ίηνίεειιι αυδίΓαΙιαι εΐεηιεηΐ» ρΓορίεΓ Β άπείργουσα, ουδέν ήττον παρ' έκάστω Ισται τί) γνω-

ϊιΐ8ΪΙ:ΐ8 εοηΐΓ3πεΐ3ΐεδ, ιιηιιιιιηιιοι1ΐ]ΐιε εοηιηι αι-εειίδ

α εοηιπιΐδίίοηε εοηΐΓ3ΓΪΊ, ηίΐιίΐοηιίηιΐδ εοςηοδεεηιΐί

εΐ εχρΙοΓηηιΙί νί ρι-οριΊιιιιι 3ηιρΙεεΙειΐ5 αιιίηια, ηριΐιΐ

ιιηιιηιφιοιίψιε επί 3ε ηιηηείιίΐ, ιΐοηεε ΓΐίΓδίΐδ ιιι ϊιΐοηι

>ΌΙ11Ί1Γ8118 (Ιίΐ 0111 ρΙΟΠΙ III 3(1 ίΐ1δΐ311Γ3ΐίθηεΐΙ1 (1ί88!)1ΐΙΙί

εοΐ'ροπϊ οχ εΐεηιεηΐϊδ εοβεΐί Γιείπβ Γιιεπί , ςυχ

ρι ορί'ϊε ΓΟδίιιτεοΐΐο οΐ 081 ει ηοηιίηαίιΐΓ.

Ο.Αΐ(ΐπβ08θ:νΐϋβΓΪι?, ίηφοπι, 6{•γθ$;ϊ6 πΓιΙιΐ οΙιϊΙογ

ει Ίη ΐΓ3ΐ)8ΪΙυ (ΙεΓοηοΜδδε άοείηηβιιι εΐ Οιίεηι ΐΌδΐπ•-

Γεείϊοηίδ. ΑγΙιϊΙγογ εηϊηι ρε γ Ικεε κοηκίπι ηιΚΙικί

ροδδε εθ8 φιί ε:ιηι ΠιΙειη ορριιςη.ιιιΐ, ιιι; ριιίεηΐ Πεί'ϊ

11011 ρθ880 111 ΙΊΙΓ8118 ιΊοπιοιιΙ;» ίιιΙΟΓ 86 εθ03Πΐ, 61

βιιιηϋβιη Ιιοιηίηβηι εΓΠεΐαηΐ.— Μ.ΝεπφβΙιοε νεΓε, ϊη-

<]ΗΪΙ ιιι;ι^ΊκΐΓ3, άίεϊδ. Ιιίεεί επϊιη ηικίίιο άϊεειιίεδ βοβ

ψιί Ιιιιϊε ορίηίοηί 3ΐ1νει•8»ηΐιΐΓ, Γ.υιη ίη υηίνεΐ'δίι»-

ιειη ρΓΟ ειι]ιΐδ<ιιιε εοβηβιϊοηβ εΙβηιεηΙΟΓυπι ΓβδοΙυ-

Ιίο Ιί:ιΐ, ηιιί Γιειί ροΐεδί ιιΐ ε;ι1οΓ, ηιιϊ ίη Ιιοε ββΙ,

υ 1_ι Ί ;κΙ ιιιΓινεΐ'δίΙιιίεπι τεϋαείϋδ ΓιιεήΙ, πΐΓϊΐΐδ ιιιι1Ι;ι

Μΐΐιιιϊϊΐίοηε ειιηι βο ιμιοι! εδί ο]υ5ΐ1οηι ςεηεπδ εοιι-

εΓΟίυβ, βε^ΓεβεΙυΓ βΐ 3ϋ&ΐΓ»1ιαΐυΓ, βιΐ εοηδϋΐυεη-

ιΐιιιη Ιιοιιι'ιιιειη, ςυί νίΐη (1ι•Γιιπ(:Ιιΐδ ΓεΙίείιιΐιΐΓ εΐ

πΐδΙ»ιΐΓ6ΐυι-? Νηιιι ηϊδί ρβΓΓεείκ ριορπιιιη πηΙιβπΙ,

βειΙ ρΓΟ ρεευΐίαπ »1ϊςυ'ιι1 οϋιιιΐ εχ εοάοιιι ι;εηεΓ8 38-

Μΐηιρίυιιι ΓυβΓΪΙ, ηΐΐεπιιιι ρΓΟ .ιΐΐεΐ'ο ΓιεΙ, βίςυε ίιΐ ηοη

ϊΐβιη τεδυΓΓεείϊο Γιιεηΐ, 86<1 ηονϊ ηοιηίηίβ εΓεαίίο.

(ίιιοιΐ βί ευηιϋεπι πίΓδϋδ αά δεϊρδίιπι τενεΓίϊ οροΠεί,

ρεηίΐυδ 30 ρΓΟΓβυδ ευηκίεπι δβευηι εββε εοηνεηϊΐ,

ιιιιιηίϋιΐδ εΐεπιεηίοπιιη ραιίίΐιιΐδ ΓβείρίεηΙεηι ρπβΐί-

στικΐ) δυνάμει τοΰ οίκείου εφαπτομένη , καΐ παρα

μένουσα ?ως αν εις ταύτδ (27) πάλιν ή τών διεστώ-

των γένηται συνδρομή πρδς τήν τοΰ διαλυΟέντος

άναστοιχείωσιν, δπερ άνάστασις κυρίως κα'ι Ισται και

ονομάζεται.

Γ. Κα\έγώ (28) είπον, "Αριστα μοι δοκεϊς κατά τδ

παρδν (29) συμμεμαχηκέναι (30) τώ λόγω τής ανα

στάσεως. Δΰνασθαι γάρ άν διά τούτων ήρεμα προσ-

αχΟήναι τους άπομαχομένους τη πίστει, πρδς τδ μή

οΓεσΟαι τών αδυνάτων είναι πάλιν άλλήλοις συνελΟεϊν

τά στοιχεία, κα\ τδν αύτδν άπεργάσασΟαι ίνθρωπον,

( — Μ. Και (31) φησινή διδάσκαλος* Αληθές τοΰτο λέ-

'γεις. "Εστί γάρ λεγόντων άκούειν τών (32) πρδς τδν

λόγον τούτον ένισταμένων,ότι Είςτδ πάν (33) κατάτδ

συγγενές γινομένης τών στοιχείων της αναλύσεως (34)•

τις μηχανή τδ έν τώδε θερμδν έν τω καθόλου γενό-

μενον συμμιγές (55), τοΰ συγγενούς πάλιν άποκρι-

θήναι πρδς τδ συστήναι τδν άπαλλασσόμενον (30)

ί-ζΰρωπον ; Εί γάρ μή ακριβώς τδ Ιδιον έπανέλθοι, έκ

δέ τοΰ ομογενούς αντί τοΰ ιδιάζοντος τι παραλη-

φθείη (37)• Ετερον άνθ' έτερου γενήσεται, χαΐ ούκ-

έτι δν εΓη τδ τοιούτον άνάστασις, άλλα καινού άν

θρωπου δημιουργία. Εί δέ χρή τδν αύτδν είς ίαυτδν

πάλιν έπανελθεϊν,δι' όλου (38) εΓναι προσήκει τδν αύ

τδν, έαυτοΐς (59) πδσι τοις τών στοιχείων μέρεσι τήν

έξ αρχής έπαναλαβόντα (40) φύσιν. —Γ. Οΰκοΰν,

ιιαιη Π3ΐαΓ3ηι.—Ο. Ει-βο, δϊευΐ άϊχϊ, εΙΪ3ω βάνεΓδυϊ ρώς (41) 6Ιπον, αυτάρκης ήμϊν πρδς (42) ταύτην τήν

Ιιαηε, ϊηςαβιη, ορροδίΐίοηεπι εί εοηίΓαιΙΊεΙίοηεηι

ε]ιΐδηιυι1Ί ιΐε αιιίηια ηοΐιϊδ ορΊη'ιο δϋίΓεεεΓΪΐ : ηεπιρε

(17) Φάμε*: Β έφαμεν.

(18) Τον χρώματος. Β τών χρωμάτων.

(19) Μετά. Β μετά τήν.

(-20) Τότε. Τό τε Β.

(21) Οίο*• μέ*: Α Β οΤον μέν ήν.

(22) Οϊον. Α οίον δέ.

(23) Γινομίκφ. Βγινόμενον.

(24) ΌμοιοτρόΛως. Α Β όροτρό-ως.

(25) τΩ ενεν>ύτ\. Β φ άνεφυη.

(20) Επιμιξίας. Β έπιμοιρίας.

ί27) ΕΙς ταντό. Α Β εις ταύτόν.

28) ΚαΙ έ)•ώ. Β κάγώ.

(29) Τό παρόν. Α Β πάροδον.

(50) Σνμμεμαχηχέναι. Β συμμίμιχένβι.

(31) ΚαΙ. Β ναί.

ένστασιν ήτοιαύτη περ\ της ψυχής άν εΓηύπόληψις •τδ

οΐς έξ αρχής ένεφύη στοιχείοις τούτοις (43), χαΐ μετά

(52) Άκούειι• τον. Α Β άκούειν τών.

(35) Πάν. Β πασαν.

(34) ΆναΛύσεως. Α ϊη Ιεχίιι άναχύσεως • ϊη

ιιιαΓρίιιβ της τών στοιχείων άναλύσεοις.

(55) Σνμμιγές. Α Β αμιγές.

(36) ΆβαΛΛασσομένωτ. Α Β άναπλασσόμενον.

(37) ΠαραΛηρθεΙη. Παραλειφθείη.

(58) Δι' δΛον. Β δι' όλων.

(59) Αυτόν έαυτοΊς. Α Β αύτδν έαυτφ.

(40) ΈπαναΛαβόντα. Ιιι πκιι^ίιιε έπαναλομβά-

(41 Ώς (ΙεΙεΙ Β.

(44) Ήμίν χρύς. Α ήμϊν ή κα\ προς.

(43) Στοιχείοις τούτοις. Β Στοιχείοις, τοΰτοις.
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τήν διάλυσιν παραμένειν, οΤον ε! φύλακα των οι- Λ ηυοϋ ϊη φΓιΐΜΐδ εΐεηιεηΐίδ αϊ) ίηίΐίο ίηΙιχ$εηΙ, ίίρικί

χείων (44) καθισταμένην, καΐ έν τή άναχράσει τή

πρδς τδ όμόφυλον οΰ διαφιεΐσαν (45) τδ Γδιον έν τω

λεπτώ τε κοΛ εύκινήτω της νοεράς δυνάμεως, ούδε-

μίαν έν τή λεπτομερία των στοιχείων ΰπομένουσαν

πλάνην ■ αλλά συνδιαλύεσθαι (40) τοϊς Ιδίοις καταμι-

γνυμένοις (47) προς τδ όμόφυλον , κα\ μη άτονεϊν

συνδιεξιοΰσαν αΰτοΓς, όταν πρδς τδ παν άναχέων-

ται (48), άλλ' έν αΰτώ (49) άε\ μένειν δποιπερ (50)

αυτά, και δπως παρασκευάση ή φύσις.

Ε! δέ γένοιτο πάλιν παρά της τδ πάν ο'.κονομούσης

δυνάμεως τοίς διαλυθεΐσι προς τήν συνδρομήν τδ έν-

63 ροδί ιΙίδδοΙυΐίοίΗ'ηι φιιχμιε ροπηαηοΛί , ςυβδί

ιιΐδίοδ κιΐίυηι, (\υχ Ίη ΓεβοΙαΓιοηε οΙοπιγπΙοππιι ίη

5ΙΠΜ1Ι ει>]υ$ςιιε βοηυδ, ρεΓ δΐώΐϋίΐαίειη ει 3§ί1ίΐ3-

Ιι:ιιι ίηΐβΐΐίςεηΐία ρΓΧίϋΐχ ΓαειιΙΙηΓίδ ρΓορπυιη ηοη

(Ιίιηίιΐια, ηεε βιτοπδ ςυίϋιμιαιη ίη εχίΐίΐαίε «ΐφιο

Ιεηιιίΐαΐβ εΙεπιεπίοπιπι 8ΐΐ8ΐίηε3( , δει! υηα οπιιι

ρΐ'ορπίβ, ιΐυπι ευπίΒυο ςυοςυε^εηεΓε εοηιπιίδοειυτ,

ρεηείΓεί βε ρεπηεβΐ, ηεε άεΠεϊϋΐ υη3 ειιπι είδ ρεΓ-

ιικ:;ιιΐ8, ιΐιιιιι ίη ητιπη ηαΙιίΓαιη υιιίνοΓδϊΐη Γείαη-

άυηΐυτ, δοιΐ δοηιροΓ ίη είδ ηΐίΐηοαΐ, ηαοευηηυε Ιοεϊ

30 ςυοιηοΰοευηςυβ ε3 ιιαίιιτα ΓεϋβββΓϊΐ.

Οϋοιΐ 3Ϊ πίΓδυβ 31) 83 ροίβηΐϊβ αιςυβ νϊΠιιΙβ,

ςιιχ γο ιιιη ιπιίνβΓδϊίαΙειη 'μιιΐιοπιηΐ, ιΐίδδοΐυΐίδ εΐε-

δόσιμον τότε καθάπερ εΐ μιας αρχής (51) έξαφθεϊεν ρ ιηεηΐίδ »Ί ΓοηειίΓδίιηι, 8Ϊ£ηυηι ίίςυβ οεθ33ϊο (1»13

σχοΐνοι διάφοροι, δμοΰ (52) κα\ κατ' αϋτδν αϊ πασαι

τίό έφελκομένιυ συνέπονται • ούτως έν μια τη1 τής (53)

ψυχής δυνάμει, τ?|ς των στοιχείων διαφοράς έλκο-

μένης, αθρόως έν τη συνδρομή τών οικείων, ή τοΰ

σώματος ημών σειρά διά τής ψυχής συμπλακήσεται,

καταλλήλως έκαστου πάλιν πρδς τδ άρχαϊον κα\

σύνηθες πλακουμένου (54), κα\' περιπτυσσομένου τδ

γνώριμον (55).—Μ. Άλλα καΐτοΰτο (56) τδ υπόδειγμα,

φησίν ή διδάσκαλος (57), εΐκότως άν προστεθείη τοϊς

έξητασμένοις (58) ε!ς άπόδειξιν τοΰ μή πολλήν είναι

τή ψυχή τήν διδασκαλίαν (59) έν τοις στοιχείοις δια-

κρίνβιν (60) τοΰ αλλότριου τδ ίδιον. Προκείσθω γάρ

τώ κεραμεύοντι (01) πηλδς καβ' ύπόθεσιν, πολύς δε

ούτος είναι δεδόσθω, ου τδ μέν τοι πρδς τήν τών

ΓιιεπΙ, Ιιιιιε ηυεπιαιίηιοιίιιιιι ίΐΐ, 8Ϊ πΙ> ιιηο ρπηείρίο

(ΙίνεΓΒΐ ίϋηεβ ευβρεηδί βίηΐ, ιιΐ 8ίηηιΙ εοιίβηκμιβ

ΐεπιροΓε ειιηείί αΐΐιαηεηίβηι 8β<ιυ3ηΐυΎ : εούεηι

ηκιιΐο, (Ιυηι ρεΓ υηαιη νϊπιιίειη ει ροΐεηΐΪ3πι .ιηίιιι»;

ϋίνβι-δα ΐΓ,ιΙιιιιιΐυτ εΐεωεηΐί , Γβρεηΐε ιπιοο,υοο,ϋβ

ηιοιηεηΐο δίαΐίιη ρεΓ εοϊιϊοηεηι »1(|υε εοηειίΓδυιη

ρΓορΓίοΓαηι, εοΓροπβ ηοδίπ εαΐεηα ρεΓ αηίπΐ3πι

εοιΐ8ει•εΐιιι•, βίςαε εοηείηηβϋίΙιΐΓ, οΐ ιιηυηιςυοο'ςυβ

8β (Όΐιιιηοϋε πΐΓβυβ 3(1 ρπδΐίηυηι ιΊ εοηβαείυπι

ίίρρΙίοαΙίΊι, ε( Ιαηςιιαιη κ ϊ 1 » ί ιιοΐιιηι ηιηρΙεείεΐυΓ.

1 —Μ. (}ιιίά εΐίαηι ηοεε ηυοςυε κϊιηί 1 ιίικίο, ηι:ιμί λΙ ι•;ι ϊη-

ςιιιΐ, Ιιιυκί Ίιιιηιεπίο 3ΐΙ]υιΐ£ί ρθ88ΪΙ ΐϊδ ()υ% ςυχ•

8ί(3, ΐΐΉιΊηΐη αΐηυε εχαιηίηβία βιιηΐ αά (Ιεηιοη-

κΐΓ,ιηΊιιηι, ςυοιΐ Ιιηιιιΐ ηκιςηο ηε§οΐίο ηηίιηη ρο88ΪΙ

σκευών άπεργασίαν (02) ήδη τετύπωται, τδ δέ μέλ- Ο ϊηίΟΓ εΐεπιειιία δυυιη αϊ) ηϋεηο ϋίδοεΓηεΓε. ΡΓορο-

λον (63). Τά δέ σκεύη πάντα μή δμοειδώς (64) άλλή-

λοις διεσχηματίσΟω, άλλα τδ μέν πίθος, τδ δέ άμφο-

ρεΰς, Ιτερον δέ πινάκιον, ή τριβλίον, ή άλλο τι τών

κατά τήν χρήσιν επιτηδείων Εστω, ταΰτα δέ πάντα

μή εις κεκτήσθω, άλλ' ίδιον έκαστου (65) δεσπότου,

ύποκείσΟω τψ λδγω.

ηαίιΐΓ εηίιιι εχειηρίί ςΓαιΐα ίίι•ιι1υ Ιυΐυιη , ίϋςιιε

ηιιιΐΐυιη εδβε ιΙοΙιιγ, ευ]υδ .ιΐία ([ΐιακίιιιιι ραΓδ .ΐιΐ

ναδοηιηι ϋοηίεείίοηεηι ].ιηι ί'υπιιηΐη, ηΐί;» νότο Γοτ-

ηιηικΙ,ι δϊ(, Υ3δ3 ιιιιίειιι οηιιιϊ;ι ηοη ε3<1εηι Γοπιι.ι

δίιιΙ, $6(1 αΐίιιιΐ (]ΐιί(Ιειιι ιΐοΐίιπιι, ;ι!ίικ1 νεΓΟ ηηι-

ρ1ιοι•:ι, ηΐίικί αυίειη δειιίεΐΐα, νεί ρβίεΐΐη, ηιιΐ ηιιϊιΐ-

νϊ$ :ι1Ίικ1 8ϊι εχ Ηδ (]ΐΐ3ε 3(1 υδΐιηι 3ρ(3 αε ηο(:855;ιπ« βυηΐ, 3((]ΐιε Ιι«ε ο:ιιηϊ:\ ηοη υηα$ ροδδϊιίοιιΐ , δε4

δυυδ οιι]υ8<ιαβ άοηαΐηιιβ οΓΒΐϊοηΐ ρΓοροιίϊΐιιτ.

Οΰχοΰν έως άν συνεστήκει, ταΰτα φανερά τε (66)

τοϊς Ιχουσι γίνεται • καν συντριβείη πάλιν, ουδέν

ξττον γνώριμα (07) άπδ τών (68) συντριμμάτιον

τοις κεκτημένοις ίσται, τδ μέν (09) τδ έκ τοΰ

πίθου, ποίον δέ (70) τδ έκ τοΰ ποτηριού τρύφος

εστίν. Εί δέ καΐ πρδς τδν άκιτέργαστον καταμι-

Οιιηηιΐίιι ϊ^ΊΐιΐΓ ''<'(■ εοηδΙίΙβΓίηΙ ε( ίιιΐι^νη Γιιβ-

ΓΪηΙ, ΙκηκΙ (Ιίί1ί(Ίΐ!ΐ(:ΐ' η ευϊδ (ΙυηΓιιιϊδ :ιςιιο.>>ειιηΐιΐΓ

Αΐηυε εΐίαηΐί>ϊ εοΐΐίδϊ εοηΓΓβεοςιιε ΓιιεΓιηΐ, ραΓ-

δΐιιιι ηίΙιίΙοιιΓιιιιΐδ εχ ΓΓβςηιεηΐϊδ ηοΐ86 δϊςηαηιιβ ροδ-

δ68$0ΓΪ1)υ$ εχδίαοιιηΐ, (|ΐιίΙ)ΐικ ]ιΐ(Ι:('.•π•Γ ροδδίηΐ ([ΐιοιΙ

(Ί-ιΐδΙιιηι εχ οΌΙίο, φιοϋ εχ ροειιΐο εί Ι. Ουοά κι

χθείη πηλδν, πολϋ μάλλον απλανής ή διάγνωσις τών £> εΐίβηι ευηι πιόΊ ηΐ3δδ3 ΙιιΙί εοηιηιίδία ΓυεπηΙ ,

ήδη κατειργασμένων άπ' εκείνου γίνεται. ΟϋτωςοΤδν ηιυΐΐο ηΐ3ξί$ 06Γ13 (Ιί]ιιϋϊ(':ι(Ίο εοπιιιι ςϋ36 ϊ»ιπ 3ιΙ

(41)

(45)

(40)

(47)

(48)

(49)

(50,

(ΚΙ

(52.

(23)

(54)

(55)

(50)

(57,

(58)

ΟΙκείοτν. Α οικιών.

Διαφίΐϊσαν. Β διαφυείσαν.

ΣννδιαΛύεσθαι. Α συνδιαδύεσθαι.

Καταμιγτνμένοις. Β κα\ ού μιγνυμ.

\\ναγέω>-ται. Α ίιι ιιΐ3Γ{ζίηε άναχέηται.

Έν άύτφ. Α Β έν αύτοΐς.

"Οποιπερ. Α Β δποιπερ άν.

Αρχής. Β έξ αρχής.

Όμον. Α δμοΰ τε.

Γ{) της. ΟβΙβΙ Α τη.

ΠΛαχονμένου. Β πλεκομένου τε.

Γνώριμον. Β γνώρισμα.

ΆΧΙά κα\ τοντο (ΙβΙεΙ Β.

Ή διδάσκαΛος (ΙοΙοΙ Α.

Έξητασμίνοις. Α ίη Ιεχίυ έςισταμένοις, ίη

ηΐ3Γ^ίηε έξητασμένοις.

(59) ΑιδασχηΜαν. Α Β δυσκολίαν.

(60) ΔιακρΙνειν. Α τοΰ διακρίνειν.

(01) Κεραμεύοντι. >'• κεραμεϊ.

(02) Άπεργασίαν. Β έργαιίαν.

(05) ΜέΛΛον. Β μέλλει.

(04) Όμοειδώς. Α ίιι ιιΐίΐΓβίηο δμοιοειδώς.

(05) Ίδιον ίκάστου δεσπότου. Α ίδιος έκάστ' ς

δεσπότης. Β ίδίιος έκαστου δεσπότης.

(60) Φανερά τε. Β φανερά.

(07) Γνώριμα. Β γνώρισμα. Α ίιι ηιΠΓ§ίηε γνώ

ρισμα.

(08) Άπύ τών. Α Β κα\ άπδ τών.

(09) Τύ μέν. Β τί μέν.

(70) Ποίον δέ. Α ίιι ηι«Γ$;ίηε τι.
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οριΐδ Γοιίίΐοΐ» ΓυεήηΙ βχ πιιΐί ιηηΐηπ» Πι. Ιΐπ Ιαη- Α « σκεύος, 6 χ.αΟ' ϊκαστόν έστιν άνθρωπος, Ιχ της

ςυβηι «δ φιοιΜαπι Ιιοιηο ςυϊ$(|υβ 8Ϊη£υΐ3ΓΪ5 εβί,

βχ οίοΐΐίοπίοηιιιι εοηευΓδίι 3 οοηιηιυηϊ ηιαίεπ» Γογ-

ιιιαίιΐδ, ροευϋ»π ρΓΟΓδυβ ΠβυΓβ ιιιιιΐΐιιιιι ιϋίΤοι-οιίδ

»!) εο φΐηιΙ (•]ιΐδι1(."ϋ) βεηβηδ βδΐ. ζ>ιιο (ΙίδδοΙυΙο,

ηίήίΐοηιίηυδ εΐ'ιηιη εχ ΓβΗς[ΐιϊΪ8 ηιιϊιηη ηιι;ο ροβδίϋεΐ

ν9$, ρΐΌρπυιη 3ςηο$είΙ, ηεηυβ ΐη εοηιπιυηϊοηε

αίςιιε εοηΓιΐδίοηβ Γπίβπιειιίοπιιιι, ηεηυβ βί εαιίι-ιη

(ΐιηι πηΐϊ εΐεηιεηίοπιηι ιηηΐεη» εοηιπιίδεεηΐιΐΓ, 3

ρΓορπο <Ιϊ«οο*.1βιΐ5, 8εά βοιιιροΓ δπειίδ δΐιυηι, ςιιβίε

ΐδδΐ'ΐ Ιυηι οιιιιι "πι Γοπιιη εοηδίδίεΓεΙ, ε! ροδί άίδ-

βοΐυΐίοηεηι εχ ςί^ηϊϊ ηυχ ϊη Γβΐϊηιιϋβ ιηοηδεπιηΐ,

είτε» ρΓορπιιηι ηοη επ-αηδ.—Ο. Ε^ο υογο βρρτοβαΐίδ

ϋδ ςυ,-ε ιΐίεΐα βΓαπΙ, ιιΐ 3ρρο$ίΐβ, 3ρ1ε βία,ϋβ 3ε-

εοηιηιοϋ:ιΐε λΛ ρΓοροδίΐυηι »ϊ£ΐιπιειιΙιιπι ίηνεηία,

συνδρομής των στοιχείων άπδ τής κοινής Ολης άνα-

τετυπωμένος (71\ έν ίδιάζοντι πάντως τψ σχήματι

πολλήν πρδς τδ ομογενές τήν διαφοράν έχων. 05

διαλυθέντος (72) ουδέν ήττον κα\ άπδ .των λειψάνων

ή κεκτημένη τδ σκεΰος ψυχή τδ οΐκεΐον έπιγινώσκει,

ούτε έν (75) τή κοινωνία των συντριμμάτων, ούτε εί

πρδς τδ άκατέργαστον της των στοιχείων ύλης κατα-

μιχθείη, τοΰ οίκείου άφισταμένη, άλλ' άε\ επιστα

μένη τδ Γδιον, οΤόν τε συνεστώς (74) έν τψ σχήματι

ήν, κα\ μετά τήν διάλυσιν έκ των άπομεινάντων (75)

σημείων τοις λειψάνοις οΰ πλανωμένη περ\ τδ Εδιον.

— Γ. Έπιδεξάμενος δέ τά είρημένα ώς προσφυώς τκ

κα\ οίκείως πρδς τδν προκείμενον ευρεθέντα σκοπδν,

Ταΰτα μέν ούτως, εΐπον, λέγεσθαί τε κα\ πιστεύεσθαι

ΙΙχε φΐίϋειη, ίιιηυαηι, Ιιοε ηκκίο Ιιιιη (Πει, Ιιπη " καλώς έχει- ε! δέ τις τδ έν τψ Εύαγγελίψ τοΰ Κυρίου

εΓειΙί ΓεεΙιιιη εί χα,ιιιιηι εδί, $εά δι π,υίδ η3ΓΓ3ΐίοηεηι

ϋοιηίιιί εαιη, φΐχ εβί ϊη Εναηςεΐίο άε ΐΐκ φΐί δΐιηΐ

ϊη ίιιΓοπιο, ηιΙνοΓδυδ ο» ο,ιιχ (ίίεΐ» δυηΐ ρΐ'θΓεΓ3ΐ,

(]ΐι:ιδί ηοη εοιιςπιεηίειη ει εοη\εηϊεηΙεηι ιιπυ ϋδ

ρΓ«ρ3Γ3Γβ ΠΟδ 3(1 ΓΟδρΟΙΙδίοΐΙίΙΙΙ ΟρΟΓίεΙ ?

Μ. Αι Π1;ι, Α(1 εοΓριΐδ φΐίϋειη ;ιοεοπιιιιθ(1ηΐίιΐδ, ίη-

φΐίι, ββπηο ηαπϋΐίοηβιη εχροηϊΐ, ιηιι11»δ Ι3πιεη

ίιΐδρεφι ηκιίεπαδ βΐ ε.ιιΐδαδ, ρεΓ φΐαδ 3(1 δυΐΗ'ι-

ΙίοΓεηι δρεειιΐβΐίοηεηι ϊηνΐΐαΐ , δι φΐϊδ αεειικπβ

ΐίχφΐΐδίΐι.'φίο ΓΒΐη ίηΙεϋεχεΓίΙ. Ν»ιη ςιιϊ Ιιίαίιι \3δΙο

ηιαίυιη 3 ϋοηο άίηηιίΐ βΐφιε ιΐίδείικίίΐ, ςυί <•ιιΐι»ιη

;ιΙί(|ΐιηιιι αυχ ρεΓ ύί£°ιΙυιη ααΊιιονεαΙιΐΓ, ιΐϋδκίοι.ιιι-

Ιοιιι ΓεείΙ βυπι ο,υί επιεί»υ3ΐυτ, ο,ιιί ρ»Ιπ»ΓείιΧ

δϊιηιηι εί ςυί ρεΓ Ιιαηε νίΐβιιι ηιαίίδ ει ίηεοηιιηοϋίδ

νεχ3ΐιΐδ ΓυοΓ.ιΙ, ηιΐ φΐίυΐεηι ρΓοροβιιίΙ , (|ΐιί ίίοιη

3ΐιΙε» πιοΓίυοδ 808 ηε δερϋΐΐιιτχ Ιηκϋΐυδ εχρο- β άφίστησι της κατά πρόχειρον (8δ) διανοίας τδν μη

περί τών έν ί|ιδου διήγημα πρδς τά είρημένα προβ-

φέροι (76), ώς ού συμβαίνον τοις έξητασμένοις (77),

πώς χρή παρασκευάσααθαι πρδς τήν άπόκρισιν ;

φΐ« εχ3ηιΤη3ΐ3 βίςιιε ρει•ρειΐδ3 δοηΐ, ςαυ ραείο

Μ.,Ηδ•.δάσκαλος(78)δέ,Σωματιχώτερονμέν,φησ'ίν,

ό λόγος εκτίθεται τδ διήγημα, πολλάςδ^ χατασπείρει

τάς άφορμάς, δι* ών είς λεπτοτίραν ^ΐωρίαν έκκα-

λείται τδν έξεταστήν (7ί)) επαΐοντα. Ό γάρ χά-

σματι (80) μεγάλω διείργων τδ κακδν έκ τοΰ κρείτ

τονος, σταγίνος τέ τίνος δακτύλω (81) κομιζομένης

έπιδεϊ ποιήσας τδν όδυνώμενον', χαλ πατριάρχου

κόλπον τώ διά της ζωής ταύτης κεκακωμένω ύποθε\ς

άνάπαυσιν (82) , πρδ τούτων δέ κα\ τδ τεθναναι αυ

τούς, χα\ ταφή δοθήναι διηγησάμενος, ού μικρώς

5ΐιίΙ, ηοη ραπιηι ανοεαΐ ει 3ϋ(1υείΙ 31» εη βεηΐεη-

Ιί3 (|ΐι;ε ϊ ιι ριοιιιρίιι 681 ευιη φΐί 1ι»ιιι1 δΐιιΐίε εί

ϊιιιρίΊ'ίΐε, δειΐ ΐιιίεΙΗςεηΙεΓ νεΓίια δοφίαίιιι•. Ουοδ

ειιϊιη οπιΐοδ 3ΐΙο1Ιίΐ ϊη ίηΓεπιο ιΐίνεδ ΐΙΙε, σ,ιιϊ εαΓ-

ιιεοδ οευΐυδ ϊη δεριιίεΐ'ο ιε1Ίφΐβι•;ιΙ? Οιιο ραείο

ίίειη Π 3ΐιιιη» ιιι ββηΐϊΐ ίιΐ ςυοιΐ ΊηεοΓροΓευπι ε8ΐ?

Οικιιιι νεΓΟ Γπιςιι»ιη ΓβΓΓΪββΓβΓΪ ρεΓ 8ΐιΐι»πι ευρίε-

1)31, πιπί εί ε»Γΐκ•» 1ίιΐ{;ιι.ι ηοη 3(1ε8$εΐ? ςιιίδ 3ϋ-

Ιειη ΪΙΙε ιΙί^Ηιΐδ, ςυί ρΓχΓεΓΓεί ει ρΐ(Αηι? Ιρδβ

ίιοιη $ίηυ$ Γεηιιϊεΐίδ, ςυϊδ ? (Ιιιιιι οιπιιι εθΓρθΓ3

ε&$εηΙ ΐη δεριιΐιτϊδ, ίιιιϊηι.ι νιτο ηβςιιε ϊη εοΓροΓβ

βδδεί, ηεφίε εχ ]ΐ»ι•ιΊ1κΐ8 εοιιδΐ3Γεΐ, (ϋΟΐειΙβ Γυεήΐ

Π3ΓΓ3ΐϊθηί8 5!ΠΙ('|11Γ»ΙΙ1, ρΓΟΙΙΙ ρΓΟίίΐΙΙΙδ :ιε ρΐ'ϊιιι»

άσυνέτως (84) τοϊ; λεγομένοις έπίμενον. Ποίους γάρ

οφθαλμούς έπαίρει έν τψ §ιδη ό πλούσιος, τους της

σαρχδς έναφείς (85) τψ τάφψ; Πώς δέ φλογδς

ήσθάνετο (80) τδ άσώματον ; Ποίαν δέ γλώσσαν κατα-

ψυχθήναι διά τής σταγόνος επιθυμεί, της σαρχίν^ς

αύτώ μή παρούσης; Τίς δέ δ διακομίζων αϋτψ την

ρ"ανίδα δάκτυλος ; Αύτδς δέ δ κόλπος της αναπαύσεως,

τίς ; Τών γάρ σωμάτων έν τάφοις δντων, τής δέ

ψυχής οΰτε έν σώματι ούσης, ούτε έκ μερών συν-

εστώσης, άπορον δν εΓη τήν τού διηγήματος διασκευήν

κατά τδ προχείρως νοούμενον ίφαρμόσαι τ^ άληθεία,

εί μή τις μεταλάβη (87) τά καθ' ϋκαστον είς νοητήν

θεωρίαν • ώστε χάσμα τδ διεΐργον τών άμίκτων τήν

ΓΓοηΙε ϊηίεΙΙϊςΐΙυΓ, 3(1 νβΓΪΙβίεηι »οεοηιηιθ(1»Γε , ρ, κοινωνίαν, μήγήςδ'.άιτασιν(68)οϊεσθαι•τφγάράαω-

ηίδϊ ηηϊβ δίηβυΐβΐϊηι ηιι.τηυε νεΓΐ)3 α εοΓροΓε ΙΓ3- μάτψ κα\ νοερώ, τίς πόνος διαπτήναι τδ χάσμα, καΐ

<1ϋεβΙ 3(1 83Π> φΐ* ηιειιΐε ρεΓείρίΙυτ $ρεειι1»ΐϊοιιειη, εί μήκιστον ήν ; Διότι τδ νοερδν τή φύσει, έν ψπερ

ιιΐ ΙιίβΙαδ, α,υϊ ύΪΓΪηιΊΐ βίςυβ (ϋβίαπ^Ίΐ εοιηηιιηΐο- αν έθέλη άχρόνως γίνεται. — Γ. Τι ουν άν εΓη, φημ\,

(71) Άνατετνχωμένος. Α ϊη Π)3Γ^ΐηε τετυπωμέ-

νος. Γ» ίη Ιεχίυ.

(72) ΛιαΛνθέντος. Α ίη ΙεχΙϋ διαγνωσθέντος, ίη

ηΐ3ΓΕίηε διαλυθέντος.

(73) Οΰτε εί. Εί (ΙεΙβΙ Β._

ί74) Σννεστώς. Β συνετώς.

75) Άπομεινάιττωτ. Α εναπομεινάντων.

76) Προσφέροι. Β προφέρει.

(77) Έζητασμένοιι.. Α ίη ιεχίο έξισταμένοις, ίη

πιαΓί-Ίιιε έξητασμένοις.

(78) 'ίί 6ιδάσχαΛος. Α Β (Ιείεηΐ.

(79) Έξεταννήτ. Α Β έξεταστικώς.

(80) Χάσμαπ. Α ίη Ιεχία σχήματι, ϊη πιαΓςίηβ

χάσματι.

(81) ΑακτύΛφ. Α Β διά δακτύλου.

(82) ΆνάΛανσιν. Α Β είς άνάπαυσιν.

(83) Πρόχεφοτ. Α Β ρι ιείί^ι τό.

(84) 'Άσυνέτως. Α Β συνετώς.

(85) ΈναφεΙς. Β άφείς.

(80) ΉσΟάνετο. Β έπαισθάνεται.

(87) ΜεταΛά6τ). Α μεταλάδοι.

(88) Διάσζασιν. Α ίη ιιηΓ^ίιιε διάστημα.
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ηΐ5 ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΒΕδυΚΚΕϋΤΙΟΝ!• .

τδ πΰρ, ή τδ χάσμα, ή τά λοιπά τών εϊρημένων, ή Α ηβπι εοπιιιι, ΙηΙβΓ (μιοί ηιιΐΐα δαείεΐαδ ίηΙεΓεειΙεΓβ

μή (89) & λέγεται (90); — Μ. Έμο\ δοκεϊ, φησ\, δό

γματα τίνα περί τών κατά ψυχήν (91) ζητουμένων δι'

εκάστου τούτων ύποσημαίνειν το Εύαγγέλιον. Προει-

πών (92) γάρ προς τον πλούσιον 6 πατριάρχης, 8τι

'Απέσχες τώ διά σαρκδς βίω τών αγαθών την μοΐ-

ραν, χλ\ πζρ\ τοΰ πτωχοΰ τδ Ισον ειπών, ότι Κα\

ούτος άπέπλησε παρά τον βίον της τών κακών μετου-

σίας λειτουργίας (95) • εΤΘ' οΰτως έπαγαγών περ\τοΰ

χάσματος, ώς άπ' (94) αλλήλων διατειχίζονται, μέγα

τι (9δ) διά (96) τούτων έοικεν ύποδεικνύειν τώ λόγω.

ροιεδί, ηοη Ιβιτχ βραιίιιηι ι•1 ϊηΙίΓναΙΙιιιη εχίδΐιπιο-

ΐυΓ ; ηαιη ηυϊ<1 ηεβοΐϋ Γαεπί οι ςυοϋ ίηεοΓροΓβιιιη

εί βοΐα ιηειιΐε ρΓχοίΐυιη ββΐ, ΐΜηδνοΙβΓβ ηίίΐυπ),

ειίκιιιβϊ ναδίίδδίιιιυβ δίΐ, ςυίρρε ειιηι ί.Ι (|υο(1 ηαίιίΓΑ

ΐαΐβ εβί, ιιΐ πιβηΐβ βοΐβ εοηβίεΐ, υϋίευΐΗΐυβ 6886 ν < ■ 1 1 •

ηυΙΙο ΐΐΊΐιρυΓίϋ ίηΙεΓεε(1εηΐε βρβίίο, ίΐΐο ρεηείΓεΙ αΐ-

ηι.ιβ εναϋ8ΐ? — Ο. Ουίά ϊ^ΐι ιιγ- Γιιι.τίι, ίηφί,-ιι», ΐ£ΐιϊδ,

νεΙ Ιιίαίιΐδ, νεί εχΙεΓβ αυχ άίεΐα μιιιΙ, βΐ ηοη δΐιιιΐ

63 ΐ|ΐι;(! ι1ΐ(':ιιιΐαΐ'? — Μ. Μίΐιί ςιιϊιίειη , ίηφίίΐ,

εοι-ΐαβ δίαίιίΐεδφΐε ηυ:ΐ3ΐ1αιιι δεηΙεηΐΪ3δ άβ ϋ$ γοΙηι»

ί(ΐιηϊ είΓε» πιιϊιικιιιι φΐχπιηΐιιι•, ρβΓ υηιιπίφίοάο,υβ Ιιοηιιη Ενίπ^βϋοπι ίϊβιιϊΠεβΓε νίάβΐυι•. Ουηι βιιϊι»

Βα 3(1 (Ιίνίιβη ραίπαι-εηα βηΐο αΊχίδδβΙ : Βεεερίδΐί ϋι νίΐα, φιβηι ίη 03Γηβ ΐΓϊηβεβΐδίί, ροΓίίοηβηι 1)0-

ηοΓυιη, αίςυβ βοάβη» ηιοϋο (1ε ηιεηύΐεο (ΙίχίδδβΙ : Ει ηίε ϊη νϊΐα ηιβίοπιπι εΐ ίηεοιηπιοάοηιαι ρβιΊίεί-

ρηϋοηίδ πιιιηβΓβ ΓαηεΙιιβ βδΐ ; εΐ δίε άεϊηεερδ δΐιΙ)]εεηδ6ΐ ϋβ ΗιαΙιι, ςυο βΙΙογϊ 31) βΐΐεπδ άΊδεΙικΙεΓβηΐυΓ,

Ηΐ38ΐιαιη φιαιηάβιη άοοίππαω, εβΓίβιηα,υε 3ε δΐ.ιϋίίβηι δεηΐεηΐ'οηι ρεΓ Ιιχε νβι•1» οηιίοηίδ δίζηΊΓιεΒΓβ

Λ'ίιΙιΊΐΙΓ.

Β

Τδ δε δόγμα, κατά γε τδν έμδν λίγον, τοιούτον

έστι- Μονοειδές (97) ήν ή τών (98) ανθρώπων ζωή,

μονοειδές δε (99) λέγω τήν έν μόνω τφ άγαθώ

έρωμένην(1),κα\ πρδς τδ κακδν άνεπίμικτον. Τδν δε

τοιούτον λόγον δ πρώτος τοΰ θεού νόμος μαρτυ-

ρεΐται (2), ό τοΰ παντδ; μέν δοΰς τών έν τφ παρα-

δείσω καλών άφθονον τω άνθρώπω τήν μετουσίαν,

άπείργων δέ μόνου εκείνου φ σύμμικτος ήν έκ τών

εναντίων ή φύσις, τοΰ κακοΰ πρδς τδ καλδν συγκε-

κραμένου, θάνατον έπιθε\ς τω παρανομήσαντι τήν

ζημίαν. Άλλ' εκουσίως 6 άνθρωπος έν τώ αΰτεξου-

σίιρ χινήματι καταλιπών τήν αμιγή τοΰ χείρονος

μοϊραν , τήν έκ τών εναντίων σύγκρατον ζωήν έπ-

εσπάσατο. Ού μήν άφήκεν ή θεία προμήθεια τήν

Ηχο ;ιιιΐειιι δεηΐβηΙΪ3, ηιοη φΐΉΙεηι ορΐηίοηβ,

Ιαΐίδ εδί : ΑΙ) ίηίΐίο νίΐα Ιηιιηηηα δίηψίβχ εΐ ιιηί-

Γοπιιϊϊ 6Γ31. δίιηρίϊεεηι ηιιΐοηι ει ιιη'ιιικηιοιΙΊ ι!ίεο

εηιη ηυχ ίη δοΐο Ι>οιιο 3ΐιίιη:\(ΙνεΓΐίΐιΐΓ, εΐ ιιυΙΙίαδ

ιηηΐί Γοιηιηιιηίοηε ρεπηϊδΐ3 εκί. Τηίειη βιιίειιι ορί-

ηίοηεηι ρι-ίηι:» Ιεχ (Ιίνίικι ΐεδίϊιιιοιιϊο δυο εοπιρτο-

1)31, ηιιχ οιιιη οιηιιίυιΐδ <|ΐΓκΙειη Ιιοηϊδ, φι» ογπιιΙ ίη

ρ3Γ3(1ΐδθ, Ιιοιηϊικ'ΐη 3υΐιη(1ε ίιιιί 61 ιιΐί ρεΓπιϊδίδδεί,

αϊ) ΐ 11ο δοΐο ρΐΌΐιί!)ϋΙ):ιΐ, ειι]υδ, πιπί πι.ίΙιιιιι ειιηι

Ιιοιιο εοηΙοηιρεΓαίιπη 68861, εοηιηιΐδίβ εχ ι όιιιιμγΊϊβ

6Γ31 ηαίιΐΓ», ηιοΓίειτίφΐβ βΐ, ηιιί εοηΐΓ3 Ιιηηε Ιε^εηι

ΙεεΐδδβΙ, μαβηβηι »ρροδΐιίΙ. ββο" Ιιοηιο βροηΐβ 8ΐ•ϊ

ρΓορπ.ιφιβ νοίυιιΐϊΐβ εΐ 3Γυ'ιΐΓΪο τεϋεΐα δθΠ6, ςυχ

η η\α!ο ϊιιΐο^πι 6Γ31, βαιη ςιιοε εχ εοη'.Γβηϊδ εοη-

άδουλίαν ημών άδιόρθω-ον. Άλλ' επειδή τοις πάρα- β ΙοηιροΓαΙβ βΓίΙ, νΐίαιτι 33εΊνίΙ εΐ βπιρίεχιΐδ βδΐ. 8ε(1

βίβηχόσι τδν νόμον ό κριθείς έπ' αΰτψ θάνατος

άναγκαίως έπηκολούθησε, διχή μερίσας τήν άνθρω-

πίνην ζωήν, εί; τε τήν διά σαρκδς ταύτην, κα\ εις

τήν έξω τοΰ σώματος μετά ταύτην, ού κατά τδ Ισον

μέτρον τοΰ διαστήματος, άλλα τήν μέν βραχυτάτω

τΐ'Λ τω χρονικώ περιγράψας δρω ■ τήν δέ παράτει

να; (5) ε!ς τδ άΐδιον, έξουσίαν Εδωκεν ύπδ φιλαν-

Οραιπίας, έν φ τις βούλεται, τούτων έκάτερον έχειν

(τό τε άγαθδν λέγω καΙ τδ κακδν), ή κατά τδν βραχΰν

τούτον κα\ ώκύμορον βίον, ή κατά τους ατελεύτητους

εκείνους αΙώνας, ών πέρας ή απειρία εστίν. Όμω-

νύμως δέ λεγομένου τοΰ τε άγαθοΰ κα\ τοΰ κακοΰ,

χα'ι έχατέρου τούτων (4) πρδς διπλήν έννοιαν μερι-

ζομένου (πρδς νουν τε λέγω κα\ αίσθησιν), κα\ τών

ηοη α1)8ςιιε εοΓΓβεΐϊοηβ ει εηιεηϋ;ιΐϊοηο ΐεπΐ6Γ3-

ηιιηι «Η δίοΐϊιΐιιιη ίΙΙιιά εοηδίΐίυηι ηοβίΓυηι ιϋνϊικι

ρΓονΐιΙΐΊΐΐϊ:» Γείίηυϊΐ. 5εϋ ςυοηϊαηι ΐΓ3η8@Γ6880Γεδ

Ιεβϊδ ραίηβ πΐ0Γ(ίδ, ηυχ Ιε^ί ]π;ΙΐεΊο ΙβΙΟΓϊδ ει 3υ-

εΙΟΓΪδ 6]ΐ1δ 3ρρ08Ϊ(3 6Γ3(, ηεεβ383ΐ'!ο εοη86εηΐ3 6.-.Ι,

ροδΐ63φΐ3ηι νίΐηιη Ιιιιιηηηηηι 1)ίΓαπηπι ρ;ΐΓ( ίΐιικ 6δ•

8(Ί, ει ίη 1)3ηε ςυχ ρεΓ 63Γηεηι ΐΓβηδίςϊΐιΐΓ, εί ίη

ΐΐΐατη ηιιχ ροδί Ιιγπιγ. οχ ι ι•η εοτριΐδ ϋβςίΙιΐΓ, ηοη

ρηπ ίηΙβΓνβΙΙί ηιοοο αΐηαβ ιιιειικιιΐ'η, δειΐ ίΐίαηι ςιιί-

ϋειη 1)Γβνίδ5ίηιο ίμιο:1;ιιη Ιιτηιίηο ΐβιηροπ'$ εί βρα•

Ιίο είΓειιηίδεπρδίΐ; ηβηε νεπο 3(1 χΐ6Γηίΐ3ΐβιη ιΐ8(|ΐιβ

εχίεηιΐίΐ αίηιιε ρηνίπνί!, 36 1>6ηίςηο αίπηβ Ιιιιηιαηο

εοηδΊΓιο ιικιικ, ροΐ63ΐ3(βιη α'εάίΐ, ιιΐ ίη π!ι:ι ςυίδ

νίΐα νεϋΐ, Ιιοππιι ηΙΙοπιΐΓΐιιη Ιι,ιΙιι'αΐ (οοηυιη ίη-

μεν τοΰτο έν άγαθοΰ μοίρα κρινόντων δπερ 4ν ήδϋ ύ ςιιαηι εί ηιαίυηι), νε! ροΓ ϋΓετεηι Ιιαηο Πυχαηκριε ει

τή αίσθήσει δόξη • τών δέ μόνον τδ κατά διάνοιαν (5) εβάυεβηι νίΐαηο, νεΙ ρβΓ ί!ΐ3 ββηιρϊΙβΓηη 83•ευΐ3,

θεωρούμενον πεπιστευκότων άγαθδν είναι κα\ όνο- ψιοπιιη ΐεΓηιίηυδ εδί ίηΗηίΙυβ. €ιιηι αυΐεηη χςυί-

μάζεσθαι. ϋΓς μέν άγύμναστός έστιν ό λογισμδς, κα\ νοεβ άίεβΙιΐΓ 61 1)οηυηι βΐ ηιβΙιΐΗ», αΙΐ{υβ ΙιΟΓυηι

(89)

(90

(9.1

(Π2

(93

(94

Ι»
(97

"Β μή. Α ειμή.

Λέγεταί. Α 3(1(ΙίΙ εστίν.

Κατά ψνχήν. Β κατά τήν ψ.

Προειχώγ. Α προσειπών.

Λειτουργίας. Λ Β τήν λειτουργίαν.

Ός άχ\ Α φ άπ'.

Μέγα τι. Δόγμα :ηΙι1ΊΙ Β.

Διά. Α διά δόγμα.

ΜοΥοείδές. Λ μονοειδή.

!98) Ήτών. Β τδ κατ' αρχάς ή τών.

99) Μονοειδές δέ. Λ Β μονοειδή δέ.

1) Όρωμέττ\Υ. Α Β θεωρουμένην.

2) ΜαρτνρεΊται. Α Β μαρτύρεται.

5) ΪΙαρατεΙτας. Α ίιι ΙεχΙα παραγράψας ,

ι•ι;*ΐ'ΐΐΐη«: παρατείνας.

(4) Τούτων. Β τούτου.

(5) Διάνοιαν. Α αοΜίΙ, δπερ 3ν ^ν θεωρούμενον.

ίη
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υίΓυπίίΐϋΟ ίη ιΐιιρίίι-οιη ίηΐεΐΐεείιιπι (ϋνκίαίιιι• (Ιυηι Α τού βελτίονος άνεπίσκεπτΛς, ούτοι ύπδ λαιμαργίαν (0)

ϊη ηκ'ηίοιιι, πκρι.ιηι, Ιυηι ίη δοηδιιηι), βίο,υε αΐϋ

φΓκΙεηι, α,ποιΙ δοηδυί «ιιηνο εΐ ]υευη(1υηι νίδΐιιιι

ΓιιοπΙ, 'ιά Ιοεο οοηί 1ι»1)οηιιΙ : 3ΐϋ νβΓΟ, Ί.Ι ΒΟΐυηι

Ιιοηιιιτι οϊ ε$$β ε( ηοηιίηβπ οιτάαιιΐ, ουοιΐ εο{»ίΐ3-

Ιίοηε αε ηιοιίίδ η^ίοιΐοηε .ιη:ηι:ΐιΙνεπϊΐιΐΓ ει εοη-

ίΊιΙιτηΐιΐΓ, ψιΠιιυ ιρπιΐι'πι ίηεχεΓεϊΙαΙα Γαιΐο εκί,

ιι ι <|"'(Ι ηιβίίυβ 5ΪΙ εοη$ΐ(1εΓ3Γε ηοιι ρο$δίηΐ, Ιιί, ρεΓ

ϊηςίυνΐβιη ει ίηίοηιροΓβηΐίβπι, ίη εηπιβίί νίΐα εαιη

έν τω σαρκίνψ βίω τήν χρεωστουμένην τή φύσει τοΰ

αγαθού μοΐραν προαναλίσκουσιν , ουδέν τω μετά

ταύτα βίψ ταμιευόμενοι • οϊ δέ λογισμφ διακριτικώ

τε κα\ σώφρονι την εαυτών ο!κονομοΰντες ζωήν, έν

τω βραχεί τούτω βίω, διά τών τήν αΓσθησιν λυπούν-

των άνιαθέντες, τώ εφεξής αίώνι το άγαθδν ταμιεύον-

ται, ώστε αΰτο?ς τή άϊδίψ ζωή τήν κρείττω λήξιν

συμπαρατείνεσθαι.

φΐ;ο Π31ΙΙΓΧ (ΙοΙ)οιιιγ 1)οιιί δοιΊθιιι 3ΐιΙβ Ιβωριΐδ εοηβιιιηυηΐ αΐηυε ρΓοΓιιηαΊιηΐ, ιιϊΐιίΐ ίη οηιη ψι»

ρο$(1ΐ3ε Γυΐιπα ε$1 νϊΐηιη Γε$εΐ'ν3ηΐε$ εΐ εοιηραΓοεηΙεβ; ηΐϋ νείΌ ηΐίοηβ δ.ιηα αε ύΊμιιϋεΒίΓΪεο

5ΐΐ3ηι νίΐίΐηι (ξΐιΐιβπιαηΐεδ, ίη Ιι.ή: Ιιγουϊ νϊΐ;» ρεΓ 63 ιριχ δθΐΐδΐιιη 1;ι:ι1ιιηΐ εοηΐπδίηΐί ηΐηιιβ νβΧ3ΐί, ίη

ίυΐιΐΓΐιηι 8η•ου1ιιιιι Ιιοηιπη εοπιρβΓοιιηΙ βία,υε Γοεοιιϋιιιιΐ, ιιί $ί1)ϊ ιιηα ειιιη $πηρίΐεηια νϊΐη ιηεϋοΓ

Β0Γ3 εχΐειιι1;ιΐιΐΓ βΐφ,ιε ρΓΟΓΟ^εΙυΓ.

ΙΙίο ίί,'ίΙιΐΓ, ιιί ηιοη φικίβκη ορ'ιηίο ΓβΓΐ, ΙΓιαΙαβ

ϊ 11ο εβί, (|ΐιί ικιιι Ιοιτα (Ιίβεεό'βηΐβ βίςιιε άΊάΊιεία Πι,

βεϋ ςυεπι ]ιιόΊοίυηι ρβΓ ηαηε ν'ιΐ:ιιιι ίη εοηΐΓ3ΓΪ3

δΐιιιΐϊ;) αίςιιβ ϊηδίίΐυιβ άΊνίβιιιη αίφΐβ υΊαΊιείυιη

ΓβείΙ. Νβηι ηιιί δοηκΊ ηυίϋηιιίά ίιι 1)30 νίΐ3 δΐιβνβ λο

]ικ•ιιικ1ιιηι 881 εΐε^οπΐ, ηβο ροβηϊΐβιιΐί» (Ιιί ο Ιιί δ δίο-

Ιϊιΐιιηι »ο Ιεηιεπιπιιτη βιιιιηι εοιίδίΐίυηι οοιτίβΗ

3ΐ(]ΐιβ εηιεηιΚιΐ, ίηαεεεδδΐιπΊ 61 Ίηνίυιη βϋιί Ιοπιηι

Ιιοποπιηι ροδίΐιαε εΟίείΙ, ευηι »3ηο ϊηενίίβυίΐοηι,

(|«:ε ΐΓ3ΐ)8Μ'ί ηοη ροδδίΐ, ηεοοδδίΐαΐεηι, Ιαικριιιιιι

1)3Γ»ΙΙιηιιιι (]ΐιθ(1(1αιη ν:ΐ8ΐιπιι 61 ίην'ιυιτι, ιρκι Ιπιι,3-

ϊγΊ ηοη ροδδίΐ, 3(1νεΓδυδ βεβε ρβΓΓοόβπΙ. Οιιαηι-

οΙιιί.ίιι Ιιοηιιιΐ) (ριοψίι; 3ΐιίπ)Χ 8ΐ;ιΙιιιιι, ίη ιριο ρ3-

Γιεηιίχ 3ΐΙιΙεΐ3ηι «επιιο ΓβφΐίεδοεΓβ ΓαείΙ, κϊηιιιιι

Β

Τούτο ούν έστιν, ώί γε 6 έμδς λίγος, τδ χάσμα,

δ ούχ'ι γης διασχοΰσης γίνεται, άλλ' ή (7) παρά τδν

βίον κρίσις πρδς τάς εναντίας προαιρέσεις διασχι-

σθεΐσα ποιεί. Ό γάρ &παξ τδ ήδΰ κατά τδν βίον

τοΰτον έλκόμενος (8), κα\ μή θεραπεΰσας (9) έκ με

ταμέλειας τήν άβουλίαν, άδατον έαυτφ μετά ταύτα

τήν τών αγαθών χώραν (10) εργάζεται, τήν άδιάδα-

τον ταύτην ανάγκην, καθάπερ τι βάραΟρον αχανές

τε και άπαρίδευτον καΟ' εαυτού διορύξας. Διό μοι

δοκεϊ κα\ τήν άγαΟήν τής ψυχής κατάστασιν, έν ?)

τδν τής υπομονής άΟλητήν αναπαύει δ λίγος, κδλπον

τού Αβραάμ δνομάσαι. Πρώτος γάρ ούτος 6 πα

τριάρχης τών πώποτε γεγονίτων ίστίρηται τήν

ελπίδα τών μελλόντων της ά-ολαύσεως τών παρ'ίν-

Α1)Γ3ΐιχ ηοηιΊη988ε πιίΐιί νΊιΙεΙπι*. ΡΓΪπΐϋδ εηίηι ΙΓιε (] των άνταλλαξάμενος, δς γε πάντων γυμνωθείς, Ιν

Ρ3(γϊ3γγ1ι3 εχ ίίβ ηιι'ι ο 1 ϊ ίη ίιιοιιιιιΐ, οιιηι ερε Γιιΐιι-

ΓΟΓυιη, ρπεδεηΐίιιηι οοηιπκκίυπιηι ιΐδΐιιη βιηυε νο-

Ιιιρι.-ιίπιι εοιηηιυΐ3886 ηκ'ΐιιοι-ηΐιπ•, (|πί (ριίιΙΐΜΐι οηι-

ηί1)υ8 ηικ1:ιΐιΐ8, ίη ηηίυιιβ ει νί(3 ηΐι ίηίΐίο εοη8Ϊ8ΐε-

1>31, Ϊ11Ι6Γ 3ΐίυηθ8 εοηνεΓ83ΐ)3ΐιΐΓ, 61 ιίοιιικ'ίΐίιπη

Ιιαυείιαΐ, ρει• αίΠίεΐϊοηβδ εΐ ίηοοηιιηοϋα ρΓ338βηΙϊ$

ν'ιΐιη, εβηι (ρι;ι• βρεταΙιΐΓ Ικ'.ΊΐίΐιιιΙίιιοιη ςυχΓβηβ. ϋΐ

ϊ^ΊΐυΓ εειίβπι :\1ηρκ\ιιι ριΊ.ι^ί ρ;»Γΐοηι είΓευιηβεπ-

ρΐ3πι, ρεΓ ϊυιΐϊυηι (ριεηιιίαιη, δίηυιιι ηοηιϊικιιιιιΐδ,

Ϊ13 η)Ί1ιί δοπιιο ηοηιίηε 8Ϊηυ$ ίιηιηοηδοηιιη ίΙΙοΐ'ηιη

ηοβίΓΟΓϋΐη οοηοΓϋηι ϋειηοηϋΙηΓιοηειη $ϊ(;ιιίΙϊε3Γ6

νίϋεΙιΐΓ : ίη (ριο δίηιι 1>υηο οπιηεβ, ηιιί ρεΓ ν ϊ Π 1 1 —

Ιοιη ρΓΧβεηΙίδ νίΐχ εητβυπι εοιιΓιείυηΙ, ειιιη Ιι'ιηε

βοΙνεΓΪηΙ, ΐαικριηιη ίη ροΠυ ηοη οϋηοχίο Π ιιυΐιι ιιιιι

οΤς ήν αΰτώ καταρχάς ή ζωή, έν άλλοτρίοις είχε τήν

δίαιταν, διά τής παρούσης κακοπαθείας, τήν έλπι-

ζομένην εύκληρίαν εμπορευόμενος, "ίίσπερ ο•3ν τήν

ποιάν τού πελάγους περιγραφήν έκ καταχρήσεως

τίνος δνομάζομεν κόλπον, ούτω (11) δοκεϊ τών αμέ

τρητων εκείνων αγαθών τήν ένδειξιν δ λόγος τώ τοΰ

κόλπου διασημαίνειν ονόματι, ψ πάντες οϊ βι' αρετής

τδν παρόντα διαπλέοντες βίον, δταν εντεύθεν άπαί-

ρωσιν (12) , ώσπερ έν άκατακλύστψ λιμένι τώ

άγαθφ κόλπω τάς ψυχάς ένορμίζονται (13), τοις δέ

λοιποίς ή τών φαινομένων αΰτοΐς αγαθών στέρησις

φλδξ γίνεται τήν ψυχήν διασμύχουσα (14), (ίανίδος τι-

νδς έκ τού πελάγους τών τους οσίους περικλυζόντων

αγαθών είς παραμυθίαν προσδεομένη, κα\ ού τυγχά-

ρΓΟοεΠΊδ, αιιίιηα» αρριιΐ83$ 30 ςιΐ38Ϊ 8υ1)ΐ1υεΐ38 813- Π νουσα. Γλώσσαν δέ κα\ όφθαλμδν, κα\ δάκτυλον, κα\

Ιιιαηΐ. ΚβΙίηυΐΒ ηιιίεηι εοηιιη (ρι;ο Ιι.οιιη νίιίειιΐιπ-

6Ϊ$ ε]εεΐίο ρηναιϊοα,υε Παηιιιηι βιιίηιαιιι ρβΓυΓεηβ

6Χ8Ϊ8ΐίΙ, 8ΐιΐΐ:ιιιι »1ί(]υ3ΐη βχ ροΐβ^ο 1)0110111111, ηιιί-

Ιιιΐδ δ.ιικ-ιί 3ΐ11ιιυιιΐ εΐ ;ι1ιιιηι1;ιηΐ, 3(1 εοη$οΐ3ΐϊοηεπα

(1ε$ϊ(1εΓ3ΐΐδ, οϊ ηοη αοΊρίδοειίδ. Ρογγο ευιη 1ίιιμιΐ:ιιιι

εΐ οουΐυιη ει οΊ^Ηυηι, τείίιιυαηυβ ηοιιιίηα 3(1 οογ-

ρυ$ ρεηϊηεηΐία ίη εοΐΐοηυίο ίηεοΓροΓΟΟΓυιτι αηϊιη-

(6) Λαιμαργίαν. Λ Β λαιμαργίας.

(7) ΆΛΧ ή. Α άλλ' δ ή.

(8) ΈΛχόμετος. Α Β έλόμενος.

(9) θεραπεύσας. Α ίη ΙεχΙϋ θεραπεύσας έκ μετα-

βουλίας 46ατον • ίη ιιι:ιι Οίιιο : κα\ μή έκ μετανοίας

Οεραπεΰων τήν άβουλίαν.

(10) Την χώραν. Α Β τδν χώρον.

(11) Οϋτω. Α Β ούτω μοι.

τά λοιπά τών σωματικών ονομάτων έν τώ διαλόγω

τών ασωμάτων βλέπων , τδν καταστοχασμδν (15),

ήμϊν ήδη νοηθέντι περ\ ψυχής λόγιρ συμφώνως

ίχεινδμολογήσεις, έπισκεψάμενος τών ρ°ητών (10-17)

τήν διάνοιαν. "βσπερ γάρ (18) όλου τού σώματος ή

τών στοιχείων συνδρομή ποιεί τήν ούσίαν, ούτως

είκδς κα\ τών έν τώ σώματι μερών έκ τής αυτής

(12) ΆχαΙρωσιν. Α Β άπάρωσιν.

(13) Ένορμίζονται. Α ίη ιηαΓ^Ίηε ένορμίζουσι.

(1Ί) Ιιασμΰγονσα. Α διασμήχουσα

,15) Τον καταστοχασμύν, εΐο. Α Β τφ κατά στο-

χασμδν ήδη νοηθέντι.

(16-17) '/'ηζ-ώ)*. Β βημάτων.

(18) "Ωσ.τΐ'ρ γάρ. Λ ώ; γάρ.
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αίτιας (19) συμπληροΰσθαι τήν φύσιν. Εί ουν πάρ- Λ 3(1νοηίδ, δί νοΓυοπιηι δοηίοιιΐιαηι ίηδρεχοπδ, ουη»

εστίν ή ψυχή τοις έκ τοΰ σώματος στοιχείοις πρδς τδ

ιτβΐν άναμιχθεΐσιν (20), οΰ μόνον τδ πλήρωμα τών

ε!ς ίλον τδ σύγκριμα συνδεδραμηχότων γνωρίσει,

χα\ έν αϋτοϊς έσται • άλλ' οϋ τήν (21) ίδιάζουσαν

έχάστου τών μερών σύστασιν αγνοήσει, διά «οίων

τών έν τοις στοιχείοις μορίων άποτελεσΟή (22) τά έν

ήμίν μέλη.

ορίιιίοιιο φιαιιι ριιι ρβΓ ('<ιιι]ΐΜΊιΐΓ»ιη (Ιο αοίηια

ηιοιιΐο οοηοορί» εχροδυίπιυδ οοηνοηίΐΌ ηοη ηβ§3-

1)ΐ8. Γι οιιϊιιι οοιιοιιΐ'δυβ ο1βη)οηΙοιυιη ΙοΙϊυδ οοι•ρο-

ΙΪ8 (.ΊΓκ'ίΙ η:ιΙιιΐ':ιιη : ίΙ;ι ρ]°θ1)3ΐ)ίΙβ βεΐ, βΓΐ3Π) ρ»Γ-

ιϊ ιι ιιι οοι•ροπδ εχ 03<1επ) οβυββ οοηιρίοη η&ηιηιη.

ΒΊ ϊξίΙιΐΓ αηίηια αάεβΐ βίβπιβηΐίδ εχ εοΓροΓβ (ΙίβϊΟ-

Ιυΐο ;»Ι ΠΊΊΐιη υη'ινοΓδαηι ιιηΐιινπηι ΓβΓιΐδίδ βΐη,ιιβ

ΓενβΓ8Ϊ8, ηοη ηκκίο οοηβοηοαι εί Γοηιρίοηιοηΐιιηι οοπιηι φι» »(1 ΙοΙβηι οοηςιηοηίαΐίοηοιιι εοηδίίΐυοη-

(Ιηηι ιοηοιίΓΓΟΓίιιιΙ 3£ηθ!>οοΙ, εί ίη βίδ επί ; δεά ηε ροουΙίαΓοηι ηιιίιίεηι ου]ιΐδφΐβ ρβΝίδ οοηδίίΐυΐϊοηοιη

61 οοηοΐΐΓιοιιεπι ί^ηοιαυίΐ, ροΓ φ)38 ηίηιίπιι» ρ3Γΐίευΐ3δ εΐεηιεηίοηιιη ηιειηυΓη ηοδίπι ;ιΙΐ8οΙιιΐη δίιιΐ.

Τήν ουν (25) έν παντΊ οΰσαν τφ τών στοιχείων (}ιιοοίι•θ3 ςιιιβ πι υηίνοΓδο βίοΐϊΐοηίοηιπ) εοηιρίο-

πληρώματι, χα\ έν τοις καθ' έχαστον είναι, ουδέν πιεηΐο ΓιΙ, εβηι οΐϊβηι ίη 8ίηςυΙαΓΪΙ>υ3 88*90, ηυΙΙο

Εξω τοΰ εικότος εστίν χα\ οΰτω πρδς τα στοιχειά ιιιοιίοα ρΐΌΐ)3θίΓιΐ3ΐβ 30 νοπδπηίΐίΐιιιϋηβ Βΐίοηαιη

τις βλέπων, οίς ενυπάρχει τ^ δυνάμει τα καθ' έχα- 6$ι ; αΐηιιβ ίΐβ δί ηυίδ δροείεΐ 3(1 οίεηιεηΐβ, ίιι φΐί-

στον μέλη τοΰ σώματος, δάχτυλον τε περί αυτήν

είναι καΊ όφθαλμδν και γλώσσαν, χαΐ τά άλλα πάντα

μετά τήν διάλυσιν τοΰ συγκρίματος τήν Γραφήν λέ

γειν ύπονοών, τοΰ εικότος οϋχ άμαρτήσεται. ΕΙ ουν

τά καθ' Ιχατην απάγει (24) τον νουν τής σωματικής

περί τοϋ διηγήματος ΰπολήψεως, είκδς δήπου καΙ

τδν μνημονευθέντα νΰν αδην μή τόπον τινά οϋτως

όνομαζόμενον οίεσθαι, άλλα τίνα κατάστασιν ζωής

άειδή καΊ άσώματον, ί) τήν ψυχήν έμβιοτεύειν παρά

τής Γραφής έκδιδασκόμεθα (25). Άλλα κα\ έτερον

έν τψ κατά τδν πλοΰσιον κα\ πτωχδν διηγήματι

δόγμα μανθάνομεν, δ πολλήν έχει (26) πρδς τά έξη-

τασμένα τήν οικειότητα. Έποίησεν εκείνον τον εμ

παθή κα\ φιλόσαρκον, επειδή τδ άφυκτον είδε τής

1)118 δίη£υ1απ3 ιιηίιιΙ>ι:ι οοΓροπδ ίιυιιιιΐ ίρδ3 ροΐοη-

113, 3ΐ(]ΙΙ0 8('ΐΊρΙΙΙΙ';ΐΙΙ1 (1Ϊ00Γ6 οιΙιιΙγο,Ιιιγ, εί (ΙίβίΙΐΙΙΙΙ

οϊγο3 ϊρ83πι αηίπιβπι βββο οι οοοίαιη ει Ιίη^υαιη,

ΟίΚίεΜφίο οηιιιΪ3 οΐίβπ) ροδί ιΐίδδυΐιιΐΐοηοιη οοη-

ΟΓΟίί, :ι ρΐ'ο1ιαϋίϋΐ;»ΐο 30 νβΠδίηιίΙίΙυόΊηβ ηοη 300Γ-

Γβυΐΐ. 5ί ϊβϊΐιΐΓ 8Ϊη§υΐ3ΓΪ3 ηιειιίοιιι ;ιΙκΙιιαιιιΙ 30 εο

ςυϊ 3)1 οοΓραδ γοΓογΙιιγ ηβΓΓβΙίοηίδ ϊηΐεΐΐβοΐιι, ρητ

01 οοηδβηίβηβιιηι ιιίιιππιηι εδί, υΐ 0ΐί3ηι ιηοιίο π)β-

π)0Γ3ΐυηι ΊιιΓ('πιιιιη, ηοη Ιοπιιιι ιριί βίο ηοηιίηοΙ.ιΐΓ

0880 ριιίειηπδ, δειΐ ι|ιιιμικΙ:ιιιι νίΐ;»: 8ΐ3ΐυπΐ ϊηοΟΓρο-

ΐΊΊΜΐ), ςυί νίοΌπ ηοη ροδδίΐ, ίη ιμιο 3ηίπ)3ΐη νίΐηηι

ύοςοΓο 3 5οήρΐυΓ3 (Ιοοβπιυΐ'. Αίςυο οΐίαιη βΐϊβιη

ίη η3ΓΓ3ΐίοηβ(]1133 3(1 (ΙίνίΙβηι οΐιιιεικίίοιιιη ρπΊίικ:ΐ,

εοΓίαηι ΓίΓπιαιηςυο ύίδοίηΊΐΐδ δοηΐεηΐίβηι, «[ΐιυ ιικι-

παρ' έαυτοΰ (27) συμφοράς, φροντίδα τών ϋπερ γης β «ηβιη ουηι ϋδ ηυο; ίοπιίαΐί «ιιιΊιιΐδ 61 εχοιίδδίιηιΐδ,

α-^τψ κατά τδ γένος προσεκτών (28) έχειν, καΊ τοΰ

'Χβραίμ. είπόντος μή άπρονόητον είναι τών έν σαρκ\

ζώντων βίον (29), άλλα κατ' έςουσίαν προκεϊσΟαι

αύτοΐς τήν έκ τοΰ νόμου κα\ τών προφητών χειρ-

αγωγίαν έτι παραμένειν προσλιπαροΰντα τδν δί

καιον (50), όπως άν έκ τοΰ παραδόξου πιθανδν αύ

τοΐς τδ κήρυγμα γένοιτο, ύπό τίνος έκ τών νεκρών

άναβεβιωκότος καταγγελλόμενον.

ΜΐΓιιιίΐ3ΐειιι Ιιαίιοΐ. Ραοίΐ ίΐΐυιιι Ιιιιηιαηΐδ 3ΐΤεπΙϊΙ)υδ

30 ροιΊυΓΐ)3Γιοιιί1)ΐΐ8θ1)ηοχίυιη,θ3Γΐιί8ςιιο δίικϋοδίιηι

ιϋνϊΐεηι, ροδίεβηυαιη εχ 8π;ι Οίΐίαιη'ιΐηΐο 80 ηοη

ροδϊβ οχρεάίπ ι•1 οίΓιι^ΐΊΌ ηηίιικυίνΐ'ΐΐίι, οιιγλιπ 1)3-

Ιιΐ-'ΐο οοπιιη ίμιί δΐιριτ Ιοΐ'Γ3ΐη οιιιη ^εηεΓβ οοηΓιη-

ίίιΊκιιιΐ; οιιιιΐ(ΐιιο ΛΙ)ΐ;ιΙι;ιηι ιιε@3880ΐ οοπιιιι φΐ'ι ίη

03ΓΠ6 νίνΟΓΟΙΙΙ νίΙίίΙΠ ρΓΟνΐδίοπίδ (>\|)(Μ ΙϋΙΙΙ ΟδδΟ, 80(1

3ΐ>υη(1β είβ ρΓθρο8ίΐ3ΐη ΟδδΟ (1οι Ιιίηαιιι 3ΐηυο ίηβΐϊ-

ΙηΓιοιιειη Ιο^ίδ 30 ρΓορΙιοΐαΓϋΐη ; βϋΐιιιο ρεΓ£6\0Γ3Γ0 άίνίΐεηι ίη8ΐ3ηΐεη> 30 Πιι^ίΐαηΐΐ'ηι, ιιΐ εχ ίπιρΓονίδο

61 ϊιιορίηαίο ΟΓβύϊοίΙίδ είδ ρΓχύίοαίίο ΓιεΓοΙ, α;υχ αϊ) αΐϊηυο ηαϊ εχ πιοιΊιιίδ ΓενίχίδδοΙ αηηιυιΐία-

γοΙιιγ.

Γ. Τί ο!ν, εΐπον, έν τούτοις έστ'ι τδ δόγμα (51);

— Μ. Επειδή, φησ\, τοΰ μέν Λαζάρου πρδς τοις πα-

ροΰσιν δσχολό; έστιν ή ψυχή, κα\ πρδς ουδέν τών κα-

ταλειφθέντων έαυτήν επιστρέφει, ό δέ πλούσιος οίο•

6. ΟικίΊίαιη ί^ϊΙιΐΓ ίιι Ιιίδ, ίηιμηιη, βεηίοηΐίβ 031?

— Μ. ΟιιοιιΪ3Π), ίηςυίΐ, Ι-.ι/.:ιγΊ φιίιίοιη αηίηκι οίιο»

ρι•;Γ8εηΓΐ3 οοοιιρ3ΐ3 081, (Ί 3(1 1 1 1 ■ Ι ! η 1 1 1 ομπιπι τεπιηι

φΐηδ ΓβΙί(]υεΓ3ΐ 8080 οοιινοΓίϊΙ ; (Ιίνβδ βαΐοηι, ι«ιι-

νε'ι (32) ϊξώ τινι τή σαρκίνη ζω^ κα\ μετά θάνατον " ςο»ηι νίδοο ουίο'βιη, 03π>3ΐί νίΐίκ οΐίβπ» ροδί πιογ-

έτι προσίσχεται (55), ήν ουδέ παυσάμενος τοΰ ζήν κα

θαρώς άπεδύσατο, άλλ' έτι αύτώ διά φροντίδος εστίν

ή σαρξ κα\ τδ αΤμα (δι' ων γάρ τους κοινωνοϋντας

αύτώ τοΰ γένους έξαιρεθήναι τών κακών δεΐται, δή

λος έστι μήπω τής σαρκικής (34) εκλυθείς προιπα-

(19) Αύΐής αίτιας. Β ουσίας.

(20) Άναμιχθεΐσιν. Α ίη Ιεχίιι άνελθοϋσιν ίη

η)3Γ£°ιηο : άναχθεϊσι. Β άνασχεθεϊσι.

(21) Ού 77}»•. Α Β ουδέ τήν.

(22) Άχοτείεσΰχί. Α άπετελέσθη.

(25) Την ουν. Α τί ουν.

(44) Άχάγει. Α άπάγειν.

(25) Έκδιδασκόμεθα. Α διδασκόμενα.

(26) "Εχει. Α Β έξει.

Ιοιιι 3(11ιιιο ηιΙΙι:ογ(Ί : (|ΐι;ιΐ)ΐ ηοο οιιηι νίνοΓΟ ο,υίίΐοηι

(ΙβδϋδδεΙ ρεηίΐιΐδ οχυετβΐ, κοιΙ :κΙ1ιιιο εί οογχ 03γο

01 δαη^ιιϊδ 0Γ31 (ρεΓίιοο οηίηΊ ιριοιΐ πι^ιΐ ιιι ίΙΙί ηιιΐ

οοιηιιιιπΓιοιιΐ' ξβηβΓΪδ οιιηι οοηΐίηςεΐιβηΐ, ιηβΐίδ βχί-

ιηοΓπιΐυΓ, ρυΐ'δρίουιπη ΟδΙ (ριοιΐ ηοικίιιιιι οηπιιϋί

(27) Παρ1 έαντον. Α κατ' αυτόν.

(28) Προσεκτών. Α Β προσηκόντων.

(29) Βίον. Α τδν βίον.

(30) Μκαιον. Λ πλοΰσιον.

(31) Τύ δόγμα. Β ιΐοΐοΐ τό.

(32) ΟΙονεί. Α Β οίον.

(55) ΠροσΙσχεται. Λ προσέ/ίται.

(31) Σαρκικής. 15 σάρκινης. '
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ίΐΙΤοεΙιι βχίοΐυΐιιβ 6Γ»Ι), ρβΓ Ιΐ3δ, ϊηί]υίΐ, ικιπ-.Ίΐίοιιρδ Α θείας), έκ τούτων, φησ\, των διηγημάτων οίόμεθα

ρχίδΐίπιαιηιΐδ εεηβεΓβ ϋοιιιϊηιιιη ςυοιΐ οροηεηι εοβ

ππϊ ίιι οανηονίνυηΐ, ςιιαηι ηκιχ'ιηιε δοοιπκΐιπιι νίπυ-

Ιεηι νϊνεηιΐο, ςαο(ΐ3ΐτιηιοϋο *βρ3Γ»ιϊ οΐ βχρρ<ϋπ ηΐ)

:ι!Γΐ'(Ίιι ρατηίδ, ηβ ροδί ιηοτίειη :ιΙ;α ηιοτίε πιγ»ιι8

οριΐδ Ικώοιιιιιιΐδ, φΐ;ο Γε1ί(]υία8 0&πια1ίβ §ΙιιΙίη'ΐ5 δβ-

ρ:ιΐΊΊ, ΡχοεΓηοΙ ':1 οχριιτςοί ; κο<Ι ΐ.Ίηη,ικπη νίηευΐίδ

ϋίτειπη :ιιιίιιΐ3πι ΓυρΙίδ, ηυΙΙιι ίοτροΓεβ ηιοΙβΒίϊα οηηι

»ι1 8686 αΐΐΓ.ιΙιβηΙβ, εεΙβΓ εΐ εχρειίίΐιΐδ βϊ ευτδίΐδ αά

Ιιπιιικη (■οιιΓιιιι,'ηΐ. Ναπι 8Ϊ ί|ΐπ8 ηιβηΐε οηπιηΐϊί ρβηϊ•

Ιιΐ5 ΙοΙιΐδ ΓοϋάίΙιΐδ ΓιιεπΙ, 61 οηιιιί αηϊιηι ηιοΐιι ηΐηιιβ

(Ί1ίι:ίι.Ίΐΐί;ι ϊη νοΙιπιΐ:ιΐίΙιιΐ8 Ρ3ΓΗ°ΐδ οεευρβίυι•, Ϊ8 ηεε

Μ 8ΧΙΓ3 Γ3Π1ΡΙΙ1 φΐί(ΙρΐΙ) 6Υ330ΓΪΙ, «1> ;ΐΠ\'('ΙίΙι(Ι5 3ε

ρβΓΐυΓΐ)3ΐϊοηί1)ΐΐ8 ε]ιΐ8 Γοεειίίΐ, δοιΐ φίειηηιΐιηοιίιιηι

ίΙΙί, ςιιί ίπ Γοβίίϋίοπίηΐδ Ιοεϊδ ιΐίυΐίιΐδ εοηιηηοΓαΓι

τοΰ-ο (35) δογματίζειν τον Κύριον, τδ δεϊν δτι μά

λιστα τους έν σαρκΐ βιοτεύοντας, διά της κατά άρε-

τήν ζωής , χωρίζεσθαί πως κα\ άπολύεσθαι της προς

αυτήν σχέσεως, Γνα μετά τον θάνατον μη πάλιν άλ

λου θανάτου δεώμεθα, τα λείψανα (56) της σαρκώ

δους κόλλης άποκαθαίροντος (37)• άλλα καθά-ερ

δεσμών την ψυχήν (38) περιύρ"αγέντων, κοΰφος αυτή

καΐ άνετος δ πρδς τδ άγαΟδν γένηται δρόμος, ουδε

μιάς αύτδν (39) σωματικής άλγηδόνος (40) πρδς

έαυτήν άφελκούσης (41). Ώς βΓ τις δλος δι' δλων

άποσαρκωθείη τη" διάνοια, πάσαν ψυχής κίνησίν τε

κα\ ένέργειαν έν τοίς θελήμασι της σαρκός άσχο-

λών, δ τοιούτος ουδέ της σαρκδς έξω γενόμενος τών

κατ* αυτήν παθημάτων χωρίζεται, καθάπερ (42) οΐ

βαηΐ, ηρε δι ίηριιηιιη ςιιϊίίβηι, «ιιανεπι 61 βηιοεηιιηι " έπ'ι πλέον ένδιατρίψαντες τοις δυσωδεστέροις τών

τόπων, ουδέ ει πρδς τδν εδπνουν αέρα μετέλθοιεν

καθαρεύουσι της άηδείας, ήν δια της χρονιωτέρας έν

αυτή διαγωγής άναμίξαντο (13) • οϋτως ουδέ πρδς

τδν αηδή (44) χα\ άβλεπτον (45) βίον της μεταβολής

γενομένης , δυνατδν άν εΓη τους φιλοσάρκους μη

άφέλκεσθαί (46) τι πάντως της σαρκικής (47) δυσ-

ωδίας, δι' ών (48) πλέον αύτοΐς ή οδύνη βαρύνεται,

ύλωδεστέρας έκ τοιαύτης (49) περιστάσεως της ψυ

χής γινομένης (50). Δοκεΐ δέ πως πρδς τοιαύτην (51)

ύπόληψιν συνάδειν δ παρά τίνων λέγεται (52), πολ

λάκις δράσθαι τάς περί (53) τών σωμάτων θέσεις,

σκιοειδή τίνα τών κατοιχομένων φαντάσματα. Ει

γάρ τοϊόν τι (54) γίνεται, οΰτως ελέγχεται της ψυχής

, ή πέρα τοϋ δέοντος γινομένη (55) νϋν πρδς τδν σαρ

κώδη βίον προσπάθεια, ώς μηδέ έξωσθεϊσαν τής

σαρκδς καθαρώς αυτήν (56) έθέλειν άφίπτασθαι (57),

μηδέ συγχωρεΐν τήν παντελή γίνεσθαι (58) πρδς τδ

άειδές τοϋ σχήματος μεταποίησιν, άλλα παραμένειν

ϊτι τφ εΕδει μετά τδ λυθήναι τδ είδος, κα\ έξω γε-

νομένην ήδη τούτου πόθω τοίς τής Ολης έπιπλανάσΟαι

τόποις, καΐ περ\ αύτοϋς άναστρέφεσθαι.

ιιογοιπ Ιηηδίεηηΐ, ίπίε^ή «ο ν.ιο.υί 8ϋηΙ ;ι1) ίΙΙο ίιι-

βΓαΙο ει ΐιψίϋπηϋο οάΌτβ ςιιεπι ρτορίβΓ ιΙϊαίιΐΓπίο-

γριιι ίιι εο ροηιιηοπιιίοιιειιι εοιιίπιχρππιΐ : ίΙ;> ηβ

ΐιιιιι φΐίιίεηι, ειιηι ε3Γηα1Ϊ8 νΐΐ», πιπί δΐΐϋΐίΐί εΐ ίη-

\ίί>\1)\Γι εοηπιιιιΐ3ΐ» ΓιιεπΙ, Γιεπ ροδδ'ι! φΐϊη εηπιίδ

3πΐ3η(β8 ρΓΟΓδπδ ηΐΐιηΐκιηΐ 3ΐϊ(|ΐιϊιΙ εχ §Γ3νεο1ειιΐΪ3

ϋΐφίβ ΓοβίοΓβ εβΓηαΙϊ.ΙΙηιΙβ^ΓϊνϊοΓβΊδ ιΙοΙογ εχδίδΐΐΐ,

< ιιηι οχ Ιιιι]ιΐδηΐ0(1Ί εΪΓευηΐδΐ3ηΙΪ3 απϊιηα ηιη<»ί8 πιη-

ΐβΓίβϋβ εναδεπί. ΥϊϋβΐυΓ 3υΙεπι ;ιΙίΐ(ΐιο ηιοϋο ειιιη

Ιιυ]ιΐίηΐ0(1Ί ηρίιιΐοηε εοηεϊηβΓβ βίςυβ εβηνβηΪΓε,

(|ΐιθ(Ι δ3?ρβηυιηετο 3 ηοηηυΙΙΊδ (ΙίιίΐιΐΓ, εοηδρϊεί νϊιΐο-

ΙϊοβΙ εΐΓοβ εοηάίΐοΓία αίςιιβ τεροβΗοΓίβ εοΓροΓϋηι

ιιηηοΓαΙϊΓια <]πγκηΙ:ιμι βρεεΐΓ3 ιιιοιΊιιοιιιιη. Ν.ιιη δι

ΓβνβΓ3 ίΐ;ι ΠΙ, ηΓ^ιιηιβηΐιπη εδίαηίιηαιη ιιΙιγπ ιηοίίαπι

ηιιηε ϊη Ιιβε νΐΐη Γϋϊδδβ βΓβ» 03Γη3ΐειη νίίβηι ίίΓβ-

(ΐιιιιι, βιΙρο ιιΐ ηη ρ.ιπιε (μιίιίειη εχΐηιβα ρΙ:ιηε :ι1) ρ η

νοίϊι 3νοΐ3Γβ, ηβςυβ οοηοε(ΙθΓβ αϊ αΙ>3θ1υΐ3 Ιί^υτα

.ΐιΐ ΐϋ ιιιιοιΐ εηηίρΐεϊ ηοη ροΐεδί οι Γοπικρ εχρεΓδ

ΟϋΙ, ΐΓ3ΙΙ8Ι111ΐΐ3ΐίθ (Ϊ3ΐ, 8Ρ(1 ΡΙΓΟΙΙ ίρΡ(ΊΡΠΙ ρΟδΙηΐΙ.ΙΠΙ

δρεείβδ (Ιίδδοΐϋΐη ΓιιργΊΙ βΐΐαπι ηιιιιρ, ηιηηο3ΐ, 61 ειιιη

]3ηι βχΐΓ» εβηι βνβββηΐ, ϊΐΐΐυδ (ΙεδΐιΙβΓίο ηιαίοΓίκ

Ιορϊβ οΙιβΓΓεί, εΪΓΡίιηιςυο εβ τβΓβεΙηΓ βΐφΐβ ν3-

βεΙϋΓ.

Ο . Ε?ο νβρο ρααΐαΐαηι οοηιηιοΓαΐυδ, Γορβιϊιβ βεηίβη-

ιί3 ροπιηι (]υ« (1ίεΐ3 βπιηΐ, ΥϊϋεΙιΐΓ, ΐπιριαπι, ιηίΐιϊ

εχ ϋδηιιχ ηιοιίο ϋίεΐ» βιιηΐ, εχδίίΐρΐ'ο ςηκίιΐηιη οοη-

ΐΓΐΐΓΪιιηι ϋδ ςαχ άβ βΟεεΙϊυιΐδ 3ε ρ ι • γ 1 1 1 γ 1 > ;» ι ϊ ο η ί 1> 1 1 5

;ιιιΐ6:ι εχουδδ» 3ΐ(]ΐιβ ρχΛίηίη.ιΙ.ι δυιιΐ. Ν;»ιη δι εχ 63

Γ. Έγώ δέ μικρδν έπισχών καΐ άναλαβών τήν τών

είρη μένων διάνοιαν, Δοκεΐ μοι, είπον, τοίς περ\ πα

θών (59) προεξητασμένοις άνακύπτειν έκ τών είρη-

μένων τις έναντίωσις. Εί γ>ρ έκ τής πρδς τά άλογα

συγγενείας ένομίσθη τά τοιαύτα τής ψυχής έν ήμΐν

(]πχ ειιηι Ιιπαίδ εδί εοςηβιίοηε 1»1εδ ϊη ηο1>ϊ$ 3ΠΪπίχ Β ένεργείσθαι κινήματα, όσα προσλαβών (60) δ λόγος

ιιιοΐιΐδ βΙΓιεί ριιίαηΐιιι-, ςιιαίεδ βυροΓΪΟΓ εηιιηΐ6Γ3τί( άπηριθμήσατο, θυμόν τε κα\ φόβον, κα\ ήδονήν καΐ

(35) Τοντο ιΐβίβΐ Α.

(56) ΤάΛεΙψ. Α τοΰ τά λείψ.

(37) ΆχοχαΟαΙροντος. Α ϊη ιηαιριιε άποδιιστών-

»;•

(38) Την ψ-νχή*. Α Β τή ψυχή.

'39) Αυτόν. Β αυτήν.

40) 'ΑΛγηδόνος. Β άχθηδόνος.

'41) Άρε.Ιχούσης. Β έφελκούσης.

(42) Καθάπερ. Α Β άλλα καθάπερ.

(43) Αναμ'ζαντο. Α Β άνεμάξαντο.

(44) Αηδή. Α Β άειδή.

(45) Ά€Λεχτοτ. Α. λετττόν.

(46) ΆφέΛχεσΟαι. Α Β έφέλκεσθαι.

(47) Σαρκικής. Β σάρκινης.

(48) Δι' ων. Α ίη ιηαΓ^ίιιβ δι' ου.

(49) Τοιαύτης. Β τής τοιαύτης.

(50) Γινομένης. Α γενομένης.

(51) Πρύς τοιαύτην. Α πρδς τήν τοιαύτην.

(52) Ό χαρά τίνων Λέγεται. Β. τδ π. τ. λέγ<-

σθαι. Α ίιι ηΐ3Γ£Ϊιΐ6 τδ πολλάκις παρά τίνων λεγόμβ-

νον δράσθαι.

(53) Τάς χερί. Α Β περί τάς.

(51) Τοΐόντι. Β τώ 6ντι γίνεται οϋτως.

(55) Γινομένη. Α γενομένη.

(56) Αυτήν. Β αυτής.

(57) ΑφίχτασΟαι. Α έφίπτασθαι.

(58) Γίνεσθαι. Β γενέσθαι.

(59) Παθών. Α Β τών παθών.

(60) ΠροσΜβών. Α προλαδών.
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έπιθυμίαν, κα\ τά τοιαύτα • είρηται δέ την μέν άγα- Α ογλΙϊο, ϊμπι νίιΐβΐίεοί 61 ηιοΐιιιιι, οι οιιρίιΓιΐβίβπι,

θήν τών τοιούτων χρήσιν άρετήν είναι, δια δε της

εσφαλμένης τήν κακίαν γίνεσθαι (61) • προσέΟηκε

δε 6 λόγος έχάστου τε τών άλλων τήν προς τον κατ'

άρετήν βίον συνεισφοράν, ότι δι' (62) έπιθυμίαν (65)

•προς τον θεδν άναγόμεθα, οΤόν τίνα σειράν (64)

κάτωθεν προς αύτδν άνελκόμενοι, δοχεϊ πως, έφην,

έναντιοΰσθαι πρδς τον σκοπδν ο λόγος. — Μ. Πώς

τοΰτον (65) λέγειο; φησίν. — Γ, "Οτι τοι, εΐπον, τής

άλογου πάσης κινήσεως μετά τήν κάΟαρσιν έν ήμϊν

άποσ6εσθε£σης, ουδέ τδ έπιθυμητικδν πάντως εσται •

τούτου δέ μή ίντος ούδ' άν ή τοΰ κρείττονος έφεσις

εΓη, μηδενός υπολειφβέντοςτη ψυχή" τοιούτου κινήμα

τος, τοΰ πρδς τήν δρεξιν (66) τών αγαθών έπεγείρον-

είνοΐυρίβίοιιι, 050ΐοΓ3α«06]ιΐ8(Ιοιιι ιηοιΙί,ιιΐηιιίίΓιοΙυηι

081 1)ΐ)ΐιιιιιι ψιίιΙΐΊΐι Ιιυπιιιι ιΐ8ΐιπι ν'ΐΓΐιιΙΐ'ΐη 6386,

ρβΓ ρπινιιπι νβΐΌ νίΐϊαπΊ βΧδίδΙβΓβ : ;ιιΙ]οοϊι ίΐβιιι

οι :ιΐϊο ευιη «.•»ϊΙιμ•ογιιιιι 3(1 63ΐιι ν'ιΐΒΐη ςικε οτιιιι νίτ-

ΙυΙο ΙΓ3Π£Ϊ£6ΓβΐυΓ οοιιίπυιιΐίοηβιιι βΐ :κΙ]ιιιηειιΐιιηι,

ΐιιιη ςαοιΐ ρβΓ εοηβυρϊδεοιιΐίίΐιη 3(1 Ι)<.-ιιιιι ιοΙΙϊιηυΓ

:\Ιι[ΐιο οπζίιηιΐΓ, νβΐυΐί Ο3ΐοιΐ3 φΐΓκίΛΐη βχ ϊηΓβποΐΊ

1οι:ο 8ΐιΐδΐπιι αά βυιη 3ΐΐΓ;κΊί, νϊιΐβΐιιτ ιιίιιιίηιιη, ίη-

(|Ηίΐηι, αΐία,υη πιηιΐο οπιΓιο κίΙ/ι οοη(Γ3Π3 βδδβ αίςυβ

ρΓΟρΟδΙΙΟ 3(|Υ0Γ33ΙΊ. — Μ. 0_<ιο ρηοΐο ΙίΟι' (Ιίοίδ ? ίη-

ηιιίι ιιΐ!ΐ£ΐϊΐΐ'3. — Ο. Ουοηίβπι οπιηΐ ι-ηΓιιιηίδβχροΠβ,

ίιΐ(]ΐΐ3ΐη, ηιοΐιι ρο$1 ρυι^ίΐΐίοηοηι ίη ηοΐιίδ βχεΓιηεΙο,

ηβ εοηευρϊδεβικίί α,ιιίιίοιη νϊβ ρΐΌΓδίιβ εΐ'ίΐ : ΐ|ΐιη ϋβ-

τος.—Μ. 'Αλλά προς τούτο, φησ\ν(67),έχεϊνί φαμεν, Β ΒοίβηΙε, ηιΐ8<]ΐι;ιιι> 1)οηί (Ιοδίιΐοηυιη ΓιιεπΙ, ουρί ηυΙ-

ότι το θεωρητικών τε και διακριτικών ίδιον έστι τοΰ

θεοειδοΰς τής ψυχής, έπεί καΐ τδ θείον εν τούτοις κα•

ταλαμβάνομεν. Ει τοίνυν είτε έκ τής νύν έπιαελείας,

εΓτε έκ τής μετά ταΰτα καθάρσεως (68) ελευθέρα

γένοιτο ήμϊν ή ψυχή τής πρδς τά άλογα τών παθών

συμφυΐας, ουδέν πρδς τήν τοΰ καλοΰ Οεωρίαν έν-

αποδισθήσεται (69). Τδ γάρ καλδν έλκτικόν πως (70)

κατά τήν έαυτοΰ (71) φύσιν παντδς τοΰ πρδς εκείνο

βλέποντος. Ε! ουν πάσης κακίας ή ψυχή καθαρεύ-

σειεν, έν τω καλώ πάντως έσται. Καλδν δέ τή εαυ

τοί φύσει τδ θείον πρδς 8 διά τής καθαρότητος τήν

συνάφειαν Ιξει τψ οίχείω συναπτόμενη.

1|Ι8 θ]ΐΙ81ΙΙΟ(ΙΪ [1101115 311111196 ΓβΙΪΟίΠδ 81 1 (|1ΙΪ εχείΙεΐ3(1

βρρείϊΐιιηι Ιιοηοηιηι. — Μ. Αι βάνοΓδίΐδ Ιιοο, ίηφιίΐ,

ί11υ(1 Οίοίιηιΐδ, ςιιοιΙ δροειιΐηηιΐί 3ε (1ϊ]υάΊο&ηάϊ νϊβ

ρΓΟρήα ΟδΙομίδ 3ΙΙΜ11Χ ρ3Πί8 0,1130 Π(Ό 8Ϊΐ1ΐί1Ϊ8 681,

αυοηίβπι οΐΐηηι άΊνίηυηι ηυιιιοη ρεΓ ηχεεοηιρΓβΙιεη-

ιΐίιηιΐδ. (α) 81 οι-ςο νβΐηιιηο 3αΊιί1)ίΐ3 οικα αία,υβϋϊΐϊ-

£0ΜΐΪ3,ν6ΐρ08ΐΙΐηερ6Ι'ί2[|Ϊ8ρΐΙΓ§31ϊ()116Ι)Ι3ηίΐΙ13 ΙΙ081Γ3

1ί1)6Γ3 Γιΐ(!ΐ ίΐ :ι1ι 63 εοη)ΐιιιεΙίοιΐ6 ηιο οιιηι Γ.ιΐίοηο οη-

τοιιΐίΐιυί 3θ6εΙΐ1)ΐΐδεοη1υίΙηΐ(|ΐιοοοιιεΓονίΙ,ιιιιΙΐ3Γε3(1

1)οηι εΐ ΙιοηοδΙί εοηίειηρίβΐίοηεπι ϊηιροαΊεΐιΐΓ : Ιιοηιιπι

311ΙΡΙ11 61 1ΐθηθ8ΐ11Π) 03111 νίηΐ 61 5111 1131ΙΙΓ3 Ιιηΐιοί, ιιΐ

π,ιΓκΙφιίιΙ ϊ χι ίΐίικί ίηΐιιοαίπι-, \ά αά 86 φιοι1;ιπιηιο(1ο

ΪΙΐΓ;ιΙΐ3ΐ. 8ϊ φΙΙΙΓ 8Ι1ΪΠ13 31) ΟϋΙΙΙΪ \ΪΙΪ08ΪΙί1β ρΐΙΓί ίϋβΠΐ, ίη 1)0110 ΘΙ ηοηβδίο ρΓΟΓδΰδ οπί. Βοηυηι βυΐβπι

61 ηοηβδίιιαι βχ βιι'ι ηβΙυΓβ ηιιπκη «Ιίν'ιηιιπι 681, οαπι ςιιο ροΓ ρυπίβίβπι 3ηϊιτΐ3 οο^υηοΐΐοηοιη Ιΐ3ΐ)β1)ίΙ,

ςιπρρο ου πι ρΐΌρηο οοΙι;οιοιΐ5 ηΐηυο Οθ3ΐβ8θοιΐ8.

0 ....
Εί ο•3ν τοϋτο γένοιτο, οΰχέτι ϊσται χρεία της χατ' 8Ί ϊβίΙϋΓ Ιιοε αεοϊίοπΐ, ηοη οηιρίϊυδ οιιρΊά'ιΙβΓίί

έπιθυμίαν κινήσεως, ή πρδς τδ καλδν (72) ήγεμο- πΚ)1(ΐ8 ορ«8 βΓΪΙ, Ίπί ηουϊδ ρΓίοεβΙ βε (Ιιιχ βϊΐ 3ΐ1 ΐ(1

νεύσει. Ό γάρ έν σκότει τήν διαγωγήν Εχων, ούτος

έν επιθυμία τοΰ φωτδς ϊσται ■ εί δέ έν τω φωτ\

γένοιτο, τήν έπιθυμίαν έκδέξεται ή άπδλαυσις, ή δέ

εξουσία τής άπολαύσεως άργήν χαΐ Ιωλον τήν έπιθυ

μίαν εργάζεται. Οΰκοΰν ουδεμία τις έσται διά τούτων

ζημία πρδς τήν τοΰ άγαθοΰ μετουσίαν, ε! τοιού

των (75) ή ψυχή κινημάτων ελευθέρα γένοιτο, πρδς

έαυτήν πάλιν έπανελθοϋσα, καΙ έαυτήν ακριβώς εί-

δοΰσα (74), οία τή φύσει έστ\, καΐ οίον έν κατδπτρω

κα\ είχόνι διά τοΰ• οίκείου κάλλους πρδς τδ άρχέτυπον

βλέπουσα. Αληθώς γάρ έν τούτω έστιν ειπείν τήν

(ΐυο•1 Ικιηιιιη βΐηοηοβίιιπι β8ΐ: ηηπι ηοϋη Ιβηβΐιπβ

ν'ιίβηι (ΙββίΙ, 18 Ιιιεοηι άοδίιΙοΓβνοΓΪΐ, (\υ> δϋιι Ιιιοοηι

ρβΓνβηβΓΪΙ, ββςιιβ Γπιι 30 ροΓιπ εοβροΓίΐ, εοηειι-

ρΊβοβΓβ 3ΐςαβ <ΐ68ί(1βΓ3Γβ αββίηβΐ. Ρηειιΐΐίί ρηΐηι

βΐηυβ ροιβδίβδ ροΐΐβηϋΐ 3ΐ(|«β ίΓϋβηαϊ νβηβηι βΐ ϊη-

ιιΐ'ιΐβπι βΙΓιοίΐ ευρΊαϊΐΒίεπι. ΟιιοείΓΟ» ρβΓ Ιιοβε ηιιΐΐυηι

αβίππιεηίαΐίΐ βεοίιΐβΐ 3(1 Ιιοηί ρβΓί'ιείραΐϊοηβπι, δί

ΠΙ 1-8118 3(1 8656 3Ι1ΪΠ13 ΓβνβΓδ3, αΟρΙΟΠΟ 8686 ηβ500Π3

ςιΐ3 ηηΙιΐΓϊ ρΓΓ6(1ίΐ3 βίΐ, οι νβΐιιΐ ίη βροουΙο οι ίηι»-

8Ϊηο ρβΓ ρΓορΓΪβηι ριιΙοΙίΓΪίικΙίηεπι 3(1 ρπηοίρηίοηι

Γοδρϊεϊοιίδ, 3 Ι3ΐ'ι1)ΐΐδ ηιοιϋιιΐϊ ΓώβΓβ ΓιιβτΐΙ. Ιη ηοε

άχριβή πρδς τδ θείον είναι όμοίωσιν, έν τω μιμεί- ϋ βηίιη νοΓβϋοβΙ άϊεβΓβ ρΐεηβηι €ΐ α1)8θ1ιιΐ»ηι βδδβ άι-

(61) Γίνεσθαι. Β γενέσθαι.

(62) Ότι βι\ Β καΐ δτι δι'. Α δτι και.

(65) Έαιθυμ(αν. Β επιθυμίας.

(64) Τινά σειράν. Α Β τινι σειρςί.

(Η5) Πώς τοντοτ. Α πώς τοΰτο.

(66) Όρεζιν. Β δρεξιν λέγω.

(67) Φιχσίν. Α φησίν ή διδάσκαλος.

(68) Καθάρσεως. Α ίη ηιβι-ρίηβ ^ρώσεως.

(69) Ένααοδισθ7]σεται. Α Β έμποδισθήσεται.

(70) ΈΑκτίχόν πως. Α. 3ΐ1(1ίΙ εστί.

(71) Έαυτοΰ. Β αύτοΰ.

(72) Πρύς το χαΛότ. Α βΐ Β βάααηΐ ήμίν.

(75) Τοιούτων βοςυιΐιιι* ϊη Α τών.

(74) ΕΊΒοϋσα. Α Β ίδοΰσα. Α ίη ιηαΓβϊηο ε\ο\Λχ.

(α) ΣχόΛιον. Νε άε οηιιιίίΐΗ! Ηοε ειιιη άΐχηιε εχΐ-

ίΐ'ιιηα, »εά άε ΐ11ϊ$ ϊη ηηϋη* ρατνιβ ηπχάαηι νίιϊο-

«η' ιίί'Γ (ηεΓ'ηιΐ τείϊηνίιε, φιικ ρτορίετ ίηβηηίΐαΐεηι

αιηιύ νεηϊα ά'ψχιι: 'ιϊηΐ : α α,υ,ο αηϊηα» ρατςατί αΐΐ :

?ααηα(Ιιιιο<1η!ΐι ειίανΛ αΐϋ ηηίάαηι ΡαΙτε» εεηιειιΐ :

η ηιιίίιιια ειί είχαιη 1>ίοηι/ίία$ Λτεοραφία. Ιίειη

1)ιαιΙοίΙιιι$ ΪΉοίχαε ερΐιεορη».Νΐ$ϊεηϊιη ϊά ϊηίεΙΙεχεή-

τηα«, «( οηιηϊΐνα αΐϋ» άνείοτίοηι, β£ ιϊίιϊ ψΒί εοιίτα•

πο άίεεηΐεηι ο$ΐεηάεηιιι$. ΰϊεεΰαΐ εηΐιη αηΐε Ιιαιε \η-

νίιιιη ει ϊηαεεείίΐιιη ρεεεαίοηύιι* εκε ύοηοηιηι χιαιηι

[ηΐΰΐΗΐη, αίφιε εΐϊαιη εηηι άΜηϊ» νετΙιΊι ρνα,ηατε άε-

ηιοηίΐταίι'ιΐητ , ηιιιΐιιιχ οίΐεηιϋίιιτ ίΙΙοτιιηχ ραηηι» βηε

εατετε. Επί ι0»'κγ ρεεεαίοτϋηΒ «ογμπι Ιιοηιιτηιη, ηικκ

)Ηίΐ'\ί τεεοηάίΐα ιιιηί ιιαιι [ηιείιη, εχρειΐίΙ>ιι$ πΐιυϋιί*

νίιίοίϊΐαίβ άε»ΐάεηαιη ίΌΐιί, Μεηιαιίο «κριό άϊείο•

τιιηι.
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νϊηϊ ηιιηι'ιηϊδ 5Ϊπιί1ΐΙυ<1ΐηβηι, ηοηιρο δ'ι αηϊιηα ηοβίΓ» Α σθαί πως τήν ήμετέραν ζωήν (75) τήν ΰπερκειμένι-ν

<|ΐιοϋαιιιηιο<Ιη 8ΐιμοι*:ιιιι Γεπιΐϊΐςαε υηίνβΓβαηιιη ρι•;ι:

ΜιΙκιη ηαΙιΐΓ»ηι ΗΐιίΙιΊιΐΓ. Ναηι ηηΐιιπι φΐαι δΐιρβΓ3ΐ

οιηηεπι ϊηΐεΐΐεείιιηι, ρι-οοιιΐ :ι1) ϋδ ςιιχ ίιι ηοΙ)Ϊ3

ΓοηιιιιιΙιιι• δ'ι(3, :ιΙίο φκκίαπιηιοιίο δΐιαιτι οχί^ίΐ νί-

Ιθη, βΐηοη (|ΐιοΐΓΐ:ΐ{1ιιιοιΙιπη ηοδηυηο, εΐιιπι νϊνΐηπιιβ,

αχϊηαιίδ. Ναπι ΙιοπΓιηβΒ φΐϊιίεηι ρΓορΙΟΓβΐ ψιοιΐ

ρτοι-δυδ ΐη ηιοΐιι δβηιρβί ικιΐιιπι β81, φΐοευηφίβ ϊηι-

ρβΐιΐδ νοίιιπίίΐΐϊδ ΐηοΙΐηανοΓΪΐ, ϊΙΙο ΓαρΐιηιΐΓ : ι•πιιι

ιιοη δίιιιϊΙίΙΐ'Γ αιιίιη:ΐ:ιΙι αιιΙοποΓΟ δυί ρ:ινΙι•, ιιΐ ηϋηιιίδ

(3ΪΧβΓΪΙ, »1<{ΙΙΟ 3 ρΟδΙβΓΙΟΓβ 3Πβθ3 βίΐ. (β) Ν.1ΙΠ δρΟδ

φίκΚ'ΐη ρι•χεεϋϊΐ ηιοΐαηι, ψπ ιιΐΐεπυί ΙεηαΊΐ ηΐφΐβ

ρΓΟ^ΓθάϊΐυΓ ; ηαβιηοΗι νείΌβχεϊρϊΐ βιςαβ δΐιηδεφίί-

Ιιιγ ιιιοΐιιηι ;η1 δρβιη ρΓθ£Γε<ΓιεηΙεηΊ, ηο δ'ι φΐίϋοιη

3(1 ϊι! φιοιΐ ικιΐιιπι Ιχιιπιιη οι Ιιοιιΐ'δΜίηι οδΐ δροδ

ίηίιτιαιη ιΐιιοι, ]ικιιη(1ιιιη φΐβδϊ νβδίίςίυιη ιηοιηο- 1»

ικΐ' ίιηρπιιιίΐ ιηοιιΐδ νπΐιιιιίαιίδ : δίη αιιιρπι ηΐ) βο

φίοιΐ ιηεϋιΐδεί ρίΜ^ΙαΙιίϋπδ βδΐ ηΙιι>,ιτ;ιΐιιιιι βΐ οΙΓβη-

δΐιιιι ΓιΐιτίΙ, οιιηι 8ίηιιι1:ΐΓΓ0 φΐοϋαηι ριιίεΐιπίιιιΐίιιίδ

5ρο8 «ηίηιαηι (ΙεοβρβπΙ ηο ΓπΐδίΓη ίαβπΐ φιχ τβια

:ιε!;πη εοηδβοαίβ ΓυβΓΪΙ ΓοοοπΙαΓιο, ριιιΙοΓ εΙΓιείΐυι*.

Αΐηιιβ Ϊ13 ϋβΐΐιιπι Ιιοι: ϊηΐβδίϊηιιιη ίιι αιιΐιηη οοιιΙΙϋ-

Ιιιγ, ιιιοιηοΓκι βϋνεΓδίΐδ δρβιη ρυ£Π3ηΙε, φΐοϋ ηιαίβ

νοίιιηίαΐϊ ρηεϊοηΐ. Ναηι ο]ιΐδηιοι1ϊ ψκιηκίαιιι αιιίηιί

δοΐΜΐιη βρειΊε ίικίίοαΐ 3ϋεε(ιΐδ ρικίϋπδ, πιπί ρι•ηί-

ούσίαν (76). Ή γάρ υπεράνω παντδς νοήματος φύσις

πδρ^5ω των εν ήμϊν θεωρουμένων άφιδρυμένη, άλλω

τιν\ τρόπω τήν Ιδίαν έξοδεϋει ζωήν, χαΐ ού καθώς

ήμεΓς νϋν έν τω ζην (77) έσμεν. Άνθρωποι μέν γάρ,

διά τδ άε\ πάντως έν κινήσει τήν φύσιν είναι (78),

χαθάπερ (79) αν ή ορμή της προαιρέσεως γένηται,

κατ* εκείνο φερόμεθα, ούχ δμοίοις της ψυχής κατά

τδ έμπροσθεν αυτής (80), ώς άν εΓποι τις, κα\ τδ

δπίσω διακείμενης. ΈλπΙς μέν γάρ καθηγεΐται της

επί τδ πρόσω κινήσεως, μνήμη δέ δέχεται (81) πρδς

τήν ελπίδα προϊοΰσαν τήν κίνησιν • άλλ' εΐ μέν τ.ρο;

τδ φύσει χαλδν ή έλπ\ς τήν ψυχήν άγοι, φαιδρϊν έν-

σημαίνεται τή μνήμη τδ Γχνος ή τής προαιρέσεως

χίνησις • ει δέ διαψευσθείη τοΰ κρείττονος, είδώλω

τινί καλού , (82) παρασοφισαμένης τήν ψυχήν τής

ελπίδος, ή επακολουθούσα (83) τοις γινομένοις μνήμη

ν αισχύνη γίνεται. Κα'ι έμφύλως (84•) ούτος δ πόλε

μος έν τή ψυχή συνίσταται, μαχόμενης τή έλπίδι

τής μνήμης, ώς κακώς χαθηγησαμένης τής προαι

ρέσεως. Τοιούτον γάρ τίνα νουν ερμηνεύει σαφώς

τδ κατ' αίσχύνην πάθος, δταν δάκνηται πρδς τδ

άποβάν ή ψυχή, οΤόν τινι μάστιγι τη μεταμέλεια καθ-

απτομένη τής άβουλήτου ορμής, κα\ εις συμμαχίαν

κατά τοΰ λυποΰντος έφελκομένη τήν λήθην.

16ΐ)Γΐ3 Ι3ίΐςιΐ3πι Π3£β1Ιο ςαοιίβιη ϊηοοιίδΐιΐΐιιηι αο Ιβηιει-βπιιιη ϊηιροΐιιιιι ρβΓβίΓίιι^βηδ <:1 ΐηοεβδοηβ , 3"ΐ-

πΐ3 πΐ0Γ(Ιε(υΓ ρΓορίβΓ ενεηΐυηι, 61 ίη ηιιχϋίυιιι ίΐ(1νεΓ8ΐΐδ ί«1 ςυοά αη^ίΐ εΐ οΟ'οκΙίΙ ο1)Πνϊοηεπ)

38018011.

δειΐ ηο1)Ίδ φΐΐιίειη ρΓορΙοΓεα φίοιΐ ϋοηΐ ε^οηα 0

ΟβΙ ιι:ιΙιιγ;ι, δεηιρβΓ ΓογΙιιγ βίςιιε οοηίειιϋϊΐ ;κ! ϊά

ςιιοιΐ ιΐεοβΐ, αε (Ιεδίιίεΐ'ϊυηι ε]ιΐδ ςιιοιΐ (ΙεΙϊείι, ΐρδβ

ιιηΐυΓΧ ηοδίΓΚ οοηειιρί$εεη(1Ί 30εεΐυδ εδ(, ςιιϊ νεί

ίΐΐιοιτίΐΐ ρΓορΙβΓ δίιιϊδίΓΐιηι ]ιιιΓιπιιιη ηΐι εο ςυηιΐ νυΓε

Ιιοιιιιιιι ε( Ιιοικ'δΐιιιη βδ(, νεί οΐϊαπι οοιίδεηιιΚιιΐ' ε(

3ΐ1ίρίδθΊΐυΓ ίιΐ ςιιο ροΐΪΓΐ Ιιοιιιιιιι 681. Λι ρ.ί (|ΐιιε

δΐιρεΓαΐ οιηιιεηι 1>οιιαιιι εοςιΙβΓιοηεπι ιιαίιιΐ'.η, ςιιχ•

*1 ιιο δυρεΓ οιηηεηι ρυίειιΐϊαιιι εηιΐηεΐ, ιιΐ ςιιχ ηιιΐ-

'Αλλ' ήμίν μεν, διά τδ πτωχήν (85) είναι τοΰ κα

λού, ή φύσις άεΐ πρδς τδ ένδέον Γεται (86), χΛ ή τοΰ

λείποντος (87) ϊφεσις αύτη έστ\ν ή έπιθυμητική τής

φύσεως ημών διάθεσις, ήτοι σφαλλομένη δι' άκρισίαν

τού δντος (88) καλού, ή κα\ τυγχάνουσα ου τυχεϊν (89)

άγαθδν. Ή δέ υπερέχουσα πασαν άγαθήν Εννοιαν

φύσις , καΐ πάσης υπερκείμενη δυνάμεως, άτε μηδέ•

νδς ένδεώς έχουσα τών πρδς τδ άγαθδν νοουμένων,

αύτη (90) τών αγαθών ούσα τδ πλήρωμα, ουδέ κατά

ί75) Ζωήν. Α Β ψυχήν.

76) ΟΰσΙαν. Α ίη ίιιΗΓςίηε φύσιν.

77) Έγ τφ ζϊ\ν. Β έν τή ζωή.

(781 Φύσιν είναι. Α Ίπδεί'ϊΙ ακίνητος γάρ έστιν δ

ανθρωπινός νους, καθάπερ.

(79) Καθάπερ. Β καθ' δπερ.

(80) Αυτής. Β εαυτής, ϋχίεηιιη 3(1 Ιιχο νοΛ» :

οϋχδμοίως τής ψυχής κατά τδ έμπροσθεν, Ιιχεϊιι γ.ιΙι'0

εουίοίδ Α ϊηίοι• ηοΐββ ΙεςιιηΙυΓ : Μή έπ\ πάντων τούτο

νοήσης αύτδν είρηκέναι, άλλ' έπ' εκείνων, έν οίς μικρά

τίνα τής εμπαθούς ζωής ή νέα λείμματα, δ•.ά την

σαρκικήν άσθένειαν συγγνώμης άξια, ών καΟαίρ;-

σβαι τάς ψυχάς φησι, καθά κα\ άλλοις τισΐ τών Πα

τέρων δοκεΐ, ών κα\ Διονύσιος δ Αρεοπαγίτης, καϊ

Διάδοχος δ Φωτιχής επίσκοπος έστιν. Ει γάρ μή

ούτω νοήσωμεν , κα'ι πασι τοις άλλοις οιδασκάλοις και

έαυτώ τα εναντία λέγειν δείξομεν. "Εφη γάρ έμπρο

σθεν, άδατον καϊ άπαρόδευτον είναι τοις άμαρτωλοϊς

τήν τών αγαθών άπδλαυσιν, κα\ τοις Οείοις δέ ρ"ήμασι

μαχόμενος άποφανθή, άπέραντον είναι τούτοις τήν

κδλασιν αποφαινόμενος. Έσται γοϋν τοις άμαρτωλοίς,

άφανισθείσης τής κακίας, τοΰ αγαθού ή έφεσις, τής

τών άποκειμένων τοις δικαίοις αγαθών άπολαύσεως

άμετδχοις ■ μέμνησο τών έμπροσθεν.

(81) Δέχεται. Α. Β διαδέχεται. Ιη οβίεβ Α δείιοΐϊοη

Ιε^ίΙιΐΓ ίδίικΙ : δμοιώματι καϊ ού κατ' άλήθειαν δντι.

(82) ΚαΛοϋ. Α Β κάλλους.

(83) ΈπαχοΛονβσϋσα. Α ΐη ιγκιγ^ιικ; έπακολου-

Ο θήσασα.

(84) Καϊ ΙμφύΛως, οίο. Καϊ ούτως δ εμφύλιος

ούτος πδλ. ΑιΙ Ιιχο νειΊ)3 ίη οοΙγο οοιΙίεΪ3 Λ ϊν13 Ιε-

£18 : Μέμφεται μέν ή μνήμη τήν ελπίδα έπ\ τοις

άναλογισμοΐς τών πεπραγμένων ■ ή δέ έλπ\ς τήν άπά-

την εις άπολογίαν προδάλ/εται, ύ-δ τού φαινομένου

καλού σοφισθεϊσα, κα'ι κατ' άλήθειαν αύτδ προελο-

μένη.

(85) Πτωχήν. Α Β πτωχή.

(86) "Ιεται. Β ΐσταται.

(87) ΑείΛοντος. Β λοίποντος [δίε].

(88) "Οντος. Αδντως.

(89) ΤυχεΊν. Α ρΓχβ^ίΐ και.

(90) Αϋτη. Β αυτή. Α ίιι ΙοχΙυ αυτή, ίιι ιιιβη-'ΐιιε

αύτδ.

(α) ΣχδΑιοτ. ΠίψηΗΐηά'ιΐ «Ι ϊηηαηΐ ιιιεηιοτϊα ηαϊ-

(Ιειιι «ρε»ι ροΓ πφΗίαΐίοηοιι α (νίΐίΐΗΐιΙϊοηηιι αΠοηιιη :

*ρα ονίαιι {ταν,άΐΐιι αιΐ άφηΗοηνη ρτοάιιάι, ιιί φια;

αί> εο φιοιί 6οη»»ι βί Ιωιΐΐ&ιαηι αρρηητοί 4κβρΙα $ι"Ι,

ίιΐφΐΐ ρτο εο ψιοά νεη ΰυιηιιη εΜ οίερετΐΐ.
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μετοχήν καλού τίνος έντώ καλώ κινούμενη (91), άλλ' Α 1ί•ΐ8 ίιιιΐίβο:»! εαπιηι γοπιιτ» ο,ιηβ 0ΙΓ03 Ιιοιιιιιιι βΐ

αυτή ούσα ή τοΰ καλού φύσις, δ τι ποτέ κα\ είναι τδ

χαλδν 6 νους υποτίθεται, (Λτε τήν έλπιστικήν κίνησιν

έν εαυτή δέχεται. Προς γάρ τδ μή παρδν ή έλπίς

ένήργηται (92) μόνον. *() δέ Εχει τις, τί χα\ ελπίζει;

φηοΛν ό Απόστολος (93). Ούτε της μνημονευτικής

ενεργείας πρδς τήν των δντων έπιστήμην έπιδεής

έστι• τδ γάρ βλεπόμενον τοΰ μνημονευθήναι (94) ούκ

ΙιοηοδΙιιιη ίιιΐοΐΐί^ιιηΐιιι•, οιιιη ίρ8α 8ΪΙ οοηοπιπι μΐβ-

ιιίίικίυ, ηεαηβ Ιαιίφίαιη ρατίίοβρδ 3ΐίϋιι]υδ 1)οηϊ ει

ΙιοηοδΙί ίη Ιιοιιο νβΓβοΐιΐΓ, 80(1 ϊρ*;ι $ϊ( ίρςίυβ Ιαοιιι

οι Ιιοηοβιί ικιΙιιγϊ (<|ιιοι1(•ιιιη|ιιο ΙαηιΙβιη βΐίαιη 1>ο-

ηυηι βΐ Ιιοηο&ΐιπιι 8590 ηιβηδ μοηίΙ),ηεηιιε βροΓαπιΙί

ηιοΐιιιη ίη 5050 ιΐιΐιιιίιιίΐ (βρεβ εηίιη ;κ] ιά ιμιοιΐ ηοη

3(1θ8ΐ αΊιηΙ;ι\;ιΙ αιΙΙιίΙΐϋΙιΐΓ , ςιιοι.1 ηιιίοιη Ο,ιιΐδ Ιι;ιΙιιΊ

ου γ βΐίαηι βρβΓοί ? ΊηςιΓιΐ ιΐίν'πιιυ ΑροδΙο1(ΐ5),ιιο(ΐηε

ΓβΟΟΓ-

έπιδέεται.

Γοιηϊιιϊδοοηϋϊ ηο Γοοοπί.ιικίί βίϊϊοϊβηΐϊα 3(1 ιίμίπιι δείοηΐίαιη οριΐϊ Ιΐ3ΐ)θΙ. Ο,ιιοϋ εηίιη νίιίεΐιιχ

ιΐΐΐίοηε ηοη ίηάϊςβί.

ΈπεΙ (9ο) δε (96) ουν παντδς αγαθού έπέχεινα ή Οιιοιιϊαιιι ΐ^ίΙιΐΓ άίνίηα ππΐιιια $ιιρΓβ οπιιιο Ιιο-

θεία φύσις, τδ δέ άγαθδν αγαθού φίλον πάντως, διά ιιιιιιι 6$1, 30 Ιιοιιο Ιιοιιιιιιι ρΐΌΓβιιβ «ιιιΐουιιι 88»,

τούτο εν εαυτή (97) βλέπουσα, και δ Εχει θέλει, χα'ι ,. ίιΐάκ'ο ειιιη $οϊρ$3ΐιι ϊηΙυηΙιΐΓ, 61 ιμιοϋ Ιι.ιΙιιΙ νιιΐΐ,

δ θέλει έχει, ουδέν των έξωθεν ε ίς έαυτήν δεχόμενη, εΐ ηιιοϋ νιιΐΐ ΙιαΙιυΙ, ιιίΙΓιΙ οχίοιιιιιιιι ϊιι 8050 3(1-

ίςω δέ αυτής ουδέν, δτι μή ή χακία μόνη , ήτις , εΐ

«ν (98) παράδοξον ειπείν, έν τω μή είναι τδ είναι

έχει • ού γάρ άλλη τίς έστι κα\ κακίας (99) γένεσις ,

εί μή τοΰ δντος (99') στέρησις. Τδ δέ κυρίως δν ή

τοΰ αγαθού φύσις εστίν. "Ο ουν έν τώ δντι ούκ έστιν,

έν τώ μή είναι πάντως εστίν. Έπειδάν ουν κα\ ή

ψυχή πάντα τά ποικίλα της φύσεως άποσκευασαμένη

κινήματα θεοειδής γίνεται (1), κα\ υπερβάσα τήν

έπιθυμίαν έν έχείνω η, πρδς δ ΰπδ τής επιθυμίας

τέως ύπήρετο (2), ούκέτι τινά_ (3) σχολήν δίδωσιν έν

έαυη), ούτε τί* έλπίδι, ούτε τή (4) μνήμη , τδ γάρ (δ)

έλπιζόμενον έχει" ή δέ (6) περ\ τήν άπόλαυσιν τών

αγαθών ασχολία τήν μνήμην έκκρούει τής διανοίας•

ιιιίιίειίδ. Εχίπι 03Π1 3υΐειη ΐιίΙιίΙ ρι;ιΊι•ιφι;ιιιι 8θ1»

νίΐίοϊΊΐαδ 051, ςαχ, εΐϊί «Ιίοΐιι ιιΐΐί,ιιι Ίιιπι ε( 3 νιιΙ^ιπ

ορ'ιπΊοηο :ιΙίΐ'ηιιιη εβί, ίη εο ςυοιΐ ηοη ε$ι, $υυιη

ε$50 1ι»1)οΐ. Νοη βιιϊιη ιι11;ι αΓια |*εηεΓ3ΐίο νίιίοβίΐηε

ε$1, φιηιη .']ιΐ5 (ΐιιοιΐ εβί ρπναΐΐο (α).'Ουθ(Ι ηιιίοιιι

ρΓΟρπε εβί, Ιιοιιΐ η3(ιΐΓ3 εβί. ()ιιο, Ι ιιι'ιΙιιγ ίη εηΐβ

ηοη 081, ίο εο ςυοά ηοη εβί ρΓΟΓβιιβ ββΐ. Ροδίςιιβη»

ϊ^ίΙιΐΓ αιιϊιιι;ι ο,ιιοϋ,υβ, βεβΓΟβηΙίδ οιιιιιίυυδ ναπίδ

ηαΐυΐ'30 η)ο111)ΐΐ8, Ι)βο 8ίιιιί1ί5 ε1Τοοΐ3 Γυβί'ϊΙ, βίο,ηβ

5ΐιρεΐ'»ΐ:\ εηρίόϋΐαΐβ ίη ίΐΐο Γηεπι, »ι1 ςηοιΐ οΐϊιιι

3 οιιρΊ(1ίΙ;ιΙ(! οι•Ί^'(;Ιι;ιΙ ιιγ 0( ίιιι ίΐ:ι1ι:ι1ιιΐ' ηοη :ιιιιρ!'ιιΐ5

εοηδί&ΙβιχΓι Ιοουιη ίη 808β (ΙαΙ, ηοςυε κροί, ηοφιε

Γοοοηΐβΐίοιιί , ιι:\ιο <] ιΐ'χΐ π,ιιίϋειη 5ρεΓ3ΐ)3ΐυΓ Ιιαίιοί;

κα\ ούτω τήν ύπερέχουσαν μιμείται ζωήν τοις Ιδιώ- ^ ουευμαΐίοιιο 3ΐιΙοιη ΙΊ ίιοιιιΙοιίιιιι Ιιοιιοιίιιι) ηιοπιο-

μασι τής θείας φύσεως έμμορφωθείσα, ώς μηδέν

ύπολειφθήναι τών άλλων αυτή, πλην τής άγαπητικής

διαθέσεως, φυσικώς τω καλώ προσφυομένης. Τούτο

γάρ έστιν ή αγάπη , ή πρδς τδ καταθύμιον ένδιάθε-

τος ο-χέσις. "Οταν ουν ή απλή (7) κα\ μονοειδής κα\

ακριβώς θεοείκελος (8) ή ψυχή γινομένη (9) εύροιτο

αληθώς απλούν τε χ*\ άϋλον άγαθδν, εκείνο τδ μόνον

τοιόν τι (10) άγαπητδν και έράσμιον προσφύεταί τε

αύτώ χα\ συνανακιρνάται (II) διά τής αγαπητής

κινήσεως τε χα\ ενεργείας, πρδς τδ άε'ι χαταλαμβα-

νόμενόν τε καΐ εύρισκόμενον έαυτήν μορφοΰσα• κα\

ιίαιη 3 ηιοιιΐο ΓειιιονεΙ αε ηιΪ883ηι ΓαείΙ ; ηΐιρκ- ίι.Ί

νίΐηιη $ιιροΓ»ιη ει εχοεΐ53ΐη , ϊιιΓοιίικιιιι (1ίνΊη:ε

ηιιίαΓΧ ρΓορΓίε(»ιΐυιΐ8 ίιηίΐηΐιΐΓ, 3(1οο ιιΐ ηίϋίΐ αΐ'ιικί

εί ΓεΙίηίΐϋαΙϋΓ ρΐ'χΐοΐΊ|ΐι:πη ιΙίΙιΊΐΊοιΓι» αίϊοοίιΐδ, ςιιί

ιι;ιΙιιγ;ιΙι[ι•γ εί ιριοιΙ Ιιοιιιιιιι ιΊ ηοηεβίυηι ε5ΐ

:ι<11ι;ι •πΊ. 1(1 εηίιη (ΙίΙεοΐϊο οϊΐ, :ιιι'ιιιιο, νίιΙιΊίιι.Ί,

ίιικίΐιΐϋ 1ι;ιΙΓιΐιΐϋ εί αΠεεΐιΐ8 3(1 ί(1 <ρκιι1 ρΐ3εεΙ 3ΐςπε

00Γ(1ί 051. ϋυηι ϊ^ΊΙιιγ Μΐηρίοχ 61 ηιιίΓοπιιίί 30 ρΐ.-ιικ!

δίιιιϋίί 1)ι:ο ;ιιιίιιι;ι Γαο13, ηηοΙΛ ΓυβΓΪΙ ίΙΙιιϋ νοΓβ

&ίηιρ!εχ ει ηιβίεηχ ιΐοΐίηιιε οχροΓϊ Ιιοιιιιιιι, ηιιοιΐ

ίοΐιιηι Γενεπι ιΐί^ηιιηι ςηοιΐ (ΙίΙί^αΙυΓ 61 3ηΐ3θίΙο 08(,

(91) Κινονιιέτη. Α Β γινομένη.

(92) Ένήργηται. Α Β ενεργείται

!95) Άπόσι οΛος. Α ρπεηιίΐΐίΐ. θείος.

94) Μτχ\ιιονευθϊ\ναι. Α Β μνημονεύί

95) Έ.-Γίί. Λ ίη ηιαΓ^ϊηο επειδή οΰν.

εσθαι.

(96) Λέ (ΙεΙεΙ Β.

(97) Έτ έαυτη. Α Β έαυτήν.

(98) ΕΙ χ&ν. Εί άΌΙει Β. Γ,.ΈΐβΓϋΐη .ΐιΐ νει•1>3, ήτις,

εί χλ\ παράδοξον είπεϊν, ίη οβίεε οθ(Ιΐ(•Ϊ8 Α ίδΙη 1θ83* :

Είσί τίνα, άπερ οί έξω φασίν έν τώ γίνεσθαι Ιχειν τδ

είναι, ούκ έν τω γεγονέναι, ώσπερ τήν σκιάν τών «ω-

μάτων. Αύτη γάρ χωρισΟεϊσα της ποιούσης ^αιτίας,

αφανής γίνεται, ού καθάπερ αί ούσίαι κα\ τών ποι-

ούντων αιτίων χωρισθέντων μένουσι • τοιαύτη κα\ ή

κακία έν τώ γίγνεσθαι κα\ πράττεσΟαι μόνον έχει το

είναι, δπεο ταΰτόν έστι τώ μή εΐναι.

(99) Κάί κακίας. Και ιΐοΐοΐ Α εί Β.

(99*) Τοΰ δντος. Α ή τοΰ δντος.

(1) Γίνεται. Β γεγένηται.

(2) Ύπήρετο. Β έπήρετο.

(3) Τινά Β άείβΐ.

(4) Τϊ\... τχ\. ιΐοΐοΐ Β.

(5) Το γάρ. Β τδ μέν γάρ.

((>) Ή δέ. Ατήδέ.

(7) Ή άη.Μ\.. Ή (ΙοΙεΙ Α οι Β.

(8) \\κρι6ώς Οεοείκε.Ιος. ϊιι ι•»Ιοβ Γ0(1ίεΪ5 Α Ιιιεε

:ιιιιιοΙ;ιΙ;ο Ιο^οοιιΙιιγ : ΚαΟ' όμοίωσιν δηλονότι χα\

μετοχήν, ού χατ' ούσίαν γινομένη.

<9) Γινομένη. ΛρΙΙΙ γενομένη.

(10) ΤοΊόν τι. Βτώ δντι.

(Ι Ι) Σννανακιρνάται. Α Β συνανακίρναται.

(α) ΣγάΛιον. 5«»ιί ηοηηιιΙΙα ηη<ν άίοηηΐιιτ α6

ίχίετηϊί, ίη ^(> ςηοά βαηΐ εΐίβηΐϊαιη ΙιαΟύτε , ηυη

Ίη εο ηιιοΛ (παα $ίιιΐ; ηηβηιαάηιυΛνιη ηιηΐιπηη εοτ-

1 οιυι/ι. //ίΤί «ιϊη» τοηοΐα ΰαιαα φάαιίε εναηικϊΐ,

ηοη ίίοίί $ΗαιΙαηΙΐαι η>ηο(Ι$ βίΐαηι αιιιχϊκ €[βά?η-

Ιϊοιι& >ηιιη••ηΐ. ΊΊιΙΊα ΰΐϊαιη ι>ίΐϊυ$ϊΙαι »'» «ο ι/ικιΛ

βΐ ι'ί αψίαι- άιιηίαχαΐ εικΜΊαιη ΙιαϋεΙ, φιοΛ ϊιίαιι

ίΐαη βο ε»1 φΐι.ηΙ ηοη £((.
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ουιη 8(1Ι>κγοΙ βίιίβηι, Ιιιηι υηβ εοηιιιιΐΒοοΙυΓ ηΐο,ϋβ Α τούτο γινομένη διά τη; τοΰ άγαθοΰ δμοιδτητος, δπερ

ΟοηίοιιιροΓαΙιιΐ', ρβΓ (ΙίΙοεΙίοηίδ ιηοΐιιιη οι α«Μϊο-

ιιοπι, &ά ίι! αιιοϋ δεηιροι- οΐ οοπιρΓοΙιεηαΊΐιΐΓ οΐ

ϊιινοηϊΙιΐΓ 8β5β ίοπηαηδ, αίςυβ ίά ροΓ ΜΐηίΙίΙικϋ-

ιιοπι Ιιοιιί ον:ι«Ιοιΐϋ φιοιΐ ο]ιΐ5 αυοά ρ.ΐΓΐίοίρ2ΐιΐΓ

ίίςιιβ ροπ'φίΙιΐΓ, ιιιιΙιιγ;» 08 1 : οιιιη αυιοιη ίη ίΙΙο

«ιιρίϋίΐηδ ηοη δίΐ, ρΓορίοτβα ηιιού ηοε ιιΐΐϊυβ <μιί-

ιίοιη Ιιοιιί (ΙοΓοοΙιΐδ ϊη 60 $ίΐ, εοηβεςυεηδ ΓιιοχίΙ,

ή τοΰ μετεχομένου φύσις έστ'ιν, επιθυμίας (12) έν

έκείνψ μη ούσης διά τδ μηδέ τίνος των αγαθών "ν-

δειαν έν αϋτώ είναι, άκόλουθον άν εΓη κα\ την ψυχήν

έν τω άνενδεεϊ γινομένην (13) έκδάλλειν άφ' εαυτής

χα\ την έπιθυμητικήν κίνησίν τε καΙ διάθεσιν, ή (14)

τότε γίνεται μόνον, δταν (Ιο) μη παρή τδ ποθού

μενον.

βΐί,ιιη Βΐιίιιιηηι, ουιη βο ονβδβπΐ, ιιΙ>ί γο.ι ηυΙΓιιΐδ β^εβίβδ βδΐ , βι 8686 β]ίεβΓβ ςυοςιιβ οοηουρίδοεηιΐί

ηιοΐιιηι αι^υβ αϋεείιιηι, αυί ΐιιηε ιΐυιιίαχαΐ εχβίδΐίΐ, οιιιη ηοη αιΙΓυεηΐ ίϋ <ριοι1 ιΙομιΙοπιΙιιγ.

ΤαΙίβ ηιιίοπι άΌείπηχ βΐηυβ δεηίβηΐίχ ιΐίνίηιΐδ

ςιιοφιβ ηυΙ)Ϊ8 ΑροδΙοΙυδ αιιοίοι• 681. Ουιη οηίιη

οιιιιιϊιιίι Γοππη ΐ|ΐι;ιπιιη ηυηο !η ηοίηδ οοηϊ ο,ιιο-

(|πο ο.'ΐιΐί.;ι δΐυύί» νίβοηΐ ηΐιοΐίΐίοηειη εΐ φιίοίοιη

(ΐπϋΐιιιΐ,ιυι ηίςιιε βεάαΙΊοηειη ει Πηοηι ΓυΙυΓυιη αηΐβ

ϋεηυηιΊ»886ΐ, βοΐϊυβ άΊΙβοΙίοηίδ εΐ οΐιαπίηΐίδ ΙβΓ- Β

ηιίηυηι ηοη ϊιινειιίΐ. Ναιη ρΓορΙιειίχ 3ϋθΙβ1)υηΙιιι\

ίηςυίι, οι εοςηίΐίοηεδ ει βοίβιιΐίιο. ο,ιιίοβοβηΐ, εΐ

Γιιιειη ΙκιΙιοΙιιιηΐ; οΙι;ιι•ίΐ:ΐ3 αιιίοιη 36 ιΐίΐοοίίο ιιιιιι-

(μιηιιι οχο,ίϋίΐ. Οιιοιΐ ροιίιιιΐο βδΐ 30 δί (ΓιχίδδεΙ,

Κοιηρον οαιίοιιι ο-,Ι ; αυίη οΐίηιιι οιιιιι ΙΉΙοιιι οΐ βροιιι

ιιηιι οιιιη οΙιβγΗοΙο 3ΐςιιβ ιΐίΐοοίίοιιο ροτηΐΛΐιβΓβ ιΐί-

ΟΟΠ'Ι, Π1Γ8ΙΙ5 03111 ΟΐίϋΙΙΙ ΪΙΓίδ ρΐ'χΓοΓΐ 31(]ΙΙ6 ρΠΟ-

ροηίΐ, ΙιΟ(|Ι16 ίιι]ιιπ3. Νηιη βροβ ίΐΐΙΟΓΠΙΙ ιηονοΐιιΐ',

ιΐιιιιι ηοη Ιίοοι Γπιί ;\1<ριο ροΐίπ ϋδ γοΙαι* ςυχ

κροΓ;ιηΐιΐΓ. Ει ίΐΊΊοιη ΓιιΙο,β 8υ8ΐεη(3ευΙιιιη 36 Γιγ-

ιηαιηεηΐυιη 681 ίηοΟΓίίΙπιΙίιιίί οιιπιιιι γογιμιι φΚΒ

8ρθΓ3ηΐιΐΓ. Νβηι εΐ ίΐα οαιιι ϋβίίηίνίΐ, ουιιι ιΓιοογοΙ :

ΕδΙ 3υΐ6ηΐ (ί(Ι"8 ΓΟΠΙΙΙΙ, (|11.0 8ρβΓ3ηΙιΐΓ, 81>1)3ΐ3ηΐ!3.

Γ.ιιιη ηιιίοιη νεηοπΐ ίιΐ ηιιοιΐ βροηιΐιΐΓ, αΓπ5 ηιιιηΊΙ>ιΐ8

ηυίεβοεηΐίυιΐδ, οΙΐ3πΐ3ΐίδ 36 ίϋΙοιΊίοιιίδ ο(Ιίοίοιιΐί;\ '

ιη»ηεΐ, ςιιίρρε οιιηι ηοη ίηνεηίαΐ ηιιοϋ ο;ιιιι βχ•

είρίαΐ οΐ ίη Ιοοιιιιι ε]ιΐ8 8ΐιοοειΐ3ΐ. Οιι:ιιιη>1ί (>ηι οΐί.ιιιι

ιιηίνΐΊ'ϊΐιπιιιι βοΐίοηιιιη <|ΐι;ι: οιπη νίιΐιιΐβ ριτϋοίιιιι-

ΙιΐΓ 3ΐ(|υβ 6ΐί3ΐιι Ιοίί.β ρΐ'.οοορίοπιιη ρΓΪηοίρΐΙιιιη

Ιοηοΐ. δι ίκίΐ'ΐΓ •'>«' Ιιηηε Γιηειη :ιϋΐ|ΐι;ιιιιΙο 3ηίηΐ3

ρβΓνοηβπΙ, βϋηπιιη γογοιπ ηοη ογϊΙ ρβοιιλ, ςπίρρβ

γοπιιιι ιι'ιιιιίπιιη υηίνοΓ83ηιιη ρίειιίΐηιΐίιιεηι οοιιι-

ρ'.οχιι, ροΓ ςιιαιη 8θΐ3ΠΊ ({ΐιυϋαηιιηοιίο ίρίίιΐδ ιΐίνίιιχ

1ιο:ιΙίΙιιιΙίιΓΐ8 ΐη 8636 εοιίίοι'ν.ίΓο ίη$ί^η6 νίιΙοΐιΐΓ.

Λ:ιιιι εΐ νίΐ3 βυροΓΧ η;ιΐιπ•.« εΙι3ΐ'ί(;ΐ3 3ΐςιιβ ι!ί-

Ιοοίίο 631, ηιιοηίίΐπ) (|ΐιυ(1 ϋοηυη) εΐ ΙιοηεβΙιΐ'η 631,

(12) "Επιθυμίας. Κ Β επιθυμίας δέ.

ομέ*

Β ή.

(13) Γινομέν~ην. Β γενομένην.

(14) "Β "

15) "Οταν. Κ δτ' 4ν.

(10) λέ .ΙοΙοί Λ.

(17) Εύρων. Α ίη ηιαΓ^ίπε εΐίρε.

(18) Γνώσεις. Β γλώσσαι.

(19) Ηίητει. Α Β εκπίπτει.

(20) ΣυμΛαραμεμεηχκέται.. Α ίη ιη.ΐΓβ'ιηο σΰν-

δεδραμηκέναι.

(21) ΠαρεΙη. Α Β παρή ή.

(22) ΚαΙ ή χίστις. Α(1 Ιια»ο ν6Γΐ)3 ίη εβίοβ εο-

ίΐίοίδ Α Ϊ813 Ιο^οΙιηιιΐυΓ, "Οτι πάσαι της ψυχής αί

πρδς το κρείττον ένέργειαι παύσονται• έλπίς, έφεσις,

μνήμη, κα\ δσαι τοιαϋται, πλην τής άγαπητικής κι

νήσεως.

(25) ΕύϊΎφεμόπων. Α ϊη Ιοχίιι άτρεμούντων, ϊη

ιιΐΜΓ^ίηβ ήρε μουντών.

(24) Ενέργεια. Β ένε'ργειαν.

(25) Εύρίσκονσαν. Α Β εύρίσκουσ*.

Τοΰ δβ τοΰ τοιούτου δόγματος κα\ δ θείος Απόστο

λος ήμίν καθηγήσατο , πάντων τών νΰν έν ήμΐν καΙ

έπ\ τω κρείττονι σπουδαζομένων παΰλάν τίνα και

καταστολήν προαγγείλας, μόνης δέ (16) τής Αγάπης

οΰχ εύρων (17) τδνδρον. Προφητεϊαι γάρ, ψι\Λ, κατ-

αργηθήσονται , καΙ γνώσεις (18) παύσονται• ή δε

αγάπη ουδέ ποτέ πίπτει 'ν19)* δπερ Γσον έστ'ι τψ άε\

ωσαύτως ίχειν άλλα καΙ πίστιν καΙ ελπίδα συμπα-

ραμεμενηκέναι (2&) τ?) άγάιη; λέγων, πάλιν κα\ τού

των αυτήν ύπερτίθησιν είκότως. Ή γάρ έλπις μέχρι

εκείνου κινείται, Ιως άν μή παρείη (21) τών έλπιζβ-

μένων άπόλαυσις, κα\ ή πίστις (22) ωσαύτως Ιρεισμα

τής τών έλπιζομένων άδηλίας γίνεται, ϋΰτω γάρ

αυτήν κα\ ώρίσατο λέγων Έστι δε πίστις έλπιζο-

'μένων ύπόστασις. Έπειδάν δε Ελθη τδ έλπιζόμενον,

τών άλλων εύτηρεμόντων (23) πάντων, ή κατά τήν

άγάπην ενέργεια (21) μένει , τδ διαδεχόμενον αυτήν

ούχ εδρίσκουσαν (25). ΔΛ κα\ προτερεύει τών τε

κατ' άρετήν κατορθουμένων άπάντο)ν, κα\ τών τοΰ

νόμου παραγγελμάτων. Ε! ουν έπϊ τοΰτό πβτε τδ τέ

λος φθάσειεν ή ψυχή, άνενδεώς Ιξει τών άλλων, άτε

δή τοΰ πληρώματος περιδεδραγμένη τών δντων, καΙ

δοκεΐ (26) μόνη πως αυτής (27) τής θείας μακαριό-

τητοςέναύτή (28) σώ'ειν τδν χαρακτήρα."Η τε γάρ

ζωή τής άνω φύσεως αγάπη εστίν, επειδή τδ καλδν

άγαπητδν (29) πάντως έστ'ι (30) τοις γινώσκουσι- γι-

νώσκει δϊ αύτδ (31) τδ θεϊον ή δέ γνώσις άγάττη γί

νεται. Δ•.δ τδ (^2) καλόν έστι τή φύσει τδ γινωσκό-

μενον, τοΰ δέ αληθώς (33) καλοΰ δ υβριστής οΰ προσ

άπτεται κόρος (34)• κόρου δε τήν άγαπητικήν πρδς

τδ καλδν σχέσιν (35) οϋ διακόπτοντος, αεί ή θεία

ζωή δι' αγάπης ένεργηθήσϊται, ή καλή τε κατά φύ-

» (26) Καϊ δοκεΐ. Α ίη Γη,ΐΓ^ϊηο κα\ ά.

(27) Αυτής. Α ίη ιιι.ΊΓ^ίηε αύ:ή. Β αδτη.

(28) 'Εν αυτή. Α Β έν εαυτή.

(29) Άγααητόν. Β άγαπητό'ν έστι.

(30) Πάντως εστί. Εστί (ΙεΙεΙ Β.

(31) Αυτό. Β εαυτό.

(32) \ιύ τό. Β διότι. Αι! νοΓϋη διότι καλόν έστι ίη

Οβίεβ εοάίοίδ Α Ηϊο ηοΙβηΙιΐΓ : "Οτι κόρον ούκ έχει ή

πρδς τδν θεδν τών αγίων άγαπητική σχέσις. Αήρος

ουνέστιν ό παρ' Ώριγένους αναπλασθείς τών νόων κό

ρος, καΙ ή έκ τούτου κατάπτωσις αυτών κα\ άνάκλησις,

άφ' οδ τδ πολυθρύλλητον δόγμα τής τών ψυχών προ-

υπάρξεώς τε και αποκαταστάσεως άστάτφ φορά περι

φερόμενων κατασκευάζει τά Ελληνικά μυθεύματα τή

εκκλησιαστική άληθεία ώς κακών παστιγκάπηλος

προσμ'ξαι σπουδάσας.

(33) ΆΛηΟως. Β άληθοΰς.

(34) Ού προσάπτεται κ. Β κόρος οΰ προσάπτεται.

(35) Πρδς τύ καΧύν σχέσιν. Β σχέσιν πρδς τδ

χαλόν.
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«ιν έ<τΛ, κα\ άγαπητικώς πρδς τδ χαλδν έκ φύσεως Λ ριοΓδίιβ ϊΙ> ίϊβ ςοί \ά οο^ιιοβοιιιιΐ (ΙίΙοοΙϊοιιε <Κ-

£ΐιιιηι 1ια1)6ΐυΓ : οοςποδοίΐυΓ αιιΐοηι ϊά ηοηιίηβ

<Ιί<ίηο; ιιοιίιία νβΓΟ ίιι ιΐίΐοοίΐοιιοηι εοηνεΠϊΙΟΓ,

ρΓορίοπ;» ηιιοίΐ ηιιΐιιτα ίοηιιιη 61 Ιιοηοδίυοι ββΐ

ϊ(1 φίοιΐ οοξηοβϋίΐιΐΓ ; ϊά βοΐεηι φιοι! νείΌ

Εχει, χαΐ δρον (36) τής κατά ι*ιν άγάπην ενεργείας

ουχ έχει , επειδή ουδέ τοΰ χαλοϋ τι πέρας καταλαμ

βάνεται, ώς συναπολήγειν τφ πέραιι τοΰ καλοΰ τήν

άγάπην • μόνω γάρ τω (57) έναντίω -τΐι καλδν πεοα-

τιοϋται • ου δε (38) ή φύσις ανεπίδεκτος έστι το"

χείρονος, προς τδ άπέραντόν τε κα\ αόριστον τδ άγα-

βδν προελεύσεται (39).

Ιιοηιιιη βΐ ηοιιεδίιιηι οβί, 3 ροΐιιΐβιιΐί βίο,ιιβ ρΐΌ-

ΙβΓνβ β3ΐίβ(3(β ηοη ιιΐιίημϊΐιιΐ'. Ρογγο δαίϊοΐαΐβ άί-

ΙβίΙίοηίδ, ΙκιΙμΙιιιιι βΐ βΟοοΙιιοι αι! 'κ! (ριοιΐ Ιιοηιιιη

οι οοηεβιυοι εδί, ηοη 'ιηΐβΓΠΐηιρεηΙβ, άίν'ιη3 νίΐ3 δίοιροι- ρβΓ οηαπίαΐβιη αε αΊΙοεΓιοηεηι εχί{|βΙυι•,

ςυ56 νίΐ3 ουηι οίΐΐιιι-β 1)οηβ 3ΐςυβ ΙιοηβδΙβ 681, Ιυηι βτ&3 ΐά- αυοιΐ Ιιοηυοι 61 Ιιοηββίοπι βδΐ, άίίβεΐϊοιήβ

βΟβοΐυ πβιομ ρΓ33ϋίΙα 681, 30 ΐεπιιϊιιιιηι 61 83ΐϊεΐ3ΐεηι (ΙίΙί^ηίΙΊ βεΐίοηίδ ηοη ηβΐιοί, αυοηϊβηι ηοε Ιιοη'ι

βΐ ηοηβίΐΐ αοϊΊβιη βΐϊο,ιιίδ Γιηίδ (ΙερΓεηεηιϋιιιι•, υΐ υηα ειιηι Ιηβ ΐχ,ηϊ εΐ ΙιοηεδΙΐ εηϋπίβδ βίςιιβ άϋειίίο

ςυβςυβ αοβίηβΐ. Νβιη βοΐο οοιιΙμπο Ιιοηιιπι βίςυβ ηοηεβίοιη ΐβητιϊηαίιΐΓ βΐφιβ ΓιηΐΐϋΓ. Ου]υβ αιιίεηι

1)οηϊ ε» ηβΐιΐΓβ βδΐ, ςιΐ3Β άβίοι-ίυβ ηοη 3<]ηιίΐΐ3ΐ, ϊά ίη ίηΐίιιίΐιιηι ιΐ ϊηιΙβίβΓηιίηαΙοηι υβα,οβ ρι-ΟΒΓβϋίβΐυΐ•.

ΈπεΙ ουν ελκτική των οίκεϊων π3σα φύσις έστ\ν, Β Ουοηϊαιη ί^υΓ ει^ιΐδα,υο ηαΙϋΓΟί 63 νίβ 6δΙ,

οίκεΐον δέ πως τφ θεφ τδ άνθρώπινον, άτε δή φέρον

έν έαυτφ τοΰ αρχετύπου μιμήματα (40), έλκεται

κατά τζίααν ανάγκην πρδς τδ θείον τε κα\ συγγενές

ή Ψ"Χή• ^ε' Ϊ^Ρ πάντη χ°Λ πάντως τφ θεφ άποσω-

θήναι τδ Γδιον άλλ' ει μέν κούφη κα\ απέριττος

τύχη (41), μηδεμιάς σωματικής άχθηδόνος αυτήν

πιεζούσης , ηδεία καΐ εύκολος αυτή (42) ή πρδς τδν

έπισπώμενον προσχώρησις γίνεται. ΕΙ δέ τοις της

προσπάθειας ήλοις εις τήν πρδς τά ΰλώδη σχέσιν (43)

καταπαρή (41), οίον τίνα (4ο) πάσχειν είκδς έν τοίς

σύμπτωμασι των σεισμών, τά έμπιεσθέντα τοίς •//■>-

μαβί σώματα * προκείσθω δέ καθ' ύπόθεσιν τδ

μή (46) βεβαρήσθαι μόνον αυτά τοις συμπτώμασιν,

ιιΐ .ίΠ'ιιικι, ρΓορι•», 3ΐ(]ΐιβ εο<;η;ιΙα αΐΐταίι.ιΐ, ριο-

ρίικμιιιιιι βιιίεηι ι\ιιο(Ι3ιϊιιιιο<]ο βία,υο εοιι]υηε!υιιι

Ι)εο βεηιιβ Ιιαηιβηυιη ε&ΐ, ςιιϊρρβ ΓβΓειίδ ϊη δβ ηΐ-

ηιίι-ιιιη ίηΐ8{;ίηειη ρΓϊιιϋρβΙίδ &$υτχ, ηεεεδβαΓίυιη

ρίβηβ εδί οι 3ηΊιιΐ3 ΐΓΒΐιβίυΓ 3(1 ία ςιι0α ϋϊνϊηϋΐιι

δϊιιιιιΐ βΐηιιβ εο§η3ΐυιη 681 (ορυΠεΙ βηϊηι υβο,υβ-

ςυΛίιιιβ ρεηίΐιΐδ 30 ρΓΟΓδϋδ ϋεο δυυηι ΓεδβΓνβπ);

86(1 δϊ ηυ'κίβηι Ιενϊδ, βχρειϋΐβ βίςοε βϊιιοοΓβ ΓιιβπΙ,

βΐ ηϊηϊΐ ΓεϋυηάαηΙϊ.ρ δυρ6ΐΙ1αίΐ3ΐΪ8<ΐϋ6 ίη δβ ηη-

Ιιικ,Ί'ϊΐ, ιιιι Ι Ι;ι εοΓροΓ63 ηιοΐβδίϊ» εβπι ρΓοηιεηΐε,

]ικ:ιιικΙιΐ8 3ε Γαείΐίδ εϊ :κΙ ιιΐίΓηΙιεηΐεηι 3εεεδ$υδ ΓιΙ.

8ίη 3ΐι1εηι ηΙΤβοΙίοιιίδ εΐβνίδ 3(1 € υ πι 1ι;ιΙίΐιιηι ςπί

ΐ'ΐιηι ηιαίεηαΐίΐιιΐδ εοη]ιιηεΐιΐδ 681 εϊ 3ΐϋηϊΐ3ΐεηι

αλλά χα\ διαπεπερονήσθαί τισιν όβελοϊς ή ξύλοις τοίς £ 1ΐ3ΐ)εΙ βΟίχη ΓιιογϊΙ : ςιιβίβ ςηϊϋϋΗηι ΙεΓΓ92 ιηοΐα

ένευρεθεΐσι (47) τφ χώματι (48) ■ όπερ ουν είχδς

ΰπομεΐναι τά οϋτω διακείμενα σώματα, παρά των

οικείων της συμπτώσεως δσίας (49) Ενεκεν έξελχό-

μενα* ξανθήσεται γάρ πάντως , κα\ σπαραχθήσεται,

χαΐ παν δτιοΰν των χαλεπωτάτων πείσεται, τοΰ χώ

ματος αυτά κα\ των ήλων διά τήν τών έφελχομένων

βίαν χαταξαινόντων • τοιούτον τί μοι δοκεΐ κα\ περ\

τήν ψυχήν γίνεσθαι πάθος , δταν ή θεία δύναμις ύπδ

φιλανθρωπίας έχ τών άλογων τε κα\ υλικών συμ

πτωμάτων έφέλκηται (50) τδ ίδιον. Ού γάρ (51) μι

σών ούδ' αμυνόμενος έπ\ τ5} κακή ζωή, κατά γε τδν

έμδν λόγον, επάγει τοίς έξημαρτηκόσι τάς δδυνηράς

διαθέσεις ό θεδς, (52) δ άντιποιούμενός τε χα\ πρδς

έαυτδν έλχων πδν δτιπερ αύτοϋ χάριν ήλθεν εις γέ-

εοΙΙ.Ίρδΐδ ΐιΐίϋρΐίδ, εοΓροΓΪϋυδ ηιοΐβ 3(ςυβ β^εΓβ

ορρΓΡδδϊδ 3ΐςυβ οϋΐΐ'ίΐίδ, ηεεκΙβΓε ρηι• αε νβΓΪδϊπιίΙβ

εδί (ροιιβίιΐΓ ηιιίριη εχεηιρίί §Γ31Ϊ9, ηοη δοΐιιπι 63

βπινίΐί;» 6886 ηιοΐϊΐκΐδ, πιϊιια, αΐηυε Ιαίιο ΙοεοΓυηι,

νεηιιιιεΓκιιιι νεΓυυυβ (]ΐιΊ1)ΐι»(Ι',ιιη, ηιιΐ ε)3νίδ 61 Π-

βηϊδ ίη Γυΐηίδ εϊ 3^βΓΐυυ8 ϊιινβηΐίδ ΐΓ»}εε!3 αΐηυβ

Ιι-αιιδΓιχ» 0680) ; (]ΐιοι1 ίβίΙιΐΓ ίΐη 306εΐ3 εοΓροια βιιΓ-

ίβΓΓβ νεπδϊηιίΐβ 6δ(, (Ιυηι, υΐ ραΓοηΙείιΐΓ βίβ 3ε

ϊιΐδίη ρχδ«(]ΐιίαπιιη ροΓδοΙν.ιηΙιΐΓ, 3 ρΓορϊηςυϊδ ε(

ηεεεδδβΓΪίβ 6χ 1&1)β 3ΐςιιε πιϊιια οχιγ;ι1ιιιμ[ιιγ (Ιη-

ΟΟΓ.ίΙιιιιιΙιιγ εηίιη ρΐΌΓδίΐδ (1ίΙαιιϊ:ΐυΐιιιΙιιπ]υε,6ΐ(|ΐΐ3ΐη

3ΐΓοείδδϊηΐ6 αεειΊιίδδϊηιοηιιβ Ιΐ'»εΐ:ι1ιιιηΐιιι-, 3£ςβΓβ

δίηιιιΐ εϊ εΐβνίδ εβρτορΙεΓ νϊιη αΐίΓαΙίϋΐιΓιυιιι (1ίΐ3-

εβΓβηΙίουδ) : ο]ιΐ5ΐιιθ(1ί (]ΐιοιΜ;ιιιι ϊηηοηιιηοιίιιιη οίτοα

νεσιν ■ άλλ' δ μέν έπ\ τφ χρείττονι σκοπφ πρδς έαυ- Ο ηιιίπιιιιη ςιιοηιιβ ηιίΗϊ 3οεϊ(1βΓ6 νϊϋεΐιΐΓ, ουηι Ιιιι-

τδν, δς έστι πηγή πάσης μαχαριότητος , έπισπάται ιιιηηϊΐαίο ηιοΐα ιΐίνίηβ ροΐεηΐϊ» οχ ηΓιοηϊδ οχρεΓ-

τήν ψυχήν (53)• επισυμβαίνει δέ χατ' ανάγκην ή Ιίοαί 61 ΐΏ3ΐβΓΪ3ΐϊ1)υ8 ςυοά βυυπι 681 3ΐΙΓ3ΐιϊΙ πιϊ-

αλγεινή διάθεσις τφ έλκομένω. ηϊδ. Νβε βηϊηι οιϋο βε νϊηίΐίεβηο'* ρτβνΐΒ νΐΐ»

03083, ιηο3 ψπ<Ιι•ηι ορϊο'ιοηβ, ϋεοδ ϋβ ς•ιϊ ροεοηνβΓΪηΙ ύοΙοΓβηι ΓαοϊεηΙεδ ηϋΐιϊΐίοΐ ηΙΤεειίοιιεδ, ςιιΐ

61 ηρρΓοΙιεη<1ίΙ 0( νϊηιΐίεηΐ, 61 »ι! 86 ΐΓαΙΓιΙ ((υίϋηυϊο' ίρδίοδ βΓηΐϊη ρΓΟνεηϊΙ ίιι γοπιιιι ιι:ιΙιιΐ'»ιιι ; δβ(1

(36) "Οροτ. Α Β κόρον.

(37) Μότφ γαρ ζφ, βίο. Β μόνον γάρ τδ εναντίον

τώ καλφ περατοΰται. Α περατοΰται.

"(58) Ου δέ. Α Β ουδέ.

(•Τι9) ΠροεΛεύαεται. Β προσελεύσεται.

(40) Μιμήματα. Β μίμημα.

(41) 7*«5χ!?• Α Β τύχοι. ύιοίοπιοι »ά νβΓΐ)3, άλλ' εϊ

μέν κοΰφη, ίιι οιαηπηβοοάΊοίδ Β Ηίβο βΓβηΐ ηοΙΛία :

Ο μαχάριος Γερμανδς ώβέλισε μέοος τών Εμπροσθεν,

ώς νόθα.

(42) Αύζ•»}. Β αύτη.

(43) ΕΙςτίμ*... σχέσιν. Β τί)... σχέσει.

(44) Κιιιαχαρϊ\. Β καταπαρείη.

(45) Τίνα. Β τι.

(46) Τό μή. Β τφ μή.

(47) Ένενρβθΐιΐσι. Β εΰρεΟεΐσι.

(48) Τφ χώματι-, Λ έν τ. χ.

(49) 'Οσίας. Β τη; όσίας.

(50) Έφέλκηται. Α έφίλχιται. Β έφέλχη,

(51) Ού γάρ. Β ουδέ γάρ.

(52) Ό θεός Β αΌΙεί.

(53) Έπισπάται τ1\ν ψ. Β τ. ψ. έπισπ.
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ϋΐβ φΐίϋοπι ηιβϋοΓβ 3ηΐηιο βίςυβ οοηδίΐ'ο 3(1 βββε, (ΐιιϊ οηιηϊδ ΙκαΐϊΙιιάΊιιϊβ <οηδ β*1, 3η'ιπ)3ΐιι βιιγλΙιϊι :

εχ ηεοεδδίίαιβ αυΐοηι βΐ ςυοιΐ αΐίΓαΙιϊΐυρ βοοίάίΐ ίΙΙ.ι ίΗεοΐ'ο 3οει•1)3.

Αο φιοιιιβιΐιιιοιίιιιιι ίΐϋ, α,ιιί βιίΓΟ ηιαίοτΐηπι ίιτι- Α Και δσπερ τήν έμμιχθεϊσαν τφ χρυσίω (54) ΰλην

ηιΐ8ΐ3ΐη ρβΓ ι^ηβω εχρυι-ρηΐ, ηοη βοΐιιΐϊΐ ΐά φίοιΐ

αάιιΐΐεηηιιπι β8ΐ ϊ^ηβ Πφίβίαο'ιιηΙ , 8βά οπιπίηο

ηβοβδδίπυιη εδί, υΐ ρυπιπι φίοςυβ ιιιιβ οιισι αϋιιΐ•

ΐεπηο, πηρι-οΐη βΐφΐε οοιτιιρίο ΙίςυοΟβΐ, βΐφΐε Ιιοε

εοιίδυηιρίο ίΐΐυα ιηβηεβΐ: εοιίειη πιοαο ρΐβιιβ ηεοβδδβ

εβί, υΐ ιΐυη» νϊΐ'οδΐΐβδ ρυ^βιΟΓίο Ιζη' βυδυιηϊΙυΓ.

ιιμϊιικι φίοςοε, ςυοε ευπι νϊΐίοδϊΟΙε υιιίΐα εβί, ϊη

ϊ(;ιΐ6 8ΪΙ, ιίοιιεε Μ φΐοα ϊιΐδροι-δΐιηι εδί βοηΙΙβΓΪΛυηι,

ιιιβίεπαίο βίςιιε ΓυεβΙιιιη εΐ εοπτυρίυηι Ιοΐι«η βυο-

ΙεαΙιΐΓ '{$ηο εοηδυηιρίυιη. Ιίειτι <]ΐιοιη»<1ι«οϋιιιη δι

<•ιιί ΓιινιϊΐΊΐΙο Ιιιΐιιιιι Ιβηαοίυδ ροηίΐιΐδ οϊχ^υπίΙϊηβΙιΐΓ,

ιΐοίηϋε ρεΓ <|ΐιοιΙ(ί;ιιιι 3ΐΐ£ΐΐδΙυπι Γοιτπιεη 'πιίιίιηη

Γυιιίδ Ιι•:φΐ.•ϊ:ιΐιιι•, 3ε νίοΙεηΙεΓ 3ΐϊ<υϊδ ίηΙΐΌΓδυδ 3

8υπΐΠ1ΪΙ3ΐ8 Ιμικίιι ιαίπιΐκιΐ , οηιιιίιο ηεοοδδε 881 υΐ

οι διά πυρδς έχκαθαροΰντες (55) ού μόνον τδ νόθον

τω πυρ\ τήχουσιν, άλλα κατά πασαν ανάγκην καΙ τδ

ναθαρδντφ κιβδήλω συγκατατήκεται, κάχείνουδέ (50)

δαπανωμένου τοΰτο μένει • ούτω κα"ι τής κακίας τω

άκοιμήτω (57) πυρί δαΓανωμένης, ανάγκη πάσα κα\

την ένωθεΐσαν αύτη" ψυχήν έν τώ πυρ\ είναι , ώς

άν(58) τδ κατεσπαρμένον νόθον κα\ ύλώδες, κα"ι κί-

βδηλον άπαναλωθ]-, (59) τφ αΐωνίω (60) πυρ\ δαπανώ-

μενον. ΚαΙ χαθάπερ εΓ τινι σχοινίω πηλδς των χολ-

λωδεστέρων διά βάθους περιπλασθείη , είτα διά τίνος

λεπτοΰ χωρήματος ή αρχή διεξαχθείη της σχοίνου ,

καΙ βιαίως (61) τις έπ\ τά έντδς έκ τοΰ άκρου τήν

σχοΐνον έφέλκοιτο , ανάγκη πάσα τήν μεν Ιπεσθαι τω

έπισπωμένω , τδν δέ παραπλασθέντα (62) πηλδν έκ

ίιιιιϊδ φΐ'άοιη δοπυαίυι• 3ΐ(Γ3ΐ<€ηΙειιι, Ιιιίαηι νεΓΟ " της βιαίας αλκής Εξω της τρυμαλιάς μένειν τής σχοί

νου άποξυόμενον, καΙ αίτιον αύτη* γίνεσθαι (65.) τοΰ

μή εύοδοΰσθαι κατά τήν πάροδον, άλλα βιαίαν ύπο-

μένειν έχ τοΰ έφελκομένου τήν τάσιν τοιοΰτόντί μοι

δοκεϊ καΊ τδ περ\ τήν ψυχήν έννοεΓν ταϊς ύλικαΐς τί

κα\ γεώδεσι προσπαΟείαις ένειληθεΐσαν , χάμνειν

κα\ διατείνεσΟαι , τοΰ μέν θεοΰ τδ Γδιον πρδς έαυτδν

Ιλκοντος• τοΰ δ' αλλότριου, διά τδ συμφυήναί πως

αυτή, βιαίως άποξυρομένου (64-65), καΊ τάς δριμείας

αυτί) χα^ ανυπόστατους άλγηδόνας έπάγοντος. — Γ.

Ούκοΰν, είπον, ούχ ή θεία (66) χρίσις, ώς Ιοιχε, κατά

τδ (67) προηγοϋμενον, τοις έξημαρτηκόσιν επάγει τήν

κόλασαν, άλλα τδ μέν (68) ώς 6 λίγος άπέδειξεν (69),

άγαΟδν ενεργεί μόνον τοΰ κακοΰ άποκρίνουσα, κα\

ϋ83 ριϊηο'ρβίί 31(1118 ρΓΕΟΪμιια οπιοΪ3ΐυπι £ πρδς τήν τής μακαριότητος κοινωνίαν έπισπωμένη • 6

οϊιοιιιιιΐίΐυιιι εχ γ'ο1οηΐ3 ΐΓίεΐΐοηε εχΐΓ3 ΓοΓβπιεη

ηκιηεοί, 3 Γυηε (Ιείεΐ'δυιρ ει 3ΐ)Γ3δΐιηι, είςιιε οιιιΐδ»

εχδϊδίίΐ, ιιΐ οιιιιι οο ι'η ΐΓΐΐΐδίΙυ ι.οιι οηιιιηιυιΐο

3§αΐυΓ, 80(1 νίηΙεΐ)ΐ3ηι βιιΠοι ;ιΐ ;ι1ι 3ΐΐΓα1ιειιΙε εχ-

(εηδίοηειη : Ιβίε (|πίιΙιΐ3ΐιι ιηΊΙιϊ νϊιΙεΙιΐΓ είΓοβ αηΐ-

ηΐ3ΐη ςυοςοε οοβ'Ιβπ 3Κ]υε ίηίοΐϋ^ϊ οροΠβΓΟ, εβιη

νίιίεϋοεί ηι»'0Π3ΐΐ1)ιΐδ ηΐηκε ΙΟΓΓεηϊδ βΰοοίίΐΐϋδ ίη-

νοΙυΐ3ηι Ιβϋοΐ'βΐ'ε βίςιιο (Ιίδίοηϋΐ, άυηι ϋουδ ςυ'ι-

ιίοιιι ςιιοϋ δααηι εδί 3(1 88δβ ΙγβΙιϊΙ : ςιιοΛ βαίειη

βϋβηυιη ε«1, ρΓορΙβΓοβ ςυοά ουιη ;ιιπιπ:ι φ>ο-

ι];ιΐ)))»ηιΙο οοβΙυβΓ'ιΙ, νϊοΙεηΙβΓ 3ΐ)Γ3(ΙίΐυΓ οΙ:ιΙ)51ογ«ϊ-

(ιιγ, 30Γ8δηυε ει ηΐαοο ίη(ο1θΓ3ΐϋθ8 ηΠΊτΐ (ΙοΙογο».

— (Ι. Εγ^ο 'πι'ίαιπιι, 1)1(1(13)11, (ίίνίιιιιηι, υΐ νί(ΙοΙ)ΐΓ,

ιιοιι εχ ε3

3(Ι1ιίϋεΐ ϋδ ςυί (ΙεΙϊςυβΓϋηΙ, βοά ίΙΙιιιΙ ςυίϋβπι, υΐ

ΟΓαΐίο (ΙβιηοηδίιηνίΙ, ϋοιιυηι ίιιηΐβχβΐ, ϋυπι ίο" 3

ιιΐίΐο δεοβΓίι'ι ει βχΐτηίΐ, ει 3(1 εοιιιιηυηίβηεηι

1)-'3ΐίΙυ(ΙίιιΪ8 3ΐΐΓ3ΐιί( , ομοΓβΙϋΓ ; (ΠνυΙδ'ο 3ϋ1επι

οοαίΐιίοη'ΐδ οΐ οο3{;ηιειιΐ3ΐίοηϊδ β'ι ηυοϋ ΐΓβΙιϊΙυΓ ΰο-

ΙοΓβιη Γηοϊι.— Μ. ΙοΌηι, ίηηυίΐ ηΐ3§ϊδΐΓ3, β^ο ςυοςυβ

βειιΐϊο, εΐ ηυοιΐ ριο ,ιικιιιιίΐΜΐο νίΐίοδίιβίϊδ (|ΐι:ο

ϊη «ΐιοηιιοο,ιιε ΓυοΓίΐ, ΟΓϋοίαΐαδ 3ο όοίοπδ ηΐ0(1υ8

3(ΙΙιϋιο3ΐυΓ. Νοη οιιίιιι ρηι- εδί υίΓυιιιςυε, Ιυω ευπι

φΐι ϊη ηιηΐίδ νοίϊΐϊδ Ιηικίϊα νεΓβηΐυβ βίΐ, Ιιιιιι ευπι

(|ΐιί ϊη ηιοϋίοοΓΪβ ϋεϋοΐ3 ςυβΒαβηι ίηοίαοπΐ, ρβι•

ρυι-ββίϊοηβπι νϊιϊοδϊ ηβοίΐυβ εχ βεςηο αίβΟΓυεΐβπ

31(1110 ΟΌΙΟΓΟ, 80(1 ρΐΌ Ι110(1θ 30 φ13Ι11ίΐ3ΐβ Π1318-

δέ της σομφυΐας διασπασμδς ίδώνη τψ έλκομένφ γίνε

ται. — Μ. Οϋτω, φησ\ν ή διδάσκαλος, καΙ 6 έμός έσ«

λόγος, χα*; ότι μέτρον τήο άλγηδόνος ή της κακίας έν

έκάστφ ποσότης εστίν. Οΰ γάρ είκδς έκ τοΰ Γσου τδν εις

τοσοΰτον (70) έν άπηγορευμέ'νοιςγεγονότακακοΐς, χαΊ

τδν μετρίοις (71) συνενεχθέντα πλημμελήμασιν, έν

τί) κρίσει (72) τής μοχθηρας ϊξεως άνιάθήναι. 'Αλλά

παρά τδ ποσδν τής ΰλης , ή πλεΐον ή Ελαττον (75) ή

οδυνηρά εκείνη φλδξ έξαφΟήσεται, ώς άν (74) τδ ύπο-

τρέ-^ον ^. ΤΩ τοίνυν πολύς ό ύλώδης Επεστι φόρτος,

πολλήν ανάγκη καΙ διαρκεστέραν έπ' αύτώ (75) γί

νεσθαι τήν άναλίσχουσαν φλόγα• φ δέ έπ' Ελαττον ή

τοΰ πυρδς δαπάνη έγκαταμέμικται, τοσοΰτον ύποκα-

Γί«, νεί ΙοιιβίοΓε νοί ΙγουΊογο Ιεηιροπδ δρβίϊο ι Πα Ο ταβαίνειτής σφοδροτέραςτεκαΐδριμυτέρας ενεργείας

(54) ΧρυσΙφ. Β χρυσφ.

(5ο) Έκκαθαρονττες. Β έκκαθαίοοντες.

(56) Αέ ιΐοΐοΐ Β. Αά νβι•1)3, κάκεινουδίδαπανημέ-

νου, ϊιι οβίοο οοάΊοίδ Α ηα;ο ηοΙβηΙιΐΓ : Κατά τήν ανω

τέρω παρ" ήμΐν λεχθείσαν διάταξιν, Ενθα περί τής

άφανιαθεισης κακίας διαλαμβάνει, νοητέον καΙ τά

παρόντα καΙ τά έξης. 'Λνάγνωθι ταϋτα κάκεΤνα επι

μελώς.

(57) Άκοιμήτφ. Α ϊη Ιοχίυ καθαρσίω, ίη ηΐ3Γ-

§ϊιιε άκοιμήτω. Β καθαρσίω.

(38) Ώς άν. Α έως άν. '

(59) ΆπαναΛωθψ Α ϊη Ιοχίυ άπαν άναλωΟείη,

ϊιι ΐ))3ΐ§ίιιο άναλωθή.

(60) ΑΙωΗφ ϋοΐιίΐ Α.

(61) Βιαίως. Α ιι> Ιοχ!α β;βαίωσις των έπί, ϊιι

ιΐ)3Γβί)ΐο βιαίως.

ί62^ ΠαραπΛασθέντα. Α περιπλασθέντα.

(63) Γίνεσθαι. Β γενέσθαι.

(64-65) Άποζυρομένου. Α Β άποξυομένου.

(66) Ούχ ή θεία. Α (ΙοΙοΙ ούχ.

(67) Κατά ζύ. Α ού κατά.

(68) ΆΛΛά τύ μέτ. Α Β άλλ' ή.

(69) Απέδειξε}-. Β ύπέδειξεν.

(70) ΕΙς τοσονζοτ Β άείοΐ.

(71) Μετρίοις. Β .ΊΐΙιΙίι τισίν.

.(72) Κρίσει. Β καθάρσει.

(73) Πλεΐον ή ΙΛαττον. Β πλείων ή έλάττωιι.

(74) 'Ος άν. Α Β έως άν.

(75) Έ.-τ'1 αύτφ. Α Β έπ' αύτοΰ.
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^ κδλασις, δσον ήλάττωται τφ τής κακία,• μέτρω τδ Α Π3>»πΐ3ύΌ1οπΠε3, φι.ιιιιΐίιι ΓιιογϊΙ ί(] ςιιοιΐ εβηι λ\Μ,

ύποχείμενον. Χρή γάρ πάντη κα\ πάντως έξαιρεθή-

ναί ποτέ τδ χακδν έκ τοΰ δντος, κα\ δπερ έν τοις

φΟάσασιν είρηται, τδ δντως (70) μη δν, μηδ' είναι (77)

δλως. Επειδή γάρ Εξω της προαιρέσεως ή κακία

είναι φύσιν ούκ Εχει, όταν πάσα προαίρεσις (78) έν

τω θεώ γένηται, εις παντελή άφανισμδν ή κακία μή

χωρήσει (79). τω μηδέν αυτής ύπολειφθήναι δοχείον.

αεεεηοΌΐυτ. Οιιί ί^ϊΐιιι- ηιηςηιιιη ίηΐιχβεπί οιιιιβ

ηιαίειίαίε, ίη εο ηεεεββε εβί ηΐ3§η3πι ηο ιΐίιιΐίιΐδ

ιΙϋΓαιιΙίΐιιι 6536 η»]ΐιιη3ΐη, ςικε πι»Ιεπ3Πΐ βαιη οοη-

ι-ιιιικα : ίη εο υθγο, ευϊ ηιίηοπ βρβίίο Ιεπιροηβ

Ϊ£ΠΪ9 ίΐΐε εοηευηιεηβ βϋιηονεΐυΓ, ι.ιιιΐιιιη ιΐο νείιε-

ιηεηΐίοΓε βία,υε αεποτε ορβΓαΐίοηε ροοηβ π•ιιιίιιίι,

ψκιιιίπιιι, (|ΐκκΙ αιΐ ιιιοιίιπη νίΐΐοβΐΐαϋβ αΐΐίηοΐ, δυϋ-

]εεΐυπι Γιΐίτίι ιΐίιΐιϊιιιιΐιπη. Οροι-ΙεΙ οηϊιη ρεηίΐιΐδ 3ε ρΓ0Γ$<ΐ9 α1ιΐ]υαηι1ο ιηαίιιηι εχίπιί εχ εο ηυο(1 εβί

εΐ ςιιοά Ίη δΐιρβποπϋιΐδ άΊεΙιιηι ε$1, ίιΙ ιριοιΙ Γείρββ ηοη ε»1, ηε εβββ ηπ'κίεηι οηιιιίηο. (,Ηιοη'κιιιι

εη'ιτη 63 νϊιϋ ηεη,υ'ιΓιχηυβ ηηίικα είΐ, ιιΐ οχίπι νο1υη(3ΐεηι γι ιιιΐιιίππηι ηοη δίΐ, ευπ) οηιηίδ νο-

Ιυηΐ35 εΐ οιηηε λιΙμΙπιιιιι ίη Ποο Γυεηΐ, :«Ι βοβοΐυΐίηι αΐηυβ ρειΤεοΐ3ΐη ει εχίΓεποηι ηΙίοΙίιίοιίΓΐη

ει ίηΐεπίοηι νίΐίοβίΐββ Γεό"ί§εΐυι•, ιιΐ ηιιΙΙιπη .ε]υ$ ΓβεερίβειιΙιιηι ΓεΙίηα,υβίυΓ.

Γ.Άλλάτί κέρδο;(80)τής χρηστής ελπίδος (81), εΐ- 0. 8β(1 ηιιοά Ιαεπιιη ει ορει•» ρι-εΐίαπι εβί, ιηφίηπ»

γ.ο/ έγώ, τψ λογιζομένψ όσον έστ\ κακδν κα\ ένιαυ- ε^ο, Ιιυ]ιΐ8 ηοη» βρει ιεριιΙαηΓι α,υαηΐυηι δίΐ ηκιΐιιιιι,

σιαΐαν (82) μόνην ύποσχεΐν άλγηδόνα, εί δ' είς αίώ Β νεί :ιιιιιιπιιιι δοΐιπη δυδΙίηεΓε ίνυι.Ί;ιΙιιη), φΐοά 8*

νιδν τι διάστημα ή άσχετος εκείνη οδύνη παραταθείη, υδςιιε Η(1 χΐεηιιιηι ςυοάύαηι Ίηΐυι-ναΐΐυηι ίηίοίει-α-

τίς έκ (85)τής ύστερον έλπίδος'ύπολέλειπται (84) πα

ραμυθία, ψ πρδς δλον α'.ώνα συνδιαμετρεΐται ή χδ-

λασις; — Μ. Ώστε (85) προνοητέον ή καθόλου των της

κακίας (86) μολυσμάτων φυλάξαι τήν ψυχήν αμιγή τε

κα\ άχοινώνητον • ή εί τοϋτο πάντη άμήχανον δια

τδ Εμπαθές (87) τής φύσεως ημών, ώς δτι μάλιστα

έν μετρίοις τισ\ χα\ εύΟεραπεύτοις είναι τα τής

αρετής άποτεύγματα. Οίδϊ γάρ ή ευαγγελική διδα

σκαλία κα\ μυρίων δφειλέτην τινά ταλάντων (88-89),

κα*. πεντακοσίων δηναρίων, και πεντήκοντα, κα\ κο-

δράντου τινδς (90), όπερ τδ Εσχατδν έστιν (91) έν

νομίσμασι ■ τήν δέ τοΰ θεοΰ δικαίαν χρίσιν διά πάν

των δ'.εξιέναι, κα\ τώ βάρει τοΰ όφλήματος συνεπι-

τείνουσαν τήν ανάγκην τής απαιτήσεως, κα\ ουδέ (92)

τών σμιχροτάτων ύπερορώσαν. Τήν δέ άπδδοσιν των

δφλημάτων τδ Εΰαγγέλιον εΐπεν ούκ έχ χρημάτων

διαλύσεως γίνεσθαι, άλλα παραδίδοσΟαι τοις βασανι-

σταΐς τδν ύπδχρεων , έως δν, φησίν , άποδω πάν τδ

έφειλδμενον • δπερ ουδέν έτερον έστιν, ή διά τής βα

σάνου τήν άναγχαίαν δφειλήν άποτίσαι, τδ δφληματής

τών λυπηρών μετουσίας, ων (95) τζαρίι τδν βίον ύπό-

χρεως έγένετο, αμιγή τε και άκρατον τοΰ εναντίου τήν

ήδονήν ΰπδ αβουλίας έλδμενος, κα\ ούτως, άπαν (94)

αποθεμένος τδ άλλότριον έαυτοΰ, δπερ έστ\ν ή αμαρ

τία, και τήν έκ τών δφλημάτων αίσχύνην άποδυσάμε-

νος, έν ελευθερία τε χα\ πα^ησία γένηται. Ή δ' ελευ

θερία έστιν ή πρδς τδ άδέσποτόν τε καΐ αΰτοκρατές

ΙιίΙίϊ ίΐΐε (ΙοΙογ ρΐ'οΐΌ^εΐιΐΓ , ηικβιΐΗΐιι εχ ροκίεπυι

Γιιΐιιι» $ρε οοιυοίίΐΐιο ΓοΠικρι ίΐιιι- εϊ ευϊ «ιΐ Ιοίαιιι

κ[οι•ηΊΐ:ιΐΐΜΐι ρββηχ ιικκίπβ &ε ηιεη$υπι ΓβάϊςίΙαΓ ?

—Μ. 1ΐ;κ[ΐιε ρΓονϊιΙεικΙιιηι Γιιργϊι ίιΙ νεί ρεηίΐυβ εί ΐιι

ιιιιίνεΐ'κιιηι 30 ίηςυίηαπιεηΐίβ νίΐίο8Ϊΐ3(ί$ ίιιΐρ^"»

αΐι|ΐιε οηιηίδ οοςηβΐίοηΐδ εχρεΓβ βηίηιβ εοη$εΓνε(ιΐΓ ;

3υ( 8Ϊ ίιΙ ρι-ορίοΓ 30εεΐυ8 ει νϊιΐίΐ, ηυϊουβ ικαιιτα

ηοδΐΓ3 ουίιοχίβ ε&ΐ, ηυ1ΐ3 Γ3ΐϊοηβ ρτοΓδίικ εχροίϋιϊ

30 Γιοπ ροΙθ8(, πι ίη ιριαπι ιιιαχϊηιε πιεάΐοεηουβ

(|ΐιϊ1)ΐι»ι1:ιιη ειΐΓ3ΐιιςαε Γ;\εί1ί1)ΐΐ8 άεΐϊεΐίδ εοηβΐβίαηΐ

νίιΊιιΙίκ ίιη:οηΐ[ηοι1;ι 3ΐηιιε «ΙείπηιηιιΐΗ. ΝονίΙ εηίηι

ον.ΊΐΐββΙϊοη (ΙοείΓΪηη εί άεείεδ ιηΐΙΙε ΐηΐεηίοηιιιι, εϊ

ηυϊηςεηίοπιιη (1εη3Π0Γυηι εί ηιιίηηιιαςϊιι(3, ει φκι-

' ι)ι-3ΐιΐί8 η1ίειι}ιΐ8, ηιιοιΐ ίη ηοηεΐ3 εχΙΓβηιυηι 651,

(]ΐιεηιι]3πι (!βϋίΐθΓ(•ιιι : αε ]ιΐ8ΐιιπι Ι)οί ]ιιι1ίείιιηι οιη-

η'κι ρεΓ8ε/ιιιί, ρΓοηυβ ιικιχιιίΐιιιΓιιιε χγϊ$ 3ϋεηί ρι•ο-

Γο^.ίΓε ει οχιεικΙεΓε ηεεεβδίΐβίεηι $ο1ϋΐίοηί3, 3ε ηε

ιιιίηίηι.Ί (]ΐιί(1ι'ΐη ιΐεκρΐεοτε 3ε ρι;ι•1ιτίπ;. δοΐυΐίοηεηι

βηΐεηι ύεοίιοπιηι ηοη εχ ρεειιιΓκιπιιη (Ιεείβίοηε βε

(Ιίββοΐυΐίοιιβ Γκίϊ Εν3ΐι^(Ίίιιιη ιΐίχίΐ, 86(1 Ιγ;ιι1ϊ Ιογ-

10ΓΪΙ)ΙΙ8 <ΐ1ΐΧΓ3ΐΙΙ111, άΟΓΙΟΟ 8θΙνεΓΪΙ, ΊΐΙφΠΐ, φΐί(Ιί]Ιΐί(1

(ΙεΙιεΙ ( ιμιοι! ηίΐιίΐ αΐϊικί εβί, ηί$ί ρεΓ ΙοπηεηΙιιιη

ηεεε883Γίυηι χβ αΐϊβηιιηι 8υ1νεΓ6, (ΙευίΙιιηι, ίηςυβιιι,

ραΓίΊείρβΙίοηίβ Γβι•υιη ΙηβΙίυιη ει ηεει-υαπιηι, ςιΐ3-

πιηι ρ3Γΐίείρ3ΐΐοηΪ8 ροΓ Ιεηαρυβ νϊΐ3β άεοίΐοΓ Γ;ιεΐιΐ8

ε8ΐ, ειιιιι ηιεί'.ιηι εοηΐΓ3Γ°Γιηιιε βιΐηιίβιίοηε ηοη Ιεηι•

ροΓβΙαιη νοίιιριαίεηι εοιιβίΐίί 8ΐο1ί(Ιίΐ3ΐβ εχρείϊνίΐ

έςομοίωσις, ή χατ' αρχάς μέν ήμϊν παρά θεοΰ (95) ρ βίπυε εΐεςίΐ), 3ΐηυε ϊΐα ιιΐιί ςυίάηυ'κΐ 3 86 βΐίειιιιιιι

δεδωρη μένη, συγχαλυφθεϊσατή τών δφλημάτων αίσχύ- 881, ίά εβί ρεεεβΙυΠ! (ΙοροδίιΟΓΪΙ εί 3ΐ)]εεεΓΪΙ, ριιάο-

νη. Πάσα δ' ελευθερία μία τίς έστι τϊ) φύσει κα\ πρδς Γβηιςιιε, ςιιεηι εχ ιΐεΐιίιίβ εοηΐΓ3Χ0Γ»1, ε.\ιιει•ΐι, ίη

έαυτήνοίχείω;έχει.Άχολούθως,ουν πάν (96) τδ έλεύ- ΙΠιοιΊαΙε 8'ιηιιιΙ εί ΓκΙιιείβ νβΓ86ΐυι•. Ρογγο ΙΪ08Γ138

θερον τω δμοίω συναρμοσθήσεται • αρετή δέ άδέσπο- εβί :ΐ88ίιιιίΙ»ΐίο εί εχ;νφι;ιΐίο ευηι εο ςιιοϋ ιίοπιί-

(76) Τύ δ*τως. Α Β τψ δντι.

(77) Είναι (ΙεΙεΙ Β.

(78) Πάσα προαϊρεσις «ΙεΙεΙ Β.

(79) Μη χωρήσει. Α Β μεταχωρήσειε.

(8«) Κέρδος. Α Β τδ κέρδος.

(81) ΈΛαί£ρς. Α Β ταύτης ελπίδος.

(82) Έηανσιαίατ. Β ένιαύσιον.

(85) Τις έκ. Α τίς ή έκ.

(84) "ΥποΛέΛειπται.Β υπολείπεται.

(85) Ώστε. Β δτι.

(%) ΤΓ\ς κακίας. Τής ιΐείεΐ Α, ίεΛ Β Ιι.ιΐιοί ϊν.

κακίας.

(87) Εμπαθές. Α Β. εμπαθές.

(88-89) Τινά ταΛάντων. Β τα)άντων τινά.

(90) Τινός. Β Ένδς.

(91) "Οπερ τδ ίσχ. έ. Β δπερ Ιστ\ τδ Εσχατον,

(92) Ονδέ. Β Ουδέν.

(95) Ών. Β φ.

(94) "Οταν αΥΙεί Β.

(95) Παρά θεον. Α Β ύπδ τοΰ θεοΰ,

(96) Πάν (ΙεΙεΙ Β.
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ηυηι ηοη ΙιβΙΐοΙ, 30 δΐιί }υπ$ εί ίιι δυ» ροΐβδίαΐβ εβί: Α τον. Ούκόϋν έν ταύτη γενήσεται πάν τδ ελεύθερον,

ςιΐ36 1ϊ1)βΠ^8 »1) ίιιίΐίο ηαϊϋβιη ηο&ιβ 3 ϋοο (1αΐ3 ε»1 : άδέσποτον γάρ τδ ελεύθερον (97).

86(1 υίΐ3 οιιηι ρυάοι-ε οΐ) (1β1)ίΐ3 οοηΐΓβοΐβ ίη οοουΐΐαηι δβββ βΐιάίύίΐ βίςιιε ΓβοβββΊΐ. Οηιηίδ βιιίοπι Η-

1)βΠ35 ιιηβ (|ΐυε(1:ΐηι Π3111Γ3 δεοιιηιφιε οοηνεηίεηδ, οοη]υηοΐ3 βίςηβ οο<;η3ΐ3 βδΐ. ΟοηδεςιιεηΐεΓ ίβίΐιΐΓ

α,ιιί(1ο,ιιί(1 Γώεπιιη οδΐ, ουπι ειιϊ βίηιίΐί οοριιίαοίΐ» 3ΐςυβ οοπίοη^βΙαΓ : ροΓΓΟ νίπυδ άοηιίηιιιη ηοη

ΙΐίΐΙιοΐ. Ει-βο ίη Ιιαο νθΓ§αΙ>ίΙιΐΓ α,ιιία'α,υίιΐ Γώοπιηι ΓιιιίίΙ : ιΐηιιιίπιπη εηΐιη 1ίυι:Ν3ε ηοη Ικιΐιοΐ.

Αΐ<ιυ'ι ϋίνίιΐ3 ηβΙιΐΓ» οπηηΊδ νίΠιιΙίδ Γοηβ ββΐ. Ιη 'Αλλά μήν ή θεία φύσις ή πηγή πάσης εστί της

1ΐ3Π Ί^ίΙΙΙΓ ΟΠΙΙΐΙ, (|Ιΐί 3 V ί ΙΪ051 1.ΐΙβ ΟΧρΟΐϋΐί 30 ΙίΙίΟΠΗί

Γιιεπηΐ, ιιΐ, ηιιβηααιίηιοιίιιιη ίηςιιίΐ ΑροδίοΙιΐδ, Βευδ

δίΐ οηιηΪ3 ίη οηιηίϋιΐδ. Ηχε εηίιη νοχ ηιιχ (Ικ ίΐ, εί

Ίη οηιηίϋιΐδ, εί Ιοοο οηιηίιιηι εδδε Οειιηι, βριτίε

3ε ρΐαηε οοπϋπιιηπ: ηιίΐιί νίιίεΐυτ 3η1ε εχοιι$δ3ΐη 30

(1ίδηαίδίΐ3πι δοηΐεηΐίβιη. Χ;ιπι οιιηι νίιη (|π:πιι ίη

ρ|•;658!11>3 ΐΓήΙΙδίςϊΠΙΙΙδ νΠΙ'ίι! ρ3Πΐ6Γ 30 ΙΙΙΙΐΙΐί Γ3Π3Ι1Ι

3 ηοϋίδ εχΪ83ΐυΓ, εΐ πιυ1(3Β φπιίοιιι γοβ βιιηΐ <]Η3-

άρετής (98). Έν ταύτη άρα (99) οι της κακίας άπηλ-

λαγμένοι γενήσονται, ίνα, καθώς φησιν 4 Απόστολος,

ό θεός τά πάντα έν πάσιν. Αύτη γαρ ή φωνή σαφώς

μοι δοκεϊ βεβαιούν τήν προεςητασμένην διάνοιαν, ή

λέγουσα, καί είς πάντα (1) γενέσθαι (2) τδν θεδν, καΐ

έν πάσι. Τής γάρ έν τώ παρόντι ζωής ποικίλω; τε

καί πολυειδώς ήμΐν ενεργούμενης, πολλά μέν έστιν

ών μετέχομεν, οίον χρόνου κα\ άίρος κα\ τόπου, βρ;'-

Πΐηι ροΠίοίρβί δΐιπιιΐδ, ιιΐ Ιεηιροπ», ιιΐ 38Πδ, υΐ Β σεώς τε καί πόσεως, κα\ σκεπασμάτων (3), κα\ ήλιου,

Ιοοί, (•ί1)ί(]ΐιο βο ροΐυβ, ιιΐ Ιεβίιηιεηίοπιηι, εΐ δοΐϊδ,

Ιιιιι•πι;ιππικ|ΐΐ(', ιιΐ ηΐίίΐιιιιιι ιοππιι ιιιιιΙΐ3ΐ'ΐιιη 3(1

118ΙΙΙΙ1 νϊΙίΟ ηθθεδ$3ΓΪ»ΓυΐΙ1, 01131*11111 ΠΤΙΙΙ1Ι ιιιιΙΙκ

ΙΗ'ΐΐδ εβί ; ϋεβίίΐυάΌ νείΌ, αιιβΒ εχδρεοΐ3ΐυτ, ηυΙΙίυδ

φΓιΊοιιι Ιΐίίπιιιι ιόιίιιιι 6£εη3 εβί, οιηηΪ3 μιιΙ<:ιιι ηο-

οί$ Ιοοοα,ιιε οιηηίυηι <;πΐ ιΐίνίικι ■ι•ι'ιιι;ι, 3(1 οηιηεηι

υδΐιιη 30 ηοοεδδίΐβίεπ) ϊΙΙϊυδ ν'ιΐιε δεδε οοηνεηίοηίβι*

εΐ 3ρ1ε ίηιραΠϊειιδ. (α) Λΐιμιε ϊά ρΐιιιιπιιι 30 πιαηί-

ΓϋδΙυηι βδΐ εχ δβοπδ ΟΓβουΙίδ, ςιπκΐ ϋεϋδ εΐ Ιοοίδ

βχδϊδίίΐ ϊίδ, ιριί (Ιίβ,ηϊ δΐιιιΐ, 61 ιίοιυιΐδ, ε( ϊικίιιιιιειι-

ΐιιπι, ει οίΐηικ, ει ροΐυ», ει Ιυηιεη, ει όίνίΐί%, ει

Π';,ίιιιιιι, βο (](Γκ1φΐίιΙ νεί ηιβηΐε οοηοϊρί, νεΙ ηοηιί-

ικιγϊ ροιεδί, πικκΙ ηο1)ϊδ οοπΓογ3( ει οοηιΐιιοβΐ 3(1

Ιιοιιαιιι ν'ιίαηι. Ι'οιτο ςιιί οιιιιιί:ι εχ$ί$1ί(, εΐϊβιη ίη

υιηηΊΙιιΐδ εχδίδΐίΐ. Αίςυβ ίη Ιιοο ηιϋιί ν'κίοΐιιτ ροΐ'-

Γεοΐυηι εΐ βυδοΐιιΐιιηι ίιικτίΐιιιιι νίΐίοδίΐβΐίβ 30 ηε-

<1ιιϊιί;ο ΐΓ3(ΙεΓε ϋ:Ί•Ίρΐιιι•;ι. δι εηίιη Ίη οπιηίΐΜΐδ Γεϋυδ

κα\ λύχνου, καΙ άλλων πρ6ς τήν χρείαν τοΰ βίου

πολλών, ων ουδέν έστιν ό θεός • ή δέ προσδοκώμενη

μακαριότης (4) μέν ουδενός έστιν έπιδεής, πάντα δέ

ήμΐν κα\ άντ\ πάντων ή θεία γενήσεται φύσις, πρδς

πάσαν χρείαν τής ζωής εκείνης έαυτήν αρμοδίως

έπιμερίζουσα. Καΐ τοΰτο δήλόν έστιν έκ τών θείων*

λόγων (5), ότι καΐ τόπος γίνεται ό θεδς τοις άξίοις,

και οίκος, κα\ ένδυμα, κα\ τροφή, και πόσις, και

φώς, κα\ πλούτος, χα\ βασιλεία, και πάν νόημα τε

κα\ δνομα τών προς (6) τήν άγαθήν ήμΐν (7) συντε-

λούντων ζωήν. Ό δέ (8) πάντα γινόμενος καΐ έν

πάσι γίνεται. Έν τούτω δέ μοι δοκεΐ (9) τον παντελή

τής κακίας άφανισμον δογματίζειν ό λόγος. Ε! γάρ

έν πάσι τοΤς ουσιν ό θεδς έσται, ή κακία δηλαδή έν

' τοις ουσιν ούκ Ισται. Εί γάρ τις ύπόθοιτο κάκείνην

είναι, πώς σωθήσεται τδ έν (10) πάσι τδν θεδν είναι ;

Ή γάρ ύπεξαίρεσις εκείνης, ελλιπή τών πάντων ποιεϊ

(97) Άδέσποτον γ. τ. 4. Α ει Β (Ιείειιΐ.

(98) Της αρετής. Τής (ΙεΙεΙ Β.

(99) "Αρα. Β άρα. Οί άβΙεί Β. Αιΐ νεΓΐ)» : έν

ταύτη άρα, εΐο. Ιι*ο ιιοίβι οιχίεχ ΑΊη οβίοε : 'Απηλ-

λαγμενοι μέν έσονται οι μηδέ ένεργεΐν τι κακδν δυ

νάμενοι, άλλ' ού πάντες ϊξω κολάσεως, έως διάξουσιν,

ή τής βασιλείας τών ουρανών άπολαύοουσιν. 'Ανά-

γνωθι τά έςής. καΐ μάθηση, τ£ έστι τά πάντα έν

πάσι θεδς, κα\ μέμνησο των εϊρημένων περ\ τής κα

κίας.

(Ι) ΕΙς πάντα Α Β «ΙεΙοΙ.

(2) Γενέσθαι. Α Β γίνεσθαι.

(3) Καϊ σκεπασμ. Καί ιΐείεΐ Β.

(■4) Μακαριότης. Β ΜιΙιΙίι τούτων.

(5) Λόγων. Α Β λογίων.

(6) Προς ϋβίεΐ Β.

(7) Ή/ιΐν (ΙεΙεί Β.

(8) Ό δέ. Β ό δέ τά.

(9) Έν τούτφ δέ μοι δοχε'ι. Ιη οβίοβ οοάΐοΐδ Α

δοΐιοΐίί Ιοοο 1)300 1ε§38 : Οΰκοϋν κα\ έν δαίμοσι κα\ έν

άμαρτωλοΐς άνθρώποις έσται. Κα\ πού τδ δίκαιον, εί

τοϊς δικαίοις έπισης κάκεΐνοι τύχωσι τάγαθοΰ ; Άλλ'

ούχ ομοίως, φήσειεν άν τις, άλλα κα\ λίαν διαφορώτε-

ρον. Πού γάρ θήσομεν τά τής κολάσεως έπιτίμια,

πϋρ άσβεστον , καί άτελεύτητον σκώληκα, καί τά

όμοια ; καί γάρ τήν διχοτό'μησιν εΓναι οΐμαι μηδέν

έτερον, ή τό κεχωρϊσθαι θεοϋ. Ούκοΰν έν πάσι μέν

ϊσται δοξαζόμενος, κα\ προσκυνούμενος ί θεδς, ά>Λά

τοϊς μέν άπόλαυσις τής βασιλείας, τοις δέ τής κολά

σεως. Εί γάρ μή τοΰτο δώμεν, χα\ τή θεία Γραφή

κα\ τοις άλλοις Πατράσι μαχησόμενον δείξομεν τδν

διδάσκαλον, κα\ μήν κα\ έαυτψ. Δείκνυται γάρ έτέ-

ρωθι κόλασιν αϊωνίαν διδάςας , κα\ μηδεμίαν πάρ-

_ οδονϊχειντοϋς αμαρτωλούς είςτά τών δίκαιων αγαθά.

Τί δέ φαμεν έτέρωθι ; κάν τώ παρόντι διαλόγω (ώς

έν τοις έμπροσθεν έγνωμεν), ή τοίνυν κατά τόν λε

χθέντα νουν τά προειρημένα νοητέον, ή δτι παρεν-

ετέθη ταύτα ΰπδ παραχαρακτών τίνων τήάληθεία μή

πειΟομένων, ή αλλόκοτος όδιδάσκα)ος φανεΐται. οτ.ερ

εΐπεν (Ιε^ε ειπείν) άτοπον. Οϋκοΰν έκείνως πάντως

έκλειπτέον τά παρόντα. Άνάγνωθι τά έξης • μέμνησο

τών προτέρων.

(10; Τύ έν. Τό (ΙεΙοί Β.

(α) ΣχόΛιον. Ετι/ο βΐϊαηι ίη άα:ηιοηϊΙ>Η$ εί Ιιοηιίηί-

(ιιια (/(ΊΤ«ί(ΐιι.'•((.< ιτ'ιΐ. Ει ιιΐ'ί ]ηχ1ί!ία . «ί ίΙΙϊ φιαφιε

κηΐίΐ αΐηηε )νι$ιί ΰοηαηι ααίηηεη'.ητ ? 8«ά ηοη ιϊιηϊΐί-

Ιετ, ιΐιχαίί (,'/ίι/ίΐίί, $βά ει Ιοηί/β άίνεηα ταΐίοηε. ΙΊη

ΐΊΐίιιι ροηαηιιι $ιιρρΙίάί ρα•ηα$ ? ΐςηειη,ηιιί ηοη <•χ$1ϊη-

ιμΐιΐΐιιι-,ι,'ηιιαη, ηιιϊ ηοηειηοτ'ιαίΗΤ, ει ιϊηιίΐϊαϊ αίφιε

αάεο ίη άαπ$ ρατίε* αηηαΐεε Ηί&ΐιΊΊΐοιιαη ? ηιιοά ηίΐιίΐ

αΐίιιά ειιε ορϊηοτ, ηναιη α 1>ου ίήιιικίηιη αΐηιιβ ιε-

ιηοΐιιιη ε$$ε. Ετςο ίη οηηιϊόηι ηηϊάεηι ()ΙοήβΰαΙ>ϊΐΗΓ

εί αάοταοΊίντ ϋευα, $εά Μι ηηϊάεηι τερηο [ιη,ηιίΐηα.

ίΙΙϊι νετο ζιψρΐίάιιηι «»//, ιοιίΊΙηΐί;. Ναη ηήϊ Ιιοο άε-

ηια», εί £■««» άίνΐηα 5ίπ'ρί«Γο, εί αιιη α/ίϊί Ραίηοιίί,

αιηηε αάεο ««ιιιιι ριιαιιαιιΐιΊΐι άοείοτεηι ο$ΙεηάεηΐΗΐ.

ΟηεηάίίΗΐ εηΐηαίϊοϊ ειιρρίϊάιιιη κίετηηηχ άοεηϊαε,

εί ηαοά ιιιιΙΙιιιιι αάϊίιιιιι ρεεεαίοτα Ιιαοεαιιΐ αά Ιιοηα

/ΐ(5ί0ΓΙ1)Η.
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ίΓ*1'ν;™' "ν;ΐ, ΐ*ΐ!•& έ: τοΙί Α 0βϋ8 «"• νίιίο8ί'35 -"-«Ν- ■.« ι„ ΓβΓϋηι

μή οδσιν ούκ Ισται. — Γ. Τί ο5ν χρή λέγειν, είπον,

πρδς τους μικροψύχως ταϊς συμοΌλαϊς (11) διακείμε

νους ; — Μ. ΕΓπωμεν πρδς αύτοϋς, φησίν ή διδάσκα

λος, ότι Μάτην, ώ ούτοι, δυσανασχετείτε κα\ δυσχεραί

νετε τω ε'ρμώ της αναγκαίας πραγμάτων (12) ακο

λουθίας, άγνοοϋντες προς δντινα σκοπδν τά καθ' έκα-

στον έν τώ παντί οίκονομοϋμενα φέρεται, ότι πάντα

χρή τάξει τινί κα>. ακολουθία κατά την τεχνικήν τοϋ

καθηγεμόνος σοφίαν τη θεία προσοικειωθήναι φύσει.

Τούτου γάρ ένεκεν ή λογική φύσις ήλθεν εις γένεσιν,

ώς τδν (13) πλοΰτον των θείων αγαθών μή άργόν είναι•

άλλ' οΤον άγγεΐά τίνα προαιρετικά (14) των ψυχών (15)

δοχεία, παρά της τδ πάν συστησαμένης σοφίας κατ-

εσκάσθη (16), έφ'φτε εΓναί τι χώρημα δεκτικον άγα-

ΐ).ιΐιΐΓ3 ηοη βι-ίΐ. Νβηι 8ί αυίδ νίΐίοδίΐβίβηι βΐίβηι ε(

ΙΙϋφΠΙΐ'Μΐη 6856 ρΟβϋθΙΪΙ, φΐοηιοΐΐο 96Γν3ΐ)ΪΙϋΓ 63

δβηίβηΐίβ (,υβ (Ιϊοίι,,Γ αυ0(ι ίη οπιηίηι,δ ϋευβ 8ΪΙ?

ΙΙΙίυδ βηίηι, νϊϋβΐίοοι νίΐϊοβϊΐαΐίβ ηεαυίΐίαϊα,υβ βχβιιι-

ρΐΐο βία,ιιε 8ϋΙ)ΐΓαεΙίο, ΐΓηροΓΓβοίαιιι αο ηοη ρίβηηη»

βίϋοϊΐ οωηιυηι οοηιρΓβηεηδϊοηβηι.νβπιηιαυϋηοπι-

ηϊΙ)υδ βπι, ϊη ϋδ πυ<ε ηοη δυηΐ ιιοη βπι. — Ο. ςΜΜι

ϊβϊΙϋΓ οροηβΐ αΊεβΓβ, ίηαυβιη, αά 608 ςυί οαίαιοϊ-

ΐΛίεβεΙ ϊ•ιοοηιιηο<ΐ3ρ3Γνθ3θ(ΐ6ηιΪ88θ3ηίιΐ)θΓβΓυηιΤ

— Μ. ϋίεβηιυί ηά εοδ, ΐηααΐΐ πΐ38ϊβΐΓα , Πβϋδ νοβ !

ΓπίδΐΓ» νοβ α1Πϊοΐαΐί5 0ι εχοΓυοίβϋ» 3Κ1υε οΠβικΙίηιϊηϊ

ει 3η8ΐηιΐηΐ βειϊε ηεεβδδβπα; Γεπιπ» νίείδδϊΐυάίιιίδ βι

εοηδβςιιεηΐίίΒ, ΐ8ηοΜηΐοδ 3(1 Φ.οάη3ηι ρΓοροδΐΐυπ»

Βίςιιο εοηδΠϊυηι 8Ϊη8ιιΐ3ΐίηι τεβ ηυαϊο.ηβ π-ΓβΜηΐιΐΓ

ΤΓϋ.Λ^Ώ "^ Τ°υ "■*"*" ^βΠ-ίποηίνεΓδ,ο^^^δ^η^,ο^,ηορο,•:

ΐϋεΪΓεο Γβιίοηβ ρΓ5ε^ι8 ηβΐιΐΓβ ηη»ρ„ι< ■„ Ζ €0,,01,,•π 3ΐΊϋβ ο°Π]υη8ι η3ΐ1ΙΓ3Β. Νίη

«... . »„*,..», φ».»*,,, ΛΜΜαΛ „;„„, „,,„; , ™° ^'„"':;:"""" ,τ*":

Τοιαύτη γάρ ή τοϋ θείου άγαΟοϋ μετουσία, ώστε

με-'ζονα καΐ δεκτικώτερον ποιείν τδν έν ώ γίνεται,

έκ δυνάμεως (17) χα\ μεγέθους προσθήκην άναλαμί

βανομένη τφδεχομένψ, ώς άν (18) αυξεσθαι τδν

τρεφίμενον, κα\ μή λήγειν ποτέ τής αυξήσεως. Της

γάρ (19) πηγής τών αγαθών άνέκλειπτα πηγαζού-

«ηΐί. ή τοΰ μετέχοντος φύσις, διά τδ μηδέν του λαμ

βανομένου περιττωμάτων τε (20) εΓναι καΐ άχρη-

«ον, όλον τδ είσρέον προσθήκην τοΰ ίδίου ποιούμενου Γ ϊηη ,»Μ« ΖΤηάηαΤ^^Τ « ^ β81

(«) ^1^ έλκτικωτέρα τε άμα τού κ.είττοΓ ° Γ ΓΪ?' ,ίΐΐ ' "". ™<α™">1 -«». *(24) μεγέθους, έλκτικωτέρα τε άμα τοΰ κρείττονος,

κα\ πολυχωρητοτέρα γίνεται,άμφοτέρων άλλήλοις συν-

επιδιδί^ων, της τε τρεφόμενη; δυνάμεως έν τή (22)

*ών αγαθών αφθονία πρδς τδ μείζον έπιδιδούσης, καΐ

τής τρεφούσης χορηγίας, τη" τών αυξανομένων (23)

έπιδοσει συμπλημμυρούσης (24). Έστιν ουν είκδς εϊς

τοιούτον άναδήσεσΟαι μέγεθος, έφ' δν (25) δρος ουδείς

έπικίπτει (26) την αδξησιν. Είτα τοιούτων ήμϊν προ

κειμένων, χαλεπαίνετε διά τής τεταγμένης ήμϊν όδοΰ

πρδς τδν Γδιον σκοπδν προϊούσης τής φύσεως ; Ού

ΗΐΗ-ϋβπιοάΊ εηίηι 681 «ϋνϊηϊ ηοηΐ ρ3.•ΙΙείρ3ι!ο, ,,ι

η.^0Γεπι 3ΐςϋβ ε3ρ3εΐθΓβ™ Ι-,οίαΐ 6ϋη, ,η „

βχδ,δΐ,ι, α-,,η, 3ι, ρο1βη1ί36 η)38ηΐι,.(1,•η1δς1.β ΙηοΓβ-

«ΜΙηιη βϋη,ίΐυΓ 3 Γβεΐρίβηΐβ, υΐ δεη,ρεπ 0ι«80ί11 ί8

ςι» «ΙιΐϋΓ, ει ηηηαυαιη εηεδεείε (Ιβδϊηαι. Ναιη ίοη1ΰ

ΐΜίηοηπι οοηϋηεη.ερ εΐ ϊ.,,ΐεδ-ηεηΐερ βο.ΐϋΓΐβ,,ΐβ

Ηΐφ.β πΒηαηΙε, ηηΐυΓ3 Ρ3.ιϊφ3„ιί8) 0υί3 ηί|ι1| βχ

βο ςιιοά «υιηϊΐιΐΓ, εχεΓεηΐ6ηΐο8υηι εΐ ϊηυΐϋ* εδί

•η»Ι ει ηϋ 3.1Γ3ΐ1ε.,(Ιϋη. ς„0α ^εϋϋδ β», 3ριίθΓ βι

3(1 .(1 εβρΜίκΙυηι 8ρ3ΐίοδ!οΓ «ι, υΐΓ0(ΐυβ ίηνίοβΙ„

• ι*™ υη3 εαη, 3ΐ1βΓο ερεδοε,πε, ,.η, νίη,αε, ,„

™»]υβ ρροβοίβηΐβ, 1ϋιη ν1 ,Ηηιβ11ΐ0Γ|ιηι "

ποε «■«ιηιΙι.^ΒβπίβΜ,Μ ρηΪΜα ^^

Ι.α.η »ί„,„ϋ8Ι11β. ε,ι ίβ1,ϋΓ νβπδίη,ϋβ Ιη β„„ 1

ίϋΓΟδ εδδε ««ρ,ΐΐϋίΐηβ,η, ί„ ςιιί ηη|1ϋί ,„„,.

ιηίβη-υιηραΐ ει ϊ.ηρβϋϊβι ίηεΓεη,εηΙυ,η. Ει ευηι 1α1•!

ηου.8ΡΓορο8ίΐ3 δίηΐ, ίΐ1£ϋβ„3ηηηί, δίρε,• αΓί«„8ΐβηι

γάρ έστιν άλλως ί^έ^α (27) γενέσθαι τδν δρ,μον εεη3Γη(,ι1β νίαι,Γπϋο ',ΙβδΗηΙνί'Γ'η 7 ^ 0Γα^"ί,ι^,"

ή,Γν, μή τοΟ ^ντος^τοϋ έμβρ^οϋς λέγω Ο ^, Νο„«Γ^Χΐ^^

τούτου κα\ γεώδους φορτίου, τής ψυχής ημών άπο*

σεισθέντος, τής τε πρδς αύτδ συμπαθείας, ήν έν τώ-

δε τώ (28) βίω έσχήκαμεν, διά κρείττονος επιμελείας

έγκαθαρθέντας(29), έν τώ καθαρώ δυνηθήναι προσ

οικειωθήναι τδ δμοιον. Ει δέ σοί τις χα\ πρδς τδ σώμα

νϋτο σχέσις έστ>, καΐ λυπεί σε ή τοΰ ήγαπημένου (30)

(11) ΣνμΰοΛαΐς. Α συμφοραϊς. Β πρδς τάς συμ-

?ορας.

(12) Πραγμάτων. Α, Β τών πραγμ.

115) Ώς τόν. Α, Β ώστε τόν.

(14) Προαιρετικά. Α, Β καΐ προαιρ.

(Ιο) ΤώΓ#. Β τάτώνψ.

(16) Κατεσχάσθΐ}. Κατεσκευάσθαι.

(17) Έχ δυτάμ. Α, Β εις δυνάμ.

(18) 'Κυ. Β άεί. *

(19) Της γάρ. Β πώς γάρ.

(20) Περιττωματιχόν τε. Β περιττωματικόντι.

Ρατκοι.. Γικ. Χίνΐ

4Λ. ^ — ^Μ'οιιιιι ΙΙΟΟΙ5 ΙΠ-

Ιβικίβ™ αίαυβ ιηδίίΐηεπβ Μοβ,, αι1αηι 5Ι• Μ 0 ^

«»«Γ. ΐιοο «οίεδίηη. ί„«υ3ΙΏ Ά, ^ £

ο»γ3πι «ο ώ1,8βηΐ.8™ 6χΡοΓ83ιί ,ι,αβ βχρί3ΐ1• 3^

β», ς«3πι |η 1,3ε νίΐ3 εηη, |||0 οηεΓβ ηΒΐ,υί,ηπ,

οοηνβηιει.ΐ13> βοφηοιίοηβ 3ΐς«β ο0118β„5υ ρ6Γ ρι„ν

ίΙ\\ Π°ιονΗ^ον• Α- Β ποιούμενη.

'Ιν Εν Γ«• Α• Β *π1 τί). ^ '

ιαιΐ Ανζατομί™»-• Α αύξομένων.

(26) 'Εχιχύπχει. Β έπισκόπτει.

(27) Επέκεινα. Α έπ' εκείνα

(28 Τφ Μ Γψ. Β τψ τήδε.

(29) 'ΕγχαΟαρθέττας.Α, Β έκκαθαρθέντας.

(30) Ήγαπημέτον. Α ίη ηι

Β ιιι ΐβχΐιι εοαειη ηιοϋο.
?Ίηβ άγαπωμένους.

4
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ΟΙοηι ευιη κϊηι'ιΐί ρθ5«ίι»ιΐ5 εοηεϊΙΪ3η3ΐ(|ΐιεεοη]ιιη£Ϊ. Λ διάζευξις, μηδέ τούτο σοι άπ' ελπίδος έσται (31).

' ϋιιοιΐ βϊ .ιϋςιιβ ι ιοί οΐίηιιι 3(1 Ιιοο οοΓρυβ 30εεΐϊο οβί,

61 :ιιι-ί1 Ιβ 30 ιιιιιΐι' ΙΐϋΙιιΊ, ηΐΙΟ(Ι ιϋίμπίβΟΠί; ηΙ) 60

ΐ|ΐιηι1 οΊ1ί£Ϊ8, ηβ Ιιοο ςιΓκΙοιη ερβηι Ιίϋ'ι 3άίη)3ΐ.

ΥίιΙ'Ίιίϋ ι'ΐιϊηι εΟΓροΓευιη Ιιοο ΛιιιίπιΙιιπι, •] 1 1 « > « 1 ηυηε

ηιοιΊο (ΙίβδΟΐιιΙιιπι ΓυβΓΪΙ, εχ π 8(1 6111 γιιγκιι» εοηΐβχϊ

3ΐ(|ΐιο εοηιροηί, ηοη 1κι<: εΓ3883 ςΓβνίφίο ΙοχΙυτη,

86(1 3(1 36ΓΪ3Π1 ΙοηιΓιΙ.ιΙοηι ηΐφίο κιιΐΗιΙίΙ.Ίΐοηι ΠΙο

Γοοοηοίηηηΐο βίςυο ΓβΓβϋΐο, ιιΐ εΐ 3ΐ1$ίΙ ΓιΙιί φιοιΙ

ιΓιΜβί», βΐ ϊη ιιιείίοΐ'ί »1ψιβ ηηιηΐιίΐί ιιιηρϊ» ριιίεΐιη-

ΙιιαΊηβ άΌηυο γθλΙϊΙιιώ Ιιιγ. — Γ,. Λε νΐϋεΐιιι•, ΐηφίβηι ,

εχδβπβ ;ιΙφΐοΐΌηΐίιιιι;ιΐίοηοιΙί< ΐηπιιη ηοοίβα'οείπιι.Ί

ΓΟδΙΙΓΓΟΟ.ΙΪΟηϊδ (] (10(1 :1 11) 1110ΐ1θ ϊηΟΓηΙΪΟηΟΠΙ ΪΓΓΟρδίβδΟ.

(Ιι• φι:ι ιηΐΙΓι ηοη ιΐιιΐιιΐιιικίιιιιΐ φΐίιΐβπι 6886 νίοΌΐιιι•,

φΓιη Υ6Γ3 (-1 6Χ (]ι>('1πιι;ι ΛιτϊρΙιΐΓ.ιΐΊΐΠ) εΓβάΊϋίΙϊδ ει

"Οψει (32) γάρ τοΰτο τδ σωματικδν περιβόλαιον τδν

νΰν (33) διολυθέν τφ Οανάτω έκ τών αυτών πάλιν

έξυφαινόμενον, οϋ κατά την παχυμερή ταϋτην χα'ι

βαρεϊαν κατασκευήν, άλλ' έπ\ τδ λεπτότερων τε και

άερώδε., μετακλωτθίντος τοΰ νήματος (5•ί•), ώστε σοι

καΐ παρεΐναι τδ άγαπώμενον, κα\ έν άμείνονι χαΐ

έρασμιωτέρω κάλλει (35) πάλιν άποκαθίστασθαι.

— Γ. Άλλ' ϊοικέ πως , εΐπον , έξ ακολουθία; ήμΐν τό

δόγμα της αναστάσεως έπεισεληλυθέναι (36) τφ λόγω,

δ μοι δοκεΐ Ϊ5εϊ\ (37) αληθές μεν καΐ πιστδν έχ της τών

Γραφών διδασκαλίας, Γνα μη άμφιβάλλη (38) • επει

δή (39) πώς ή ασθένεια της ανθρωπινής διανοίας, τοις

χωρητοϊς (40) ήμΐν λογισμοΐς, μάλλον πρδς τοιαΰτην

(41) πίστιν έπιστηρίζεται, καλώς αν έχοι μηδέ τοΰτο

ειρ1θΓ3ΐ3 βΐΐ; δβϋ φΐοη'ιβηι Ιιιιηιηηιο ηιοηΐίδ ίηΙίΓ- Β τδ μέρος παραδραμεΐν άθεώρητον. Τ! οδν χρή λέγειν,

ιιιίΐΛϋ Γ3ΐϊοηίΙ)ΐΐδ, ηυΐ8 ΟΛροτβ ροδδίηιιΐδ, ιπαςίβ περισκεψώμεθα(42).

(|ΐιπ(Ι»ηιιηοί1ο 3(1 Ιιιψίδηιοιίί βΐίςυίιΐ ογοιΙηηΙιιιιι οοηΓίΓπιηΙιΐΓ, Ιιηιιά ηΐίοηιιιη ΓιιογϊΙ, ηβ Ιιηηο φΓκΙοιη ραπορ.ι

ϊηι1ί8Γ.ιΐ883ΐη εΐ ϊηοχρϋΐ'313111 ρΓΧίοΐ'ϊΓΟ.ΟιΓκΙ ίβίΐυτ (ΙΊεεΓβ οροΓίεαι, ν'κΙο3ΐιιιΐ5.

Μ. Αε ηιηρϊΜτη : 0•ιΐ 8 ηοδίΓβ φΐίιίοιη , ίηηυϋ,

ρ1ιϋθ8θρΙιΪ3 ίΐϊβηί βιιηΐ, ϊη (ΓινβΓδϊδ ορΐηϊοηίυυβ

«ΙίΐΙ9 3ΐίΐ6Γ 6Χ ρ3Γΐβ φ13(1»ΙΙ1 (1β Π'ΜΙΠΊΤΐ ΙΟΙΙΰ

άοοίπηίηι αΙΐΪ£0Γΐιηΐ, ηβο ρίβηβ οαπι ηοδίιίδ δβη-

Ιίβηΐεβ, ηβε ροηίΐυδ 31) ε]υ8ΐηο(1ί βρε :ι1>ιμτ;ιπ-

Ιβ8• Νβηι ηοηηυΙΙϊ ηυίιίοπι γοπι εοιηιηιιηίεβηοΌ

οοιιΐιιηκΊ'ι» αΓϋε'ιυηΐ, 3ε (Ιεηοηββίαηΐ Ικιιηαηιιιη £0-

ηιΐ8, ο»ιηιΙοηι αιιϊιιιαιιι οεηδεηΐβδ ίηνίεοιιι Ιιιηι Ιιη-

ηιΐηίδ, Ιιιηι Μΐϊοηβ οηι-εηΐίδ, 3ε ΙιιιιΙί ΓιβΓΪ :ι β Ί -

ηιβίίδ , 31*13 ρη$1 :ιϋ:ι $ιι1)ίικ1ε εοΓροΓ» ίιηΐιιεηιεκι, ο

61 3(1 ί<1 ιριοιΐ ρ1;Κ0;\1 86Π)ρ6Γ ΙΙ'3ΐΐ8(ΜΐηΙειΐ], νεί

νοί.αίΐΐ', νεί 3ηιΐ3ΐίΙβ, νεί 16ΓΓ6$Ιγο ηπίηκιΐ ροδί

Ιιοπιϊικ'ΐη Ιίοι ϊ , 3ε πΐΓβιι» 30 Ιιί$ 3(1 Ιπιηιη»;»ΐϋ

π'ΐΐίιχ* η3ΐιΐΓ3ΐη. ΛΙϋ νοπι εΐΐαηι 3(1 ΓηιΙϊεε» β]υβ-

ιηοιΓι (1(>ΙίΓ3ΐηεηΐιιιιι εχίεηϋυηΐ , ιιΐ βΐίαηι :ιι1)«ι-

ιοηηι 36 Η^ηεαιΐ) ει νίΐηηι εοηνβηϊβηίειη βίςυβ

3εεοιηηΐθ(1:ιΐ3πι 6886 ρυΐεηΐ.ΝοηηυΙΙϊβ νοι•ο Ιιοε 80-

Ιιιιιι νϊ(1εΙιΐΓ, ν'κίεϋεϋΐ ηυοϋ εχ Ιιοιηίηε βειιιρ'.τ

:ι1ίπιη Ιιοιηϊηβιη ίηνίεοιη δΐιιηηΐ , ει ρεΓ ο.ΐίΐίειη

οιιιιιί ΙβηιροΓβ Ιιυηιβηα νί(η εχϊ^3ΐυΓ ;ιΐι;ιΐι: ιτ^ι-

Ιιιγ : ειπη ιιιιιιε ([ΐπιΐηιι ίη 1ιΪ8 , γιιγκιιβ ΐίοιτι ϊιι

31ΪΪ8 είΓίΙεπι ϊη ρβΓρείυυιη βηϊιηχ κίηΐ. Νθ8 :ιυ-

Ιεηι Γοιιιιιιπ(ϋι-Μΐ>ιιιιι> 6886 γοπϊοιιιιι» , ηΙ ϊΐ) εο-

ε1β8ί38ΐίε!8 8(<ηΐεηΐϋ8 &ΐ(]υε άεεΓείϊβ εχοΓύίοηΐεβ,

ϋβιιιιο ((0381 ίιιιΐ(];ιιιιοηΐΊ5 ηίχϊ , ΙηιιΙηιιι (Ιιιη- ''

13X31 ύβ ομίιιίοηίϋαβ εοηιηι , (ριί Ιιχο ρΐιϋοβορίιίεο

ιπογο ΙιηΓίηνοιιιιιΐ , 3€θϊρ'ΐ3ΐηυ8 , ηυ»ιιΐιιιη 831Ϊ3

κίΐ α(1 (1ειηοη8ΐΓ3ΐκ1(ΐηι εοβ «Γιπ,υο ιιιοιίο εοΒνεηϊΓβ

Μ. Κα\ ή διδάσκαλος , Οι μέν Ιξω , <ρησ\ , της κε.0'

ήμΐς φιλοσοφίας έν διαφόροις ύπολήψεσιν, άλλος άλ-

λως(43)μέρει(44)τιν\ τοΰ κατά τήνάνάστασινέφήψαντο

δόγματος, οΟτε δι' άκριβείαςτοΐς ήμετέροις συνενεχθέν-

τες, ούτε πάντη της τοιαύτης άποσφαλέντες ελπίδος.

Τινές μέν γάρ ύβρίζουσι τη κοινότητιτόάνθρώπινον,

τήν αυτήν άνά μέρος &^ρώ-ο\) τε κα\ άλογου ψυχήν

διοριζόμενοι γίνεσθαι, μετενδυομένην τά σώματα, καΐ

πρδς τδ άρέσκον άβ\ μεταβαίνουσαν, ή πτηνδν, ή ϊν-

υζρον, ή χερσαϊόν τι ζώον γινομένην μετά τδν 4ν-

θρωπον, κα\ «άλιν άπδ τούτων πρδς τήν άνθρωπίνην

έπανιέναι φύσιν. "Ετεροι δέ μέχρι τών θάμνων τδν

τοιούτον λήρον έκτείνουσιν, ώς κα\ τδν ξυλώδη βίον

αύτη κατάλληλόν τε κα\ οίκεϊον νομίζειν. Τοις δέ

τοΰτο δοκεΐ μόνον τδ έξ ανθρώπου (45) Ιτερον άνθρω-

πον άεΐ μεταλάμβανε ιν, και διά τών αυτών πάντοτε

τδν άνθρώπινον διεξάγεσθαι βίον, νΰν μέν έν τούτοις,

πάλιν δέ (46) έν έτέροις τών αυτών ψυχών ε [ς τδ διηνε

κές γινομένων. Ήμεΐς δέ καλώς έχειν φαμέν, έκ τών

εκκλησιαστικών δογμάτων ορμώμενοι , τοσούτον πα-

ραδέξασθαι μόνον τών τοιαύτα πεφιλοσοφηκότων, ίτον

συμφωνούντος αυτούς τρόπον τινά δείξαιτώ της ανα

στάσεως δόγματι. Τδ γάρ λέγειν αύτους πάλιν τισ\ν

(47) έπεισκρίνεσθαι δόγμασιν (48) μετά τήν (49) άπδ

τούτου (50) διάλυσιν τήν ψυχήν, ού λίαν άπάδει τής

έλπιζομένης ήμΐν άναβιώσεως, δτι (51) γάρ ημέτερος

λόγος έκτων τοΰ κόσμου στοιχείων, νΰν τε κσΛ είσαϋ-

θις τδ σώμα ημών συνίστασΟαι λέγει, κα\ τοις έξω-

(31) "Εσται. Α, Β έστω.

(32) "Οψει. Β δψη.

ί (33) Τύγ τνν. Β τδ νΰν.

?54) Τοΰ νήματος. Β τοΰ νοήματος.

(35) ΚάΧΛει. Β τφ κάλλει.

(56) ΪΕχεισεΛηΛυΟέναι. Β έπειολλυθέναι.

(37) ΊδεΤν. Β δείν.

(38) "Ινα μτ\ άμριβάΛΛ'β. Α είναι (βίο 61 Β; μή

άμφιβάλλειν.

(39) Έχεώή. Λ, Β επειδή δέ.

(40• Χωρητοϊς. Α χωρητικοϊς.

(41) Τοιαύτη*: Β τήν τοιαύτην.

(42) Περισχεψ. Α, Β έπισκεψόμεθα.

(43) "ΑΛΛως. Β άλλω.

(44) Μέρει. Α έν μέρει.

(45) Έξ άνβρώΛου. Α έξ άνθρ. πάντοτε.

(46) ΠάΛιν δέ. Α πάλιν νΰν δέ.

(47) ΠάΛιν τισίν. Α πάλιν αυτήν τισιν.

(48) Δόγμασιν. Α, Β σώμασιν.

(49) Μετά τήν. Α ϊη ΙεχΙυ : Μετά τήν άπδ τούτων

διάλυσιν τήν ψυχήν λίαν άπάδει• ίιι ιη3Γ§ίιιβ, τοΰ

σώματος διάζευξιν ού λίαν άπάοει.

(50) Τούτον. Β τούτων,

(51) Ότι. Α, Βότε.
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θεν τδ ίσον δοκεΐ. Ού γάρ (52) άλλην τινά τοΰ σώματος ^ «Μ|η «ΙοοΙιίπλ ΓΟδίίΓΓβοΙίοηίδ. Ναηι ςιιοά* όίοιιηΐ

επινοήσεις (55) φύσιν έξω της δρομής (54) των στοι

χείων. Διαφέρει δέ τοσούτον, όσον παρ' ημών μέν το

αδτδ λέγεσθαι πάλιν περ\τήν ψυχήν (55) συμπήγνυσθαι

σώμα, έκτων αυτών στοιχείων συναρμοζόμενον εκεί

νους δε ο'εσθαι προς άλλα τινά σώματα λογικά τε κα\

Αλογα, χαΐ αναίσθητα τήν ψυχήν καταπίπτειν (56) •

οΤς το μέν έκ τών τοΰ κόσμου μερών είναι τήν σύ-

στασιν ομολογείται, διαφωνεί δέ το μή έκ τών αυτών

οΓεσθαι τών κατ' αρχάς (57) έν τη διά σαρκδς ζω^ τ})

ψυχή προσφυέντων. Ούκοΰν το μέν μή Εξω τοΰ είκό-

τος είναι τδ πάλιν την ψυχήν έν σώματι (58) γενέ

σθαι, παρά της έξω φιλοσοφίας μεμαρτυρήσθω ■ τδ

δέ άσύστατον τοΰ εκείνων δόγματος (59) καιρδς άν

εΓη δΊασκορπίσασθαι (00), κα\ δι' αυτής δέ (61) τής

απίιικιιιι ροβίςιηπι 3 οοΓρΟΓΟ <1ί8]ϋηοΐ» ΓυβΓΐΙ , γιιγ-

8Π5 ρεηοίΓβτο, οι ίηδίηυβΓβ δβ ίο αΐίςυο οοι-ροι-3 ,

ηοη βΛπιοάιιιη (ΙϊδΟΓορβΙ 3Ρ 63 ςαβηι δρβΓβηπιβ

ΓΟδϋΓΓβεΙϊοηβ, φιοη'ιαιη βΐ ηο»ΙΓ3 ηιιοφιο βοπρΙϋΓβ

άίείι, θχ εΐεπιοηΐίδ ιηιιηϋϊ οΐ ηιιηο εοηδΟΓβ ιιο-

δίπιπι οοΓρυδ , εΐ ΐη ροβίεηιηι οοιιΠβΐυπι βΐ εοη-

δΐίΐυΐιιηι ΐπ : οΐ ίάοπι βχΐβι-ηϊβ ρηϋοδορηίδ ρΐβοεί.

Νοη εηίιη Μ'ιυηιΙο οοηΠ.ιπ οοΓριΐδ εχοθ£ίΐ3Γβ ροδ-

δίηΐ, ςιΐ3Π) οχ εοηειίΓδίι εΐεηιεηίοιυηι. ΒίΟβΓΟη-

Ιί:ι ηιιΐΐ'ΐιι βΐ οοηΙχονεΓδίβ ίη εο οοηδίδΐίΐ ςυοά

η ηοΙ)ίδ ςυίϋεηι όΊ< ίΐιιν , ΐιΐοηι πιτδΐΐδ οίΐΌβ βηί-

ηΐ3πι εηηκίοηι εοηοΓβδεοΓβ οοΓριιβ, ςιιοά βχ ίίδ-

(Ιεηι είοιηεηΐίδ οοεβΐ ει οοηοίηηοΐιιι• ; Πΐί νοΓΟ

ρυΐηηί, αά ά\\ά ςυχάβιη εοΓροΓη, Ιαιη νβΐίοηβ

κβτά τδ είλογον άνακυπτούσης ήμΐν ακολουθίας, φα• Β ρΓχάϊΐα, Ιιιπι Γαιίοιιϊδ βίςυβ »(1βο δοηβυδ βχροπίβ

νερώσαι (5ιδίως έστ\ (62) δυνατδν τήν άλήθειαν. απϊπιατη ΓβοΊζί βίο,ηο ΐΓ3ηδΪΓ6 : ο,ιιχ η,ιπϋοηι εοΓ-

ροΓ3 ηιι'ιιι εχ ρίπΊίυυδ ηιιιηιΐί εοηΠβηΙιΐΓ ηοη ύυϋί(31ιΐΓ, ηεο όΌ βα τε οηηΐΓονεΓ8Ϊ3 681; 86(1 ίη εο

(ϋδδεης'ιο εδ(, ςιιοιΐ ίΐϋ ηοη ριιΐηηΐ οχ ϋϋΐΐοηι ραιΊίϋυδ 03 οοηίΐαπ ςυχ ρηιΊεδ Μ> ϊηϊΐίο ίη <;»ι ιι;ι-

1ί νίΐβ' ηηϊπιχ βάηχδεΓβηΙ. Εγ«ο νεπ φιΜοπι ηοη αΙ)δίιηί1ο 0880 ηιιοιΐ βιιίηιβ ΓϋΓδϋδ ίη εοΓρΟΓβ εχ-

δίδίβΐ, οχΙογπχ ρΐιίΐοβορίιϊχ ΐοδίϊηιοηίο οοηιρΓο1)3ΐιιηι β8ΐο. Οιιοιΐ ηυίβηι βοηιπι όΌοΙπηβ οοηβί-

δίΟΓΟ ηοη ροβδ'ιΐ, Ιοηιρβδίίνιιηι ΓαεπΙ ο"ίδρίοοΓβ , βΐηηβ ροΓ οβγτι ςυχ οχ ΓβοΙη Γ3ΐίοηο ιιουίβ βχ-

5Ϊδΐϊι εοηδβο,υβηιϊηηι , ςιιοηιΐ β]ιΐδ Ωοπ ροίοδί , οδίοηύβΓΟ 30 οΌοΙβηιγο νβπΐηίοηι.

Τίς ουν δ περί τούτων λόγος ; 01 πρδς διαφόρους Οιιχηηηι ί^ϊΙαΓ Ιιίδοο όΌ ΓθΙ)ϋδ 0Γ31Ϊ0 681 ? 0<ιι-

φύσεις τήν ψυχήν μετοικίζοντες , συσχείν (63) μοι 1ηι8 3(1 θ"ϊνοΓδ38 ηηΙιΐΓ3δ ηιιίηΐίΐιιι (ΓβηδίΓβ βΐίΐιιο

δοκοΰσι τάς της φύσεως ιδιότητας • και πάντα χρή

($1) χαταμιγνύειν τε κα\ άναφύρειν πρδς άλληλα, τδ

ππ{»ΓαΐΌ ρίβεηΐ, 1»ί ηιίΙΓι ρι•ορπβΐ3ΐβδ ηβΐιΐΓχ εοη-

Γιιιιιΐονο νΐιΙΐ'ΐιΐιΐΓ ; οηιηβδςηο Γ88 ίηΙοΓ δεβο εοη-

άλογον, τδ λογικδν, τδ αίσθητιχδν (65), τδ άναίσθη- „ ΓιιηάΌΓβ. βΐηυο εοηιήι'ΐδεοΓΟ, ΓαΓιοηο εβΓοηβ, ΓβΓιοηο

τον • εΓπερ έν άλλήλοις ταύτα γένοιτο, μηδέ τινι (66) ρπιιιΐϊΐιιιιι, δοηδίι ρΓθεο"ίΐιιηι, δβηδο 03νβη8 ; δΐηιιϊ-

φύσεως είρμίό κατά τδ άμετάπτωτον άπ' αλλήλων

διαστοιχιζόμενα (67). Τδ γάρ τήν αυτήν ψυχήν λέγειν,

νΰν μέν λογικήν τε καΙ διανοητικήν. διά τής τοιάσδε

τοΰ σώματος περιβολής γίνεσθαι ■ πάλιν δέ μετά τών

ερπετών φωλεύειν (68), ή τοις όρνέοις συναγελά^ε-

σΟαι, ή άχθοφορεΐν, ή σαρκοβορεΐν, ή ΰποβρύχιον

είναι, ή κα\ πρδς τδ άναίσΟητον μεταπίπτειν, (5ιζου-

μένην τε χα\ άποδενδρουμένην , καΐ κλάδων έκφύ-

σεις (69) άναδλαστάνουσαν. κα\ έν τούτοις ή άνθος,

ή άκάνθην ("0), ή τρόφιμόντι φυομένην, ή δηλητήριον,

ουδέν Ιτερόν έστιν, ή ταύτδν ήγεϊσθαι τά πάντα, κα\

μίαν έν τοις ουσιν είναι τήν (71) φύσιν έν συγκεχυμέ

νη τιν\κα\ &ο\.ΊΥ.ρίτιο κοινωνία πεφυρμένην (72), μηδε-

ιΙιίη 1ι;γγ ίηνϊοοπι :ι1ιιιι1 ίη ηΐΐο δίη(, ηιιΙΙο ηηΐιι-

Γ3Ϊ (]ΙΙ3δί 03Γ06ΓΟ 01 ΓΐηΐΙδίΓΟ ϊ 111 111 ΤΙ Ι ΓΙ ] >ί Ι ϊ Ι ί' Γ 3ΐΐ0-

πιηι ηΙ> ηΙιοιό (ΠιτηιρΙ.Ί. Νοηι ο.ιηκίοηι 2ηίηι»ηι

ά'.οβτβ ηυηο ηιιϊϋοηι οι ΓβΓιοηο ει ίηίοΙΙί^εηΐί»

βίςιιβ εοζίίβηιΐί νί ρΓχιϋΐβιη, ρεΓ Οΐβπι ηιιβηιιΐηηι

οοΓροΓΪδ ηιηίοΐιπιι Γιοι-ί ; πη-8ΐιιη νβΓΟ βιιηι ι-ορΓι--

Ιίϋυδ ίη οηνπ-ιιίδ 1ηΐίΐ3Γβ , αιιΐ οπηι ηνϊοηΐϊδ οοη-

§Γβ(5ηΠ, 3111 δ3Γθίΐ13δ ^βΟΓΟ , 3111 ΓΠΙιΙΪΚ ΟΛΓηΊ-

Ιιυδ νεβεϊ, 3<ιΐ $ηυηιβΓ83ηι οβδβ, ηιιί οΙϊβπι ίη βΡΓ.δΐι

ΟΛΓοηΙβηι ΐι.ιΐιιιηηι (Ιβ^οηοΓβΓΟ , υΐ νοί γ:»ι1ϊ>•«-μ

3631, νοί ητυΟΓ βνηιΐηΐ, ΐ'ίΐηιοππηηιιο ^ριπιίιιη ρτο-

ο"υθ3ΐ, οι ίη ίιϊδ νοί ίΐοβ, νοί δρϊηβ, νοί 3ΐ'ιφπ<1

ηιιΐιίι'ΐκΐϊ \ί ριτν'ίΐίΐιιιη , νεί ιιοχίυπι ΠηΙ «Ιηικ;

μιας ιδιότητος τδ Ετερον τοΰ έτερου άποχρινούσης . Ό ρ ονίκίαΐ, ηίΐιίΐ βΐίιιά βδΐ, ηίδί οηιιΓκι 'κΐβιη 0850 ρη-

γάρ λέγων τδ αύτδ έν παντ\ γίνεσθαι, ουδέν έτερον, ΐ3Γβ , ιιιι,'ΐηιψιο ίη ΓβΙ)ϋδ ιιηϊνεΓδίδ βδδβ ηαΙηΓηιη ,

ή έν είναι τά πάντα βούλεται, τής έμφαινομένης δια- ίηοοηίαδ3 (]ΐΐ3(]3ΐη οΐ ίηιΙίδΐίηεΐ3 αίφίο ίικϋδΟΓΟίπ

φοράς τοις ουσιν ουδέν πρδς (73) έπιμιξίαν τών άκοι- οοηιηιιιηίοηο βεειιιη Γ0ΐηηιί«1αηι , ιιιιΙΙ:ι ρΓορΓΪο-

νωνήτων έμποδιζούσης • ώς ανάγκην είναι, κάν τι ΙηΙο ηΐΐΐ'πιιη ηΙ) βΙΙθγο δΟΡΟΓηοηΙο. Οιιί οηϊηι (Ιί-

τών ιοβόλων, κα\ σαρκοβόρων (74) θεάσηται, όμόφυ- οϊΐ ΐιΐοηι ίη υηίνοΐ'83 ηηΐιιΐ'π γοιόπι Ποπ , ηίηΊΙ

(521

(55)

<Μ)

(55)

(56)

(57)

(58

(59

(οο;

(61)

(62)

(63)

(6ί)

Ού γάρ. Β ού γάρ άν.

Επινοήσεις. Α, Β έπινοήσαιεν.

Δρομτ\ς. Β συνδρομής. .

Ψνχήν. Β αυτήν ψυχήν.

ΚαταπΙπτειν. Α, Β μεταπίπτειν.

Κατ' αρχάς. Α κα\ κατ' άρχ.

Σώματι. Α τώ σώματι.

Εκείνων δόγματος. Α. Β κατ' αυτούς οόγμ.

ΔίασχορπΙσασΟαι. Α, Β διασκοπήσασθαι.

Αέ. ΒεΙεΙ Λ, Β.

'ΡαδΙως εστί. Α ώς εστί.

ΣνσχεΙν. Β συγχέειν. Α συγχείν.

Πάντα χρή. 15 παντοχή. Λ ίιι ΙοχΙιι πάντα

χρήματα, ίη ιηανςίηο πάντα τά ιδιώματα.

(65) ΑΊσθητιχύν. Β αίσθητόν.

ί66) Μηδέ τινι. Α, Β μηδενί τι.

(67) Διαστοιχιζόμενα. Α, Β διατειχιζόμενα.

(68) ΦωΛενειν. Α ίη ιιι»Γ$ΐϊιιυ έμφωλεύειν.

(69) Έχρνσεις. Β έμφύσεις.

(70) *Αχάνθι\Υ. Β άκα^αν.

(711 Είναι τήν. Είναι άοΙοί Α.

(7-2) Κοινωνία κεφ. Α, Β κοινότητι πρδς έαυτήν

πεφυρμένην. Β συμπεφυρμένην.

(75) Προς. Β πρδς τήν.

(74) Κα) σαρχοβ. Β ή σαρκοβ.
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βΐίιιϋ, αιιβιη οηιηί» υηιιηι οδβε νυΐΐ , 6» φΐ32 ΐη'Α λον νομίζειν έαυτψ χα'ι συγγενές τδ φαινδμενον,

Γβ1»ϋ3 υηΐνοΓ8Ϊ8 3ρρ»Γβΐ <3ϊ ΒΓβΓβιι Ιία ηυΐΐο πιοιίο

εαπιιη ΓΟΓίιιιι, φΐίΐηΐδ ϊηΙεΓ δε ηιιΐΐ» εοηιππιηϊο ββΐ,

ρεπηϊϋΐίοηεηι ίπιρεοΊεπΙε , ιιΐ ηεεεδδΟ 8ΪΙ , ιιΐ

βιίαιιιδί :ιΠφΐ;ιιιι 1)08ΐίηπι \οη(•ηηι.ιιη οι οβπιϊνο-

Γβιιι νϊιΙΐΜΐ, 8ΐιΊ £εηεπ8 Λΐ(|ΐιο εοβηαίιιιη 8ί1)ί ριι-

161 ιιΙ, ((ΐιθ(1 νίιΙβΙιΐΓ , ηεςαβ εϊουοπι φΓιϋειιι Ϊ8

Ι.ιιΐ(]ΐιαιη αΙίειιαιη η κιιη ικιΐιιι-» ακρίπβι : βϊ φΐί-

ούδέ τδ χώνειον δ τοιούτος ώς άλλότριον τής Ιδίας

δψεται (75) φύσεως ■ εΓπερ βλέπει χο\ έν φυτοίς τδ

άνθρώπινον • άλλ' ουδέ πρδς αύτδν άνυπόπτως ϊξει

τον βδτρυν τδν έπ\ τή χρεία της ζωής γεωργού μενον.

Και γάρ καϊ αύτδς (76) των φυομένων εστίν ■ φυτά

δέ ήμϊν κα\τά των άσταχύων γεννήματα, δι' ων τρε-ι

φδμεθα.

ιίοιιι εΐϊίΐιιι Ήι ρΐαηΐίδ εεΐ'πΐΐ Ηυπιαιιαιη η»ΐιιι-αηι, «ε ηβ Ιηΐΐ ςυί(1βιη βιΐδρϊοϊοηε (1ε ίρβο Γηεειηο εβ-

ΓεΙ)ίΙ , ςπί Γβεεηιυδ :ιι! ιΐδΐιηι νίΐκ ρπχΙυεΐΙυΓ. Είβηίπι ίδ ςποςυε (Ιρ £βηεΓ6 βοπιιϊηυηι , ίΐϊιρϊι.ηι

3ε ρΐηιιίαππη εχ ΐεΓΓ3 εηηβι ι ■ ι 1 1 ϊ ι ι ι η 3ΐςιιε ρΐΌνβηϊεηΙΐυιη 651 ; £εΐ'ΐιηιΐ3 αυΐεπι ι•Γιαιιι ηο&ίδ 8ΐιηΙ

Γηι^εβ βρϊείπιπι , φΓιΙηΐδ ιηΜπιηπΓ.

Ουοπιοιίο ΐςίΙιιι-Γ»1εβπι 3(1ιηονου'ιΙ δρίεϊβ δοοαηιϋδ ? Πώς ουνέπάξειτήν δρεπάνην (77) άσταχύων τομή ;

Οιιοιιιοϋο ίίειιι βχ|ΐΓΪιιιεΙ Γβοεηιιιοι, αιιΐ εχ 8γτο βρϊ- πώς δε άποθλίψει τδν βότρυν, ή ανορύξει τής άρού-

ιιαηι εΟΌιΗεΙ, ηιιΐ ΠοΓειιι (ΙβεβΓριΗ, βιιΐ βνεβ νβιιαβϊ- ρας τήν άκανθαν, ή τδ άνθος δρέψει (78), ή θηρεύσει

Ιιιγ, 3ΐιΙ εχ Ιί^ιΓίδ Γο^υπι βεοειιόΐβΐ, ειιπι ίικοιίιιπι β τους δρνιθας, ή άπδ ξύλων άνακαύσει πυράν, άδηλον

6ίΙ βηηε 008113113, 3ΐιΙ ρ3ΓειιΙίΙ>ιΐδ, 3111 ρορυ1»ΓΪΐ>υδ δν ει μή κατά συγγενών, ή προγόνων, ή ομοφύλων.

Ι1Ι3Ι11Ι8 3£ΓθΓ3111ΐ1Γ, 61 ρ6Γ 60ΓϋΠ1 εΟΓρίΙδ νεί 181118

αεεεηάβΐιΐΓ, νβΐ εΓ3ΐεΓ ΐβπιροΓείυΓ, νεί οϊΙ)ΐΐ3 ρ3Γβΐυτ?

ΙΝ'αιιι 3Ϊ ςιιϊδ ριιίεΐ αηίηι;ιιιι Ιιοιιιίιιίδ ροι• ιιηιιηΐφίοϋ-

φΐο Ιιοιυιη ρίβηΐβιη νεί «ηίιιΐίΐΐ Οογϊ, 3ε ηιι1Ι:ι βρρο-

8Ϊ13 βδδε δ°ΐ£η3 α,υΐΐχΐδ ηοΐεΐυι• ςυαίϊδ ςιιϊϋεπι 3>1 εχ

ηοΗΐιηε ρ1:ιιι(3 νεί 3ηίπΐ3ΐ, ςιιβίβ ϊΐεηι \ά φιοά Μίατ

Γηείιιηι 8ΪΙ, 3(Ιν6Γ8ϋ3 οηιη'ιη ρβπίεΓ εΐ εοάΌηι ηιο-

(1ο, ([αϊ εΐυδπιοα'ί ρεΓβυβδίοηεπι ρτχεορεπί, βίΐεείιΐδ

61 βηίηιηΐιιβ οιίι , ιιΐ οΐίιπιι ιιεεε8$3πο, νεί 3(1νεΓ3υ3

603 ςυοφίε ςιιϊ Ίη Γεηιπι ιι:ιΙιιγ;ι νίνυηΐ ηοηιϊηεβ,

3βρεΓ ει ΊιιιιιΓιΐϊ» βίΐ, :ιυΐ 3Ϊ(μιϊ<]εηι ηαΐυΐ'3 3(]νεΓ8υδ

ρΓορίηςυοδ ε( ρορυΐ3Γ63 3(1 1ιυπη»ιιϊΐ3ΐειη ρΓορεηίυβ

61 ίικ Ιίη.Ίΐιιβ εδί, εθ(1ειιι πιοιίο 3άνεΓ3υ3 οιιιηε ηη'ι-

ή χε\ρ φέρεται, καΐ διά τοΰ σώματος αυτών ήτδ πϋρ

άνάπτεται, ή ό κρατήρ κιρναται (79), ή ή τροφή

παρασκευάζεται ; Τδ γάρ οΓεσθαι δι' έκαστου τούτων

τήν ψυχήν τοΰ άνθρωπου γίνεσθαι φυτδν ή ζώον, ση

μεία δέ μή έπικεϊσθαι, ποίον μέν τδ έξ άνθρωπου

φυτδν ή ζώον, ποίον (80) δέ τδ έτέρως γινδμενον,

πρδς πάντα κατά τδ Ισον ό τη τοιαύτη (81) προει

λημμένος ύπολήψει διατεθήσεται, ώς κατ' (82) ανάγ

κην, ή κα\ κατ' αυτών τών έν τή φύσει ζο'ιντων

ανθρώπων άπηνώς Εχειν, ή εΓπερ έπ\ τών ομοφύλων

πρδς φιλανθρωπίαν έκ φύσεως ρ"έποι, έμοίως αύτδν

διακείσθαι πρδ; πάν Ιμψυχον, καν έν έρπετοίς (83),

κάν έν θηρίοις τύχοι • άλλα κδν έν Ολη δένδρον γίνε-

πιπΙηιιι ηΙΤεείιΐδ 8ΪΙ, βϊνε ΐ(1 ίηΙβΓ ιορίΠία, δίνε ΪηΙεΓ Π ται (84), δ τδ δδγμα τούτο παραδεξάμενος, δήμον άν-

ΓεΓ33 ΓιιοπΙ : ([ΐΓιηοΐίαιη 81 ίιι 8Ϊ1ν3πι ηΐ'Ιιοπιηι ρεΓ-

νεηεΓίΙ Ϊ8 φιί Ιιαηο θοοίΓΪιιαηι βηιρίεχυδ 8ΪΙ, εοείυιη

3ΐφΐβ εοηνειιΐιπη Ιιοηιίιιυηι ηι•1>οι•05 εχϊδίίπιαίιίΐ.

^11X113111 0Γ§0 νΐΙΟΕ Γ31Ϊ0 831 6]θ8 ςϋϊ νεί 3(]νεΓ81Ιδ

οηιηκι ρΓορίΒΓ ηεεβδδΊΐυϋίηεηι 30 ρΓορϊηηυίΙηΐεηι

φΐηπι 8α1)6586 ροΐεΐ ρΊιιβ, οΟΐείοδίΐδ βε δοΙΙίείΐιΐδ, νεί

οιϊαηι ί>(1νοι•διΐδ Ιιοιηΐηεβ, ρΓορΙετο» ςιιθ(Ι ϊιιΙεΓ εοβ

ε;εΙεΓ35φΐε Γεβ ηΐΐιίΐ ϊηΐεΓΟδδο οχίδΐϊιηεΐ, αβρει•, ΐιη-

ηιϊΐίδ, ϊιι1ιυηι»ιιυ3 βϊ ίηοΙΏείυειιβ βϊΐ! Ι•'ι\-;<>, υΐ εχ

]αηι (ΙϊεΙίδ βρραΓεί, Γθ]ΐεΐεηι]α Γϋεπΐβ]υ8ηΐ0(1ϊ ογ»Ιιο

»ΐ(]ΐιβ ιΐηιΐι-ίικι, ιηιιΗΊβ βΐΐαιη αΐϋβ ΓεΙιυβ Ιιαικί ίιιι-

ηιεήΐο ιιοδ βΜιιοβηΙίουβ 31) ΙιιψικιικιιΙί ορϊηϊοπε.

ΕΝ : 1 1 1 1 βϋϋϊνϊ εχ ϋδ φΐί Ιαΐΐβ ΐΓ3(1υηΙ, (|ΐκχΙ ηβΐϊοηοβ

φΐ:ΐ3ΐ1»ιι> ηη'πηηπιιιι εδδε ροικιηΐ ίιι ρεευϋαΓί ΐ|ΐι:ι-

(Ιβηι εϊνίΐβίε, βη'.εςπβπι αά εοΓροΓεβιη νϊΐατη (Ιενβ-

ιιί.Ίΐιΐ, νΐνεηΐεδ : ςιιχ ίη Ιβηυϊ 3ΐ(]ΐιε »£;ί1ί 3υα ικαπι»

ιιιΐ3 οιιπι ΓενοΙιιΐίοικ-ηΐφίεοοηνοΐ'δΙοηευηίνεΐ'δίΐβΐίβ

(75) "θέτεται. Α ϊη ΓΠΛΓ^ΐηβ οΐ:ται, δψεται.

(76) Καϊ αυτός. Α, Β και ούτος.

(77) 4/:ε.-ίίί>-ί]»•. Α, Β τή τών.

^78) Δρέψει. Α, Β δρέψεται.

(79/ Κιρνίιτηι. Α, Β κίρναται.

(80) ΙΙοϊον. Α έτερον γενόμίνον, ποίον 5^ τδ έτέ

ρως γ εν4 μενον.

(81) Ί'α τοιαύτΐ). Τή (ΙεΙεΙ II.

(82) Ώς κατ' . Λ ώς και κατ'.

(85) Κΐιν έν έρ.τετο7ς. [),•1ίΊ Β.

(84) Γίνεται. Β γένηται.

(85) Οίιίι-ϊΓίΐι. Λ οϊηΟήσεται.

(86) Τοιούτα;. Λ τοΰ τοιούτου.

Ορώπων τά δένδρα οίήσετα; (85). Τις ούνδ τοιούτος (86)

βίος ή πρδς πάντα εΰλαβώς διά τδ δμδφυλον, ή καϊ

πρδς τους άνθρώ-ους άπηνώς διά τήν επί τών άλλων

άδιαφορίαν έχοντος; Οΰκοϋν απόβλητος έκ τών ειρη-

μένων ό τοιούτος αν εΓη λόγος, πολλών κα\ άλλων τής

τοιαύτης ημάς ύπολήψεως κατά τδ εύλογον άπαγόν-

των. "Ηχούσα γάρ τών τοιαύτα δογματιζόντων, οτι

ΙΟνη τινά τών ψυχών άποτίθεται (87) έν ίδιαζούστι

τινί (88) πολιτεία πρδς τήν (89) έν σώματι ζωήν (00)

βιοτεύοντα (91), έν τώ λεπτώ τε καϊ εύκινήτω τής

φύιεως εαυτών (92) τή τοΰ παντδς συμπεριπολούν-

τος (93) δινήσει, |ίοπή δέ τινι τή πρδς κακίαν πτε-

ρο^ι^οούσας (91) τάς ψυχάς έν σιΰματι (95) γίνεσθαι"

πρώτον μέν άνθρώποις (96),ε'θ' ούτως διά τής πρδς

τά άλογα τών παθών ομιλίας, μετά τοΰ (97) ανθρω

πίνου βίου έγχώρησιν (98) άποκτηνοΰσθαι, κάκεϊθ^ν

μέχρι τής φυσικής ταύτης κα\ αναίσθητου καταπϊ-

(87) Άποτίθεται. Λ Β ύποτίθενται.

(88) Τινί. Β τή.

(89) Πρίς τήν. Β πρδ τής.

(90) 'Εν σώματι ζωήν. Α έν σώμασι ζ(')?,;, Β έν

σώματι ζωής.

(91) Βιοτεύοντα. Α ίιι ιτιηΓ{5Ϊη6 έμβιοτεύοντα.

(92) Εαυτών. Α αυτών.

(93) ΣυμπεριΛοΛοΰντος. Α Β συμπεριπολοΰνται.

(9Ί) Πτερο$ρΌούσας. Β πτερορ^υούσας.

(95) Σώματι. Β. σώμασι.

(96) ΆνΟρώποις. Β άνθρωπίνοις.

(97) Μετά τοΰ. λ μετά την έκ τοΰ. Β μζτά τήν τοΰ.

(98) Έγχώρηην.λ Β έκ/ώρησιν.
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πτειν ζωής, ώς τδ τή" φύσει λεπτδν κα\ εύκίνητον, Α νββεηΙιΐΓ αίςυβ θ!>6ΓΓεηΙ, ρΓΟρεηδΐοηε νεΓΟ φΐ;κΙ;ιιη

Οπερ έστ\ν ή ψυχή, πρώτον μεν εμβριθές τε κα\

χατωφερές γΕνεσΟαι τοις άνθραιπίνοις σώμασι διά

χαχίας είσοικιζόμενον ■ είτα της λογικής δυνάμεως

άποσ6εσθείσης τοις άλίγοις έμβιοτεύειν • έχεΐθεν δε

χα\ της τοιαύτης (99) τών αισθήσεων χάριτος άφαι-

ρεθείσης, την άναίσθητον ταύτην ζωήν τήν έν φυτοϊς

μεταλαμβάνειν * άτ.Ι τούτου δε πάλιν διά τών αυτών

άνιϊναι βαθμών, κα\πρδς ούράνιον (1) χώρον άποκαθ-

ίστασθαι.

2(1 νίΐίαπι :ιΐΐ[ΐΗΜΐΐ'(|ΐιίιί:ιιιι,(ΐιι:ΐϋί άε0υεηΙί1)ΐΐ8 ρειιιιίΐ

αηΐιιι;ι$ ΊηΙι:ι ΓΟΓροτ» Γεϋίξί, ρΓΪιηιιπι ςιιίιίεηι Ιιιιιμί-

ηα, (Ιοίικίι: εοιίεπι ηιοάο ρΓορίβι• εοη5υεΐυ<1ίηεηι Γα-

Ιίοηε εαΓεηΐίαιη ηΟβεΐυυιη 3ε ρεηιΐΓ&αΐίοηυηι, ρο-81-

ηικιπι ε ν'ιία Ιιιιηιηηκ εχεββϋβπηΐ, ίη ρεεοτη (Ιε^ε-

ποιιίΓΟ, ηΐφίο ίικΙε ιΐδςυε ;ιϋ Ιΐ3ΐιε ρίοιιΐίηιπι δεηδϋ-

ςυβ ε»ΐ'εηΐεη> νίΐαηι ιΙε1»1«ϊ, :«Ιεο ιιΐ ικιΐιιια Ιεηυβ

ηΐ([ΐΐϋ αςίΐο, βίευΐ 3ΐιίιιι;ι βδΐ, ρΓΪιιιιπιι <ι>ιίιΙοιΐ) ροη-

(ΙοΓΟϋΐιιη :»ε (ΙεοΤδυηι νβΓ§βη$ εΙΙίααίιΐΓ ίη εοτροτα

Ιιιιιιιηικι ρΓορΙβΓ νίΐίιιηι βίο,ιιβ ηοςιιίΐίαηι ίιηηιίβΓίηδ : <1βϊιΐ(1β ΓαΙίοηε ρπυιΐίΐη νί εχδΐίηε(3, ίη πιΓιοηι;

εβΓεηΐίϋαβ νϊΐιιιη ιΙεςεΓβ ; ίΐΐίιιε νεΓΟ δβηδυυιιι ηυοηιιε (Ιοηο αϋβιηρίο Ιιαηε ρΐαηίαπιηι νίοηι, φΐΓβ

8ΓΙ1ΪΠ5 εχρεΓδ οδΐ, ίηνίεειη δΐΐδείροΓε, 3ε ροδίεα ΓυΓβιΐδ ρεΓ εοδόΌπι £Γ3θ!ϋδ βδεεηιΙεΓο, ει ιοϋΐίΐιιί ίη

Ιοβιιιη εαείεδίεηι.

Τδ δε τοιούτον δόγμα τοις χα\ μετρίως χρίνειν Ο Αίςυβ ε]υ3ηΐ0<1ί ιΙοοΙγϊπλ βΐ) ϋβ φΐί νεί η\θ(ϋο-

έπεσχεμμένοις αύτόθεν ελέγχεται, μηδεμίαν Εχειν (2) επΙβΓ οιοπ'ίΐαίο ]υύίείο ΓαεηηΙ, εχ δείρδ» Γ;\είΙο

έν έαυτοΐς (2') στάσιν. Εί γάρ άπδ τής ουράνιας ζοιής

διά κακίας (3) έπ\ τδν ξυλώδη βίον ή ψυχή κατασύ-

ρεται, άπδτούτου δέ πάλιν δι' αρετής ϊτΛ τδν ούράνιον

ανατρέχει, ευρίσκεται δ λίγος αυτών άπορων, ό τι (4)

προτιμότερο-; οίεται (ο), είτε τήν ξυλίνην, είτε τήν

ούρανίαν ζωήν. Κύκλος γάρ τίς έστι δ•.ά τών όμοιων

περιχώρων, άε\ της ψυχής, έν ψπερ άν η, άστατού-

σης. Εί γάρ εκ της ασωμάτου ζωής πρδς τήν σωμα-

τικήν άναπίπτει (6), κα\ έκ ταύτης πρδς τήν άναί

σθητον • εκείθεν δέ πάλιν πρδς τήν (7) άσώματον

ανατρέχει, ουδέν Ιτζρνι ή αδιάκριτος κακών τε κα\

αγαθών σύγχυσις παρά τοις ταΰτα δογματίζουσιν

υπονοείται. Οΰτε γάρ ή ούρανία διαγωγή έντώμακα-

•Ιΐ'ρΓεηειιϋίΐιΐΓ, ηυΙΙυιη ίη $ε$β 8ΐ3ΐ>ί1ο Γιπιιαιηβηιιιιη

Ικι'ϋΊ ι•. Νβιιι &ί α εοείβδίί νίΐα ρΓορΙει- νίιίιιιη ιΊ "

ηοφΐίΐί.ιηι »(1 Π^ηοοιη νίΐαηι βηίηια ϋείΓβηίΙιΐΓ ; αϊ)

εα νει•ο πΐΓίΐΐδ ρΓορΙεΓ νίΓΐιιίεηι αϋ εοείεβίειη ι•ε-

ειίΓΓΪΙ, ΓβρβΓΪΙιΐΓ εοΓϋπι ομΙϊο (ΙυΙιίΐίιο ςιιίύ ρΓ8β-

8ΐη1ιίΙΊϋ5, ιηηβίβφίο ρΓχΓβΐ'οικΙιιηι ριιίεΐ, Ιί^ηεβηΐΝβ

απ εοείβδίεπι νίΐ3ΐη. ΟίΓευΐΐιι» εηϊιη ε( φΐ:ι»ί ογ1>ϊ8

((ηπΙαιη (•5ΐ, (]ΐιί ρβΓ 8ίιιιίΙί.Ί ρεΓ3ξίΙιΐΓ3ΐ(]υε ι:οιιΓιι:ΊΙιιγ

3ηίηΐ3 δεηιρβΓ, υϋίευηφαβ ΓιιοπΙ, ιιιιϋιιηι Πτηιυηι εεΓ-

Ιιιιινμιε εοη$ί$ΙβηιΙί Ιοευηι 1ι;ι1ηίιΙο. Νίηι $ί εχ ϊηεορ-

ρι)Γι•:ι νίΐΐ 3(1 ( οιριιι γ:πιι (Ιι•!;ι1ιίΐΜ Γ,Ι'.Ι εχ Ί113 3(1 ε:ιιη ςυχ

8ειΐ8ϋ εβΓεΙ; ίίβηιηυε ϋΐίηε γιιγ8(Ι8 3ι1 ίηεοΓροΓείηι Γε-

ειιιτίΐ, ηίΐιίΐ ηΐίιιιΐ ηΪ8Ϊ ίη(Η$Ιίηεΐ3 αίςυβ ίικϋδΟΓεία Ιιιιη

ρισμώ διαμένει, είπερ κακία τών έκεΐ ζώντων (8) Π ηκιΐυπιιη Ιαηι ΙιοηοΓϋηι εοηΓυβίο 31) ίίδ,ςϋί Ιιχε Ιγβ-

καθάπτεται (9) ■ ούτε τά ξύλα τής αρετής άμοιρή-

σει (10), είπερ εντεύθεν μεν έπ\ τδ άγαθδν πάλιν -

δρομείν οίονται τήν ψυχήν, εκείθεν δέ τοΰ κατά κα-

κίαν άνάρχειθαι (11). Εί γάρ έν τώ ούρανώ (12) ή

ψυχή συμπεριπολοΰσα τή κακία συμπλέκεται, χα\

διά ταύτης έπ'ι τδν ϋλώδη καθελκυσθείσα (3ίον, άν-

ωθεϊται πάλιν εντεύθεν έπ\ τήν έν ϋψει διαγωγήν •

6ρα τδ ϊμπαλιν παρ' εκείνων κατασκευάζεται, τ> τήν

μέν ύλικήν ζωήν κακίας είναι κάθαρσιν (13) , τήν

δέ απλανή περιφοράν κακών άρχηγδν κα\ αίτίαν ταϊς

ψυχαΐς γίνεσθαι, είπερ εντεύθεν (14) δι' αρετής πτε-

ροφυήσασαι μετεωροποροΰσιν (Ιο), εκείθεν (16) δέ

διά κακίας τών πτερών έκπι-τόντων χαμαιπετείς

(Ιιιηΐ, ΟηβίΐυΓ εί εχίδΐίηιβΙυΓ. Νεςιιε βηίιη εοβίεβίίδ

τίΐβ Ίη ΰεαίίίικίίηε ρεπη:ιιιεΙ»Ίΐ, κϊηιιίιίειιι νίιίθ8Ϊΐ38

ίΐϋε νίνεηΐβδ ίηνίΐΐίΐ : ηβηιιε Υι^ηΛ βε δΐίρίΐεδ νΪΓ-

ΙυΙΪ8 εχρεΓίθδ εηιηΐ, βίηαίάεηι Ιιίηε 3(1 1>οηιιιη τεειίΓ-

τεΓε, ίΙΙίηε νεΓΟ νίΐίοβχ νίΐχ ίηίΐίαηι βιιιηεΓε βηί-

ηιβηιρυΐβηΐ. Νβηι 8Ϊ βηίηια,φΐίε υη» ευηιεοβΙονβΓδβ-

Ιιιγ ευιη νίΐίο βΐφΐβ ηεφίίΐίβ εοηΠίεΙβΙιΐΓ, 30 ρΓορι^τ

νίιϊθ8ίΐ3ΐειη3(1ηΐ3ΐεΓί3ΐεπΐ3ε8ίΙν88ΐΓ8ηινίΐ3ΐη(1εΐΓϋ83

ΓϋΓβυϊ Ιιίηε 8ΐι1)νβηί1υι•, υΐ νίίβηι ϋεβηΐ ίη βυϋΐίιηί : Γ88

ηίηιίΓυπ)ίηνβΓ83 3ΐ> Πΐϊβ αβββΓΪΙιΐΓ 3ΐ(]ΐιβ 3(Βι•ηΐ3ΐυΓ)

ηεπφε ςυοά χηαΐβΓίαϋδ ςυίάεηι νίΐ3 νίΐίοδίΐηΐίδ εχρίβ-

Ιπεεηι νίηι εοηΐίηεβΐ : 8ΐε11»ι•υπ) νεΓΟ ίηειτϊΐιΐίυιη

εοβίοςυε ίηΙιΧΓεηΐίιιιη εοηνβΓδίο 3ΐηυβ Γενοΐιιΐίο, ιηβ-

πρόσγειοι (17) γίνονται, τή παχύτητι τής υλικής Ιοπιιιι εαιίδβ βΐηιιε ρπηείρίηιη 3ηίιη30ΐΐ8εχΊδΙ»1, δΐ-

κατααιγνύμεναι φύσεως. Και ού μέχρι τούτων Ιστα- ςηίάειη Ιιίηε ρεΓ νίπηίεηι 3138 βιίερ!» βυΐιΐίηιεδ

ται τών τοιούτων δογμάτων ή άτοπία, τώ άντεστρά- βοειιηΐ 3(φΐβ εοείεδίί» εοηΙεηιρΙβηΙυΓ ; ίΙΙίηε τβΓΟ

φθαι (18) πρδ; τουναντίον τάς υπολήψεις. Άλλ' ουδέ ρβΓ νίΐίαηι 3^υε ηβφΐίΐίαηι φΐβδί »1ίδ βηιίδδίδ, Ιια-

(99) Τοιαύτης, ϋείεηΐ Α Β.

(1) Ούράνιον. Α, Β τδν ούράνιον. Πρδς τδν ούρά

νιον χώρον. 8ιιη ίδίειίδεί δί?ιιο ίη ιηαΓ^'ιηο οοιίϊοίβ

Α 8(1 εβίεειη ρπεΓ<ιΙιΐΓ ού. Τάχα κα\ τά τοιαύτα

Ώριγένης έντοίςοϊκείοις άνεπλάσατο συγγράμμασιν,

ώς πάσιν υπάρχει σαφές τοις καν πρδς βραχύτατον

αύτοίς έπιβκήψασιν.

(2) Έχειν. Β έχον.

(2') Έαυτοϊς. Λ, Β έαυτφ.

(3) Κακίας. Α κακίαν.

(4) "Ο Μ. Βδτι.

(5) Οίεται. Β οΐήσεται.

(6) ΆναΓ.Ιχτει. Α, Β καταφέρεται, έκ δέ ταύτης.

(7) ΙΙρός τήν. Α πρδς τδ τήν.

(8) Έχεϊ ζώντων. Β ζώντων εκεί.

(9) ΚαΟάατεται. Β. χαταθάπτεται.

(10) Άμοφήσει. Β άμοιρήσειεν.

(11) ΆνάρχεσΟαι. Α ίιι Ιβχΐυ άρχεσθαι βίου, ιιι

ιη,ΊΓ^ίηο άπάοχεσΟαι. Β άρχεσθαι βίου.

(12) Έν τφούρανφ. Λ ίη ηΐ3Γβίηβ εί γάρ τψ ου

ράνιο).

(13) Κάθαρσιν. Α, Β καθάρσιον.

(14) Εντεύθεν. Α, Β εντεύθεν μέν.

(15) Μετεωροπορυνσιν. Μετεωροπολούσιν.

(10) Εκείθεν. Λ εκείθεν δέ.

(17) Πρόσγειοι. Α, Β κα\ πρδσγ.

(18) ϊ'ω άντεστρ. Λ. τδ άντεστρ.
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ηιΐΐεδ βΐ 3ΐι]εεΐϊ Γιιιιιΐ, εΐ 3(1 Ιιτπιηι (ΙβρΓβββΐ ευηι Α αυτή (19) παγία διαμένει μέχρι πάντων (20) αΰτοϊς

(Τ.ΐϋδίίικϋηϋ ιηαΐ6ΐί;ι1Ϊ5 η3ΐιΐΓ%εοιτιηιΪ3εειιΙυΓ. Αΐιμιε

Ιιβείεηυβ ιιο.ίιΙιιμι εοηβίειϊΐ εμίϋΐηυιΐί δεηΐεηΐίβπιιη

ίΐΐιμίκ ϋοείηηβπιαι 3ΐ)8ΐιπ1ίΐ38, υΐ ϊη οοιιίΓαΓίυπι ίη-

νβΓβ« δϊηΐ ορίιιϊοηββ. 8ε(1 ηε Ιΐίεε ηυίίΐεηι ρεΓρεΙυο

εεΝ3 8ΐ3ϋΠΪ8ιμιεεί3 ίιιΐ3«ίιιαΐίυ ορ'ιιπο.μκ! ρεπιιβηεί.

Ν;ιιη 8ί ίιηιηιιίαΙιίΙίΊΐιϋίΰΐιιιΐ εοείεδίειιι εδβε ιιίΐίαιαιιι,

ηιιο μ:ιι:ΐο ίη πηΐϋΐιίαίιϋί ρβδδίο 81 αΟΌιΊϊο Ιοειιιη

1ι;ιυεΐ? ίΐεηιςιιε βί 3<ΓεεΐίΙηΐ8 εΐ νϊΐϋδ οΐιηοχίβ εβί

ϊηΓεί'ΐι.Ί ηαίιιπι, ςυο ραείο ίη εο (μιυ Ι 30εεΐίυιΐ3

οΙ>ιιοχϊυπι εδί, ρ385Ϊοηυη) :»ι.|ΐιο ϊΟΌιΊΐιιιηι ναεαίΐ38

βΐ αυοίίιίο εοιιΓιεί αίςυε εχρεαίπ ροΐεδΐ? νεΓυιη

Ρ'ΐιηϊΒοοηΐ ο» ςυχ ηιϊδεεη ηοη ρθ88ΐιηΙ, αΐηαο

ή υπόνοια. Ε! γάράτρεπτον τήν ούράνιον (21) λέγουσι

φύσιν (22), πώς χώραν έχει (23) έν τω άτρέπτω τδ

πάθος; Και ει εμπαθής (24) ή κάτω φύσις, πώς έν

τω παθητφ κατορθοΰται ή απάθεια ; 'Αλλά φυ-

ροΰσι (25) τά άμικτα, και ένοϋσι τά άκοινώνητα, έν

πάθει τ6 άτρεπτον, κα\ έν τω τρεπτω (26) πάλιν

καθορώντεςτήν άπάθειαν. Κα\ ουδέ τούτοις(27) είσαε\

διαμένουσιν (28) ■ άλλ' όθεν τήν ψυχήν διά κακίας

άπώκησαν (29), έκεϊσε πάλιν αυτήν ώς ασφαλή (30)

κα\ άκήρατον ζωήν έκ τής υλικής άνοικίζουσιν ,

ώσπερ έπιλαθόμενοι τδ εκείθεν αυτήν ή κακία (31)

βρύσασα (32), τή κάτω καταμιχθήναι φύσει.

ιιιιϊιιιιΐ εα (]υίΙ)ΐΐ8 ϊηΐεΓ'βε ηυΙΙα εοηιαιιιηίο εεΐ; ίη αΠεειΐυηε ϊιηηιυΐαΐΐΐϊΐαΐεηι, ίη ιιιιιΐ3ΐ>ί1ί ππδΐΐδ ρ35-

δίοιιιιιη ει 3ΗεεΙυυηι ίιΐκιΐίιϊοηειιι ει ναευίΐαΐεηι ίιιΐ3°ίιΐ3ηΐεδ. Αε ηβ ϊη ηίδ ηιΓιϋειη 8εηιρεΓ ρεπηβιιεηΐ

αε ρεΓβενεΐ'ίΐιιΐ ; δβϋ ιιη.!ο βηίιιιηιη ρβΓ νϊΐϊιιιη εΐ ηεςαίΐίβπι ιΙεΊιιχεπιηΐ, ΐ 11ο πίΓδίΐδ εηΐΏ Ι.ιιΐ(]ΐΐ3ΐη ϊη

Ιιιΐηιπ ει ϊηιιιιοΓίϊΙειΐ) νίΐηιιι οχ ϋΐΜίεπβΙΪ ΓεϋιιειιηΙ, ςιιαϊί υΐιϋϋ ςυοϋ νίΐίοδϊΐβίε βΐ-;«ν;ιΐα ίΙΙϊιιε ςιΐ3δϊ

ρεηηίδ βηιίδδίδ ίιιΓεΓΧ εοιιιιι>ϊδΐ3 ιιαίιιτχ 8ΪΙ.

ΙΙιιφιε οΙ)(Γεεΐ3ΐϊο εΐ νίΙιψΟΓβΙίο 1ιυ]ιΐδ νίΐ«, εοβ- Β "Η τε οϊν διαβολή τοΰ τηδε βίου, και δ των οΰρα-

Ιοδίίυπκμιε 3ε δΐιροΓΟΠίπι Ιαιιβ ΐιιΙεΓ δεδε εοιιΓυικΙαη- νιων (33) Επαινος έν άλλήλοις συγχέονται, κα\ άνω-

Ιιιΐ' εΐ οοωιιιϊδοειιΐιιι•, ιμιϊρρε ευαι ϋΐα ςυϊϋειη νΐΐ:ι

(μι;ε ιπίΐο αιιϋίΐ εΐ ϊπΓαηιϊα ΐ3ϋθΓ3(, Ιίοΐιί (ια ίΙΙοπιηι

ορίιιίο ίειΊ) 3υεΙθΓ εΐ ιΐυχ δίΐ ; φιχ αιιίεπι ργο ιιιείίοτε

Ιηώΰΐυχ, ρι-ορεηδίοηίδ 3(1 ηκιίαηι 3ΐΐ53ΐη ει οεε3•

ίϊοικ'ΐι) αιιίιικυ ϋεΐ. ΟαοεΪΓε» ε^ίεϊεηϋ;» εχ ύοείπηβ

νεηΐ3ΐ'ι$ οηιη'ΐ3 Γαΐβη ρ3ΓίΙει• 61 Ίη$ΐαϋΊ1Ϊ8 <1ε 1ιυ]ϋ8-

ηιθ(1ί Γϋΐιιΐϋ ρεί'ϋυαβίυ ε8ΐ : 3ε ηε ϊΐΐυβ ιμιίιίειη 8ε-

()υ»ιιιιιΐ', ηαΊΙΐϋ8 31110138 εχ ηιυ1ΐεοηΙ)υ3 εοΓροηϋιΐδ

8ίΙ νίΐ'ίίειιι \ϊΐηιη ΙιαιίίίΐΌ ρίβεεί ; αυΐ εοηΐΓ3 3 νί•

ΓΐΙίΙΐΙΙί ειΙΙ'μοιίΙ)Ι15 8ερ3Γ3ΐ3β 311111135 ΪΙ)ΙΓ3 11)11•

ΙΊ6Γ63 Γειϋβί, 3ΐΗ εΓοιιι 3(1 νίΓΟβ εχ νίήβ ΐιβπΒίΓε,

ει εχ ιηιι1ϊεη1)ΐΐ8 ππ•5ΐΐ5 ίίεΐ'ϊ πιυΗεΓεδ, εοιΐ ϊ11θ8, ιιΐ

808 (Ι αΐ 3 νεπΐ3ΐε 3ΐΐεΓΓ3νεΓΪΙ11, ΙΙ1Ϊ8808 ί3εΪ3ΙΙΜΙ8.

φεροΰνται (34), τοΰ μέν διαβεβλημένου χατά τήν

εκείνων δόξαν πρδς τδ καλδν καΟηγουμένου • τοΰ £έ

πρδς κρείττονος (35) ύπειλημμένου τήν άφορμήνένδι-

δόντος (36) χϊ^ ψυχϊ) της πρδς τδ χείρον (5οπης. Ούκ-

οΰν έκδλητέα των τής αληθείας• δογμάτων πάσα πε

πλανημένη τε κα\ άστατοΰσα περί των τοιούτων ύπ<5-

ληψις • μήθ' δσοι (37) καταβαίνειν έκ (38) γυναι

κείων σωμάτων πρδς τήν άνδρώβη ζωήν τάς ψυχάς

δοκείη (39) τδ έμπαλιν έν γυναιξί γίνεσθαι τάς τών

ανδρικών σωμάτων χωρισθείσας ψυχάς, ή και πρδς

άνδρας έξ ανδρών μεταδαίνειν, κα\ γυναίκας έκ γυ

ναικών γίνεσθαι λέγουσιν (40), ώς τής αληθείας έστο-

χασμένους άκολουθήσωμεν (41). Ό μέν γάρ πρότερος

Ναπι ρΐ'ϊοΓ ιμιϊιίειιι ορΐηϊο, ηοη βοΐυιη ηηοά ει ίη- Ο οϋ μόνον τώ (4Γ) άστατος (42) κα\ άπατηλδς είναι

εΐ3υίΓΐ3 ει Γ3ΙΙ3Χ 8ΪΙ, ΓερΓθ1)3ΐ3 ε8ΐ, ειιιιι ϊρ83 ρεΓ

βεδε ρΓορίεΓ εοηΐΓ3Π33 ορΐιιίοηεβ βνβΓίαΐυΓ, νεηιιη

(Ίί3ΐη ιμιυιΐ ϊιιιμίιι 681, ιιΐ (μι:ϋ ΙΓ3(131, ιιϋιίΙ ίιι Γεί'ϋηι

ιΐ3(ιιΐ'3ΐιι μΐ'ιιιίικ-ϊ, ηϊβϊ νίΙΪ08Ϊΐ33 ρΓΐηείρϊιιιη €ΐψΐδ•

ςυε ιΐ3ΐιιπε ϋεΐ. Νϋΐη 8ΐ ηεςυε ηοιηίηεβ, ιιπμιε

ρΐ3ηΙίε, ιιπ|ΐκ! ρεεοπι, ηϊβϊ Μίρεπιε ίη Ιιχε αιιίπκι

(Ιείβρββ ΓυεΓΪΙ, ηβκευιιΐιΐΓ, Ιβρβυβ «αΐεηι Ίβ ρΓορίεΓ

νϊιίθ3ίΐ3ΐεηι ίιι, υΐίηυε νίΐϊιιηι 3ε ηεηυίΐϊ3ΐιι ρπεε88β

ριιΐίΐηΐ Γεππιι εΓ63ΐϊοηϊ. Αε ειτε3 ϊιίειη ςυούβηιιτιο-

άο Ιειηρηβ πίτη^αο 3εεί(1υιιΐ, υΐ ει ηοιιιο εχ ηυρίϋε

ρΓοεΓεείιΐΓ, εΐ 3ΐιίηΐ3? άείβρβηβ οιιιιι ιιιιρίίηι-ϋΐη βία-
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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(35)

(54)

(35)

Ουδέ αύιή. Α ουδέ αϋτη.

Πάντων. Α, Β παντός.

Τί}»- ονράγιοτ. Β τδ ούράνιον.

Φύσιγ ΒεΙεί Β.

Χώρατ ίχβί. Β έχει χώραν.

ΕΙ εμπαθής. Α ή έμ-αθής.

Φυρονσι. Α, Β φύρουσι.

Τρεπτφ. Β άτρέπτφ.

Τούτοις. Β έν τούτοις.

Διαμένονσιν. Β παραμένουσιν.

Άπψκησαγ. Α, Β άπφκισαν.

'ΑσραΛΪ). Β είς άσφ.

71 κακία. Α, Β έν κακία.

Βρύσασα. Α βρίσασαν. Β, βρύσασαν.

ΟίφαΗων. Β επουρανίων.

\\νωρΓβοϋί•ται. Α Β ανασύρονται.

Ιΐρύς κρείττονος. Λ Β πρδς τδ κρ;ίττο\ι.

άπεδοκιμάσθη ό λόγος (43), αύτδς έν έαυτώ (44) πρδς

τάς εναντίας υπολήψεις περιτρεπόμενος, άλλ' δτι κα\

ασεβώς έχει, μηδέν τών δντων είς γένεσιν άγεσθαι

δογματίζων, και κακίας (45) τή έκαστου φύσει τήν

αρχήν ένδιδούσης. Εϊ γάρ ούτε άνθρωποι, ούτε φυτά,

ούτε βοσκήματα, μή ψυχής άνωθεν ίιΛ ταύτα έμπε-

σούσης (46) φύονται (47) • ή δέ πτώσις διά κακίας

γίνεται, άρα κατάρχειν οίονται τήν κακίαν τής τών

δντων συστάσεο^ς. Καί πως συμβαίνει κατά τδν αύ-

τδν χρόνον αμφότερα (48), καί άνθρωπον έκ γάμου

φύεσθαι, καί τής ψυχής τήν κατάπτωσιν τη τοΰ γά-

(36) Ενδίδοντας. Β ένδιδόντες.

(37) Μήθ' ίσοι. Α άλλα μηδ' οσοις μεταβαίνειν. Β

εοιίεηι ιιιθ(1ο, ΐιίίί ιμιοι! οιιιίΐιίΐ άλλα.

(58) Έκ. Β έκ τών.

(59) \οκείι\. Α, Β δοκεί ή τδ ίμπαλιν.

(40) Αέγονσιν. Α λέγειν πάλιν ώς τής αληθείας

ήστοχηκέναι. Β λέγειν, ώς τής άληθ. έστοχασμέ-

νοις.

(41) ΆχοΛονθήσωμεν. ΒάκολουΟήσομεν.

(41") Ού μόνον τφ. Οϋ μόνον διά τό.

(42) Άστατος. Β άστατος τε.

(45) Ό Λύγος, ό (ΙεΙεΙ Λ.

(44) Έαντω. Β αύτω.

(45) Καί κακίας. Α, Β μή κακίας.

(46) Έμπεσούσης. Α, Β πεσούσης.

(47) Φύονται. Β. φύοντας.

(48) Χρόνον αμφότερα. Β αμφότερα χρόνον.
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μου συμ6αί«ιν σπουδή. ΚαΙ τδ έτι τούτου παραλο- Α <1'0 εοιινοηίαΐ οΐ οοηουπ'αΐ. ΕΙ ηοθ(1 3ΐ)δΐΐΓθΜϋ8 051

β( 3άΙ)υε 1113(518 αϋηοτηΊ β εοηιιηυη'ι βοηδα αίςυβ

ορίηίοηε, νβΓΟ ρΙοΓ3(μιο αιιΊιηηΙϊα ΓβΓιοηϊβ βχρβπΐ

ιιαίυτα ρπκίΐίΐ» οοευηίοΐ οοη]ιιιΐ(5ϋΐ)ΙιΐΓ. Ει^οηβ ιΐίοί

μοίβδί <ιιιοι1 υογ <•Ι1ί(•ί;ιί ιιΐ δΐιρβΓΧ πιιοςιιβ Γβνοΐϋ-

γώτερον (49), εΓ έαρι τά πολλά της άλογου φύσεως

συνδυάζεται. "Αρ' ουν έστιν ειπείν δτι κα\ τή άνω

περιφορά τδ έαρ έμφύεσθαι, την κακίαν ποιεϊ, ώστε

συμβαίνει (50) όμοΰ τε τοΰ κακοΰ τάς ψυχάς πληρου-

μένας πίπτειν, καΐ τάς γαστέρας τών άλογων κυΐ-

σκεσθαι ; Τί δ' αν εΓπη τις (51 ) περί τοΰ γεωπόνου (52)

τοΰ καταπηγνύοντος (55) τή* γή τάς τών φυτών άπο-

σπάδας ; Πώς ή τούτου χεΙρ συγκατέχωσε τώ φυτώ

τήν άνθρωπίνην ψυχήν, συντρεχούσης πτεροΑ(5υή-

σεως (54) τη τοΰ άνθρωπου προς τήν φυτείαν άρμη" ;

Τ6 αϋτδ τοίνυν άτοπον κα\ έπ'ι τοΰ έτερου τών λί

γων (55), επί το οΓεσθαι τήν ψυχήν τάς συνόδους έν

συζυγία (56) ζώντων περιεργάσασθαι (57), ή τάς λο

χείας έπιτηρείν, Γνα τοις φυομένοις σώμασιν έπεισκρι-

ΙϊοιπαΙηιιβ οοιινοΓβΊοπΐ νΊΐϊο8ίΐ38ϊιιπ»50»ΐιΐΓ, «Ι εοπ-

ΙϊηβϊΙ δϊιιιιιΐ οΐ αηϊιιιαδ νίΐίο οοιιιρίοτϊ 3ΐ<ιυβ ϋεΐ3υϊ,

01 ιιΐοΓΟϋ 1)ΐ ιιίοπιηι βηίιιιαιιΓιιιηι οοηο'ιρεΓε ? Οοί(] 3α-

Ιεηι (ΙϊιοπΙ βϋςιιϊδ υΌ 3{;πεοΐ3 ΓΟδΟ'Λοδ οι 3νυΐ50δ

ρ1αηΐ3πιιη δυΓευΙοδ ϊη Ιβιταιη (ΙβΠ^βΐιΙο ? ςυο ραείο

111311118 ΙίΜμίϋ 11113 €11111 [ιΐ31ΐΐ3 31111113111 ||ΙΙΙ1Ι3Ι13ΠΙ

ΙβΠ'3 υΐΐπΐίΐ ;ι|ι[ΐι<! ιΐι'ί'ιιιΐίΐ,ί'υιιιιιπνηΐο πιπί Ιιοηιΐηϊδ

βΐυιΐϊο ρΐ3ηΐ3ηι1ί (ΙοΠιιχ'ιοηο ροηιΐΒΠΗίι, (ΐιιίϋιΐδ »ιπ-

ηΐ3 8ρο1ίεΐυΓ? Ε3(1ειιι ίΐοηι 3ΐ)5υπ1ίΐ3δ β»ΐ βΐίηιιι ϊη

3Ι10Γ3 ορίηΐοηβ, δι φΓΐδ ρυΐεΐ βή'ιιηβδ εο'ιΐιιβ βοπιηι

Οώσιν (58). Ει δέ άπείποι 4 άνήρ τον γάμον, ή δέ " αυϊ "> εοιι]ιΐβϊο νϊνοηΐ, βιρ!θΓ3Γβ αΐηυβ ηιηβπ, νοί

γυνή έαυτήν της τών οδυνών (59) ανάγκης ελευθερώ

σει»ν • 5ρ' ού βαρήσει τήν ψυχήν• ή κακία ; Οϋκοϋν

ό γάμος τη" άνω κακία το κατά τών ψυχών ένδώσι-

μον (60) δίδωσιν, ή" κα\ δίχα τούτου καΟάπτεται της

ψυχή*, ή προς το εναντίον σχέσις. Οϋκοΰν άοικος έν τώ

μέσω κα\ άλήτις ή ψυχή πεπλανήσεται, τών μέν

ουρανίων άποάίυεΐσα • σώματος δέ άν οϋτω τύχοι

προς ύποδοχήν άμοιρήσασα. ΕΓτα κα\ πώς διά τού-

των έπιστατεΐν τ6 θείον τών ίντων ύπονοήσουσι, τή

τυχαία ταύτη χα\ άλόγω τών ψυχών καταπτώσει τάς

4ΡΧ*ί τήί ανθρωπινής άνατιθέντες (01) ζωής;

Ανάγκη γάρ πάσα τί) αρχή* καΐ τά (62) μετά ταύ-

την (63) συμφώνως έχειν. Ε: γάρ έκ συντυχίας αύ-

ρ3Γίειΐ(1Ί Ιβπιρυβ οΙΐδβΓνβΓβ, αϊ ϊη οοτρο» ιιβδοεηΐιβ

δεδεΐηδϊηυειιΐ. <ίνοά μ \\τ ηιιρΐ'ΐ3$ ΓβευωνβπΙ, ηιυ-

1ϊει• Ίΐοηι 86 31) ηοεοδδϊοΐβ ρβπεηάϊ ΚΙ-βηνβηι, 3ΐι-

ιιοη Βηίηιβιιι νΐΐίοβ'ιΐβδ §Γ3ν3υϊΙ? Οιιοε'ιΐΓΒ ηυρίίίβ

8υροΓ33 νϊιίοδ'ιΐβΐϊ 3ηδ:\ηι βΐ οεεβδίοηεηι βϋνβΓδυβ

31111)135 (ΙβηΙ : 3υΙ βΙΪ3ΐτι βΐΐδηιιο ηυρίίίβ βϋεοΐοδ

βιΙνυΓδϋδ ί«1 ςυο(1 εοηΐΓ3ΓΪυηι οβί, 3ηίη»3ΐη ϊηνβϋίΐ.

Εγ§ο ϋοιηϊεΊΙίο 03Γεηδ ϊηΙΟΓΪιιι βΐ ν383ΐ)ϋη<1ϋ βηίηιβ

ο1)0ΓΓ»1)ίι, ευηι β οοο1β5ΐί1)ϋδ ίΐιιί(1οηι ύεΠυχβπΐ οΐ

ΟΧΟίάβΠΐ, ΟΟΓρΟΓΪδ νΟΓΟ (δΐ Ίΐ3 3εθΊ(1βΠΐ) Γ00βρΐ3-

εαΓι οχρΟΓδ δΐΐ. ΕΙ (ΐ»οιιιθ(1ο (ΙεΊιιιΙο ροΐ' 1)33ερΓ3!-

0880 Γοΐιυδ αηϊνβΓδϊδ ϋίνίιιιιπι Νυηιοη ίιι βηίηιυηι

ίηϋϋοβηΐ, ηιιϊ ϋυϊο ΓοΓίυϊΙιβ βΐ ηΓιοηο εβΓβηΙϊ βηϊ-

τομάτου τινδςο βίος ήρξατο, τυχέα (64) πάντως κα\ 0 ΐΗΟΓαηι ύβΐ3ρ&ΐοηί ρΓίιιεϊρίβ νίΐϊο 1ιυιΐ)3ΐΐΐ38δΪ8ΐΐ3ηΐ?

ή κατ' αυτών (65) διέξοδος γίνεται. ΚαΙ μάτην της

θείας δυνάμεως οί τοιούτοι τά δντα έξάπτουσιν, οι μή

βουλήματι θείψ τά έν τω κόσμω φύεσθαι λέγο-ηες,

άλλ' ε!ς πονηράν τίνων (66) συντυχίαν τάς αρχάς

τών γινομένων άνάγοντες, ώς ούκ άν σύστασης τής

ανθρωπινής ζωής μή τοΰ κακού δόντος τη* ζωή" τδ

ένδίσιμον.Είουν ή αρχή τοΰ βίου τοιαύτη, δηλαδή κα'ι

τά εφεξής κατά τήν αρχήν κινηΟήσεται. Οϋ γάρ άν τις

έκ κακού καλδν, ουδέ έξ αγαθού τδ εναντίον φύεσθαι

λίγοι. 'Αλλά κατά τήν τού σπέρματος φύσιν, κα\ τους

καρπούς άναμίνομεν (67). ϋύκούν πάσης τής ζωής

ή αίι-όμαχος αϋτη κα\ συντυχική κίνησις ηγεμο

νεύει (08), μηδεμι3ς προνοίας διά τών δντων οίχού-

<τη« (69).

Ρι-οι-δΐΐδ ειιίιιι ηοεοδβο βδΐ, υΐ ίιΐ ςοοιΐ ρΓΪηείρίιιηι

οοιίδΟίΐυϊΙυΓ, οΐίβιη οαηι ϊρβο εοηνβιιϊαΐ. δί οηΐηι 9

03δϋ 3ΐ'ιςυο ΙβΐΓ)βΓ3Π0 νϊΐ3 3ϋου)ΐ]δ ΐηίΐ'ιιιιη οβρβΓίΐ,

ΓοιίυίΙιΐδ οΐϊβηι οηιηΐηο ειίΓδαβ ει οχίΐιΐδ ο]ϋδ βχδί-

81ΪΙ. Αο δΐιιΐΐο εΐ ϊηομίο αΚριο βίδΐιπ'.β 31) (Ιΐνίηη ρο-

Ιοηΐί3 ΐ3ΐοδ Ιιοηιϊηοδ Γβδ ιιηίνβΓ83δ ροηιΙοΓΟ νοίυη!

()υί ιιοη νο1ιιιιΐ3ΐο ιΐϊν'ιηβ γο8 ηιιιηύβηβδ ρΓοοΉοϊ 3ε

ρι-ονβηίΓβ ά'ιουηΐ, δοιΐ 3(1 ρνϊνυιη <ιιιοιηϋ3ΐη 03δϋΐη

ΓοίοπιηΙ ρΓΪηείρίβ εοπηιι (((υε ηηδευηΙϋΓ, ςαβδϊ τϊΐβ

ΙιιιπίίΐηΒ εοιίδΐϊΐυϊ ει οοιιΠαΓ'ι ηοη ροΐυίδδβ», η'ΐδΐ

νίΐίυπι οοο3δΐοηεηι οι Ίη'ιΐίυηι νΐΐα; ιΐεϋΐδβεΐ. Ουο-

ΟΪΓ03 δί ρΓΪηοίρϊιιηι νϊΐ3ί ΙβΙβ 681, εοιίδειιυβηΙΪΒ

(]ΐιο(ΐιιο ηϊιιιΪΓυηι δϊοϋΓι ρΓΐιΐΓ.ΐρίιιιιι ηιονοΐιυηΐυι•.

Νοη οιιίιη αΐϊ^χιιίβ (ϋχοΓΪΙ οχ πιβίο 1)θηυηι, ηβηιιβ βχ

ίιοιιο οοηΐΓβπυηι ηβδεΐ. δοϋ ριοιιΐ ΓιιογϊΙ 3ειηίηϊδ ηβΙιίΓα, ίΐα ΓιυεΙυδ (ΐυοίΐυο οχβροείβΓβ δοΐοπιοβ. Ει^ο

ΙοηιοΓβΓΪυδ 1)ϊο βίςιιο ΓοΓίιιίΙιΐδ ηιοΐιΐδ οηιηϊ νϊΐ* ρΓίεβπΙ βΐιιιιβ ρηοίΐίΐ, ηυΐΐα ρΓΟνίιΙβιιΙϊβ ροΓ Γ08 υηϊνοΓδββ

ρεπ'ιηβηΐβ 3ΐ«ιυβ ροπηοβιιΐο.

"Αχρηστος δέ παντάπασι καΐ ή τών λογισμών έσται ϋ

προμήθεια- τής δέ αρετής κέρδος ουδέν, κα\ πρδς

τδ (70) κακδν άλλοτρίως εχειν άντ' ούδενδς άν εΓη.

(49) ΠαραΛογώτερον. Α ϊη ηΐ3Γβ. παραδοξότερον.

(50) Συμβαίνει. Α, Β συμδαίνειν.

(51) ΕΙπχι τις. Β είποι τις.

52) Γεωπόνου. Β γεηπόνου.

55) Καταπι\γτύοντος. Α, Β καταπηγνΰντος.

(54) Πτερορ'ρ'υήσ. Α, Β τής ψυχικής πτερ\

ίοδί Τών Λόγων. Α,,Β τ. λόγ. εστί.

(5δ)-Ένσνζνγ. Β. τών έν συζυγ.

(57) Περιεργάσασθαι. Α, Β περιεργάζεσοαι.

(58) ΈχεισχριΟώσΐΥ. Λ, Β είσκριθώσιν.

(59) Όδννών. Β ώδίνων.

ΙιιυΐΐΙΊδ ίίοπι ρΓΟΓδίϊδ βπ! ι-αΐίοηϊϋυδ ηΐχβ ρπι-

(Ιβηΐίβ , Γ3ΐιΐ)0 3ΐ(ΐαβ οιιγβ : νίΠϋΐϊδ οηιοΐϋΐηβηΐυιη

ηυΐΐυιη ; εΐ 3 νϊΐϊο ϊηΙββΓίιιιι οι βϋβηυιη ββδβ ρΓο

(00) Ενδύσεων. Β έν δόγμασιν.

(01) Άνατιθέντες. Β ανατίθενται.

(62) Τά. Β. τδ.

(03) Μετά ταύτην. Α μετ' αυτήν.

ί04) Τυγέα. Α, Β τυχαία.

05) Κατ' αυτών. Α, Β κατ' αυτόν.

60) Πονηράν τίνων. Πονηράν τίνα.

'(67) Άναμένομεν. Α άναμένοΐ|Λεν.

(68) Ηγεμονεύει. Α ηγεμονεύσει.

(69) ΟΊχούσης. Α, Β ήκοΰσης.

(70) ΚαΊ αρύς τό. Β και τδ πρδς τό.
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ηϊΐιίΐυ ιΙικ-γΙιιγ. Νηηι οηπιϊη ρΓθΐ'8118 Ίιι ρη(ε5ΐ3ΐε Α Πάντα γαρ πάντως ϊπ\ τώ φέροντι κείσεται, καΐ

ΙεηιεΓε ΓαρΐοηΙϊδ 6( αιιΓοΓβηΓίδ ΙΌΓΙυηχ 8 Ίΐ:ι ι-ιιιηΐ ;

ηεπ,υε νί(α ([ΐπι1([ΐι;ιηι ϋϊίΓβΓβΙ 3 ηβνϊΐιιΐδ βΐιηεΓηβ-

10Γ6 03ΓθΐΙίΙ)ΐΐ5, απιΐ3ΐτιβιιΐοΓΐιιιι νιΐ εχρβι-Ιίϋυβ, φΙΙΙ!

ΓοΓίυϊΐϊδ ('ηϊίΙ)ΐΐ5 Ιαηφίηηι ΠικΙΪΙιιΐδ (|ΐιΊ1)ΐΐ8ίΙατη αΐΐ.-ΐδ

3(1 ηΐίιιιιι 1ιοικιι\ιιη ιικιίοπιηινο οηδίιπι φΐαδΐ Ιι»]ί-

παίιπ• .ιΐίμΐί: ιπηΙιη,-ιΙιιϊ. Νοη οιιϊιιι Ιικτιιιιι, ηιιοιΙ εχ

νίι-ΐιιΐο εοηΐΐηξίΐ, ϊηοδδβ ροΐβδί ϋβ φΐοηιιη ηηΐιιπι

εχ εοηΐΓ3ΓΪο ρπηεΐρϊυηι ΙιαΙ>β1. Ν;ιιη δίφΐϊϋβιιι νίΐβ

ηο$ΐΓ3 (ϋνίηίΐιΐί ςυϋεΓηβΙυΓ, ιΐιιΐιίιιιιι ηοη 3ΐηρ1ίιΐ8

εββε ροΙβΓΪΙ (|ΐιϊη νϊΐίοδίΐββ νίΐ:ι: ηοδίΓΧ ηοη ρπε-

βΚ. δϊη ηπίειιι ρεΓ νΐιίιπη 3ε ηεςυϊΓοιη ηββεΐηιυΓ,

ροηϊΠΐδ 3ε ρΐΌΓδίΐδ νϊΐϊοδε 3ε ηεφίϊΐετ γϊνοιιιιι§.

0υοεΪΓΓ3 ηυ^ίη 3ε άβΙΪΓΒπιεηΙα ρεΓ Ιΐίεε ε$$ε ιΐε-

ιηοιΐ8ΐΓ3υυηΙυΓ ρο$1 1ι3ηε νΐΐΛΐιι ΓιιΙιιπι ]ιΐ(ΙίεϊΜ , εΐ

ρΐ'ο ιτιβπίο εοιηροηδαΐϊο βίςυε ΐ'εηιυηεΓβΙΐο , εΐ

ψιχεηηφ^ε βΐί» :κΙ ΙοΙΙεηϋηηι νϊΐίοδΐΐίΐβιη άϊιυηΙυΓ

εΐ ΟΓβιΙιιπΙιΐΓ. Γ\;ιιη φΐϊ Ιιογϊ ροΐβδί αϊ Ιιοιηο ιιοφίΐ-

ιϊχ νίιϋφΐε εχρεΓβ βΐΐ , ςυϊ ρεΓ νίΐϊοδΐΐηΐεηι η3ΐυ$

8ΪΙ? Ουοηκχίο ίίειιι βίαεηΐη» αιιϊιιιϊ φίχαβηι δία-

(Ιίιιιιΐφίο 3(1 νϊίαιη ευηι νΪΓΐυΙε αςΐ-ικίαιιι Ιιηηιϊη!

ϊπηηβοι ροδδΐΐ, ευ]υβ ηαίιιτα 3 νϊΐΐοδϊΐβΐβ, πι ηίηηΐ,

ρπηεΐρϊυιη Ιΐϊυεί ? Πι εηΐηι ηιιΙΙυηι εχ ΙκυΙϊδ ιιιΐ-

ιιΐ3ΐΐ1ιιΐ8 Ιιοηιΐηυιη ιηοΓΟ ΙοφΓι εοη3ΐυΓ, 3ε η:ιΐιΐΓ«1ϊ

εοηϋΐιείίΐφΐε εΐ ϊη φΐ3 ϊηηυΐΓΪΙα βιιιιΐ νοεε υιεηΐΐα,

ηϊΐιϊΐ δϊΐιί (ΙείΓΪιηεηΙί 3εεϊ(1Ϊ88β ρυΐαηΐ , 8Ϊ οπιΐϊοπϊδ

αε Βϋπηοηΐδ ί•χρκΓΐϊα βΐηΐ ; εο(1ειη ιηοϋο εΐϊαιιι Ϊ1ΙΪ,

φΐϊ νΐΐΐυιη 3ε ηεφΐΐΙΪ3ΐη βχϊβΐϊηιαηΐ εβδε ρπηεϊρϊιιηι

εΐ €.τΐ!8ΐπιι νΐΐχ, 3(1 εχρείοικίαιη νϊιΐυΐοηι, ιιΐροίε

ουδέν δ βίος διοίσει τών Ανερμάτιστων (71) πλοίων,

ταίς αυτομάτοις συντυχίαις, οΤόν τισι κύμασιν, Αλ

λοτε (72) πρδς Αλλην καλών ή φαύλων συν τύχη (73)

μεθορμιζόμενος. Ού γάρ έστι το έξ αρετής (74) ί.γγε-

νέσθα: κέρδος, οΤς ή φύσις έκ τών εναντίων (75) τήν

αρχήν ϊχει. Ει μεν γάρ θεόθεν οικονομείται ημών ή

ζωή, τδ δέ (76) κακίαν κατάρχειν της ζωής ημών

συνομολογείται. Ει δέ δι' εκείνης φυδμεθα , πάντη τε

και πάντως κατ' αυτήν βιοτεύσομεν. Λήρος ουν διά

τούτων άποδειχθήσεται, τά μετά τδν τήδε βίον δι-

καιωτήρια • καΐ ή πρδς (77) άξίαν άνταπόδοσις (78),

κα\ δσα Αλλα πρδς άναίρεσιν της κακίας λέγεται κα\

πεπίστευται (79). Πώς γάρ δυνατδν έξω ταύτης είναι

τδν άνΟρωπον τδν δι' εκείνης φύντα ; Πώς δέ καΐ (80)

δρμή τις έγίνετο (81) προαιρετική τώ άνΟρώπω

πρδς τδν κατ' άρετήν βίον, ου ή φύσις έκ κακίας,

ως λέγουσι, τήν Αρχήν Ιχει ; Ώς γάρ ούκ επιχειρεί

τι τών Αλόγων (82) άνΟρωπικώς φΟέγξασΟαι, τή δέ

συντρόφω καΐ κατά φύσιν κεχρημένα φωνή, ούδε-

μίαν ήγεϊται ζημίαν άμοιροΰντα τψ λόγω (83) * κατά

τδν αύτδν τρόπον, κα\ οΤς ή κακία (84) νομίζεται

είναι της ζωής Αρχή (85) κα\ αιτία , ούκ Αν εις έπι-

θυμίαν ίλθοιεν της Αρετής, ώς Ιξω της φύσεως αυ

τών οΟσης. Άλλα μήν πάσι τοίς κεκαθαρμένοις έκ

λογισμών τήν ψυχήν διά σπουδής τε κα\ επιθυμίας ό

κατ' (86) άρετήν βίος εστίν (87). '"Αρα διά τού

των (88) σαφώς άποδείκνυται , τδ μή πρεσδυτέραν

εΤναι της ζωής τήν κακίαν , μήτ' (89) εκείθεν τάς

φΐίε εχΐΓ3 ικιΙιίΓαηι εοΓυιη είΐ , 3(Ι(1υεϊ ηοη ροβ- £ πρώτας Αρχάς έσχηκέναι τήν φύσιν, άλλα κατάρχειν

8ΪιιΙ. ΛίφΓι οηιηεβ ουϊ ΓηΐϊοηϊΙιυΒ αηϊιη:νιη ρικ^η-

ι.ιιη Ιιαίιεηΐ , νϊίαιη ςυχ ευηι νϊιΐιιΐε ΐΓηηβΐ^ϋΐιΐΓ,

δίπιιιηυ 8ΐηϋίο βρρείυηΐ αίφΐβ εοηευρϊβευηΐ. Εΐ'^ο

ρεΓ Ιιοε »ρεηε (1επιοη8ΐΓ3ΐυΓ νΐΐΊοβΐΐηΐεηι νϊΐη απ-

ΐϊ(]ΐιϊθΓεπι ηοη ε$8β : ηεηυε ϋΐΐηε ρτΐπιαιη οη^Ίηειη

η:ιΐιιι•:ιιιι ΙιαΙπιίεκε, 80(1 νίΐ;ε ηηΐυΓΧ ηυείοΓειη εΐ

εβυ83ΐη εδβε βηρΐεηΐίαιη Ι)ι:ϊ , ςυχ γοπιπι ηαΙιΐΓβηι

ιιηίνεΓ83ηι 3άΊηϊηΐ$ΐΓ3ΐ 3ΐςυε ρ;υ1)0Γη.ιΐ. Γ.ιιηι βυΐεηι

ηη'ιπια φίειηβιΐηιοάυηι εηϋΐΐοΓϊ ρίβεεί, ϊη γβπιιιι

ιι:ιΙιιγ»ιιι ρΓονεηεΓΪΙ, Ιυηε ηιΐ ηιΐιΐίπιιιιι ε;πιι οΐϊ-

μεΓε , φκκΙ ρΐαεεαΐ 3ΐςυε εοπϋ 5ΪΙ, ει ςυίϋςυΐ^

ρεν Γ:ιειι1ΐ:ιΐ(.Ίΐι εΐϊ^εηϋΐ »ι1ιϊΐΓ;ιι•ίιιιιι εββε νοίυεηΐ ,

ίιΙ ιΊΐιιιη ενιιιίειε. ΙΙ.ιικ: βιιίεπι βοιίεηΙΐ.Ίΐιι (1Ϊ8εεΓ6

ρο$8Ϊηιυ8 3ο δίηιΐΐΐΐιηΐϊηε οευϋ, ςιιϊ υΐ νΐιΙι•:ιΐ ςυί-

ήμών τής ζωής τήν τδ πάν οικονομούσαν τοΰ θεοΰ

σοφίαν. Έλθοΰσαν δέ εις γένεσιν τήν ψυχήν κατά

τδν άρέσκοντα τρόπον τψ κτίσαντι, τότε κατ' έξου-

σίαν αυτήν αίρείσθαι τδ κατά γνώμην έκ τής (90)

προαιρετικής δυνάμεως, 3 τί περ Αν έθέλει (91) τοϋτο

χαΐ γινομένην. Μάθοιμεν δ' Αν τδν λόγον έκ τοΰ τών

οφθαλμών (92) υποδείγματος, φ τδ μέν όρϊν έστιν έκ

φυσεωί ΐ° δέ μή δράν έκ προαιρέσεως ή κα\ πάθους.

Γένοιτο γάρ Αν ποτέ κα\ τδ παρά φύσιν (93) Αντί

τής φύσεως, ή εκουσίως τινδς τδν όφθαλμδν μύοντος,

ή έκ πάθους στερηθέντος τής δψεως. Οΰτως Ιστιν

ειπείν, και τή* ψυχή θεόθεν μέν είναι τήν σύστα-

σιν (94), μηδεμιΑς δέ νοούμενης περί τδ θείον κα

κίας, Ιξω τής κατ' αυτήν Ανάγκης είναι • γενομένην

ιίειη 3 η3ΐυΓ3ΐΐ30εΐ, υΐ βυΐεηι ηοηνϊϋοίΐ, εχ 3γ1)ϊ- " δέ οδτως τϊ) ιδία γνώμη πρδς τδ δοκούν άγεσθαι, ή

ΙγΙο 3ε ρΓχεεάειιΙε νοίυηΐβίε , νεί βΓΐ3ηι ει νίΐίο έκ προαιρέσεως πρδς τδ καλδν έπιμύουσαν, ή έξ έπι-

αίςυε ε.ιίαηιΐΐαΐε. Ργο ηηΐυι :ι ειιϊιιι ηΐίιριηικίο Ιϊογϊ βουλής τοΰ συνοικοΰντος ημών τή ζωή πολέμου (911)

ροΐ68ΐ βΐϊαηι ϊιΐ ςυοϋ ργχΙογ ηβΐϋΓβηι ε$1, 3υΐ νο- τδν όφθαλμδν βλαπτομένην, καΐ έν τώ τής Απάτης

Ι
(74)

(751

(76)

78)

79

80)

(81)

(82)

(83)

ΆτερματΙσνωτ. Α Ίιι ηΐ3Γ£Ϊηε Ακυβέρνητων. (84)

ΆΛΛοτε. Β Αλλο τι. (85)

Σύγ τύχη. Α, Β συντυχίαν. (5(6)

Άρβτής. Β Αρχής. (87)

Τών έταντίοιτ. Α, Β τοΰ εναντίου. (88)

Τύ δέ. Α, Β τδ μηδέ. (89)

Ή αρύς. Αϊ προς. (90)

Άγτα.τόδοσις. Β Ανταποδόσεις. (91)

Πεπίστευται. Β πιστεύεται. (92)

Δέ καΐ. Α Β δ' Αν κα(. (95)

Έγέτβΐο. Α, Β έγγένοιτο. (94)

ΆΛόγωτ. Α, Β. ;κΙ<ΙιιιιΙ ζώων. (\)5)

Τψ Λόγφ. Α, Β τοΰ λόγου.

'ΗχαχΙα. Β κακία.

Άρχ?}. Α ή αρχή.

Ο «αϊ'.Βέστιν ο κατ .

Εστίν, θείοι Β.

Τούτων. Α, Β τούτου.

Μήζ\ Α, Β. μηδέ.

Έκτης. Α ϊη ιηβηρηεδιά.

ΈθέΛει. Α, Β έθέλη.

Τών όρΟαΛ{ΐών. Α, Β κατά τδν όφθαλμόν.

Φύσιν. Α τήν φύσιν.

Σύστιιστιν. Α, Β σύστασιν αυτής.

ΙΙοΜμον. Λ, Β πολεμίου.
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β-.οτβύουσαν (96) σκότει, κα\ τδ (97) έμπαλιν καΟα- Α ΙυιιΙϊΙβ δΐΐ3 οειιΐοβ βΐϊα,ιιο είβυιίβηΐβ , 3υΙ βχ ϊιιΓογ-

ρώς πρδς τήν άλήθειαν βλέπουσαν, πόρ^ω γίνε- Ιυηιο βια,υβ οαίαπιϊΐ.τΐβ ιιβιι οειιίοπιηι ηϋβηιρίο. 113

σθαι (98) τών σκοτεινών παθημάτων. (Ιϊοϊ-ροΙΟδΙ <Ιο υιιίιιια , α ϋβο φΐΐϋβηι ββιη οοιίιΐϊΐηιιι

βΐηιιβ (Τϋ.ιΐίΐιη ο$$β, »ά ειιηι ιιυΐΐα νίΙϊοδίΐ38 οϊτοα άΊνίηιιηι ηυιηεη :ιιιϊ ιιι :ι.1 ν»Ί Ι;«ΐιι γ, οιιιιι εχΙΜ νϊΐίο-

δίΐ3ΐίδ βδδβ ηεεεδδίΐ3ΐειη. (Ιιιιιι .Ίΐιΐοηι 1ι:ιε εοηάΊΐίοηβ ι•ιο;ιΙα δ'ιΐ , 8»;ι νοίιιιιίαίο αία,υβ ;ιιΙ>ΪΙπ<> <Ιιμί

63ΐιι ηυο τϊβιιηι Γυεπί, 3ΐιΙ βχ ΙίϋϋΓα νοΙυηΐ3ΐβ ηι! ϋοηιιιιι βΐ Ιιοηβδίαιη οεηΐυδ οίαυιίοιίοηι , ιιιιΐ βχ ίιι-

δίιΐϋδ νίΐίΒ ιιοβίΓ.ι: εοΙΐ3ΐ)ϊΐ3ηΙίδ Ιιοδίίδ, νϊΐϊιιιη 61 ]:ιοΙιιγ»ιιι ο<:ιι1υπιηι 8ΐΐ5ΐίηβη1βπι , 61 ΐη ΓπιιιιΙί-, Ιειιβυη$

νίνεηΐβιη : 3ΐιΐ βΓιαπι βχ εοηΐι-ηηο ρυΓβ ϊη νεπι&Ιβιη ίηΐυεηΐεηι ρι-οευΐ 3 ΐβηβΙ)Γ08Ϊ8 αΟβεΐϊυιΐΒ βΐ νί-

Ιϊίδ βΐΐβδδβ.

Πότε ο•3ν έρεΐ τις γινομένην (99), κοΛ πώς; 'Αλλά

τήν μέν ζήτησιν τήν περ\ τοΰ πώς τά (1) καθ' έκα-

στον γέγονεν, εξαιρετέο•; πάντη τοϋ λόγου. ΟΟτε γάρ

■κερΧ τών προχείρων ήμΐν είς κατανόησιν, ών την

άντΟ,ηψιν δι' αίσθήσεως έχομεν, δυνατδν άν γένοιτο β

τω δ:ερευνωμένφ λόγω , τδ πώς υπέστη τδ φσινόμε-

νον κατανοήσαι , ώς μήτε τοις θεοφορουμένοις καΐ

αγίοις άνδράσι τδ τοιούτον ληπτδν νομισΟήναι. Πί-

οτει γάρ νοοϋμεν, φηοΛν (2) ό Απόστολος (δ), κατ-

ηρτίσθαι τους αιώνας ^ήματι θεοΰ, είς τδ μή εμ-

<?αινομένων (4) τα όρώμενα (5) γεγονέναι• οΰκ αν,

ώς οΓομαι (6), τοΰτο εΕπών (7), εΓπερ ώετο γνωστδν,

είναι δια τών λογισμών τδ ζητούμενον. 'Αλλ' οτι

μεν Οελήματι θείψ κατήρτισται αυτός τε ό αιών, κα\

πάντα δσα έν αύτώ γεγένηται ( όστισοΰν άν εΓη (8)

οδτος ό αιών, ζ> παραθεωρείται πάσα δρατή τε κα\

αόρατος κτίσις ) , τοΰτο πεπιστευκέναι φησ\ν ό "Από

στολος, τδ δέ πώς άφήκεν άδιερεύνητον. Ουδέ γάρ

έφιχτδν τδ τοιούτον οΤμαι τοΤς άναζητοΰσιν είναι,

πολλάς αμηχανίας τοΰ περ\ τούτων ζητήματος ήμΐν £

προδεικνύντος, πώς έκ της έστώσης φύσεως τδ κι-

νούμενον έκ της απλής τε και άδιαστάτου τδ διαστη-

ματιχόν τε καΐ σύνθετον ; "Αρα (9) έξ αυτής τής

υπερκείμενης ουσίας ; 'Αλλ' οϋχ δμολογεΐ τδ ετερο

γενές (10) έχεινπρδς έκείνην τά δντα, άλλ' έτέρωΟεν

πόθεν (11). Κα\ μήν ουδέν έξωθεν τής θείας φύσεως

ό λόγος βλέπει. ΤΗ γάρ αν διασχισθείη πρδς δια-

φδρους αρχάς ή ύπόληψις, εΓ τι τής ποιητικής αίτίας

έξω νομισθείη, παρ' ου ή τεχνική σοφία, τάς πρδς

τήν κτίσιν παρασκευάς ερανίζεται. Έπε\ ουν έν μέν

τών δντων τδ αΓτιον, οΰχ ομογενή δέ τή υπερκεί

μενη φύσει τά δι' εκείνης παραχθέντα είς γένεσιν •

Γση δέ καθ' έκάτερον (12) έν τοΖς ύπονοουμένοις ή

άτοπία, τό τε έκ τής φύσεως τοΰ θεοΰ τήν κτίσιν

οΓεσΟαι, κα\ τδ έξ ετέρας τινδς ουσίας ύποστήναι τά "

πάντα • ή γάρ κα\ (13) τδ θείον έν τοις τής κτίσεως

Ιδιώμασιν εΓναι ύπονοηθήσεται, εΓπερ όμογενώς (14)

πρδς τδν θεδν Ιχοι (15) τά γεγονότα• ή τις υλική

φύσις έξω της θείας ουσίας άντεζαχθήσεται (16) τφ

Οιιηιιιΐο ϊςϊΙιΐΓ άΊεεΙ «Ιϊηιιϊβ οαιιι ηβδεί , απί ηιιο-

ιιιοιίο ? Αίψιβ 63 ιμιίιίοιιι ςυΧΒΐϊο , φΐ3 δείτε <1ββΐ-

(1(:γ;ιΙιιγ, ι]ΐι;ι ΓβΙΪΟΙΙβ ιιιι:ιφι;ι•φιι' Γβδ Γαβ(3 δίΐ , 6Χ

ΟΓβΙίοηβ ρειιίΐιΐδ βχίηιεηιία βδΐ. Νβηυβ οιιίιιι αε ίίδ,

ί\αχ ιιηΙ)ί$ ιιιιίπκιϋνβΓδίι εο£ηίΐυη,ιιβ ΓαεΠίιι ε( 6Χ-

ρεάΊΐα 8ΐιιιΐ, α,ιιοπιιιι ρβΓββρίΐοιιβηι ρβΓ βεηβυιιι

3ιΓΐρΪ8βϊηΐ11Γ, ΙΐβΓΪ ρθ$8ί(, III Γ31Ϊ0 ββΓυΐ3ΐΓΪΧ 61

ΐΐ1(|1ΐί8ΪΙΓίχ , (|υθΙΙ1()(Ιθ 1(1 Ι|110(1 3ρρ3ΓβΙ , ϊη ΓβΠΙΙΙΙ

113111Γ3ΙΠ ρΐ'ΟΐΙΐΙΓίΙΙΙΙΙ 8ΪΙ, !1ΙΐίΐΙΐ:ΐ(Ινι'Γΐ:ΐΙ 3ΐηΐΙβ «'!)•

ριιοδοηΐ , η«]οο υΐ ηβε κρίιίΐιι ψιϊιίπιι ηε ηυπιϊηβ

(Ιίνίιιο Γίΐρΐίδ ει »Ι1Ι;ιιϊ8 83ηεΓι$ςυβ νΪΓίδ ί(Ι βοιιιρΓβ-

ΙκΜίκίΙιίΙο 6836 οχίίΐιηιοΐιΐΓ. Γϊιΐο οιι ί ηι ίη(β11ί@ίπ)υ8

οοηιροδίΐα βε ρβΓΓβεΙβ 6886 βχεαΐ» υργΙιο ϋβί , ίη-

(]ΐιίι Αρο3(οΙιΐ3, ιιΐ βχ ηοη »ρρηΓϋΐιΙί1)Μ8 ι•;ι •|ΐι;ΐ' εοιι-

βρίείιιηΐιΐΓ ηίςιιβ εεΐ'ηυηΐιΐΓ, Γαεΐ3 εβδβ ίηιεΙΙί^αη-

Ιιιγ. Νοη, υι ορίποΓ, Ιιοε «Ιίι-ΐιιπι^ , 8Ϊ ιρΓϋΙοιι ρεΓ

Γ3ΐίοεϊιΐ3ΐίοηε8 , ί(Ι ((ΐιικί (|ιι;<ίίιιιγ, εοξίιοδεί ρο83β

ρπΐ3Γβΐ. δβιΐ <]ΐκιιΙ νοίιιιιΐίΐΐε ηιιϊϋειΐ) ιϋνίιι;ι , Ιυιτι

ϊρδίιιιι δβεειιΐυΐΐΐ, Ιαιιι οηιιιία ςυχ βχ ίΙΙο ί;ιιΐ;ι 8υηΙ,

οοιηρο$ίΐ3 »ΐ(]υε ρβΓΓβεΐα βιηΙ ( ςιιαο!ειιη(]ΐιε Ι3Β-

ιίοιη οΐίαιη λιιίίιΙιπιι 681, ιίιιιι ςυο ιπι:> ίιιΙιΊΙί^ΊπΐΓ

0Ι11Ι1Ϊ8 (Ι νΪ9Ϊ1>ϊ1Ϊ6 61 ϊηνΪ8ΪυίΙΪ8 6Γβ3ΐΙ1Γ3 ) , Ιιυο 86

εΓβϋβΓβ ιΐίείΐ Αροδίοΐυβ, δβύ (^υοπιοϋο εοηιροδίΐβ

;ιΙφιο ρογΓι!ι:Ιλ 8ΪιιΙ, ιεπιίΑΓΐ βίςπβ ϊηνε8ΐί(;3Γβ ρι•;ι.'-

ΙΟΓΠΐίδίΙ. Νεςϋβ ιίιιιιι 3γΙ>ϊΙγογ ίιΙ (μιηιιι|ΐι:ιιιι ΐηνβ-

8ΐί^3η(1ο 333εφΐϊ ιιΐιμιυ εοιηρΓβΙιεικΙεΓβ ροδδε, πιπί

111111138 ΠοΙίϊδ ηΐΙΧδΐίΟ ΐΐε ΙΐΪ8 1'θΙΐ1Ι8 ρΓΪ 11111 ίΐ'ιιΐΐΐι!

(ΙίίΓιεαΙΟΐεδ 3ε ρεΓρ1εχίΐ»ΐε3 (•3ΐεικΐ3ΐ : ηυο ραειο

βχ εοηδίδίβπΐε 3ε δΙΐΙιίΗ ικιΐιιπι ίι] ςιιοϋ ηιονεΐιιτ,

βχδΐί(επΙ? Ιίβηι βχ δίπιρΓιεί ραιΊΐιτ ίιΙ ηιιοιΙ (Ιίηιεη-

δϊοιιίΐιιΐδ ίιιΙεΐ'ν»Ι1ί3(|ΐκ: οΐιιιοχϊιιιιι βΐ εοιηρυδίΐιιπι

68ΐ? Νυηςυίιΐ εχ ϊρδβ Μίρη-ιικι ιι.ιΐιπ•:Γ.' Αι ηοη

εοηεειΙϊΙιΐΓ ηεςυβ εοιίδΐϊΐ, ρΓορίβΓββ ςυοιΐ (ΙίνεΓίί

£βηβπδ ηΐι ϊ 1 Ια π'δ εχΙβΓ3! δΐιιΐ, ηη ιιΙϊιιιιιΙγ βΚ-

ειιικίο. Λΐΐ|ΐιϊ ηίΙιίΙ εχΐΓ3 (1ίνίιι;ιιιι ιι:ιΐιπ:ιιιι Γ3ΐίο

εεηιίι. Νιιιιι 8εΪ383 ιιΊιιΓιιίιιιι 3ε άίνΪ83 βδδεί ορ'ιηίο

ϊη ρπιιείρία ύίνεΓ33, 8°ι (]πί(1 βχΐΓ3 (•;ιιΐ8;ιηι βΠβείΓΪ-

ββιη βδδβ βχϊδίϊπιβΓείιΐΓ , 3 ςυο βπίΠείοδβ δβρϊεηΐίβ

ηρρ3ΐ';ιΐιΐ8 :ιι1 ογοιιιηΙιιιιι δυηιβΓβΙ εΐ ε0ΓΓ0{;3ΓεΙ.

!96) Βιοτεύουσατ σχότει. Α, Β βιοτ. σκότφ ή.

97) Καϊ τό. Α ή κα\ τό.

(98) Πνεσθαι. Β γενέσθαι.

199) Γιγομέτητ. Β γενομένην.

1 ) Πώς τά. Α πώς τό.

/2) Νοοϋμετ, φτχσίν. Α, Β φησ\, νοοϋμεν.

(3) Ό ΆχόστοΛοι;. ϋβίεηΐ Α, Β.

(4) 'ΈμφαΐΥομ&των. Α, Β έκφαινομένων.

ψ\ Όρώμετα. Α ίη ιιι.ιΐβίηο βλεπόμενα.

(6) ΟΙομαι. Α ίη ιη3Γ£Ϊηβ οΐμαι τοΰτ'.

ΕΙχώγ. Β οΐμαι.

Όσα, βίε. Α, Β τά έ£ εκείνου γενόμενα δ ιί18

ποτέ καϊ έστιν.

(9) "Αρα. Α ίη ηιηι-βπιο αρα.

(10) Ετερογενές. Α ϊη ηιαΓ^ΐΜβ ομολογείται τω

έτερογενώς έχειν.

(11) Έτέρωβεν πόθεν. Β έτέρωθέν πόθεν.

(12) Έχάτεροτ. Α ίη ΙεχΙα έτερον, ίη ηΐ3Γ£Ϊηβ

έκάτερον.

113) "Η γάρ χαί. Α ή γάρ δνκαί.

14) Όμογενώς. Α δμοιογενώς.

15) Έχοι. Β έχει.

16) ^Αντεζαχθήσεται. Α ΐη Ιεχία άντεισαχθήσε-

ται, ϊη ιιΐ3Γ£ίιιε άντεξετασθήσεται.
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ϋιιοηί.ιιιι ίβίΐαι• αηα «μπϋοιιι Γβτυιιι ιιιιίν6ΐ•83Πΐιη ^ θεφ κατά τδ άγέννητον (>7) τι) άϊδιότητι τοϋ δντος

0;ιιΐ8Η βδΐ, ηβε ο]ιΐ8ί1οιι οιιιη δΐιρι οιικι ηαΐυτα ββη«}- παρισουμένη • δπερ δή κα\ Μανιχαΐοι φαντασθέντες,

ΓΪ8 8ΐιιιΙ 63 ηυχ ρβΓ ίΙΙηιη ρΓΟΟΓοαΙη 5ΐιηΙ : ρ3Γ ηΐ- καί τίνες της Ελληνικής φιλοσοφίας (18) ταϊς Γσαις

ιιπΠΜΐι ιιίπυδιμιβ ορίηϊοι:Ϊ8 3ΐ)5υτ<1ϊΐ35 631, δίνβ ύπονοίαις συνενεχθέντες, δόγμα τήν φαντασίαν ταύ-

ηιιϊδ ριιΐβΐ βχ ιι:ιΐιπ•;ι ϋεί 0Γ03ΐιΐΓ;ιη), δϊνο βχ βΓια την πεποίηνται.

<]ΙΚΐρίίΙΙ11 εδδβΠΐίί! Γ68 ΟΙΙΙΙΟΐ35 ΪΠ Ιι'ΠΙΙΙΙ ΙίαΙίΙΓαπί ρΓΟ(ΙΐΙΟΙ:ΐ3 6886 : 3111 6Ι1ΙΙΙ1 .ΜΙΙ1ΚΊ1 «μιο:μιε (ΙίνίίΗΜΙΙ

ριοριίοΐαΐί 1)ΐΐ8 ικαιι ι-;«ΐ ρι-χόΊΐιιηι 6886 βχίδΐίιηαΙ/ιΙιΐΓ, δίιμΓκΙβηι ε]ιΐ3<1βηι οππι Ββο ($βηβΠ3 δίπιΐ 63 ιμιχ

ΓαεΙα 3ΐ(|ΐιβ οι-οαΐ;ι δυηΐ : αιιΐ ηΐίιμκι Π3ΐιΐΓ3 ιιι:ιΐοπ;ιΓΐδ 6ΧΙΓ3 •1ϊ νΐηηηι 65δεηΓΐ3ΐη 3(ΙνβΓ8υ3 Βίαιη ϊη-

ικμΙικ ■ι•ΐιιι•, εΐ ευηι βο εοιηρ3Γ3ΐ>ίΙυι°, ιμιχ ΓαΙΐοιιο ηοιι £«.*ηίΙχ ρΓορΓΪεΙβίϊδ , ιίιιιι δοηιρϊΙεΓηϊΐβΙβ β}ιΐ8

((ϋϊ 661, ;ΐιΙ;ΐΊ|ΐΐιΊΐιι : (|ΐιυ>1 ιΓιιιιίπιπι οΓιοιιι ΜίΐιιίοΙικί ίηκι^ίιηιΐϊ , ο ι ηοιιηυΐϋ οχ Οι'χεαηϊεα ββρ'ιβιιΐΐβ

οίδιίοιη ορίιιϊοιιίΐιιΐδ 35δεηδΐ , ρΐΌ εοΓίη δίαΐήΐϊςιιο 86ηΙεηΓΐ3 Ιίβηο ίιικι^'ιιηιΓιοίΗΜίι ΙιαυυοηιηΙ.

1]1 6Γ£0 ηιαχΐιηο βίΓυ^'οηιιΐδ οΐ ονϊίοιηυδ βαηι ςυηβ 'βς άν μάλιστα ουν έκφύγοιμεν την άφ' έκατέ-

βχ ιιΐπΐ(]Μ6 ρ»Π6 οχδ'ΐδΐίΐ 3ΐ)8ϋΓιΐίΐαίοπι ίιι ιμιΧ8ΐίοιιο ρου (19) άχοπίαν έν τή ζητήσει τών δντων, κατά τδ

(1β Γοΐΐϋδ υηίνοΓδΐδ, οχοηιρίο ΡαυΓι, ταΐϊοιιοιτι , ηιιο- Β τοΰ Αποστόλου (20) υπόδειγμα, άπολυπραγμόνητον

ιηοιίο υηυπκμιοάηιιβ ΟΓβοΙυιιι δϊΐ, βχρ!θΓ3Γβ αΐ<μιβ τδν λόγον τδν πιρ'ι τοϋ, πώς εκαστόν έστιν, κατα-

δεηιίαη ρι-χΙεπιΓιΙΙηηιιΐδ, ΙηηΙιιηι οΙΓιΙοΐ' ιΙυιιΙ»χηΐ

ϊιιϋίοβηΐβδ, «1(10(1 ιιιοΐιιβ άΊνϊηχ τοίυιιίαΐίδ 36 ϋβ-

δΐϊηηΙίοπΊδ, ειπη νοίυβπΐ, Γ6δ Ιιι ει νοίυηίαδ α.1 ββ-

86ηΙϊαιτι βΐ βΙΤβεΙιιηι Γ6(1ϊξ|Ιυ.Γ, ρπΗιιηι» ιι:ιΙιιι:ι βνβ-

ϋοΐιβ , (|ΐιί;ι (|ΐκιιΙι ιιιιι|ΐΐ(! (ϋνϊηη ρθΐ68ΐ38 63ρί6ΙιΙ£Γ

ριιπίΟΓ βΐ 3ΓΐίΓιεϊθδ6 νοΙιιοΓΪΙ, ΚΙ νοίιιηίαΐβιη νηηηπι ,

ϊηβΠίοαοεηι 61 3ΐ)8<]ΐΐ6 εϋεείνι 6δ86 ηοιι ραΙίΙιΐΓ. Υο-

1ιιηΐ3ΐίδ 3υΐ6ηι εχδίδίεηΐϊβ αίςυβ βιιΐΐδίαηΐία , οβδεη-

ΙΪ3 631. ϋιιηι ηιιΐΰΐη Ιι'ιΓαιϊοηι «Ιίνί5:ο δϊηΐ Γβδ ιιιιϊ-

ννι^ΐ', Ιιιιη Ίπ Ϊιιΐ6ΐ1βε1ιΐ3ΐ6 (ιμιοιΐ ειιιη ηιοηΐβ 8θΐ3

εοη5ΐ»ΐ ει ϊηίεΙΙίςεηδ 681 , ιιιιη ηιβιιΐβ δοΐβ αΐπ,ιΐΰ

ϊιιΙο1Ιΐ£6ΐιΐία εβΓηίΙιΐΓ βΐ οοιηρΓβηβηιΙϊΙιΐΓ ) , Ιιιιη ίπ

(οιροΐ'.ιΐο , ΊηΙεΙΙβεΐυαϋυηι ηιι'κΐβιη ΟΓββΙυχ» ηοιι

λείψομεν, τοσούτον παρασημαινόμενοι (21) μόνον,

ότι ή ορμή της θείας προαιρέσεως, δταν έΟέλει (22),

πράγμα γίνεται , κα\ οΰσιοϋται τδ βούλευμα (25)

ευθύς ή φύσις (24) γινόμενον, της παντοδυνάμου

εξουσίας, όπερ άν σοφώς τε κα\ τεχνικώς έΟέλη (25),

μή άνυπόστατον ποιούσης τδ θέλημα. Ή δέ τοΰ θε

λήματος ύπαρξις ουσία εστί. Διχή δε διακρινομέ

νων (2ύ') τών δντων, είς τδ νοερόν τε καΐ σωματικόν

ή μέν τών νοερών κτίσις ού δοκεϊ πως άπάδειν της

τοϋ ασωμάτου φύσεως, άλλ' έκ τοΰ σύνεγγυς είναι τδ

άειδές τε κα\ άναφές και άδιάστατον δεικνύουσα (27).

"Οπερ δή και περί τήν ύπερκειμένην φύσιν ύπονοών

τις οΰχ άμαρτήσεται. Της δε σωματικής κτίσεως έν

νίϋοΙϋΓ »1ίι|ΐιο ιηοάΌ (ΗδετορβΓβ 30 (ΗνβΓδΑ 6556 αϊ) « άκοινωνήτοις ώς πρδς τδ θείον τοις Ιδιώμασι Οεωρου-

ΐηοοΓροΓΟΪ ικιΙιΐΓίΐ , 86ϋ βδδβ εχ ρΓορίηςιιο, (|ΙΙΪρρβ

«ιιιιι ϊ(1, ιμκκΐ νϊδυιιι 61 ΐ30(υιιι,<1ίηιεηδΊοη6ΐη 3ΐηυβ

ΐιιΙΟΓναΙΙυιη εΟΊΐβίΙ, οδίοηιίαΐ. Οικκΐ ιιΐ'κ^ο δι ςιιϊδ

01Ϊ3Π1 (1β 81ΐρΓ6Π)3 ΙΚιΙΐΙΙΉ δΙ1δρίθ6ΐΐΙΓ, Π0Π 6ΓΓ:ΐ1)ί(.

ΡΟΓΓΟ < ΙΙΙΙΙ 0ΟΓρθΓ03 0Γ63(υΓ3 ΪΙΙΙΟΓ 63δ ρΐ'ΟρίΊΟΐα-

163 ιμιχ ηυΙΙαηι ειιηι ιΐίνϊηο Νιιιιιίηε 6θηιιηυηίοηοη

Ικιΐιοιιΐ, δρεεΙεΙαΓ αΐηιιβ οοηδίϋβΓεΙυι* , εηςιιο ρο-

Ιίδδϊιιιιιηι 111:1311:1111 ίΙ1:ιηι ύίϋϊειιΐΐαΐοηι 30 ροΓρΙοχϊ-

Ι.-ιΐοηι ΓβΙίοηΐ Ίη^εηοΓβΙ , ηιιχ πιϋο ρβΓδρϊοβΓβ ιιΐιμιο

αηίηΐ3(1ν6Γΐ6Γ6 ηοη ροΐβδί, ηυο ραο>ο οχ ίηνίδΊΙιϊΗ

βχδΐιΐβπΐ ίιΐ (]υοϋ νϊιΐβΐυτ ? οχ εο ςιιοιΐ Ιβοΐιιιη οίΤιι-

βίΐ , δοϋιΐυηι βκμιο (Ιιιπιιιι ; εχ ϊικΚΊίιιίΙο ϋεΙΙιιΊΐυιη ;

βχ 60 ιμκκΙ (Ι ςιΐ3η1ίΐ3ΐίδ εΐ ηιηοιιίίικΙΊιιίδ εχρεΐ'8

μένης• κα\ ταύτην (28) μάλιστα τήν πολλήν άμη-

χανίαν έμποιούσης τψ λόγω, μή δυναμένου κατιδεϊν,

πώς έκ τοΰ αοράτου τδ όρώμενον ; έκ τοΰ άναφοΰς τδ

στεόίδν κα\ άντίτυπον, έκ τοΰ αορίστου τδ ώρισμένον,

έκ τοϋ άπόσου τε κα\ άμεγέΟου (29) τδ πάντως μέτροις

τισ\ τοΤς (50) κατά τδ ποσδν θεωρουμένοις περιειρ-

γόμενον ; Κα\ τά καθ' Ικαστον όσα περί τήν σωματι-

κήν καταλαμβάνεται φύσ'ν, περ\ ών τοσοΰτόν φαμεν,

ότι ουδέν έφ' έαυτοΰ τών περ\ τδ σώμα 9εωρουμένων

σώμα έστιν, ού σχήμα, ού χρώμα (51), οΰ βάρος, οΰ

διάστημα , ού πηλικότης (52), ούκ άλλο τι τών έν

ποιότητι (55) θεωρουμένων ουδέν, άλλα τούτων έκα-

στον (54) λόγος εστίν ή δέ πρδς άλληλα συνδρομή

631, Ίιΐ «ιιιο•1 (ΐιιιιιΐιιο ιιιεηδίιιΊδ ηιΓι1)ΐΐ5«ΐ3ΐιι , ςιΐ33 ρ τούτων κα\ Ινωσις σώμα γίνεται. %πύ ούν αί συμ-

ροΓ (|ΐκ\ιιΙίΙ:ιΙ«Ίΐι ίηΙοΙΓιξίιηΙυΓ, πιιιΐίιιοΐιιΐ' '! Ει (]ϋθί- πληρωματικα\ τοΰ σώματος τιοιότητες νψ (Γιΰ) κα-

«'ΐιιιιμιο 3ΐία δϊιιςιιίαΐίπι είΓ03 οοΓροΓοαιη ιι;ιΙιιι:ιιιι ταλαμ6άνο>/ται κα\ ούκ αΙσΟήσει, νοερδν δϊ τδ θείον,

εοιιιρίΌΐιεηιΙιιηΙυτ (Ιβ (]υϊοιΐδ 1:ιιιΙιιιιι (Ιϊεϊηιιΐδ, (|ϋθϋ τις πόνος (50) τών νοητών τά νοήματα κατεργάσα-

ηΊΙιϊΙ οαΓυιη ΓΟΓυιη , ςυίβ 0ΪΓε3 οοΓριΐδ οοηδΊ«1θΓ3ΐι- σΟαι ; Τβν ή πρδς άλληλα συνδρομή τήν τοΰ σώματος

Ιιιι•, ρβΓ 8656 εοΓρϋδ 6δΙ , ηοιι Ιϊ^ιΐΓ:! , ηοη οοΙογ, ήμΐν άπεγέννησε φύσιν. Άλλα ταύτα μέν έξω τοΰ

(17) Άγένγτιτοτ. Β άγένητον.

(18) Φιλοσοφίας. Λ ίιι ιιιαί'^ίιιβ σοφίας.

(19) 'Α^' έχατέρον. Α, Β έφ' έκάτερον.

(20) Κατά τό τοϋ ΆποσζόΛ. Β κατά τδν 'Λπό-

στολον.

(21) Παρασημαινόμενοι. Α παρασημαινάμενοι.

Β παρασημηνάμενοι.

(22) ΈΟέΛει. Α, Β έΟέλη.

(25) ΠούΛευμα. Λ, Β. β'ούλημα.

(24) Ή φύσις. Ή ιΐείοιιΐ Α, Β.

25) 'ΕΟέΛΐ]. Α, Β έΟελήση.

(20) \ιαχρινομένι•»• . Β διηρημένων.

(27) Δεικνύουσα. Λ «ΙοΙβΙ. Β Ιΐίΐιβΐ δεικνύουσαι.

(28) Ταύτην. Α, Β ταύτης.

■ (29) ΆμεγέΟου. Α άμεγέΟους.

(50) Τοϊς. Β τοΰ.

(5ΐ) Ού σ//)μα, ού γ^ωμα. Β ού χρ., ού οχ.

(52) Ού π'ηΛικότης. Α ή πηλικότης.

(55) Έν Λοίύτητι. Α ;«1(1ίΐ καταλαμβανόμενων.

(54) "Εχαστον. Β έκάστω.

(55) Νφ. Β έν νώ.

(50) Τις πόνος. Λ, Β. τίς πόνος τφνοητώτά νοητά

κατεργ.
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προκειμένου παρεξετάσθη (57). Τδ δε ζητούμενον ήν, \ ιιοη βΓανϊΙηκ ει ροηιΐιΐδ , ιιοη (Ιίιηεηδϊο 3ΐ(|υο ΊιιΙβΓ-

εϊ (58) προϋφεστήκασιν αί ψυχα\ των σωμάτων, πότε

ή πώς γίνονται. Κα\ τούτου χάριν ήμϊν περί (59)

τοΰ πώς £ήτησιν ώς άνέφικτον ούσαν άπολυπραγμό-

νητον άφήχεν 6 λόγος. Περ\ τοΰ (40) πότε τα; αρχάς

αϊ ψυχαΐ της υπάρξεως έχουσιν , ώς άχόλουΟον δν

τοις προεξητασμένοις , ζητεϊν χαταλείπεται. Εί γάρ

δοθείη τδ πρδ τοΰ σώματος εν ίδιαζούση τιν\ χατα-

στάσει την ψυχήν βιοτεύειν ' ανάγκη πάσα τάς άτο

πους έκείνας δογματοποιίας ίσχύν ϊχειν νομί£ειν (41)

τών δ•.ά κακίας τάς ψυχάς είσοικιζόντων (42) τοις

σώμασιν. Άλλα μην έφυστερίζειν τάς ψυχάς (45)

τήνγένεσιν, κα\ νεωτέρας (44) της τών σωμάτων

είναι συμπλάσεως (45), ουδείς αν τών ευ φρονούν-

των ύπονοήσειεν, φανεροΰ πάσιν δντος δτι ουδέν τών

νηΐΐιιιιι, ιιοη ηιΐ3ΐιΓιΐ33, ηοιι αΐίικί ι|ιιιιΙι|π;ιιιι ρι•οΓ-

$Η8 οΟΓαπ), ςυίΒ ρει• ηιιβίίΐαΐβιη εοιηρΓβηειηΙιιηΙιΐΓ,

3ΐι1 ίηΙε11ί£ΐΐηΙιΐΓ, $6(1 ιιιιιιιηΐ|ΐιοιΙιμιι; Ιιοπιιη Γ&ΐΐο

3ΐςυε ρΓοροΓίϊο βδΐ, Ιιοπιιη αιιΐι>ηι ίηΐβΓ δββο εοη-

ουίδΐΐδ ηΐηιιο υηϊΐίο, εοι•ριιβ ΠΙ. Οιιοηίαιη ϊβίΙιΐΓ β*

((ΐιηϋΜΙυϋ, βχ ψπΐιιΐί εοι•ριΐδ εοιίδίοΐ, ιηειιΐβ, ιιοη

δεηβυ εοηιρΓβΙιεηιΙιιηΐιΐΓ , αΐ(]ΐιβ ίηΐβΐΐεείιιβίε αε

πιεηΐε εοηβίαηδ, ιηεηΐεσ,ιιεεοιιιρι-βΙιβηδίΙιΠο, Ναηιεη

ϋίν'ιηιιιη εβί : ςυίϋ ηε§οΐϋ βδΐ βϊ (|ηο(Ι εί ηιβιιΐε

εοηδίαΐ, βϊ ΊηΙε1ΙΪ8βηΐϊα οοτηρΓοΙιβηιΙϊΙΠΓ , εΠίεεΓε

εα (]ΐι;β ηιεηΐβ ινπιιιηΐιπ' εί ϊιιΐε11ϊ§υηΐιΐΓ? ηιιοπιιη

ίηίει• ϊρ8α εοηοίιι•8ΐΐδ εοΓροπβ ηοϋϊδ βεηεηνίΐ ηη,

Ιυΐ'αιη. 8ειΙ Ιι%ε ςπίΟειη εχΙΓβ ρΓοροδίΐιιιη οΙιίΙεΓ

εχίίπιίηαΐ.ι, βχρίίοαία ;ι ι ■ 1 1 1 ο εχειίδβα δ'ιηΐ. ()ιι:Γδΐίο

άψυχων κινητικήν τε και αύξητικήν έν αύτώ (46) δύ- Β αυΐβιιι 8γϊΙ, βηηοη αιιϊηιχ ηηΐε εοι-ροι-3 εχδΐίΐε-

ναμιν έχει. Τών δ' έν νηδύϊ (47) έντρεφομένων, οδτε ΓΪιιΙ, εί ίη γογοιιι ιι:ι!ιιι ;μιι ρπχΐυει»: δίιιΐ, ςιιηηιΐο,

ή αϋξησις, ούτε ή τοπική κίνησίς έστιν (48) άμφί- 81 φιοιηοϋυ βχδίδΐ3ηΙ, »1ηιιβ Μείτεο εαιιι η,ιι.τδΐίο-

βολος. ιιειιι, (|ΐιοιιιοιΙο Ιΐίβ ■ εχδίδίεΐ'εηΐ, ιι! ηιιβηι ."ΐδδεφιί

3ΐ<(ΐιο εχροϋίτβ ηοη ροδίεΐ, ειιποδβ ϊηνεδΐί§3Γ8 αΐηυβ δειυΐΗΠ ογοΓιο ηοβίΓβ ρν:ι•ΐΡπΐΜδίΙ. Ιΐο^ΐ:»!

3ΐιΐ(ΐιι δεευιιιΐυιη εβ, ςυ;ε αηΐεΐιαε εχαηιίιιανίηιιΐδ, ία <|ΐιαεΓαΐυΓ. ψιαηιΐυ ΒηΙιηχ ρπηείρί» δπί οΓΐιιβ βι

εχΐϊδίεηΐϊχ ΙιηΙιευιιΐ ? Νηιη $ί ϋαΐυιη ίυβπΐ ςιιοά 3η1β εοΓριΐδ ίη ρβευΐίαιϊ φια<1ηηι δίαΐίηηε ηπϊιιιπ

νϊναί, οιηιιΊιιι) ηβεεδδβ ε*1 ιιΐ βυδυπίβδ ίΙΙβδ βεηίειιΐίηβ 61 Πείβδ ορϊηίοηεδ εοτυπι ςυί ριορίει- νίιΐο-

βίΐ3ΐεη» αιιίιΐ)3δ ίη εθΓροι•3 άβάαη νοίιιηΐ, νΪΓεδ 1ΐ3ΐ)8Γ0 ρυΐεηπίδ. Εΐιϊιιινειο ροδΙειίοΓεπι ε«ε ογϊ-

ς'ιηειη ίΐηϊιηαπιιιι, ίρδαδηιιβ ΓβεεηΙίοΓβδ εβδβ εοΓροΓυιιι εοηιροδίΐϊοηε ηεηιο δβηβ ιηειιΐε ριαΐΐΐίΐαδ ίη

αηίιηιπη ίηίΐαχει-ίι, οιιιη ιιιαηΐΓββΙαιη αο ρεΓδρίειιιιηι δίΐ οηιηίΐιυδ (]υο(1 ηίΐιίί εχ ίιιιιηίιηϊδ 1ι»1ιε3ΐ

ίη δβδβ νίηι ηιονεηϋί ικπίΙ.ί- βίςυε εΓεδεεηϋί. ΑΙ εοπιηι ςυϊ !η ιιίετο ηυΐΓίυηιιιτ, ηειιιιβ αιιςιηειιΐυηι

εί ίηεΓειηβηΙυπι, ηβςιιβ ϋβ Ιοεο αιΐ Ιοευπι ηιοΐυδ εοηίΓονεΓδίΐδ βϊ 3ΐιι1)ί§ιιυδ εδί

Αείπεται ουν μίαν χαΐ την αυτήν ψυχής τε χα\ β Κε1ίη<|υ)ΙυΓ ίβίΙιΐΓ, υ! ριιΐβπιιΐδ, υηυιη ει ίιίεηι

σώματος αρχήν της συστάσεως οΓεσΟαι. Κα\ ώσπερ ηιιίιιΐίο ε! εοτρΟΓΪδ εοηί,ΓιΙιιΙϊοηίδ ρΓίηείρίιιηι εδδ«.

της £ίζης τήν άποσπάδα λαδοΰσα παρά τών γεηπό- Αε ςιιειιιηιΙηιοϋΊιπι Ιβιτί δί δΐιτεϋΐιιιη βϊ) Γδϋίεβ

νων ή γή δένδρον έποίησεν, ούκ αυτή τήν αΰξητιχήν βνυίδυηι, βΐι 3£ηεοϋδ βεεορεΓΪΙ, ΒΓΐιοΓειη ΐικίε εΠί-

ενΟεΐσα τφ τρεφομένω δϋναμιν, άλλα μόνον τάς πρδς είΐ, ηοη ΐρδ3 νϊιη ιπιςεδεεικϋ εί ςυοϋ ηιιΐπΐυτ ϊη-

τήναδξησιν άφορμάς ένιεϊσατψ έχχειμένφ(49)• οΰτω ]ίεϊεηδ, δειΐ ίικτειικ'ΐιΓι ϋιιιιΙ:ιχ:ιΐ ηιαΐ8Π3ΐη ηίςιιβ

φαμεν, χα'ι τδ έχ τοΰ άνθρωπου άποσπώμενον πρδς $ιι1)δϊϋίιιηι δί1)ΐ ίιΐδϊΐο ίιηιηίΙΙβηδ : Ϊ13 ιΐίείιηιΐδ εΐίαηι

άνθρωπου φυτείαν, χα'ι αΰτδ τρόπον τινά ζώον είναι

έξ έμψυχου Ιμψυχον, έκ τρεφομένου τρεφόμενον. Εί

δε μή πάσας τάς της ψυχής ενεργείας καΐ κινήσεις

ή βραχϋτης άποσπάδος (50) έχώρησε, θαυμαστδν ου

δέν. Ούδε γάρ (51 ) έν τω σπέρματι σίτος εύΟϋς κατά

τδ φαινόμενον στάχυς εστί ( πώς γάρ (52) τοσούτον

έν τοσούτοι χωρήσειεν ); άλλα τής γης αύτδν ταϊς

καταλληλοις τιθηνουμένης τροφαϊς, στάχυς 6 σίτος

ί(1 <]υο(1 6χ Ιιοιιιίιιε :ι ν ■ 1 1 ϊ 1 1 1 1- αά Ιιοηιίιιίδ 83(ϊοηεηι,

ίρδυηι (|ΐιοςιιε ηΐΐηιιο ηιοΛο βηϊηιηΐ 6886, εχ 3ηίηΐ3-

Ιο 3ηϊιη3ΐιιιιι, εχ εο ιιιμιΙ ηιιΐιίΐιιΐ' ίιΐ ηιιοιΙ ηυιηΙυΓ.

1>ιιοϋ δί ηοη οηιιιίδ ηηίιικί! εΙ1ίιίειιίί»8 ρ:ιι ίΐιτ 3ε

ιηοΐιΐδ εχϊ§υίΐ3δ δυτειιΐί ανιιΐδϊ εαρεΓϋ ροίπίΐ, ηΊΙιίΙ

ηιίηιηι. λοιμιε εηϊιιι ίη δειηϊιιε Γππποιιΐιπιι, (|ΐιοι1

ςιιίιίεηι ηρρπι•εαΐ, ρι•οΓιΐιΐΐ5 χρίΐ'3 681 ( ιιβπι ςηο

ρ30ΐο ΙαηΙιιιη ίη Ι^ηΙίΙΙο Ιοειιηι ΙιηυεΓΒ ρηΐιτϊι ?),

γίνεται, ούκ έξαλλάσσων (55) έν τή βολή (54) τήν φύ- Ο δειΐ 16ΓΓ3 ΓπιιιιοιιΙπιιι εοιινεηίεηΐίυιΐδ εί »ρ1ίδ ηιι-

σιν, άλλ' έμφαίνων (55) έαυτδν καΐ τελειοϋν (50) τή ΙπεπΙβ αΐίιιιοηΐίδ, ίη δρϊοηιιι Γι-υιηειιΙιιιιι εναιίιΐ,

της τραγής (57) ενεργεία. "Ωσπερ ουν έπ'ι τών φυομέ- ηοη ίιηιηυίβηδ ίη {•1ε1ια ιι»1ιιΐ'3ΐη, βοιΐ εχδειειίδ 38

νων σπερμάτων κατά λόγον (58) ή αύξησις έπ\ τδ ρΓοϋβηδ, εί 3ΐ)δθ1ιι(ιιιη «ε ρεΓίεεΙυηι 8636 Γει1(1εηδ

τέλος (59) πρόεισι • τδν αύτδν τρόπον καΐ επί τής αυχίΐίο ηιιίπηιεηΐί. ΟιιειιιηΟηιοάυηι ίβίΙιΐΓ ίη ηα-

(57) Παρεξετάσβη. Α παρεςετάσΟω. Β παρεξ-

ητάσθη.

(58) ΕΙ. Α, Β εί μή. Αϊ ψυχαΐ τών σωμ. Β. τών

σωμ. αί ψ.

(39) Περί. Β τήν πεοί.

(40) Περί τον. Β περ\ δέ τοΰ.

(41) Νομίζειν. Β νομίσαι.

(42) ΕΙσοιχιζόντωγ. Β ένοικιζόντων.

(45) Τάς ψυχάς. Β τών ψυχών.

ί44) Νεωτέρας. Α, Β νεωτέραν.

(45) ΣνμτιΛάσεως. Α διαπλάσ.

(40) Έν αύτφ. Α, Β έν έαυτώ.

(47) Δ' έν νιχδνϊ. Λ τή νηδύϊ. Β οε τή νηδύϊ.

(48) Κίνησίς έστιν. Κίνησίς έστιν αμφισβητήσι

μος τε και άμφίβ.

(49) 'Εκχειμένφ. Α, Β έγκειμέν<;>.

(50) Άποσπάδος. Α τής άποσ-.

(51) Ονδέ γάρ. Α, Β ουδέ γάρ ό.

(521 Πώς γάρ. Α, Β πώς γαρ αν τό.

(55) 'ΕζαΛΛάσσων. Β έξαλλάττων.

(54) ΒοΛή. Λ, Β βώλω.

(55) 'ΕμφαΙνων. Α, Β έχφαίνων.

(50) ΎεΜιοϋν. Α, Β τειλειών. •

(57) Τροφής. Α ίη π>3ΓΕΪηθ φύσεως συνεργία.

(58) Κατά Λόγον. Α, Β κατ' ολίγον.

ί59) ΤέΛος. Λ, Β τέλειον.
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*<•ριιϋΙΐιΐ5 $6Π)ϊηΐ1)ΐι$ ϊηοΓοηιοηΐιιιη ρ.ιυΐαΐίηι 3(1 ρβΓ- Α ανθρωπινής συστάσεως, πρδς λόγον (60) της σωμα-

ΓβΟΙϊοηβιιι ρπ>£ΐ•βα"ιΙυΓ : οικΙριιι ιιιοιίο ίη Ιιοιηίηιιιη

ςυοηιιβ Γοπηαΐϊοηβ αίςυβ οοηβΐίΐυΐίοηε ρΓο γ.ίιϊοιιο

30 ρι-οροΓίΐοηβ οοΓροΓβα; ηιβξηϊίικίίη'δ, ηηίιικι- ο,ιιο-

ςιιβ ροΙεηΙΪ3 ηρρ»Γ6ΐ αΙ(|υοβΙυοοΙ : ρΓΪιηυιη ςυϊύεηι

ροΓ νϊηι ίΐεηιΐϊ ϊϊηιυΐ 3ΐ(|υε πιι^ιίκΙϊ ηβ ςυκ ϊη υΙβΓΟ

οΠϊηςιιηΐιΐΓ, δεβο ίιΐδίηιιηηδ ηΐιμιο ίηηβδεεηβ (ο) ;

ρο$1 Ιιχο υογο (Ιοηιιιη δβηΐϊεηά'ί ϊη Ιυοβπι ρι-<><1 ικ-ιϊη

ι Ϊηι1ιιεβιΐ8, 3ΐςυβ Ϊ13 (Ιείηοερβ φΐ3δ'ι ΓπκΙιιιη ψιριιι-

1 ϋααι, 3ΐιοΐη ]:ιπι ρ1:ιιιΐη πιεάΊοοηΙΟΓ εχδοι-ειίδηο ρι-ο-

ιΐοηδ Γαιίοηβ ρποιίίΐηιη νίιη, ηοη ιιηϊνεΓδβηι δϊηιιιΙ

ϊη ιιιηιιη οοικίιιοοηι τερβιιΐβ, 88(1 ιπκι ειιηι ΒΐΐΓ-

βοιίο εΐ ηχοΓοβοοηΐο ρ1»ηΐ3, ροΓ οοηδβηΐ3ηουηι οι

οοηιρείεηίβηι ρΐΌ»Γεδδυηι βΐιΐυβ ρΓοίβοΐιιπι ΟΓΟδοεη-

Ιεηι ει βιιςεδοεηΐεηι. Οιιοηκιηι ι^Ίιιιγ ίιΐ ςηοά ηΐι

τικής ποσότητος, κα\ ή της ψυ-Λής διαφαίνεται δύνα-

μις• πρώτον μέν δια τοϋ θρεπτικού κα\ αυξητικού

τοις Ινδοθεν πλασσομένοις έγγινομένη. Μετά ταΰτα

δε τήν αίσθητικήν χάριν τοϊς εις φως προελθοΰσιν

έπάγουσα, είθ' οδτω, καθάπερ τινά καρπδν, αύξηθέν-

τος ήδη τοΰ φυτοΰ, μετρίως (61) τήν λογικήν έμφαί-

νουσα δΰναμιν, ού πάσαν κατά τδ άθρόον, άλλα τ?ί

αναδρομή τοΰ φυτοΰ δι' ακολούθου προκοπής συναυ-

ξανομένην (62). Επειδή τοίνυν τδ έκ των έμψυ

χων είς άφορμήν έμψυχου (63) συστάσεως άποσπώ-

μενον, νεκρδν είναι ού δύναται (ή γάρ νεκρδτης κατά

ψυχής στέρησιν γίνεται• ούκ άν δή (64) προσλάβη

(05) τήν ϊξιν ή στέρησις )• έκ τούτων καταλαμβά-

νομεν τδ κοινήν τω έξ αμφοτέρων (66) συν.σταμένω

ηιιίιτοΓίδ 3(1 ιιιιιΙγι ί;ιιιι εΐ 03ΙΙ83Π1 3ηΜηηιί οοιίδΐί- Β συγκρίματι, τήν είς τδ είναι πάροδον γίνεσθαι (67),

ΐιιΐΐοηϊδ ηνοΙΙίΐιιΐ', ιηοΓίιιυιτι ε88ε ηοη ροιεδί (ιηοι•-

ΓίΙίΐηκ εηϊιη ροΓ ίΐηϊηκρ ρπτβΐΊοηεπι Ιίΐ; ηοη αιιίοιη

ρηναΐΐο ΙιβυϊΙυηι 3ηΙ'είρ3νεηΙ), εχ Ηίδ ιΙερΓΟίιειι-

(1ί•ΐ!ΐΐδ Γοιιιηιιιηοιιι ει ϊη ιιηηιιι ίαΌηιηιιβ Ιεπιριΐδ οοΐ-

1 η 1 1 1 1 ιι ϊη^ΓΟϋδΐιιη εΐ 3ΐϋΐιιιιι η(1 05δβηΓΐ3ΐη ρβΙεΠοτϊ

βί οο3βηιεηΐ3ΐΐοηϊ βΐφιβ οοαίϊΐϊοηϊ, ηιι.Έ εχ βιιιΐιο-

Ιιυδ (εοΓροΓε βοϊΓιοοΐ ει αηπιι.ι) οοηδ(3ΐ εΐ οοβ'ρδοϊΐ:

ηεφίε Ιιοε ρπυβ εχδϊδίεηΐο, ηεπ,υβ ϊϋη ροδίβτϊηβ

αοοεάΌηΙε. Ρογγο Γ3ΐΊο ηεοβδδβπο Γιιίπηιιη ρπβνϊ-

(ΙεΙ, ιιΐ 3ΐΊ(|ΐΐ3ΐΐ(1ο ϊηιτειηεηΐιιηι ηηϊηΐίπιηι ηιιηιειϊ

οοηδίδίαΐ, ηβε ιιΚεπιΐδ ρΓΟ^ΓεάίβΐιΐΓ, ηε ροι-ρείιιο

(Ιπιιΐ ηβΐυΓβ, δειηροΓ ίηεηβ, φιχ ηϋ:ε μοκί αΐϊηβ εχδϊ-

Βΐηηΐ, ηιβηβηδίιΐΐεπυδ ηοηυηςυβηιηιονεπ ϋβδ'ιηεη».

Οβιΐδβιη βυΐεηι ευΓ ηοβίΓβηι ο,ιιοπυο ρΓΟΓβιΐδ »1ϊ-

φΐ:ιιι<!ο ηηΙιΐΓ3ΐιι ΒίβϋΗβηι ίϊβΓΪ οροΠ.631, ηβηο 0886

ρπΟηιιΐδ, ηιιθ(1 ουιη υηιιιίκ ιι3(ιιγ;ι <\υχ βεηδίΐδ εΟΊι-

βίεηδ ηιεηΐε βοΐβ οοηιρΓβηεηάΜΐυΓ, ΐη βιιο οοηιρίκ-

ιπηηΐο 80 ρίβηϊΐυύίηε οοηβΐδίβΐ, ρΓθ1)3ΐ)ί1β 30 ρβΓ

681 Ιιιιιιΐ3ΐιιιιιι (|ΐιο([ΐι<) ίιΐίφιπιχίο μπιιΐδ 3(1 Γιηοιη ε886

ρΐΊ-νίΜΐΐιΐΓΐιηι (ιΐ3ΐιι ηβ Ιιογ (|ΐιίι1ι'ΐιι :ι1> 63 ικιΐιιΐ'.ι,

»|ΐι:« ηοη δοηδο, βειΐ ιιιοηΐε οογπΊΙιιγ, ϊΐϊειιιιηι 681),

ηβ δοιηρρΓ ϊη άεΓβοΙυ οοηδρίοί οχϊδίϊηιοΙιΐΓ. Νηηι

«Ιϊοπιηι ροδί 3ΐ'ΐ3 δϋϋΐηίΐε εχδΐδΙβηΓιιιηι δεηορβΓ 30-

οεδδϊο ιιΐ'μιιίι ιικίιίΓηιη 088ε ίιιιρθΓΓο(•ΐ3ηι. Οιιηι \ζ\ΐυτ

ρι'ΐιιΐδ Ιιιιιιΐ3Μΐιιιι 3(1 8ΐΐ3ΐιι ρίοηίΐυάϊηοιη ρεΓνοηΟΓίΙ,

οοηδϊδίεΐ οιηηίηο ίΐιιχιΐδ Ιιΐο ηηΐιιπο ιηοιιΐδ, (μιίρρο

ούτε τούτου προτερεύοντος , οδτ' εκείνου έφυστερί-

ζοντος • στάσιν δέ ποτέ τής τοΰ άριθμοΰ των ψυχών

αυξήσεως, άναγκαίως προορά 6 λόγος. Ώς άν μή δια-

παντδς (5έοι ή φύσις, άε\ διά τών έπιγινομένων έ-\

τδ πρόσω χεσμένη, κα\ ουδέποτε τής κινήσεως λήγου

σα. Τήν δέ αίτίαν τοΰ δεΐν πάντως στάσιμόν ποτέ κα\

τήν ήμετέραν γίνεσθαι φύσιν, ταύτην οίόμεθα, ότι

πάσης τής νοητής φύσεως έν τώ ίδίω πληρώματι

έστώσης , εΙκός ποτέ καΊ τδ άνθρώπινον είς πέρας

έλθεΐν, ουδέ γάρ τοΰτο τής νοητής ήλλοτρίωται φύ

σεως• ώς μή πάντοτε δοκεΤν έν τψ λείποντι (68)

καθοράσθαι. Ή γάρ άε\ τών έπιγινομένων προσθήκη,

κατηγορία τοΰ ελλείποντος (69) Ιχειν τήν φύσ'.ν γί

νεται. Έπειδάν ουν είς τδ οίκεϊον πλήρωμα τδ άν

θρώπινον φθάση, στήσεται πάντως ή ^οώδης (70)

αύτη τής φύσεως κίνησις, είς τδ άναγκαΐον καταντή-

σασα πέρας, καί τις έτερα κατάστασις τήν ζωήν δια

δέχεται (71), τής νΰν έν γενέσει κα\ φθορ£ διεξαγό

μενης κεχωρισμένη. Μή οΰσης γάρ γενέσεως, κατά

πάσαν ανάγκην ουδέ τδ φθειρόμενον έσται. Ε! γάρ

πρδ τής διαλύσεως σύνθεσις (72) άρχεται, σύνΟεσιν

δέ φαμεν τήν διά γενέσεως πάροδον • άκόλουθον πάν

τως μή καθηγουμένης τής συνθέσεως, μηδέ τήν διά-

λυσιν Ιπεσθαι. Ούκοΰν έστώσά τις (75) κα\ άδιάλυτος

ή μετά ταΰτα £ωή δι' ακολουθίας (74) προφαίνεται

(75), οΰτε ύπδ γενέσεως, ούτε ύπδ φθοράς άλλοιουμένη.

ηρρρδδ.Ίπιιιιι Γιηεηι Αδδροιιΐιΐδ ; »(ςυο ,ιΓιιιβ (]ΐιί(ΐ3ηι δίβΐιΐδ νϊίαιη εχοϊρΐεΐ, (ΙΊνβΓδίΐδ 3*3 εο, ςυί ηιιιιρ ρβΓ

^εηοΓβΐϊοηεηι ηΐιριε οοΓπιρίϊοιιειιι ϊηνΐοοηι οχϊξίΐιιΐ'. (Ίιΐ ριΓπιι ογ(ιι8 εΙςεηεΓ3ΐϊο ηοη βπΙ, οηιηΐηο ηεεεβδβ

ββΐ ίιΐ ηο 8Ϊ ι. ((ΐΓκΙιΊΐι ςηοι! ΐηΙεΓ83ΐ εΐ οοΓπιηιρβΙιΐΓ. Νηηι δι (Ιίδδοΐιιΐΐοηοηι οοηιροδίΐϊο ρΓ3?οοο"ίΙ (οοηι-

ροδίΐίηηοηι αιιίβηι (Ιίείιιπΐ3, 300088ΐιιη ροΓ ςεηεΓ3ΐίοηεπι), οιηηίηο οοηδεηυΐΙυΓ,ηυοι), ηοη ρΓβοεειΙεηΐο ουιτι-

ροδϊΐϊοηε, ηοο (ΙίδδηΙιιΐίο ςαίιίειη 8ε(|ΐΐ3ΐυΓ. Εγ^ο 8(30ΪΠδ ηιΐίοΙ.ιιη, 30 (Ιίδδοΐιιΐίοηϊβ εχρεΓδ ροδί Ιιβικ:-"1

ΓιιΙιιτα (ρΓουΙ οι•οϋθΓθ ρ3Γ 681) νίΐα ρι-η?δϊ§η:ιΐιΐΓ, ίμιοε ηεηυε ρει* οηιιιη, ηε(]ΐιβ ροΓ ΐηΐεΐ'ίΐυηι ίηιιηυΐρΐυΓ .

ΠρΑς Λόγον. Β πρδς άνάλογον.

Μετρίως, ϋείοΐ Β.

Συηινζ,αιτομέττιν. Α συναυξανομένη.

Έμψυχου. Α έμψυχον.

Α»}. Β δέ.

ΠροσΛάβη. Α προλάβη.

Τύ χοινύν τψ έζ άμρ. ΒεΙεΙ Β.

Γίνεσθαι. Α γενέσθαι.

Α.*Ιχοττι. Α έλλείποντι.

ΈΛΛβΙχοκτος. Α ελλιπώς.

' (70) Τοώδης. Α ίη ηΐϋΓςίηο, ίη ΙβχΙα βυΐβιη ρι-

{ώδης.

(71) Διαδέχεται. Α, Β διαδέξεται.

(72) Σύτθβσις. Α. Β ή συνθ.

(75) Ούκονν έστώσά τις. Ιη εβίοο οογΙϊγϊβ Α,ΐκιηο

ϊηνεηίο οΡδεΓνηΐίοηεηι : "Οτι κατά τήν τοΰ Ευαγ

γελίου άκολουθίαν ή μέλλουσα ζωή απέραντος Εσται.

(74) Αί' άχο.ΙονΟίας. Α, Β δι' ακολούθου.

(75) Προφαίνεται. Α, Β :κ1ιΙιιιιΐ πίστεως.

(ο) 8ε1ιο1ϊοη. Ιΐηάβ ιμ τβά'ιΐ ηιιϊάαη ηηηηαιη ρήναΐίο αά Ικώϊΐιιηι : νβΐηΐϊ οαΰ'ιίαι αά ρί«κιη; οοηΐτα ηαηιηηι

ΙιαΜίιΐ}, ρηναίχοηε αηΐϊηνΐο: αί, αο ιοΙιΊ οικη ριϊναΐίο ηινίηη.
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Γ. Έγώδέ ταύτα διεξελθούσηςδιδασκάλον (62), έπε•.- Α • 0. Ε^ο νοΓΟ , ουηι Ιιχο ιηαβίβίΓα οχροδίιΐδδεί , βο

δή τοϊς πολλοίς παρακαΟημένοις (77) έδόκει τδ προσ

ήκον έσχηκέναι πέρας ό λόγος, φοβηθείς μη ούκ

έτι 6 διαλύων (78) •ήμϊν τα περ\ τής αναστάσεως

παρά των έξωθεν προφερόμενα , εί τι έκ της άρ\όω-

*-ίας ή διδάσκαλος πάθοι, δ δή κα\ έγένετο (79) •

οϊπω, φημί, τοΰ κυριωτάτου (80) των κατά

δόγμα (81) ζητουμένων 6 λίγος ήψατο. Φησ\ γάρ

ή θεδπνευστος Γραφή, κατά τε τήν νέαν κα\ άρ-

χαίαν (82) διδασκαλίαν , πάντως ποτέ τάξει τινί

χα\ είρμώ της φύσεως ημών κατά τήν παροδι-

κήν (85) τοΰ χρόνου κίνησιν διεξιούσης, στήσεσθαι

ρ1θΓΪ8<ιυβ βοπιιιι ςιιϊ 3δδί(Ιβ1>3ηΙ , οοηνεηίεηιειιι

ίίιίεηι οΓΒΐ'ιο βάερίβ βδββ νίάβΓοΙυΓ, νεηΐϋδ ηβ, 8Ϊ

βχ ΜΟΓϋο Π138Ϊ81Γ36 Ιιιιηιβηΐΐυδ βΐϊφΐίίΐ βοοίάεΓεί

(α,υοά ηϊιηίπιιη βΐΐβπι βοοΐοΉ), ηοη αιηρίϊαβ βδδβΐ

η,υί «ΙΐδδοΙνβΓβι β» ςιι» 3ΐ> βχΐβπιϊδ ηο&ίβ ιΐβ ι ββιιι-

Γβοΐϊοηβ <)1>μπϋΐ>ΙιΐΓ : ΝοηαΊιπι, ίικιυβηι , ί<1 ςυοιΐ

εδί πΐϊχϊπιβ ρΓορπυοι βίςιιβ ρΐίΕΟϊρυιιπι, ηιαχίπιε-

ςυβ 3ϋ Γβηι ρβπϊηβΐ βχ ϋδ ςαββ οΐι-οβ Ιιβπο. ββηΐεη-

Ιίαπι βίςυβ άοοίπηβηι ςυχι-υηΐυΓ, ηαϊβίι οι-βΐίο.

ϋϊοϊΐ βηϊηι άϊνϊηϊΐιΐδ ρΓούίΙβ 8οπρΐυΓ3, ει δεουη-

άαηι ηονβπι ει δεοιιηϋυιη αηιϊςυαπι αΌοίπηβπ), ουιη

μέν τήν ρΌώδη ταύτην φοράν τήν διά τής των έπι- Β ηβΐυτβ ηθδΐΓ3 ΟΓίΙίηε ςυοάβηα 30 δβηβ ρβΓ ΐΓβηδ

ίίοπυηι βι ΐη οΛβιη Γβ(1βυηΐβηι Ιεηιροπδ ηιοΐοηι,

εχρβαΜίβ βίςιιβ εχρίΐοΐΐβ ΓαβΓΪι, ρΓΟΓδϋδ 3ΐΐςυ3ηάο

ΓοΓβ, υΐ Ιΐυχυδ ςυΐάβπι Ιιίο ουι-βυδ ρβΓ δυοοβ!•δΐοηεηι

βι οοηΐΐηυβίΐοηβιη βΐΐοπιηι ροβΐ βϋοβ ϊηνίοεη»

βχδϊδίεηΐϊυπι ει βχοπβιιΐίυω ρΓο§Γε<1ίβη8 οοηβίδΟί;

οοηιρίβηιεηΐο βιιΐβπι ΓβΓυηι υηίνεΓδβπιηι ιιβίυΓα;

ηοη βηιρίϊιΐδ ϊηοΓβιηεηΙιιηι ίη πΐ3]υ.8 βαΊηΐΙΙεηΙε,

υηίνεΓ83ΐη ρίβηϊΐυϋίηεηι ει οοβίυιη βηϊηιβΓυηι πιγ-

δυβ βχ ίηνΐδίΙ)ίΙϊ 3ο (ΙϊδδίρίΙο δίβΐϋ 3ϋ εηιη δίαΐυηι,

ίη ς«ο οοΙΙβοΐιΐδ οοιίδίδίβΓβ 8ΐα1>ϊ1Ϊ8ςυβ ρετηιοηει-ο

31φιβ 3ρρ3ΓβΓ6 61 οοηδρίοϊ ροβδίΐ, ΓβϋίΙιιπιηι εδδε,

ϋδϋβπι είβηιβηΐίδ, ρβΓ ββπιάεηι δβιϊβηι ΓϋΓβυβ ηΐϋδ

3(1 βΐία ιβ^Γβδδϊδ. ΤβΙϊβ βυίβηι νίΐ33 δίβΐυδ 3υ ϋΐνΐ-

γινομένων (84) διαδοχής προϊοΰσαν, της δέ τοΰ παν

τός συμπληρώσεως μηκέτι τήν ίτύ τδ πλεϊον (85)

έ-αϋξησιν προδεχομένης (86) , άπαν τδ τών ψυχών

πλήρωμα, πάλιν έκ τοΰ άειδοΰς καΐ έσκεδασμένου (87)

πρδς τδ συνεστδς κα\ φαινόμενον έπανελεόσεσθαι, τών

αυτών στοιχείων κατά τδν αύτδν είρμδν πρδς άλληλα

πάλιν άναδραμόντων. Ή δέ τοιαύτη τής ζωής κατά-

στασις , περ\ τών της θείας διδασκαλίας Γραφών (88)

άνάστασις λέγεται , τή* τοΰ γεώδους ανορθώσει ,

πάσης τής τών στοιχείων κινήσεως συνονομαζομένης.

— Μ. Τί ουν, φησί, τούτων άμνημόνευτον έν τοις

είρημένοις εστίν ; — Γ. Αύτδ, φημ\, τδ δόγμα τής

αναστάσεως.

η«(1οοίπη3ϊ δοπρίυπδ ΓεδυτΓεοΐΐοοΊοίΐυι•, δυο ηο-

ηιϊηβ βϊιΐδ ςυοά Ιβιτεαιη βδΐ , βΓβοΐΐοηΐδ βι ΐηδίΒυτβΐΐοηΐδ οπιιιΐ βΙεηιεηίοΓυπι πιοΐιι οοηιρΓβΙιεηβο.

— Μ. Οιιΐό" ίςϊΐυΓ ηοι-υηι, ΐηαυίΐ, βδΐ, ου]αδ ϊη βιιρΓβίΙίοίϊδ ηιβηΐ'ιο Γ3οΐ3 ηοη δϊΙ?— Ο. Ιρββ, ΐηςιιβηι,

(Ιικίππα ΓβδυΓΓβοΐϊοηϊδ.

Μ. Κα\ μήν πολλά, φησ\, τών νϋν διεξοδικώς είρημέ- Ο

νων, πρδς τοϋτον τδν σκοπδν φέρει. — Γ. Ού γάρ οΐ-

δας, εΐπον, δσον (89) παρά τώνάντιτεταγμένωνήμίν

παρά τής (90) ελπίδος ταύτης αντιθέσεως (91) άνθυπ•-

φέρεται σμήνος ; Κα\ άμα λέγειν έπεχείρουν , δσα

πρδς άνατροπήντής αναστάσεως παρά τών εριστικών

εφευρίσκεται. — Μ. Ή δέ, ΔοκεΙ μοι, φησί, χρήναι

πρότερον τά σποράδην παρά τής θείας Γραφής περ\

τούτου τοΰ δόγματος εκτεθέντα (92) δι' ολίγων έπι-

δραμεΐν, ώς αν εκείθεν ήμίν ή κορων\ς έπιτεθείη τφ

λόγφ. "Ηκουσα τοίνυν (95) τοΰ Δα6\δ ύμνολογοΰντος

έν Οείαις ψδαΐς, δτε τήν τοΰ παντδς διακόσμησιν

ύπόθεσιν τοΰ ΰμνου πεποιημένο; έν έκατοστώ τρίτιρ

ψαλμφ πρδς τω τέλει τής ύμνωδίας τοΰτό φησιν, Ετι

ι Άντανελεϊς (94) τδ πνεΰμα αυτών, καΐ έκλείψουσι,

και εις τδν χουν αυτών έπιστρέψουσιν. Έξαποστελεϊς

Μ. Αίςιιί ηιιι1ΐ3, ίηςαίΐ, βχ ίΐβ ςπίβ ηπηο Γαβο,

ρΓΟΙϊχβ βίςηβ οορϊοδβ ίΐίοιη δΐιηΐ, 3(3 εβιη ρβηΐηβιιΐ

6εηΐβηΙΪ3πι. — β. Αηηοη ηοδίί, ίηαυβπ), ηπβη-

Ιϋηι 31) 3(1νεΓδ3Γϋ8 ιΐβ Ιιβο βρβ ηουίδ ορροβϊΐίο-

ηυηι 61 δυ1)]εειίοηιιηη (ΐυβδϊ εχηπιεη ϊιι(βΤ3ΐιΐΓ? 3ο

δϊηιυΐ (ΙϊεεΓβ οοηβΙαΓ, ςυκουηηυβ 3α" βνοΓδϊοηβηι

ΓεδίίΓΓεοΙϊοηΐδ (ιοηιίηβδ οοηίβηΐίοδΐ εοηιηιΐιιίδοιιη-

' ΙϋΓ. — Μ. Αΐί1ΐ3,0ριΐδεδ8β πιίΐιϊ νϊ(1εΐυι-, ιηηιιϊι, β3,

ςιΐ3ϊ ρβδδίηι 30 5ρ3Γδϊηι 31) <1ϊνΐιΐ3 δοπρίιΐΓβ άβ Ιιαο

δβηΙβηΙΪ3 ηΙ(|ΐιο άοοΐπη3 βχροδϊ(3 δυη(, ρηυοίδ

ρΐ'ϊυδ ρβΓΟϋΓΓβΓβ, «Ι ίηίΐε ηοϋίδ Πηίδ οπιΐίοπί ϊιηρο-

ηιιΐιπ'. Λιΐιίϊνί ϊ^ίΐιπ• ιϋνίιιίβ εβηΐίοηίΐιαδ ϋ.ινϊιίειιι

Ιαικίβδ ϋβί ρΓ.•«(1ίο3ηΙεηι, ουιη δυηιρίβ οεοβδΐοηβ

ρΓ8εϋΪ03Ι1(1ί .ΐΐ) ΓΗΙΊ1Ι11 ΙΠ|ίν(Ί8.•1ΠΙΐη 1 1 η 1 11 Γί»ί (Π»(ϊ-

δΐίοηβ ι•ι ΗιΙιιιϊ ιιίδίπιΐίοηο ; ίη οεηίοδϊιιιο Ιοηϊο ρβαίπιο

0ΪΓ03 Γιηεηι οβηΐϊοιιϊδ ίια 3ΪΙ: ι ΑιιΙΊτεδ δρίιίίπιη βο-

χδ Πνεΰμά σου, καΐ κτισθήσονται , χαί άνακαινιεϊς Ο ταπί, ει άββοΐοηΐ, οι ϊη ρυΙνεΓεηι δυυιη οοηνβΓ-

(76) ΑιίασχάΛον. Α Β, της διδασκ. Ιη δεηοΐϋδ 3(1

εαΐεεηι οο<1ϊοΐδ Α, ηκο Ιβςο : Περ\ τής αναστάσεως

πάλιν διαλέγεται.

(77) Παρακαβημένοις. Α, Β τών παρακαθημένων.

(78) Ό διαΛ. Β η ό διαλ.

(79) Ίίγένεζο. Β'γέγονε.

(80) Κυριωτάτου. Β καιριωτ.

(81) Αόγμα. Β. τδ δόγμα.

(82) "Αργαίαν. Α, Β τήν άρχ.

ί85) Παροδική. Α περιοδικήν.

84) Τών έπιγιν. Β τήν τών έπιγ.

85) Τύ πΛέϊον. Β. πλέον.

(86) Προδεχομέττ\ς. Β προσδεχομ.

(87) Έσκεδασμένου. Β διεσκεδασμ.

(88) Περί τώτ τής θ. δ. γ. Α περί τής θείας

τών Γραφών. Β παρά τής θείας τών Γραφών διδα

σκαλίας.

(89) "Οσον. Β νόσον.

(90) Παρά Γης. Β περ\ τής.

(91) Αντιθέσεως. Α, Β αντιθέσεων.

(92) Έντεθέντα. Β εκτεθέντα.

(95) "Ηκουσα τοίνυν. δοΐιοΐίβδίβδ ΐη Ο3ΐοο ιΌ-

(Ιΐείδ Α Ϊ13, περ\ τής κατά τδν ΔαβΊδ αναστάσεως.

(94) ΆντανεΛεΤς. Α Ϊ13 ϊη ιιΐΗΐ'^ϊηο ; ϊη Ιβχΐιι

νειο, άνατελεΐς.

4



131 5. ΟΒΕΓ-ΟΒΗ ΝΥ88ΕΝΙ 158

ΐοηΙυΓ. Εηι'ιΙίεβ δρΐιϊΐιιηι Ιιιυπι, εΐ εΓΟίΐΙιυηΐυι•, οι Α τ° πρόσωπον τής γης. » Πάντα (95) εν πασιν (93)

Γοικιν.πΐιϊδ Γβεϊεπι Ιβττχ. > Οιιιιιίη ΐη οιηιιίυιΐδ ορο-

Γΐΐιΐβιη νΪΓΐυΙεπι βρΪΓΪΙυδ 603, ϊη <|υϊΙ)ΐΐ5 1 1 1 <■ ι :1 νΐνΐ-

Ιίι-ΐΓί- (Ιϊεειίδ, ΓοιιΙπιφκ: νΐΐ3 ρι ίν;ιΐ'«; 005 3 (μιίΐιιΐϋ

ηυΓυοπΙ. Οιιοιιΐαηι ιςίΙιΐΓ Γεεεα'β.ηΙε φΓκΙειη δρϊηΐυ

νΐνεηΐΐιιηι ιΙεΓεείυηι; βεεβιίεηΐβ αιιίειη εο βίςιιο

ρ:3Ρ5βηΐβ εοπιηι (μιί άοΓεεεπιιΙ, Γβηονβΐϊοηεηι Ιίεπ

ϋ'ιεΐι : ει ϊη οπΓιηβ ΟΓβΐϊοηϊδ, εοπιηι α,ηΐ τεηονβη-

Ιιιγ, (ΙεΓεοΙιΐδ ρΓίεοεοΊι, Ιιοο ΐρβο (Ιϊπιιιιι* ΐ'ΐνβίε-

πηπ> νβδίίΓΓοοΓιοηϊδ Εεοΐεδΐα: ηιιηιιηΐίαΐ'ϊ, βρΐηΐιι βε

ιηιιηβΓΟ ρΓορΙιοΐΐοο Ιι.ιηο £Γ3ΐίηηι Οηνϊίΐβ ρΓ£6(Ιΐ-

εεηιε. Αίςιιε εΐ'ιαηι ηΐίϋί ιΐΐεΐΐ ίάβιη Ιιΐε ΡΓορΙιοΐ.ι,

γοπιπι υιιΐνει-δηΓυιη ηηΙιΐΓ» Οβυδ, Γβπιηι ειιηείβΓυηι

ϋοπιΊηιΐδ βρρβίϋϊΐ ηοΐιΐδ, ιιΐ οοιίδΙΐΙηόΓοηιυδ ΓεδΙυηι

ηοϋΐι-ιιηι ϊηΙβΓ Ιο^οηΙεδ εΐ ΟΓηαηΙοβ, ΓεδΙυηι ΙαϋβΓ-

η3οη1οπιπι Πχϊοηΐδ ΐηιΐΐεβιιβ ρεΓ ε]ιΐδηιοαΜ νοεοιη

ιού πυκασμοΰ, ><1 εδί, ίΜί/οι/ι'ϊ,εΙ οτηαΐϊοηΐ» 61 £0»η-

ροίΐ'ίϊοΗΪ* : ηυοιΐ οΐΐπι ηιπ<1επ> οχ ΐΓηάϊΐΐοηο Μοδΐδ

ΐηδίΐΐυΐυηι εΓ3ΐ : ρΓορΙιείβΓυηι, ορΐηοΓ,,ιηοΓΟ ΓυΙυΓ3

ΙεςΊβΙβΙοΓΟ ρι•3?(1ίεεηΐβ, ειπη πιιίεηι δβιηρεΓ ΓιβΓεί,

ηοηιΐιιηι ίβεΐιιπι ογ«1. Νηηι ρΓ3εδ'ικη'ιΓκ::(1ΐ3ΐηΓ ςιιϊ••

(Ιεπι νεΓΪΙβδ Ι}'ρΐεε βΐηηε ΙίςυταΙο ρεΓ ββηΐβηιβίη 31-

ςιιο ΐηνοΙιιΟΓ» εοπιηι φι;«' ΙΊι•1»;ιιι1 ; ίρδηιη ηιιίεηι

νεπιηι οηεΓηαεϋΙοπιηι Γιχίοηϊδ ΓεδΙιιηι ηοιηΐιιιη

εηΐ, 8ειΙ Ιιβε ϋε ε3ΐΐδα ίιιχίβ ρτορΙιοΓιειιπι ββπηο-

ΙΚ1Μ1, Οειΐ8 δΐιιιιιηαβ Γβηιιη 3ε ϋοηιίηυβ δοϊρδίπη

οδκ-ικίίι ηοΐιΐδ, υΐ εοηβΐίΐαβΓβΙιΐΓ Ιιιιηοηχ η.ιΐιιια:

ϋίδδοΐιιΐί ηοδίπ οΌπιίοίΓιϊ δοεηορε^ϊβ, Ιιοεεδί, ΐαύοτ•

ενεργούσαν τοΰ πνεύματος δύναμιν, ζωοποιεϊν τε

λέγων, οΤςάνέγγένηται, κα\άφιστάν της ζοιής πάλιν

ων αν (97-98) άπογένηται. Έπε\ ουν τη (99) αναχω

ρήσει τοΰ πνεύματος τήν των ζώντων (1) Ικλειψιν,

τή δε τούτου ( 2 ) παρουσία τον των έκλειπόν-

των (3) άνακαινισμδν γίνεσΟαι λέγει , προηγείται δέ

κατά τήν τοΰ λόγου τάξιν των άνακαινιζομένων ή

ϊκλειψις• τούτω έκείνω φαμέν το κατά τήν ανάστα•

σιν καταγγέλλεσΟαι τή Εκκλησία (4) μυστήριον, τω

προφητικώ πνεύματι (5) τοΰ Δα6\δ τήν χάριν ταύτην

προεκφωνήσαντος. 'Αλλά και έτέρωΟίν (6) φησιν δ

αύτδς ούτος (7) προφήτης, δτι ό τοΰ παντός θεός , ί

τών δντων Κύριος έπέφανεν ήμίν έπ'ι τω (8) συστή-

σασΟαι τήν έορτήν έν τοις πυκάζουσι τήν τών Σκηνο-

πηγίων (9) έορτήν διά της (ΙΟ) τοΰ πυκασμοΰ λέξεοις

έρμηνεύων, ή πάλαι μέν έκ της παραδόσεως τοΰ

Μωυσέως νενόμιστο- προφητικώς, οΐμαι, τά μέλλοντα

τοΰ νομοθέτου προαγορεύοντος• άείδέ γενόμενος ($1),

οΟπω έγεγόνει. Προεδηλοΰτο μέν γάρ τοις τών γινο

μένων αίνίγμασι τυπικώς ή αλήθεια • αΰτη δέ ή αλη

θής σκηνοπηγία ουπω ήν, άλλα τούτου χάριν (12),

κατά τον προφητικδν λόγον, 6 θεδς τών δλων κα\

Κύριος έαυτον έπέφανεν ήμίν, ώς άν συσταίη (13) τη

ανθρωπινή φύσει ή τοΰ διαλυΟέντος ημών οίκητηρίου

σκηνοπηγία , πάλιν διά της συνόδου τών στοιχείων

σωματικώς πυκαζομένη. Τήν γάρ περιβολήν και

τδν έκ ταύτης κόσμον ή τοΰ πυκασμοΰ λέξις κατά

τήν ιδίαν ίμφασιν διασημαίνει.

ε]ιΐδΐ]ΐιε

ιιαίίΐ/οπίΐίΐ βχιο, ςα* τυΓδίΐδ ρεΓ εοίΐίοηειιι ει εοη-

ειίΓδυιη εΙεηιοηΙΟΓυιη εθΓροΓ3ΐίΙεΓ εοηιροηεΓεΙυτ ει οπιαΓειυΓ. Αηιίεΐιιηι εηϊιιι εΐ ηιηΙ>ίΐιιιη

ι:π1ΐιιιιι εΐ ΟΓηβΙιιπ) ρΓΟρΓΪ» 8ΪξηϊΓιε3ΐΊοιιε νοχ πυκασμός, ΐιΐ ι>8ΐ, ιεαϊο οοηιροιϊύοηηε ύεδί^ιιαί.

ϋίεΐίο βιιίεπι ρ83ΐιηο(Ιϊ:π 3<1 Ιιυηε ηιοιίιιηι δεδο Ο "Εχει δέ ή (5ήσις τής ψαλμωδίας τοΰτον τον τρό-

ΙιβΙιεΙ : Οοιηίηιΐδ ϋειίδ εΐ ηρρβπιϊΐ ηο!)Ϊ8 3α" εοηδίϊ- πον • θεδς Κύριος κα\ έπέφανεν ήμίν συστήσασΟαι

ι ικμκΙ'.ιμι Γεβίιιπι ϊηΙεΓ Ιο^επίεβ ει εοηιροηεηΐβδ ιΐδ-

(|ΐκ? 3ά εοηιιι;» 3ΐΐ»πδ : ηυϊΙ)ΐΐ5 νοιΊιίδ ρεΓ Χ'ηί^πΐ3,

Ιιοο εδί, ρεΓ ϊηνοΙυεΓβ ει ςιιβδί ϊηΙβΒυηιβηΐβ νεΓϋο-

πιηι, ρΓχϋΐεεί'ΰ ιιιΜΓι νίιΙείιΐΓ υηιιηι Γεδίυιη εοηδίϊΐυϊ

οιιιιιί Γ3ΐϊοηβ ρπειίίΐίΐ' γιί•:ιΙιιγ:ι•, ϊηΓεΓίυΐ'ίΙχίδ ιιιι.Ί

(ΐι ϊη ηιΓιιιΐ'ΐιΐΐΙιιΐΜ ει εχεείΐεηΐίΐιυδ ίη εσΊιι εΐ ευη-

νβηΐυ Ιιηιιοππιι ιΊιογο;»5 (ΙυεεηΙΐΙ)ΐΐ3. Ου»ηαΌςυί(1επι

εηϊιιι ΐη β^ιΐΓ3ΐ3 3ε ιιιγδΓιε3 Ιεηιρίϊ Γΐϋηεαίϊοηε ηοιι

οηιιιίυιΐδ, ηυί Γοιίδ εηηΐ, ρεΓηιίδδαιη ιτ:ιΐ ίηΐΓ3 3ΐη-

ΰΐΐιιηι ρ.Ίΐ-ίεΙηηι ρεηεΐΓ3ΐ•ε, δειΐ 31) ίη§Γε38ΐι ρΓΟΙιϊ-

1)θ1):ιηΐιΐΓ ςιΓιευηηυε ςεηΐϋεδ, εΐ ηΙΐοΓΪιΐδ ςεηεΓϊδ οι

ηβΐίοηίδ ει•;ιηΐ : ϊΐεηια,υε εχ ϋδ (|ΐιϊ ϊηβΓΟδδϊ εηιηΐ,

ηοη οηιηεβ εχ ϋεςυο ]υδ ηά ΊηΙεΓΪΟΓΟίη Ιοοιιιη βεεο-

έορτήν έν τοις πυχάζουσιν Ιως τών κεράτων τοΰ θυ

σιαστηρίου. "Οπερ δοκεϊ μοι προαναφωνεϊν δι' αινί

γματος , τδ μίαν έορτήν πάση τη λογική κτίσει συν-

ίστασθαι τών υποδεεστέρων τοΤς ύπερέχουσιν έν τη

τών αγαθών συνόδω (Μ) συγχορευόντων. Επειδή

γάρ έν τη τυπική τοΰ ναοΰ κατασκευή, ού (15) πάσιν

έφεϊτο της Ιξωθεν περιβολής έντδς γενέσθαι, άλλα

περικέκριτο (16) τής εισόδου π3ν δσον έθνικδν κα\

άλλόφυλον, τών τε αυ έντδς γινομένων (17), ού με-

τήν (18) έκ τοΰ Γσου πάσι τής έπ\ τδ ένδότερον παρ

όδου, μή τινι καθαρωτέρα διαίτη, καί τισι περι^(1αν-

τηρίοις άφαγνισθεϊσι (19)" πάλιν δέ κα\ έν αύτοϊ;

τούτοις οΰ πάσι βάσιμο; ήν ό ένδον ναδς, άλλα

(95) Πάντα. Β τήν τά πάντα. Α τήν πάντα.

(96) ΪΙσσιν. Β άπασιν.
(97-98) ΤΧ2>• αν. Β ώς άν. Α (ΙεΙεΙ άν.

(99) Τή. Α, Β.ΐ(1(1. μέν.

(1) Ζώντων. Α ζώων.

(2) Τοϋζον. Βείεΐ Β.

(3) ΈκΛειαόντων. Α έκλελοιπότων.

(4) Τϋ έκκΛησία. Α τής εκκλησίας.

(5) Πνεύματι. Α ϊη ηιαι-^ϊιιε χαρίσματι.

16) "ΕτέρωΟεν. Α, Β έτέρωθι.

7) ΟίΓος. Βείεΐ Β.

8) ΈπΙ τη. Α ίη ηΐΛΓ^ϊηε έν τω.

9) ΣχηνοχηγΙων. Β Σκηνοπηγιών.

10) Αιάτής. Α διά τής τοιαύτης.

(II) Γενόμενος. Α, Β γινομένη.

(12) ΆΧΙά τούτον χάριν. Νοΐ3 Ηοεδείιοΐϊοη εο-

ιϋεϊδ Α : Σημείωσαι ■ διά τήν τοΰ σώματος ημών

άνάστασιν τήν ένανΟρώπησιν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ

γεγενήσΟαι.

(13) Σνσταίη. Α ίη Ιβχίο ένσταίη.

(14) Σννόδφ. Α, Β συνοδία.

(15) Κατασκευή, ού. ΟεΙεϊ Β. ΙιιΙογ δοΐιοΐϊη οοίΐΐ-

οϊδ Λ. ίβΐ3 οεοιίΓΓουβηΙ 3(1 1ΐ3δ νοεβχ, "Οτ; οϋ πάσιν

έφετδν έντδς τοΰ ναοΰ γενέσθαι, και διάφορος ην ή έν

τούτω πάροδος.

(10) ΆΧΙά περικέκριτο. Α, Β άλλ' άπεχέκριτο.

(1 7) Γινομένων. Α γενομένων.

(18) Μετά τήν. Β μετήν.

(19) Άραγ}•ισθεΊσι. Β άφανισθεΐσι.
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τοϊς (20) ίερεΰσι μόνοις νόμιμον ^ν κατά χρείαν !ε- Α (ΙοιηΙΠοΙοΙκιιιΙ, ηϊδϊ ριιποίΗί «μιαιίαιη νϊεΐυδ Γ31Ϊ0-

ρουργίας έντδς τοΰ καταπετάσματος γίνεσθαι, τδ δε

άπόχρυφόν τε χα\ άδυτον τοΰ ναοϋ, έν ψ τδ Ουσία-

στήριον Ιδρυτο κεράτων τισ'ι προσβολαΐς (21) κεκαλ-

λωπισμένον, καΐ αύτοϊς τοϊς ίερεΰσιν άνεπίβατον ί]ν,

πλην ένδς τοΰ προτεταγμένου της 'ιερωσύνης, ώς (22)

άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ κατά τίνα νόμιμον ήμέραν, μόνος

πο£(5ητοτέραν τινά χα\ μυστικωτέραν προσάγων

.ερουργίαν έπ*ι το έντδς παρεδύετο. Τοσαύτης οΰν ού

σης (23) ιτερ\ τον ναδν τοΰτον διαφοράς, δτι τις (24)

Ικών (25) και μίμημα της νοητής ην καταστά-

ίεως, τοΰτο τής σωματικής παρατηρήσεως διδασκού-

ης , ότι ούτε πάσα ή λογική φύσις τω ναω τοΰ

Αεοΰ, τουτέστι τή ομολογία τοΰ μεγάλου Θεοΰ προσ-

Εγγίζει • άλλ' οί προς τάς ψευδείς υπολήψεις πε-

110, 20 ιμιί1)ΐΐί>ι1;ιηΐ 3δρ0Γ&ϊοηϊΙ)ΙΙ& εδδΟηΙ ι'χμί:ιΙί ; 30

πιοιίί (Ίίίΐιη οχ Ιιϊδ ΐρβίε ηοη οηιΐιϊ1>υ9 ίηίοπιιιηι

Ιειηρίιιπι ίη£Γ0(Ιΐ Ιίοβυ»Ι, βειΙ δαοοπίοΐίΐιιΐδ θυηίαχαί

ίΐΚ'πΓιπιιιιΙΊ 031153 ϊηΐΓ3 ΥιΊιιιιι νθΓ83Π(1ϊ ]ιΐδ 0Γ31 :

οοοιιΐΐιΐδ νβΓΟ οι ίΐΓθ:πιιΐ() ιοιηρίϊ Ιοοιίδ ( ιμιεηι άδυ-

τον νοθ3ηΙ), ϊη ςιιο βΐΐβτβ (ϋΙΙοιηΐιιιη οοπιυυηι ηιΓι-

11115(1:1111 ρΠΗΙιίΐΙΓΊιΐϋδ 3(1θΓΠ3ΐΙΙΙ11 0Γ31, ΐρ&ϊδ 6306Γ-

ιΐοΐίΐηΐδ ίηαοοοδδυδ ογβι, ρπΕίΡτςυηιη ιιιιί φιί δΐιοει•-

άΌΐϊο ρΓ;ι•ροϋίι η» οΓαΐ, ςυΐ βοηιοί ίη ηηηο Ιο^ίιϊηιο

(]ΐιοιΙ;ιηι, οοηο βίςυβ 8θ1οηιηϊ ιΐϊβ, 8θ1ιΐ8, ιιΐ αιχαπιπη

01 ινι οηιΐίΐιιιη ι|ΐιο(1ιΙ;ιΐίΐ πΐ3£Ϊδ οί οοοιιΐΐυηι δηοπΠ-

οίυηι οΠβΓΓΟΙ, ίηίΓοίΙι.ιΙ. Ουπι \ξ\1\ιτ Ιηηο οβδοί

0ΪΓ03 Ιιοο Ιεηιρίυηι (ΙίΠοΓοηΓιη, ηιιοιΐ ϊαιη^ο ρ.ιπΙοΓ

30 ϊίιηιιΙ.ΊΟπϋΐι ο]υ8, α,ιιϊ ηιεηΐο ουίΐΐρΓβΙιοιιϋίΙιΐΓ,

πλανημένοι έκτος είσι τοΰ θείου περισχοινίσματος. " δίβΐιΐδ 0Γ81, Ιιοο ιιίιιιίππη (ΙοοοηΙβ οορροΓηΙί οΙΐδΜ-

νηΐίοηο, ηιιοιΐ ηοη ομιιΓιϊ (ίτ:ιΙιιι:ι ΓβΙίοηο ρι\Τ(1ίΜ

Ιοηιρίο ϋβϊ, Ιιοο 081 οοηίοδδΐοηϊ ιηη^ηί ϋοί ηρρηι-

ρϊηςυοΐ; βοΊ <ιυΐ Γηίδΐί ορϊηϊοιιίΐιυδ 30 ρΒΓ8ΐι:ΐδϊοηϊ-

1)118 8βϋ"ΐ10ΐϊ 81ΙΙΙΙ, ]ΐΓ(ΐ1ίίΙ.ιο;ιιιΙιιΐ' 3 80ρΙΪ8 άίνϊηίδ

βιςοε 03ηοο1ΙΪ3. Εχ ϊίδ .'πιΐοηι ηυ ϊ ροι• οοηΓι-δβϊο-

ηοηι ϊιιΙγο 3ΐ1ηιίδδί Γυεπηΐ, οβΗεπδ αηίοΓιταιιΐιΐΓ βο

ρΐ'.Έδίοιΐ ηαϊ 3δροΓδίοηϊ1)ΐΐδ, ρυτϊιηΐβ βΐ η νβηβΓβίδ

3ΐ>8ΐΐη6ηΙΪ3 ίΐιιΐο ΙΊκί ιιιΐ οχρίβΐί, 3ΐςιιο Ιιϊδ ϊΐΐϊ φιϊ

βίΐοΐ'ίΠοϋδ (ΙϋδΙίιιηΐί δυηΐ, εχίικίο ριιι ιτιοΠογο οοη-

(ΓιΙίοηε ϊίιιΐ, υΐ ίιιΐι .τίηπιιίι δαοΓΟηιηι 3(1ιηϊηϊδΐΓ3-

Ιϊοηο 30 ρποίΐιΐηΐιι ά\%η\ ΙηιΙιο.ΊΐιΙπι•. δβιΐ ρΓουΙ :ι!ί-

ηυίδ :κ1 ονϊιΙεηΙϊοΓβηι 30 ηιβ^ϊδ ροΓδρίοιι.ππΐ οχρίί-

οηΐΐοηοιη χηϊςιηηΐίδ ηΐίμιο ίηνοΐιιιτ'ι δίςηίΠοΗΐίηηοηι

Τώ% δε διά τής ομολογίας έντδς γεγενημένων προτι

μότερων (26) των άλλων, οί περι^(5αντηρίοις καΐ

άγνείαις προκα0αιρ6μενοι (27), κα\ τούτων οί άφιε-

ρωθέντες ήδη τό πλέον ϊχουσιν, ώστε τής εσωτερικής

άξιοΰσθαι μυσταγωγίας, ώς δ' άν τις επί τδ φανερώ-

τερον προάγοι (28) τήν τοΰ αινίγματος Ιμφασιν.

Ταΰτα ϊστι μαΟεϊν τοΰ λόγου διδάσκοντος, δτι των λο

γικών δυνάμεων, αί μέν τινές είσιν οΤον το άγιον θυ

σιαστήριοι έν τώ άδύτψ τής βεότητος καθιδρυμένοι•

αϊ δέ τίνες πάλιν κα\ τούτων έν εξοχή θεωρούνται,

χεράτων δίχην προ6ε6λτ\μέναι , κα\ άλλαι περ\ εκεί

νος κατά τίνα τάξεως άκολουθίαν προτερεύουσί τε

(29) κα\ δευτερεύουσι. Τδδέ των άνθριίιπων γένος διά

τήν έγγινομένην κακίαν έξω τής θείας περιβολής „ ρι-οίβιτβ ροδδϊΐ, 1)3?ο (ΙίδοβΓβ ΙϊοοΙ (ΙοοοηΙβ Γαΐϊοηο,

άιτεώσθη ■ όπερ τψ περιράντρφ (30) λουτρω καθη- ςιιοά οχ τβΐϊοηο ρΓ»>ι1ϊΙίδ νίΓΐιιΙίΙιυδ υΐί» ηιιΐιίοιη

ράμενον έντδς γίνεται. νβΐιιΐ'ι 8»ηοΙυηι 3113Γ6 δϊιιΐ ϊη 3(ΙγΙο ΟοίΙηΙίδ οοΙΙο-

03156, ηοηηιι!ΐ33 νβΓΟ ΓϋΓβυδ εΐϊβιη βχ Ιιϊδ ίιι βχοβ11οηΙ'ΐ3 οοηδρϊοίβηΐϋΓ οοπιυιιηι ίηδίβΓ ρΓοηιΐηοηΙοδ,

»ΐςυβ 31Ϊ86 ΓυΓδϋδοΪΓΟη ί1ΐ3δ.οοιηρβΐοηΓι οοηδοηίΒηβοςιιβ ςυοάβηι ΟΓίΙϊηβ Ιιιηι ριΊιηυαι, 1\ιιη εοοιιη-

ϋϋπι Ιοουηι οΐιιΐικ'.ιηΐ. Οβηυδ βϋΐβπι Ιιιιιικιηιιιπ ριορΙβΓ ■νϊΐίοδϊΐηίειη ϊηηηΐβπ» οχΙγβ ρβηοΐυιη <ϋνί-

ιιοΓίπιι 3ΐϊΐΙιΐΐιπη βυηιηιονοηΐιιρ :ςυο(1 υΐιί οοηδρβΓβοπο ΙβνβοΓΟ οχρΪ3ΐιιιη ΓιιογϊΙ, ϊηίΓΟ πιϊΙΙαίαΓ.

Άλλ' επειδή μέλλει ποτέ τά μετά (31) ταύτα πα- δβ(1 φιοιιϊ ιιιιί 1ΐ3Ό ϊη ηιε<1ϊο ορρθδϊ(3 βορίβ, ροΓ

ραφράγματα λύεσθαι, ίι' ών (32) ημάς ή κακία πρδς ι\υχ νϊ(ίθ8Ϊΐ38 ηθ8 βϋ 60 Ιυοο «|υΐ ϊιιΐΓ3 νείιιηι ον!

τά έντδς τοΰ καταπετάσματος άπετείχισεν, όταν σχη-

νοπηχθή (55) πάλιν διά τής αναστάσεως ημών ή φύ

σις, χαι πάσα ή κατά κακίαν έγγινομένη (34) διαφθο

ρά έξαφανισθή τών δντων, τότε κοινή συστήσεται ή

περί τδν θεδν εορτή τοις διά τής αναστάσεως πυκα-

σθείσιν , ώς μίαν τε κα\ τήν αυτήν προκεΐσθαι πασι

(ΙΪΓΪηιϊΙ, 3ΐϊφι;ιη<1ο δοΐνεηΙιΐΓ, οιιηι ρβΓ ι'ϋδΐιιτοο.Ιίο-

ιιοηι ιιηΐιίΓα ηοδίιη πιτδΐΐδ (|ΐιηδί Ιαίιοηιαοιιΐυηι Οχβ,

«ΐιμιο οηιηίδ ρεΓ νΐΐϊθδίΐαίειη ϊιιη.τΐ» οοΓΓυρίϊο, εχ

Γοπιιη Π31ΠΓ3 ιιΐιοΐίΐ.ι 3!ΐ|ΐιο 8ΐιΙι1:ιΙη ΓιιβΓΪΙ, (ιιηο ϊίδ

ηυί ρβΓ ΓεβϋΓΓεοΐΊοηειη ΐεοΐϊ, οηιβίί βίςιιβ οοηιρο-

ί>ίΐϊ ίιιοηηΐ, οοηιηιιιηο ΓοδΙυηι οίτοβ ϋουιτι οοηδίί-

ΐτν εύφροσύνην μηκέτι διαφοράς τίνος τής τών ϋ ΙαεΙιΐΓ, ιιΐ οηιιιίΐιυδ υιΐ3 αΐηυο εβϋβηι 1:ιΊίΙίη ρίηρο-

1-ων μετουσίας, τήν λογικήν φύσιν διατεμνούσης, ιιαΙιΐΓ, ιιυΙΙα ηιρρίίιΐδ (ΜΠΌΐ'οηΐκι Γ3ΐίοηο ρΓΧ(Ιίΐ3ΐη

άλλα τών νΰν ϊξω διά τήν καχίαν δντων έντδς τών ιιπίιίΓΓΐηι 3 ρ3Γΐίοίρ:ιΐΐοπο δεςυί ;ιιπβ βΐηυβ εοΓυηι-

άδύτων τής θείας μακαριότητας ποτέ γενησομένων, άετη Ιιοιιογιιιπ ύΐηηιειιΐε, δβϋ ϊίδ ψιί ηυηο ρΓορΙβι•

κα\ τοις χέρασι τοΰ θυσιαστηρίου, τουτέστι, ταΐς νίΐίοδίΐηίοιη εχΐΓ» δΐιηΐ, (ηηιίοιη βΐίηη.ιικίο ίηΐΓ»

έξεχούσαις τών ύπερκοσμίων δυνάμεσιν εαυτούς (55) 3(1^13, (Ιίνΐιιχ Ιιο.Ή'ιΐιιιΠιπδ ΓυΙυηβ, οί οοπιϊΐιιΐδ 3113-

(20) 'ΑΛΛά τοις Α, Β ή τοις.

(21) ΠροσβοΛαΐς. Α, Β προ6ο>.αϊς.

ι22) Ώς. Β δς.

(23) Τοσαύτης οϋγ οΰσης. \ά Ιιββο δοΐιοΐϊοη ϊΐΐιιοί

1γ?ι-Ιι:πιι ϊη εβίοε οοϋίοίβ Α : "Οτι τύπος ήν χαι είκών

τής νέας ταύτης καταστάσεως ή τής έν τψ ναφ είσ-

νιΊ•> διαφορά.

(24) Ότι τις. Α, Β ήτις.

!25) ΕΙχώτ. Α είκών τε.

26) Προτιμότερων. Λ, Β προτιμότεροι.

(27) Προκαθαιρόμε*•οι. Α ϊη ηιβΓ^ϊηε προκαθη-

ράμενοι.

(28) Προάγοι. Β προσάγοι.

(29) Προτερεύουσί τε. Β προτερεύουσί δέ τε.

(50ι Περιράντρφ. Κ, Β περιόόαντηρίω.

(51) Μετά. Β μέσα.

(521 Αϊ ων. Β τά δι* ών.

(33) ΣκηνοχτιχΟή. Λ, Β σκηνοπαγτ,Οή.

(34) Έγγινομένη. Α έγγενομένη.

(35) Εαυτούς. Β έν έαυτοϊς.
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ΓΪ5, Ιιοο 651, εχοεΙΙοιιΓιΙιυδ δυρΓβιιιυηϋβηϊδ νΐιΐιιΐϊ- Α συναπτδντων. "Οπερ δή γυμνδτερδν (30) φησιν 6

1)113 £086 οοη]ιιηοΐιιΠ8. ΟιιοιΙ ηϊηιίπιιιι βρβπίιιβ

(Ιίείΐ Αρηδίοΐιΐδ, υηίτ6Γ8Ϊΐ3ΐί& οιιπι Ιιοηο εοηοοπΓΐ3πι

:ιΐι)ΐΗ' οοιίδοηδίιιιι ϊί^ΊΐίΓκ',ηιιβ, ηεηιρε φίοιΐ βΐ οιηηβ

μΐ'ΐιιι ΠοοίεΐυΓ εβοΐεδίίυιη, ΙειτεδΙπυπι 61 ΐηΓβπιο-

Γυιιι, :>1<ιιιο οηιηϊδ Ιίιΐβΐι» εοηΐίΐοΐιϊΐιη-, φιοιΐ 1)υιηΊ-

ιιυδ Ιβ$υ8 €ΙιιΊ5ΐιΐ5 8ΪΙ ϊη ξΐοή» 1)ι;ΐ Ρ31Π5 : ρΓΟ

<όππΙμι8 φΓκΙοηι ΒΐίβεΙίοιιηι αίο,υβ εοοίβδίε βεηιΐδ

(Ιιυοηχ «, ρβΓ ιεΐίφιοδ νβΓΟ εαπι ιμιχ ρο5ΐ ΠΙοδ

ίιιΐιΊΙί^ίΐιπ• ΟΓοαΙιΐΓϋΐη, ηοβ νϊϋεΐίεοί δϊ^πϊΟβαιίδ, υ,ιιϊ

οιιιηΐΉ ϊη υηο εοηεοπίί ηΐηυε εοηδβιιΐίεηιί Γεβίο

βΓΪιιιιικ οεοιιραΐί. ΡεδΙιιιη ;ιιιΐοιιι εβί ε,)ΐικ ηιιϊ ι•ον<τ«

68) Ιιιιιι οοηΓεδδίο, Ιιιιιι οοβηϊΐίό. Ρθ881ΙΙΙΙ ;ΐΙ11ι•ΜΙ,

ϊηηιιϊΐ, ;ιΙΊ:ι ηιιοηιιο ιιπιΐΐα 53ηοΙ% δειίρΙιΐΓ,ε 1οε3

οοΙΓίβί ίιιΐ εοηιηιειιιίαΐ'ιοηείϊ) 61 εοιιϋπιΐ3ΐϊοηοηΐ β]ϋ3

Απόστολος, τήν τοΰ παντδς πρδς τδ άγαθδν συμφω-

νίαν διερμηνεύων, οτι αύτψ πάν γόνυ χάμψει επου

ρανίων και επιγείων καΐ καταχθόνιων, κα\ πάσα

γλώσσα έξομολογήσεται, 3τι Κύριος Ίησοΰς Χριστδς

είςδόξαν θεοϋ Πατρός ■ άντ\ μεν των κεράτων λέγων

τδ άγγελικδν τε κα\ έπουράνιον , δια δε τών λοιπών

σημαίνων την μετ' εκείνους νοουμένην κτίσιν ημάς,

ους πάντας (37) μία κα\ σύμφωνος (38) εορτή κατα

κρατήσει. Εορτή έστιν (39) ή τοΰ δντως (40) δντος

ομολογία τε (41) καΐ έπίγνωσις. "Εστί (42) δέ, φησί,

κα\ άλλα πολλά της αγίας γραφής πρδς σύστασιν τοΰ

κατά τήν άνάστασιν δόγματος άναλέξασΟαι. "Ο τε γάρ

Έζεκιήλ (43) τψ προφητικω πνεύματι τον έν τψ

μέσω πάντα χρόνον, και τδ έν τούτω διάστημα ύπερ-

ςιιχ είΓ03 Γβ8ΐΐΓΓβοΙίοηειΤί άΌεΙππί 3ΐ(]υε 861Ι16Π1Ϊ3 Β 6άς, έπ' αύτοΰ ϊσταται τοΰ καιρού της αναστάσεως

(ΐΠ;ι 8ΐ3ΐιϊ1ί8ςιιε 1ι:ι1»Ίυι•. IV;» μι ι.Ί ΕζεεΙΓιβΙ ρηιρίιε-

ιΐ(Ό ίρίιίΐιι οπιιιβ (ΐιΓοιΙ ϊη ηιειίίο Ιοιιιριΐδ 681, ςυοά-

(]ΐιε ϊιιΐι.Ί' Ιιοε ίηίειχειίίΐ ϊηΙεΓναΙΙιιιη Ιι•3η88ΐ•ε8δΐΐ5,

ϊη ΐρβο ηΓΐϊειιΙο 30 ριιηείο Γβδίιιτεειίοιιίδ ριχιιο-

βεεηυΊ νιι ΙιιΙ•; εοιίδίδΐϊΐ, 61 ΓιιΙιιπιιιι Ι3ηςιΐ3ΐη ];ιπι

ριχ8βη8 οοηδρϊοίεηβ, ηαιτϊΐκίο οοιιΐϊβ δυ1>]ίοίΐ.

0;ιιιιρυιη ειιίπι ίηςοηΐεηι, βΐ ίπ ϊιιΓιιιίΐιιηι ει ίηιηιεη-

Μΐιΐ! βχροιτεείιιιη &1ςυε ραΐεηίειιι ν'κΐίΐ, οδδϊιιηιςιιβ

ϊη 60 ιιιιιΐΐυππη ειιιηιιΐιιιιι βΐ αι:ι:Γνιιιιι, .'ίΠοπιηι

ηΐίϋί. ΓοΐΊιιϊΙο οακη «1ίδ]εεΙοπιιιι, ςυχ ιΐοίηϋβ ιΐίνϊιι»

ροΐεηΐίβ 3(1 εοςη3(3 ρΓορπβηιιο ιιηα ηιονβΓεηΙυΓ, ει

τή προγνωστική δυνάμει κα\ τδ έσόμενον ώ; ήδη (44)

τεθεαμένος ύπ' 8ψιν άγει τω διηγήματι. Πεδίον (45)

μέγα χαΐ είς άπειρον είδε διηπλωμένον, όστέων (40)

σωρείαν έπ\ τούτω (47) πολλήν, άλλων άλλαχή πρδς

τδ συμβάν διε^ρΊμμένων • είτα θεία δυνάμει πρδς τά

συγγενή χα\ Γδια συγχινουμένων, κα\ ταϊς οίκείαις

άρμονίαις έμφυομένων. Είτα νεύροις χα\ σαρξΐ και

δέρμασι καλυπτομένων (όπερ ή ψαλμωδία πυχαζο-

μένων λέγει), κα\ πνεΰμα ζωοποιοΰν τε κα\«διεγεΐρον

άπαν τδ κείμενον (48).

ριοριϋδ εοιινειιίβηΐϊυυ5(|<ιβ οοιηρα^ϊοιίδ ΐιιίκνπ•-

βεεΓοηΙ, ροδίεβ ηει-νϊ», εβππυυδ, ρεΙΙίΙηΐδ ϊηίβρβΓβηΙαΓ βΐ ορβπιεηΐυΓ (ςιιο(1 ρ83ΐΐΒθϋί«, ΙεβΡΓβηΙυΓ

βίνε εοΓροΓβΓβηΐυΓ ει εοηδίίρΒΓεηΐυρ Ρογ νειίιυηι πυκάζεσβαι, ιΐΐεϊι ) βΐ δρΐπΐυηι νίνΐΓιεβηΙειη δί.ιη,Ι

61 6Χ8(ΐ8εϊΐ3ηΙειη ηιιίύηιιϊιΙ }3εβΓβ(.

Ρογγο ΑροβΙοΗ εοπιηι ηυχ οιγοβ ΓεβυΓΓεείΐοηοηι ζ

6Χ8ί8ΐεηΙ, ιηΪΓ3εαΙθΓϋηι ύβ80ΓΪρΐϊοιιβπι, υΐ ςυχ βχ-

ρβ(Ιΐΐ3, ίαεϊΐϊδ εΐ ΐη ρΓοηιρία Ιε^επίϊΐιιΐδ δ'ιΐ, ςιιιι]

ΗίΓιηεΙ βΐίιιυειτι εχροηει-ε, ςιιεηΐ3(1ιηο(1ϋπι οιιηι

ΗοΓίΛΐυ ΐ]ΐιοιΐ3ΐιι βΐ ΙυϋβΓυιη βοηο 8οπρΙυΓ3 ά\αΐ

Ηι ηιοηιεηΐο ΙεηιροΓίδ πιοπυοδ βΐιριβ ]3εεηΐε8

«ηίνεΓδΟδ ΓβρεηΙβ ϊη ϊηιιιιοΓίαΠδ ηαΐυι» δίαΐυηι

ϊιιιιιιιιΐίΐΐιιιη ϊγϊ. Οιπηοιϊβιιι εναη^εΓιοβδ νοεεβ, υΐ

ςαχ ουηείϊδ ηιβηϊΓβδίχ βϊηΐ, ρΓχΙβΓηιϊΐΐβιη. Νοη

βηϊηι νεΓίιο δοΐο 1)οηιίιιιΐ5 ηιοηυοδ Γ68«ΓΓεοΙυΓθ8

βδδε άίοίΐ, νεπιπι εΐίβηι ίρδβηι ηιιοςυβ ΓβδϋΓΓβοΓιο-

116111 ΓβρΓΧ5611ΐ31 30 ρΓ565ΐ3ΐ 31) ϋδ, ςϋ33 ηθ1)Ϊ3

(30) Γνμνότερογ. Β γυμνότερόν πως.

(37) Οϋς χάγτας. Α, Β ών πάντων.

(58) Μία καΐ σύμφωνος. Α<1 Ιι;ι« νοοβδ ί(3 ϊη

οβίκρ 00(1ίεΪ8 Α δΟΓίυεΙίίΙιΐΓ, Ποίαν εΐναί φηϊι τήν

μέλλουσαν άθλων έορτήν αγγέλων κα\ ανθρώπων ; Τδ

πάν-ας συμφώνως όμολογείν είναι βεόν • ούκοΰν περί

μέν τήν Οεογνωσίαν πάντες δμογνωμονήσουσιν αμαρ

τωλό^. κα\ δίκαιοι, ού μήν δέ μιας έσονται καταστά-

σεως._ Έπε\ ποϋ τδ δίκαιον ; Αλλ' οί μέν έν άπολαύ-

σειτής τών ουρανών γενήσονται βασιλείας, οί δέ

ταύτης έκτδς κατά τήν Αποστολικήν άπόωασιν.

(39) Έστιν. Β δέ έστιν.

(40) "Οντως, ϋείεΐ Β.

(41) ΌμοΛογΙα τε. Β ομολογία δέ.

(42) "Εστί. Β έσται.

Τήν δέ τοΰ Αποστόλου κατά (49) τήν άνάστασιν

θαυμάτων διασκευήν , ώς πρδχειρον ουσαν τοις έν-

τυγχάνουσιν, τ£ 4ν τις λέγοι (30) ; "Οπως έν κελεύ-

σματί τινι κα\ σαλπίγγων ήχει (51) φησ\ν δ λόγος έν

άκαρεϊ τοΰ χρόνου άπαν αθρόως τδ τεθνηκός τε χα\

κείμενον , είς αθανάτου φύσιν (52) ύπαμειφθή-

σεσθαι (55) ; Άλλα καί τάς άγγελικάς (54) φωνάς,

ώς προδήλους άπασιν (55) ούσας, παρήσαμεν (56). Ού

γάρ μόνω λόγψ (57) φησ\ν δ Κύριος τους νεκροϋς

άναστήσεσθαι, άλλάχαΐ αυτήν ενεργεί τήν άνάστασιν,

άπδ τών εγγυτέρων ήμϋν κα\ ήττον άπιστεϊσθαι δυ

ναμένων της Θαυματοποιίας άρξάμενος. Πρώτον μέν

(43)

(44

45)

46)

471

(48)

(49)

(50)

(51)

(52

(55;

(54)

(55)

(50)

(57)

ΈζεκιήΛ. Β Ιεζεκιήλ.

Ώς ήδη. Α ώς ήδη παρόν.

Πεδίον. Α πεδίον γάρ.

Όστέων. Α όστέων τε.

Τούτφ. Α ίιι ιιιβηριιβ τούτου.

Κείμενον. Α •ιι ιιι;ιι•μίικ: χινούμενον.

Κατά. Α, Β τών κατά.

Λέγοι. Β λέγειν.

*«««• Α ήχϊ. Β ήχω.

Φνσιν. Α φύσεως.

Ύπαμειφθ. Α »άύ\ί κατάστασιν.

ΆγγεΛιχάς. Β εΰαγγελικάς.

"Απασιν. θείοι Β.

Παρήσαμεν. Β παρήσομεν.

Μόνω Λύγφ. Β λόγω μόνω.

» δείιοΐΐοη. ΟηαΙε (αΐηηιη αίι (αΐυ,,ι αη^Ιοτνη ει Ηοηιίηηη, χα οι«»« εοηοοτϋι» α (οη$ΜΪεηΐβτ

οαίοτα ΐΙ)»»ΐι νετα,ηία,,,εη ηοη ηαηΐ «/««/«η ααίια ει «,ηά,Ίϊοηί* (ηα,η ηΰχ ίαεΐϊιΐα?) : »εά Ι,χααΐιΙεχη
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γάρ έν τοις έπιθανασίοι; (58) τών νοσημάτων τήν Α ρΓορίηφΓιΟΓβ 8αηΐ, ςυ'ώιΐδνο Πιΐοβ ηιϋιιΐδ 3ί>Γ0§3ΓΪ

ζωοποιών δείκνυσι δΰναμιυ, άπελαύνων προστάγματι

χα; λόγω (59) τά πάθη• είτα άρτιθανές εγείρει (00)

παιδίον, είτα νεανίαν τοις τάφοι; ήδη προσκομιζόμε-

νον της σορού διαναστήσα; τγ^ μητρί δίδωσι ■ μετά

τούτο διαπεπτωκδτα ήδη τετραημέρω χρόνο) τον Αά-

ζαρον νεκρδν εξάγει (01) τοΰ τάφου (62) φωνή (65)

χα\ προστάγματι ζωοποιήσας τον χείμενον είτα τον

εαυτού άνθρωπον (04) ήλοις κα\ λόγχη διαπεπαρμέ-

νον έχ νεκρών διά τρίτης ημέρας διανίστησι (05),

τους τύπου; τών ήλων κα\ τήν πληγήν τή; λόγχης

είς μαρτυρίαν (66) της αναστάσεως επαγόμενος (67).

Περ\ ών ουδέν οΐμαι χρήναι διεξιέναι, μη μια; (68)

αμφιβολίας έν τοις τά προγεγραμμένα (09) παραδε-

δειγμίνοις ειπούσης (70).

Γ. Άλλ'ού τούτο (71), εΤπον έγώ, τδ ζητούμενον η> Β

τό γάρ έσεσθαί πότε τήν άνάστασιν, καΊ τδ ύπαχθή-

σεσθαι τή άδεκάστφ χρίσει τδν άνθρωπον, διάτε τών

γραφικών αποδείξεων, κα\ τών ήδη προεξητασμένων,

ο! πολλοί τών άκουόντων συνθήσονται. Ύπόλοιπον (72)

άν είη σκοπεϊν, φησ\ν, εί ώσπερ τδ νΰν (73) κα\ τδ

έλπιζόμενον έσται. "Οπερ εί δντως (74) εΓη, φευ-

χτδν (75) εΐπον τοις άνθρώποις τήν ελπίδα της ανα

στάσεως εΐνα; (70). Εί γάρ οία γίνεται, δταν λήγε-

ται (77) τού ζήν τά ανθρώπινα σώματα, τοιαύτα τή

ζωή πάλιν αποκαθίσταται ■ άρα τι; άτέλεστος συμ

φορά διά τή; αναστάσεως τοις άνθρώποις ελπίζεται.

Τί γάρ άν έλεεινότερον γένοιτο θέαμα, ή δταν έν

έσχάτω "ίτ\ρ3. χατα^ιγνυθέντα (78) τά σώματα μετα-

ποιηθή πρδς τδ είδεχθές τε καΐ άμορφον, της μέν

30 (ΙιΊι ;ιΙιί ρθδ5:1, Ιιιψίί; ηιίπΓιοί οροιίδ ίη'ιΐίό Γβείο.

Νηπι ρπηιιιηι φΐίιίοιη ίιι ιηοΠίΓβηδ πιοΓίιϊδ ν'ινίΐί-

ο«πι νίηι ιΙοιηοηίίΐΓίΐ, ]ιΐδδΐι ηο νεΗιο 3ΐ)ϊςηιΐδ βΠΌ-

εΐϊοηεδ ; (Ιεϊικίε ραιιΐο »ηΐε ηιοιΊιιηπι ρυεΙΙβηι γο-

δΐΐδοίΟΙ, ροδ(03 βαΌΙοδοεηΙειιι αυί ρηι »ι1 δεριιΙ-

οπιπι βΙΓει-εΐΜίηΓ βχοίΐϊΐιιιη ο Ιοειιΐο ηιηΐπ ύαΐ ;

ροδί Ιιιιικ', ΕβζαΓϋιη <]ΐιί ]αηι φιηίπιΐυϊ Ιεηιροπ)

ιιιοιίιιιιβ (ΜΠ1ιΐϋ1)»ΐ εί ο1β1)αΐ, νϊνιιιη βιΐιιοίΐ εχ βο-

ριιΙοΓΟ, νοοο ρΒπίοι• 30 ]π88ϋ νίνίΠοβιΐδ ροεηίεηι ;

ροβίοβ 8ΜΙΚ11 ίρδϊιΐδ Ιιοηιΐπβιη (Ί;ινίί 3ε Ιαικε»

ΐΓβηδίίχυίΤΙ ΙβΐΊΪΟ (Ιίβ Γ681Ι80Ϊ131, νβ$ΙΪ£'ΐ3 οΐίίνοπίπι

30 Κιιιοοκ ϊη (βδΐϊπιοηΐαπι ΓβδυπΌοιίοηΐδ βά'α'υοβη-

Ιοηι. ϋο ςυί1)1ι$ ηίΙιΊΙ ;ιι•Ιιίΐι•οι- όρυδ 6880 όίεεΓε,

«-1Ι111 (ι η Πα κιιίικίΐ ηιηΐιϊβΐιίΐίδ ίηΙβΓ 008 ςιπ 63 (]υ%

βειϊρΐη βυηΐ βοοορεπιηΐ εί βρρι-ουβνεπιιιΐ.

Ο. νβΓϋΐη ηοη Ιιοο ογβΙ, ίιιφιηπι θί>ο,ο,ιιο(Ι φΐοεΓβ-

ΙιηΙιΐΓ 311 ΓεδυιτεοΙίο :ιΙί(|ΐι:ιικ1ο ΓιιΙιπ.ι βΐΐ, 61 ςυοίΐ

Ιιοιηο ϊτιοοΓηιρίο ϊικίίοίο ?ΊϊΙοΙιιγ, ουπι ρΓορίΟΓ

8ϋΓίρΐυι•3ίππ) (ΙεηιοιίδΙιβΓιοηεδ, Ιιιηι ρΓΟρΙΟΓ 63

ηιια; ]3Π) βηΐο οχ(]ΐιϊ8ίΐ3 ηΐΐ]ΐιο 6x011853 βυηΐ, ρΐε-

ΓΗΐυβ αιΐιΐϊοιίϊυιιι βδδειιΐίεηΐιιι- ; Γείιςιιυιη βυιειη

ΓόβΓΪΙ οοΐίδίιΙεηΓΟ βη ρι-ουΐ βδΐ ίύ ςυοο" ηυήε εβί,

Ίΐ:ι εΐίηιη ηιιθ(1 8ρβΓ3ΐιΐΓ ΓηΙαπιπι δ'ιΐ. Ο,ιιοίΐ 8ϊ ίι.ι

ΓιιβΓΪΙ, Γπςϊϋηϋηηι αΜχεπηι Ιιοηιίηίΐιΐιβ 6886 δροπΐ

ΓεδϋΓΓεείΊοηϊδ. Ναηι δί ^υηΐϊη ονβάιιηΐ Ιηιηηπά

εοΓροι\ι (Ιιιηι νΐνβΓβ (ΙεδϊηιιηΙ, Ιη1Ϊ3 ΓυΓδυηι νίΐ56

ΓεδΙϊΐιιαηΙϋΓ : ιΓππίιιιηι ρβιρβίαβ ςιίΓοιΙαπι οβΙηηιΊ-

135 31) ΟίηΐΙΪΙΐυδ ρβΓ ΓεδΙΙΓΓβί'ΐίΟΙΙΓΠΙ βρβΓαΙιΐΓ. Ο,ιιοιΙ

οηϊιιι πιίδ6Γ3ΐ)ϊ1β ιιιββϊδ δρβιΐ3(ΐι1υπι ΓυοπΙ, ηιιαηι

ΟΙΠ11 ΐη 6χΐΓ6ΐιΐ3 δεηβοΐυΐε πιουτναΐη βΐηυε οοηΐι-3-

βαρκδς αυτής (79) άναλωθείσης τώ χρόνω, ^υσοΰ δέ " ο!" οοΓροΓβ αά ΙϋΓρϊΙιιιΙϊηεηι 30 (1οΓοπιιΐ13(6ΐιι τε

τοις όστέοις περιεσκληχότο; (80) τού δέρματος; Τών

δε οή νεύρων συνεσπασμένων διά τδ μηκέτι τή φυ

σική ίκμάδι ύποπιαίνεσθαι, καΐ διά τούτο παντδς συν-

ελκομίνου τού σώματος, άτοπον τι και έλεεινδν θέαμα

γίνεται, τής μέν κεφαλής επί τδ γόνυ συγκεχλιμένης ■

τής δέ χειρδς ϊνθεν κα\ ίνθεν πρδ; μέν τήν κατά φϋ-

σιν ένέργειαν άπρακτούση;, έντρομης (81) δέ κατά

τδ άκούσιον (82) άε\ κραδαινομένης; ΟΓα δέ πάλιν

τών ταΐς χρονίαις νόσοις έκτετηκότων τά σώματα ;

*Α τοσούτον διαφέρει τών γυμνωθέντων όστέων, δσον

έπικαλύφθαι δοκεΐ λεπτώ, καΐ έκδεδαπανημένω ήδη

τώδέρματι (83). ΟΤα δέ (84) κα\ τών έν ταΐ; Οδερι-

(ΙαοΙη ΓιιοΓΪηΐ, εατηο ηιιϊιίεηι εοηιηι ΙεηιρΟΓβ οοη-

8υηΐηΐ3ΐ3, ΠΙ&083 ηιϋι-ΠΙ 01 :ηίι1;1 0(116 08δί1>1!5

ιΐιΙΙκιΊ'οιιΙο ? Εΐβιιίππ ιιοννϊδ, ηιιοιΐ ηαΙπΓίΐϋ ιιίιηίιιιηι

ηοη οηιρΓιιΐδ Ιιιιιηοιο ίιηΐιυηιιΐιπ• 30 ρϊηςιιοΐίβηΐ,

ΟΟΙίνΐΐΙδίδ, 61 ί(1θ'ΐΓΟΟ ΙΟΙΟ ΟΟΓρΟΓΟ 001ΐΐΓ3θΙ(), Γ68

(|ΐι:ειΐ3ΐιι ίηΙίπη;ι ικ• 8ρεοΐ3ΐιι ΠΐϊββΓαϋίΙίδ εχδίδΐίΐ,

(11111 οαριιΐ ΐ|ΐιίιΙ('ΐιι ίη ςβηιι» :ιιο1ίιι:ιΐιι:ιι 8ίΙ ; Πΐηηϋί

31ι(βηι ιιΙι•ίικ)ΐιι; 3(1 ιΐΑίιιηιΙειιι (μιίιίειη ιΐί,ιιΐϋ ϊηνίΐ-

ΙϊϋίΕ βϊηΐ, ρΓίβ ΐΓβηιΟΓβ νεΓΟ δοιτιροΓ ϊηνίΐ* ιηίοεηί

30 ΐϊΐονεβηΙΟΓ. Οϋ;«ϋ,ι νεΓΟ ηΐΓδΐΐ3 εοι-ϋιτι οογρογλ

διπιΐ (]ΐιϊ (Ιίιιΐιιπιϊδ 30 Ιοη^ίηο,ιιϊβ ιιιογΙι'ικ οχι.ι1ι:ιο-

πιηΙ? ςιια; οοΓροΓβ Ιιοο ϋϋΓεηπιΙ 3 ιιιιι1;»1ίδ ΟδδίΙιοβ,

(58) Έ&ιθαταϊτΙοις. Α επιθανάτιοι;.

(59) Καϊ Αόγίι>. Α χαΐ λόγου. Β λόγου.

(60) 'Εγείρει. Α ϊη ποΓςίηε ανεγείρει.

(61) Εξάγει. Α Β εξάγει ζώντα.

162) Τοΰ τάφου. Α τών τάφων.

63) Φωτή. Α φωνή τε.

(64) Είτα τύτ έαντον Ανθρωπον. Ιη οβίοβ οο(1ϊ-

ΪΪ8 Α Ϊ8ΐ3 Ιβξβ8, "Οτι διά πίστεω; τής τού σώματος

αναστάσεως τά σημεία τού Ιδίου πάθους εΓαίεν έν τφ

ίδίω σώματι ό Κύριος.

(65) ΑιανΙστησι. Β άνίστησι.

(66) Μαρτυρίαν. Β μαρτϋριον.

167) Επαγόμενος. Α Β έπαγόμενον.

(68) Λ/ή μιας. Α Β μηδεμιάς.

(69) Προγεγραμμένα. Α Β γεγραμμένα.

(70) Παραΐεδειγμένοις ύα. Παραδεοειγμένηςΰπού-

σης. Β παραδεδειγμένα ύποϋσης.

(71) Ού τούτο. Β ουδέ τούτο.

Ρατποι. ϋκ. ΧΙΛΊ.

(72) ΎποΛοιχον. Β ύπόλοι-ον δ' άν. Ηιεο ϊη οαΐοο

οσιϋοϊδ Α ί13 ίΙ1ιΐ8ΐΐ'3ΐ)3ΐιΙιΐΓ : "Ενθεν άρχεται ώ; έξ

εαυτού άνθυποφέρειν τάς περ\ τών τή άναστάσει μα

χόμενων αντιθέσεις.

Π\\ "ΰσιίερ τ6 νυν. Α πρδς τδ νΰν 5ν.

!:
ι73) -
;74) Όντως. Α ούτως.

(75) Φευκτόν. Λ Β φευκτήν.

(76) Είναι. ΟβΙβΙ Β.

(77) "Οταν Αήγεται. Α Β λήγοντάι.

(78) Καταρ'φιγννθένϊα. Α Β καταρικνωθίντα.

(79) Αυτής. Α Β αύτοΐς.

(80) ΠεριεσχΛΎ\χύτος. Β περισκληκότος.

81) Έντρομης. Α έν τρόμψ. Β έν τρόπω.

Ϊ82) Άκούσιον. Β έκοϋσιον.

83) "Οσον ίχικεκαΛύφΟαι. ΙΙεηυε 'λΛ τω δέρματί

(!ιΊ(•ΐ;ι 511111 ίιι Μδ. Α ει ίη ηι.ιιςίηε 1ρ};ϊιιι'γ σχόλια.

(84) Οΐαδέ. Αϋ Ιιϊϊο νβΓΐ)3 ίη οιιΐοε (-οιϋοί•! Α Ιι.ι:ε

«013 380ΐ'ίρΐ3 6Γ.ΊΙ, ζήτησι; -:μ τών ανθρωπίνων
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ι|Η(>ι1 Ιοητίϊ ηο Ιλπι (ηιιειιιηρίη οιιΐο α1)Ιοεΐ3 β830 Α καϊς (85) άρ^ωστίαις έξωδηχότων (80), τών δέ τη*

νι.ΊοιιΙιιΐ'. (1ιι;ιΙί;ι ίΐβπ) 60ΓΙΙΠΙ ηιιϊ ;ΐι[ΐι;<• *ιηΙθΓΟΙιΙ*8

ιιιοι Ιιο ίηΐιιιιπκτυιιΐ ? Οπ;« νιτο οταΐϊο πηΙοο,ογ.-ιιιι

ι οπιιιι μιοΐιιιιιιιι 30 ύεΐι 'ιιιοηΐιιηι, <|ιιι 330ΓΟ πιοιίιο

ΟΟπνρΙ* ΚΙΙΙΙΙ, 3Πΐβ 0011*09 ρΟΙΙΙΊΟ ρΟδδίΙ III 618

οπιιιίη ηκ-ηιΐιηι, Ιηηι 'ιιβίΓυηιοηΙηπ.Ί φΐηιιι ΒΟηβοπη

ραυίαΐ'ιιτι ρηίΓοϋο ρι-οβί-οιίίειιβ (Ιρρ38ε3ΐ? «ιπηΠ:»

Ϊ16Π1 0ΟΓΙΙΙ11 ΓΟΓρΟΓ» 811)1, Ι]»! ΠΙ ΙβΓΓίΒ Π10ΐίΙΐ1Ι8,

νοΙ ΙιοΙΙϊ-ί, νεΙ ο\ :ιϋ:ι ραυβΒ ι|ΐι.ιρίηιη ιιιιιΐίΙ:ιΐϊ βιιηΐ,

βΐ Ληΐβ ιιιοι Ιι.ίιι αϋςιιο ΐοηιροΓο ροβΐ οβπι 03ΐ»ηιϊΐ3-

ίερά νόσω χεκρατημένων τήν άσχήμονα λώβην τίς αν

ύπ' δψιν άγάγοι λόγος, ώς κατ" ολίγον αΰτοϊς πάντα

τά μέλη τά οργανικά τε καΐ αισθητά προσιούσα (87)

ή σηπεδών έπιβόσχεται ; τώνδέ έν σίΐσμοίς, ή πολέ-

μοις, ή έξ ετέρας τινδς αιτίας ήχροτηριασμένων, χα\

προ τοϋ θανάτου χρόνον τίνα έν τη συμφορά ταύτη

έπιβιούντων, ή τών άπδ γενέσεως λώ6η τιν\ συναπο-

τελεσθέντωνένδιαστρόφο•.ς(88)τοϊς μέλεσι,περιδν(89),

τί δν τις λέγοι ;

νΊΓιΑίί (ΐιιιιΙΟΙΠ Λ(Χ0ρΙ;ιηι ,ίοΊπιο νίνιιιιΐ, 3ΐιΙ ρ,οπιηι ψι"ι α ηβΐϊν'ΐϋΐο 3(ΙνοΓ8θ :ι!ί(|ΐιο 03911 Ιβπβι :ιο

(ΙΪ8(0Γΐί8 ηιοιπίιπ* ιιιΙοΙουοπιιιΙ, οΐ 3(1 ϊοΐαίοπι ρβιΐοοΐ3ΐιι βναββηιηΐ, ηιιϊιΙ οριΐδ 681 (1ί00Γβ?

Ι)ο ηιοιίο ροπίΙΪ3 ηιιίριη ϊιιΙ;ιιιΓιΙιιι< , ψι'ι νι 1

ηχροιιιιπίιιΐ' , ν«Ι κιιΟοί'ηηΙιΐΓ , νοΙ ίοιίιιίΐο 035ΐι

ρρΓΡΟΐιΙ, ((ΐιίιΙ οχ'ΐΒΐίιιΐΗΐκΙυηι οβί, μ πιΓ81Ι8 Ια'οβηϋ

νίΐ.ιιιι ιγιΙιιι'ίιιΙιιι', ιιίπιιιι ιπ ϊιιΓ3ΠΐΪ3 Γ0ΐπ;ιικ•1ιιιη1.

(■ι ΐ|ΐιί(Ι ηιίδοι'ιιΐδ, 3η 3ι1 «1»ύ» ιιιοιίιιηι ροιΊΌοΐιιηι

ΡνίΙΐΙβΙΐΙ, ΓΙ ψΗΐΙί Ι.Ί( Ιΐ' Ι13ΐυΓ,1 ΓΜΓ31Ι3 Ρ08 ΟΙΙΙΙΙΙ'ίιΊ ?

Ιιλιιιιο βϊ ι|ιιΊ,Ιιίιι ροΓ 0Ι11ΠΪ3 ίιίοπι ηου*8 οοτριιβ

πΐΓβαιη ΓονϊνίδΡΡΐ, ο«Ι;ιιιι'ι,Ί5 οι 'ΐΗΟίηιηουΊιιπ οβί ί<1

(|ΐιοι1 οχχρβοΐαίιιι- ; &ίη ηυίειη ηοη ΐιίοιιι, ίΐΓιυ$ ηΐο,ιιο

ιέ ηιιϊ ροοΐ ιιιοιϊιμιλ, οιίΙ ΠΙο ηιιϊ ι-οειιβε'ΙεΙυΐ' 3ΐ<|ΐιο

1 08ΝΙ ί,τιΐ. Ν;ιιιι 31 ];ιοΓιΙΐ|ΐιΊιΙι'ΐιι ριιοΙΙιιβ, Γ03υΐ'£ΪΙ 311-

ΙΟΙ1ΐΙΐΟΙ11θρβΓΓρΟ»!Χΐ3ΐί8,31ΐΐΓϋΙΙ|Γ3,(]ΙΙθρ3ΡΐΟίϋε6ΓΟ

[10,311111113 ίρΜΠΙΙ ([111 ρΡβΓΡΐ ΟΧΓΪΙΐΐΙΐΙΜΙ 0380 31.0,00

οχ$ιιγγοχ°β&ο, < ιιιιι γ,ποιΙ αΙΙϊιιβΙ 3(1 (ΓιίΓοΓοιιΙί.Ίΐιι η•1α-

Ι'ΐ3, ί3(|ΐιίθΓεί(1ίδ3Ρΐ, ϊηιιηυΐ3ΐιΐ8 3ίΐ? δι ψι'βεηϊιιι ρΓΟ

ριιοΙΙο 3(ΙιιΙΐιιιη, οι ριο βρπο, ίιι υϊ^ογο χΐηΓι$ «<:

Ι1θΓ0 <0ΙΙ5ΐίΙΐΙΙΙΙΗ1 νίιΙι-Ι, :|1|(ΊΊΙ1Ι1 ρι ο ,ΐΗβΙΌ (Ο'.Ιι.ρΐ-

Περ\τών(90) άρτιγενών νηπίων τών τε εκτιθεμέ

νων, καΊ τών χαταπνιγομένων, καΐ τών κατά τί) αύ-

„ τόματον άπολλυμένων, τί εστί λογίσασθαι, εί τά

τοιαύτα (ΠΙ) πάλιν πρδς τήν ζωήν έπανάγοιτο, άρα

έναπομένη (92) τη νηπιότητι, και τί άθλιώτερον ;

άλλ' έπ\ τδ άκρον (95) ήξει της ήλιχΐας, χα\ ποίοι

γάλακτι πάλιν ή φύσις αυτά τιθηνήσεται ; "Ωστε εί

μέν διά πάντων ταύτδνήμϊν τδ σώμα πάλιν άναβιώ-

σεται, συμφορά Εσται τδ προσδοκώμενον • εί δ» μη

ταύτδν, άλ)/>ς τις δ έγειρίμενος Εσται παρά τδν χεί-

μενον. Εί γάρ πέπτωκε μέν τδ παιδίον, άνίσταται δΐ

τέλειος (94), ή τδ έμπαλιν, πώς ίστιν ειπείν αύτίιν

άνωρθώσθαι τδν κείμενον, έν τή της ηλικίας διάφορα

τοΰ πεπτωκότος ίιπηλλαγμένου δντος• άντ\ γάρ τοϋ

παιδιού τέλειον, και άντι τοΰ πρεσβυτέρου τδν άκμη-

στδν (95) τις ορών, Ιτερον άνθ' έτερου ταθέαται, και

ά><τ\ τοϋ λελωβημένου τδνάρτιον, κα\άντ'ιτοϋ έχτετη-

γ:ιΙιιγ, ριο ιιιιιΐίΙ:ιΙο ςυοςιιβεΐ ηΓκ]ΐιο τϊΐίο Ι»Ιιο- £ κότος τδν εΰσαρκον, χα\ τά άλλα πάντα ωσαύτως, Ινα

1'3ηΐ6 ίΐΐΙΐ'^ΠΙΙΙ) 30 5.11111111, ρΓΟ Π130Ϊ6 (ΌΙιΙιΊ'ΙΟ

ΐΟΓρυΙΰΐιΙαιπ, οι ίιι οα-Ιεης οιιιηίΐιυβ οοιίοιιι ηιοιίο,

ιιο 8Ϊ ηυΪ8 οηιηί3 βϊηςιιΐηΐΐιη ιόιιιιιιοιιιοιππ: νεΙίι,

τηο1θ8ΐϊ3ηι :ιο 1;»ί]Ίιιιιι ΟΓβΙίυηί ίικίιιι ηΐ '? Νϊβϊ ϊςίΙιΐΓ

Μ1Γ3118 Ι.ίΙο οοιριΐ3 ΓετίχΟΓίΙ ((ΙΙ.πΙη 0Γ31 ΠΙ 111 ΙΟΙΊίΡ

ιιιίίικΙιιΐΡΐιΐΓ, ηοη ίιΐ ηυοι! ηιοιίπιιιη ΙΊιίδβίΊ γο$μγ-

§61, 80(1 ιπ μΙϊιιιιι Ιιοιηίηειη Ιοιτη πιγ8ιι5 Γοπιΐίΐΐιί-

«11Γ. Οΐΐίΐΐ ΐ(5ΪΙυΓ 3(1 ΙΙ16 Γ631ΙΓΓ6θΓΐΟ ρρΓίΠΙΟΙ, 8Ϊ ρΓΟ

ιηο 31ΪΙΙ8 Γονϊ νΪ8(•ρΙ ? Ν;ιη> <|ΐια Γ31Ϊ0Π6 ίρ80 πιο

η^ιιονοΓο, 81 ηοη οοπιπιπ ϊιι ηιοίρβο ιηβίρβππι ?

ιΝοη οιπιη ορο γουργ;» ίιιβΓΟ, ηΪ8Ϊ ροΓ οηιηϊβ ϊιίοιη

ηιβεικη βΐιη. (^ικίιιικΙιιιοιΙμιιι εηϊιη ϊιι ρπνβοιιΐί

\Ϊ13, 81 (ΐι]ιΐ3 ηιβηΐ0ΓΪ3 Ιοιιο;ιπι ίί^ιιιηιιι, ροπππίΓ

μή, τά καθ* έκαστ<5ν τις διεξιών, δχλον έπεισάγη(96) τω

λ<5γ(}> ; Εί μη ουν (97) τοιούτον αναβίωση (98) τδ σώμα

πάλιν, οίον η\ δτε τη* γη* κατεμίγνυτο, οΰ τδ τεθνηκδς

άναστήσεται, άλλ' εις άλλον άνΟρωπον ή γή διαπλα-

σθήσεται. Τί ουν πρδς έμέ ή άνάστασις, εί άντ' έμοϋτις

άλλος άναβιώσεται ; Πώς γάρ άν έπιγνοίην αύτίς

έμαυτδν, βλέΐ^ον (99) έν έμαυτώ (1) ούκ έμαυτίν; Οϋ

γάρ άνεϊην ά)ηθώς έγώ, εί μή διά πάντων εΓην & αύτδς

έμαυτφ. Καθάπερ γάρ κατά τδν παρόντα βίον εί

τίνος έχοιμι διά μνήμης τδν χαρακτήρα , ΰποκείσΟω

δέ κατά τδν λόγον ψεδνδς 6 τοιούτος είναι, προχειλής,

ΰποσ:μδς (2), λευκίχρους (5), γλαυκόμματος, έν πο-

λιϊ τή τριχΊ, και (5υσώ τω σώματι • είτα ίητών τδν

σωμάτων, εί οΤα τών τελευτιόντων έστ\ τά σώματα,

τοιαύτα και άνίσταται κατά τδν της αναστάσεως και

ρόν ; υ.Λ\ διάφοροι έπαπορήσεις πρδς τδ της αναστά

σεως δόγμα. — Β οΤα δή.

(85) Ύδερικάϊς. Β ύδρικαΐς.

(80) Έζοιδηκύτων. Β έξωδτκότων.

(87) Αισθητά Λροαοϋσα. Α Β αισθητήρια προϊ-

(;Οσα.

(88) Διαστρόροις. Β διαφόροις,

(89) Περιόν. Βοΐοΐ Α.

(90) Περϊ τωκ. Α περ'ι δέ τών. ΟΰεΙοπιηι 3(1 1ι«ο

ν,τ Ι>α ίιι Ο3ΐοοεοι1ίοϊ3 Α ϊηΙΟΓ βοΐιοΐί» Ιιχο Ιο^ιιιιΙπγ :

'Λντίθεσις • δτι ού ταύτδν άναστήσεται τδ σώμα, ή

(ίλλο παρά τδ πεσδν, εί μή τάς έπισυμβάσας αϋτώ

ίιαφόρους αλλοιώσεις έχον εγείρεται. Τοίνυν θ\ς κατά

ταύτδν της φλογδς Οίγοντα ώσπερ τδ μέν έπίρ\όυτον

6;ά τών τροφών γίνεται προστιθεμένων τη ουσία ημών

άντ'ι τοΰ διαφορηΟέντος μέρους αυτής. Το δέ απόλυ

τον ύπδ τοΰ περιέχοντος ημάς αέρος έκ διαφορούντος

έκδήλως ο•Ίχ ολίγον της ουσίας τοΰ σώματος ημών,

αμφότερα δέ άπ' αλλοιώσεως γίνεται, τούτο μέν τών

τροφών άλλοιουμένων, έν τώ νεϋρω νεύρων, καΙ έν

τψ όστώ οστών, τούτο δε πάντων των έν ήμϊν υγρών

, τε καΙ στερεών σωμάτων ύπδτής έμφυτου Οερμασίας

διά παντδς άλλοιουμένων, κα\ ούτω διαφορουμένων.

(91) Τά τοιαύτα. Α ταύτα Β τοιαύτα.

(92) "Αρα έταχομέντι. Α Β άρ' εναπομένει.

(95) "Ακρον. Α μέτρον.

(94) ΤέΛειος. Α ό τέλειος.

(95) Άχμηστόν. Λ Β άκμαστήν.

(90) Έχεισάγχι. Α ϊιι ιηιι-ςϊιιε έπκυνάγοι.

(97) Μϊ\ ουν. Λ μή.

(98) Άναΰιώση. Α Β άναβιώη.

(99) ΒΜ.-των. Α ίιι ιιιαι•?. οΰ βλέπων έν έμαυτώ•

έμαυτόν π. γάρ άν εί'ην αληθώς έγώ, εί μή διά.

(1) Έμαντφ. Β έαυτφ.

(2) Ύποσιμός. Β ύπόσιμος.

(5) Λενχόχρονς. Α λευκόχρως.



ίίΙ Ι'ΛΪ)Ε ΛΝΙΜΑ ΕΤ ΠΕδϋηΚΕΟΤΙΟΝΈ.

«ιοΰτον, Ιντύχοιμι νέω, κομήτβ (4), γρυπώ, μελανό- Α νθΓΐ>ί βΓαΐΐα ίδ εδδβ Γογο εβρίΙΙυ, Ιηΐηίδ ρΐΌΐηίηεη-

χροϊ (5), χα\ τά λοιπά πάντα τοϋ κατά τήν μορφών

χαρακτήρος έτέρως έχοντι. ΤΑρα τούτον είδώς (6)

εκείνον οίήσομαι ; μάλλον δέ τ! χρή ταϊς έλάττοσι των

ενστάσεων ένδιατρίδειν τον ίσχυρότερον (7) άφιέμε-

νον (8) ; Τίς γαρ ούκ οΐδεν, 2τι (5οϊ) τινι προσέοικεν

ή ανθρωπινή φύσις, άπδ γενέσεως είς θάνατον αεί

6:ά τίνος κινήσεως προϊούσα, τότε της κινήσεως λή

γουσα, δταν κα\ τοϋ είναι παύσεται (9) ;

ιίΐιιικ ηΐ'ΐιιο άειτιίδδίδ, η3η1)υδ ηοηηίΐιίΐ ρτεβδίδ,

ηΐηιΐδ, εκδίίδ οειιίίδ, οηηη οαρϊΐίο, εΟΓροΓε πι§θδθ;

(Ιεΐικίε βΊ φΐΧΓβηβ οιιιη ΐηείάβηιίη μινειιεπι, εβρίΐ-

Ι.ιΐιιιιι, :ιι1πιΐ(Ό η3δθ, ηίρπιιιι, εΐ ίη (\γΙογΪ5 ογπιιϊ-

1)ΐι$, ηποιΐ .ιΐιίηεΐ 3(1 Γογπνγ ΙίςιίΓηιη 3ε Ιίηοαηιοη-

13, (ΙΪΥ(Τ5ΐιιιι , )ιιιηΐ|ΐιίι1 ηιιηε εοηδρίεηΐηδ ίΐΐηπι

•'δδΟ ρΐΐΙ»»0? ΕηίΠίνβΓΟ ςΐΐίΐΐ ΟρίΙδ ΟδΙ, ν3ΐί(ΙΊθΓΪΙ)ΙΙ5

οηιίδδ'δ , ηιΐηοΐ'ϊΐιιΐδ 3ε ΙενΐοηΙιιΐδ ιΐΓββηΙίυηι ε(

ίιι$ι»ηΐϊιιπι*ορροδϊιϊοιιΗ)ΐικ ίιηιτίΟΓβπ ? Οιιίδΐιηηι εηΐηι ίβηοι-ηΐ ηίΓοά1 Πιπιπηί εηίρίαηι Ιιηιηαηα ιιλιιιγλ

3$δίιηί1εΙιΐΓ, 30 ηαΐϊνίΐηΐο ηιΙ ηιηπειη ρβΓ ιηοΐαηι α,ιιεηκίβη) δοηιροι- ρΐΌβΓειΙίεηδ, ΐιιηε ηιηνοπ Λεβί-

ιιοιίδ, ειιηι οιΊαιη εβδε άβδίεπί ?

Ή δε κίνησιςαΰτη ουτοπική τίς έστι μετάστασις (10) Ρογγο ιηοΐιΐδ Ιιϊγ ηοη εβί (1ε Ιοεο 3(1 Ιοειιιη

(ού γάρέχδαίνει έαυτήν ή φύσις), άλλα ίι' αλλοιώσεως Ιγ3Π8Ϊ1ιι5) αΐηαβ ΐΓ3ηδΐ3ΐίο ( ηοη εηΐηι ηΑΙιιια βοϊρ-

Εχει τήν πρδοδον. Ή δε άλλοίω,αις ϊως άν ή" τούτο .> 53ΐ)ΐ βχειχίίΐ ) , δεό" ρεΓ αΙΐΒΓαΙίοηοηι ηε ιηιιΐη-

3 λέγεται, ουδέποτε έπ\ τοϋ αυτού μένει• (πώς γάρ Ι'ιοιιεπι ρΐΌβΓεδδυηι 1ιη!>εΙ. ΑΙ ηιυΐβΐίό ηιΐΛΐιϋίιι

άν έν ταύτότητι φυλαχθείη το άλλοιούμενον ; ) άλλ'

ώσπερ τδ έπ\ της θρυαλλίδος πΰρ, *ω μεν δοκεϊν

άε\.τδ αύτδ φαίνεται (τδ γάρ συνεχές άε\ της κινή

σεως άδιάσπαστον (11) αύτδ καΐ ήνωμένον πρδς έαυ-

ίδ(12)δείκνυσι), τή δέ άληθεία πάντως (15) πάντοτε

Ιαυτδν (14) αύτδ (15) διαδεχόμενον, ουδέποτε αύτδ

μένει (ή γάρ έξελκυσθεϊσα διά της θερμότητος Ικμάς,

6μού τε έξεφλογώθη καΙ εις λίγνην (16) έκκαυθεΐσα

μετεποιήθη, καΊ άε\ τή άλλοιωτική δυνάμει ή της

φλογδς κίνησις (17) ενεργείται, εις λίγνην (18) δι'

εαυτής άλλοιούσα (19) τδ ύποκείμενον) • ώσπερ τοί-

νυν (20) δΛς κατά ταύτδν της φλογδς θΐγοντα, ούκ

Εστι τής αυτής τδ δ\ς άψασθαι • (τδ γάρ όξύ τής αλ

ιά Γιιΐ'ΐΊΐ ΐ|Η0(1 (ΙίοίΙιΐΓ , ηΐιηψι,ιηι ίη εοιίβηι ηιη-

ικΐ ( ι:;ιηι ιμιο ρηοιο ϊη εοάειη «αηΐιι εοηβεΓναή

ριιΐΐ'ΐ ϊι ϊ(1 ςιιοά αΙίεΓβίατ εΐ ϊιιιηιιιΐ:ΐίαΓ ? ) 86(1

ί)ΐιο:ιΐίΐιΙιικιιΙιιιη ϊ^ηϊ$, ςαϊ ε$1 ίη 6ΐ1γε1ιηίο, ρΓουΙ

νίιΙοΐιΐΓ (]<ιί(1εηι, εεηιροΓ ίιίεηι αρρ;ιπ>ι ( εοηΐίηυιΐδ

(Μΐίιη βεηιρεΓ ηιοΐιιβ , ηιιϋο ΐηΙεΓναΙΙο ιϋιΐιι-

εΐιιπι 31(]ΐιε ιΓίΓεηιρίιιιη, $ε(1 ειιηι $εευηι υηίΐιιιη

ΓΟίΙιΙίι ; , ΓβνβΓβ Βυΐεηι ίρβε δεββ βειηρεΓ βχεί-

ρΐεηδ, ιιιιιιΐ|ΐι;ιιιι μΙιίιι ιιι;πκ•1 ( Ιππικιγ οηίιη , ηιι{

ροΓ εαίοτειη ε\1πιε1υ$ ΓιιεπΙ , βίιηυΐ π ίη Π;ιηι-

ηιβιη εοηνενίϊΐιΐΓ, βχυβίϋδ ϊη Γιιηιηιιι 3ε Γυϋβϊ-

ηεηι ΐ'οιϋ^ίΐιιι• ; 3ε βεπιρεΓ 3ΐ(6Γ3ΐίν3 ν'ι ηιοΐιΐδ

Παπιηικ ρεΓ38ΐΐιΐΓ ϊη Γιιηιιιιη βε ΓιιΓι^ίηβηι ρεΓ δε•1

λοιώσεως ούκ αναμένει τδν έκ δευτέρου πάλιν έπι- Γ βε δΐι1)]εεΙιιιη ίιηηιιιΐηηδ ) : ηιιβηΐ3ι1ιηο(1ϋηι ί^Ηυί

βιγγάνοντα, καν ώς τάχιστα τούτο ποιϊ)), άλλ' άεΐ

καινή τε καΙ πρβσφατβς έστιν ή φλδξ πάντοτε γινο

μένη (21), κα\ άε\ έαυτήν διαδεχόμενη, κα'ι ουδέποτε

έπ\τοΰ αύτοΰ μένουσα• τοιούτον τι κα\ περ'ι τήν τοϋ

σώματος ημών φύσιν εστί. Τδ γάρ έπί£ρ\>τον (22)

τής φύσεως ημών, κα\ τδ άπό^ρυτον διά τής άλλοιω*

τικης χινήσεως &ύ πορευόμενον (25), τότε κινούμε

νο» ΐσταται, δταν κα\ τής ζωής άπολήξη • Ιως δ' αν

έν τψ ζή» ί, στάσιν ούκ Εχει. "Η γάρ πληρούται, ή

διαπνέεται (44), ή δι* έκατέρων πάντως ε'σαε": διεξά

γεται. ΕΙ τβίνυν ουδέ τψ χθιζψ τις δ «ύτος έστιν, άλλ'

Ιτερος τη απαλλαγή (25) γίνεται, δταν έπαναγάγη

πάλιν τδ σώμα ημών πρδς τήν ζωήν ή άνάστασι;,

$ί φιίδ 1)ΐδ δίηοιιΐ Παηιιηηπι οοιιΐίηςαι , ηοη ροδ-

δίΐ ε3πΐ(1οηι ΐαπ^βΓΒ 1>ίδ ( εείετϊΐβδ εηΐηι ηΙΐοΓ»-

Ιίοιιΐδ ;ιΐ(|ΐιο ιηιιΐηΐϊηηίδ ηοη εχδρεείηΐ ειιηι ςυΐ

η.Ίΐιιιιΐ3ΐιι ϊίβηιιη Γϋΐ'βιΐδ 3ΐΙίη§3ΐ, εΐΊαηίδϊ ςιιηιιι

εεΙεΓΓίπιε ία Γβείβι); δβά Ηληιη?8 βειηρεΓ ηονα 3ε

Γρεειίίί ββΐ, οηιηί ΐεηιροΓε ηβδοεηδ , ηε δβηιροΓ

δείρδαιη εχείρΐεπί , ει ηιιηο,ιιηηι ίη εοϋεηι πιβηεηβ:

Ιιιι]ιΐδΐηο(Ιί ηυίιΐιΐηιτι οίΐ'οη ηηΙιίΓηηι ποδίή ςιιοηιιέ

ϊτοι-ροι-ίδ ε$1. Ν;ιΐη ('ΐιιιι Ιιιιη ΐη(1υεη$, Ιιιηι γΙΗιι-

οιι8 ηηΐιιι-3 ηοδίΓ.ι ρε γ ηΙΐΟΓηηιΙί ιηοΐιιηι δοιηρβί•

εΐ ηηιίχιΐοΐ εΐ ηιονεηΐιΐΓ , Ιυηε εοηδίδίεΐ , ειιηι

εΐΐατη νϊνρτβ (ΙεδίεΓΪΐ ; ςυβηάίυ νεΓΟ ίη νίΐ3 Γαβ-

γϊ(, δΐηΐιιηι ει Ιοειιιη εοη$ίδΐεη(1ί ηοη ηαοοί. ΑιιΙ

δήμίς τΐί ανθρώπων πάντως δ εΤς γένήσεται, ώς άν εηΐηι ϊήιρΙείιΐΓ 3ϋΙ ΐΙίίϊΙαΙτίΓ ηΐα,υε ενβηεβείΐ βΙ εχ

.. ... . - . ι .ι Ω.ι _ν ..ί " :..„„:..._ „... .,„- „ι..;,„η.,« ;„ .„,.ι„„η. η./»
μηδέν έλλείποι τοΰ άνισταμένου τδ βρέφος, τδ νήπιον,

ί παις, τδ μειράκιον, όάνήρ, δ πατήρ, όπρεσδύτης,

χΐ'ι τά βιά μέσου πάντα. Σωφροσύνης δέ κα'ι άκολα-

«ίας διά σαρκός ενεργούμενης, τών δέ (26) ύπομε-

(4) Κομήτη. Α ίιι ποΓ^ίιιε κομώντι.

'5) ΜεΛανοχροΤ. Α Β μελανόχροϊ.

|6; ΕΙδώς. Α. ίδών εκείνον είναι. Β ίδών εκείνον

ίσαιμι.»οή

7) Τύν Ισχνρότερογ. Α Β τών ισχυρότερων.

*8) Άριέμετοτ. Α άφέμενον.

|9) Παύσεται. Α Β παυσηται.

(10) Μετάσχασις. Λ ή μετάστασις.

(11) Άδιάσπαστον. Α άδιάστατον.

(12) Εαυτό. Α έαυτώ.

(15) Πάττιος. ΟβΙειιΙ. Λ Β.

(14) Εαυτόν. Λ Β εαυτό.

{\5)λντύ. Βτδαύτό;

ίιιαηϊΐιΐΓ, «ιιΐ ρει• ιιΐηίιηηιιε ίη ρεί'ροΐιιυιη ρνοι-

8118 ΙΙ'.ΊΙΙδί^ίΙΙΙΓ. 8ί ΊΐίίΙΠΓ 1100 Ο,ΐΐί ΙΚΙΙΙΙ8 (](ΙΪ(||ΜΙΙ

ββΐ, ϊηΐεΐ'ϊιη (Ιιιιη νίνίΐ , ίΛεηι ββΐ, ηεε ίβ ηΐ3ηΒΙ

ςαϊ ΗεΓί Γιιίββεΐ, κεϋ ρβΓ ίηιιηιιΐηΐίοηεηι ηΐίιΐδ ετί•

(10) Λίγνην. Α Β λιγνΰν.

(17) Κ1*τ\σις. ϋβίεΐ Β.

(18) λίγνην. Β λιγνΰν.

(19) 'ΑΛΛοιονσα. Β άλλότριοΰσά.

(20) Τοίνυν δις. Α τινί τις.

(2\) Γινομένη. Α ίη ΙεχΙιι γενήσομένη, ίη ηΐΒΓβίίΙΪ

γεννώμενη, Β γενωμένη.

(22) Έχί^Ρντον. Α έπί^ητον.

(25) Πορευόμενον. Α Β ίιι ηΐϋίρηβ πορευόμε^ότ

τ: και κινούμενον τότε Γσταται.

(24) Διαπνέεται. Β διαπνίϊται.

(2?>) ΆπαΛΛαγη. Λ Β ύπαλλαγή.

(26) Τών δέ. Α Β τών -ιζ.



<43 8. 0ΒΕ00Κ1Ι ΝΥδδΕΝΙ 14•

•Ια

3ι1 νϊίπηι ΓεϋυχοπΙ , ροριιϊιΐΒ φιί<1ιιιι Ιιοηιίηιιπι

ρΓΟΓβιι» υηυϋ ονβϋβΐ, ιιΐ ιιίΐιίΐ η 1>β Ί Ι ;ι1> εο φιί

Γ08ΐιΐ'5ΐΐ, ϊηΓαηβ νίόΌΙίοεΙ , ριΐδΐο, ρυβΓ, βϋοΐεδοοιι-

>Ιΐ1ΐΙ8, νΪΓ , ρ»(6Γ, 86061, 1 1. ΟΙΙΙΙιϊ:! <|Ι1;0 ΪΠίβΓ Ιΐ3Ό

ίιιΐοΐ'οοιίιιηΐ. Ρογγο αιιιη οοπιίηοηΐί3 βία,ιιο ϊηοοη-

ΙϊηυΐΐΙΪ.Ί ρι'Γ 03Π10Ι11 ΟΜΜΊΊ'.ΊΙΙΙΓ. 1Ι1Ι1Ι ρΓΟρΙΟΓ

ρίοι.ιίοιιι ςΓανϊα Ηΐο,ιιο ιπί•ι1>;ι βιιρρϋοία δΐΐδΐίηοη-

ιίιιιιι, Ιυηι ηιιϊηιί ηιοΙΙϊΐΐα ΓοΓυξίεηΙίυηι Ιιχε 81-

ςυε νίίβηΐϊιιηι , εΐ ρεΓ βοιίδΐιιιι οοι-ροτοιιιη Ιιοηιπι

ιιίπιηιφιο ι3θδ'ΐ£ΐΐ3πΙίιιηι : ςιιί Ποπ ροίοδί , υΐ ίϋ

(]Π0(1 ]ιΐ£(υπι 081, ίη ]ικ1ίοίο βεΓνεΙιιι• ? ΛιιΙ οιιηι

ίιΐοηι ιιιιηο α,ιιίϋοηι ρεεε3νοι•ίΙ , ροδίεβ νΟι-ο ρεΓ

ροβηίΐεηΐϊηηι $οδθ εχρίανβΓϊΐ, αο Γογ13530 πιι•δΐΐδ ίη

ρεοοηΐιιιη ηο ιΙοΙϊγΙιιιιι 1αρ$ιΐ8 βίΐ, ειιηι ϊΐεηι ρεΓ

ππΙιιγμ νίο'ιδδίΐϋιΐίηοιη, Ιιιπι ίιιιμιίιι.Ίΐιιιιι, Ιιιηι ηΐ) " άναστήσεται οϋτος, χα\ ούκ ένεργδς ή άνάστασις• ή

ίτιφιίιΐ3ΐίοηο νβοηυηι ιοιριΐδ ίΐϊΐηιιιΐ3ΐ(ΐηι ΓιιοπΙ ; ούτος έγερΟήσεται, χα\ διαφεύξεται τήν δίκην όύπο-

εΐ ιιοιιίπιιιι Ιιοπιιη ίη ροιροΐιπιηι δΐιΠοοοπΙ 31- κείμενο;.

<]ιιθ (Ιιιΐ'ανεηΐ, φΐηίβηβηι εοΓριΐ8 υηα οοηι ίηΙοηιροΓβηΐβ, ηΐηιιε ίηοοηΐιηοιιΐβ ρυηίβΐιιι•; ιιΐπι;ιι ίιΙ

φκχΙ ίη $εηεεΐιι1β ηιυΓίϊ νίοίηπηι οοιιΙμοΙιιπι οί ίιιοιινν:ιΐιιι>ι Γιιοπι ? Λ ι. Ιιοο αΐιικί οδδβΐ βία,ιιο ίι!

ί[\ιοι\ ροοοβίιιηι ρει•ροΐΓ3νοπΐ 3η ία φίοιΐ νΐΐίυ • ιοίηφίίιιαίιιιη ΓιιοπΙ ? Ει ιιϋί δοηοχ ? Ν.ιιιι 3υΙ Ιιϊε

ηοη ΓβδατβεΙ, ει ΓεδϋΐτεοΙίο ηοη ΓερΓ»8εηΙα1)ϊΐιΐΓ , ηεε αά βΟΌοΙιιηι (ΙούΊιοοιυι• , δοιΐ ίηο1Γιο3χ βπΐ ;

3ΐιι Ιιίο ΓΟδίΐΓβεΙ , εΐ )ΐΐιϋοίιιιιι 3ε ριοηηιη οΠΊΐβίοΐ οϋηοχίυδ βίπυε £ΐιΰ]οοΙιΐδ.

ειιηι ΓΟδίιΐΎεοΙίο οοΓριΊδ ηα$ΐΓΐιηι πίΓδυβ Α νόντων υπέρ της ευσέβειας τάς αλγεινά; (27) των

κολάσεων, των τε αδ μαλακιζομένων πρδς ταύτα (28)

διά της σωματικής αίσθήσεως, έκατέρων (29) τούτων

έπιδεικνυμένων, πως Ιστι παρά τήν (50) κρίσιν δια-

σωβήναι τδ δίκαιον (31) ; "II τοΰ (52) αύτοΰ νΰν μέν

πεπλημμεληκότος, αδΟις δέ διά μεταμέλειας έαυτδν

έκκαθάραντος (55) , κάν ούτω τύχη πάλιν έπ\ τδ

πλημμελές δλισΟήσαντος, ύπαμειφΟέντος δέ κατά την

άκολουΟίαν της φύσεως, και τοΰ μεμολυσμένου χα\

τοΰ αμόλυντου σώματος, κα\ μήΟ' έτερον (54) τούτων

εις τδ διηνεκές έξαρκέσαντος , ποίον τώ άχολάστφ

σώμα συγκολασΟήσεται, τδ ^ικνωΟέν έν τώ γήρα

πρδς τω Οανάτω ; Άλλ' Ετερον ήν τούτο παρά τδ την

άμαρτίαν κατειργασμένον (55), άλλ' όπερ κατεμο-

λύνΟη τώ πάθει ; καί ποϋ δ πρεσβύτης ; "II γάρ ούκ

Ι))οηη» εΐϊ;ιιιι 3ΐίηιιί(1 οχ ίίδ <μκ« ο1ι)ίοίιιηΐιιι•

ιιοΙιϊη ;ι1> ΪΙΙΪ6 •ι«Ί 1ΐ3ηε όΌοίΓΪηαιη ηοη 3ρρΓθί)3ΐιΙ.

ΜίηίΙ, ίιιφπιιιιΐ, ί•χ ρβπίυιΐδ εΐ ηιοηιϋπδ εοτροηβ

Οΐϊοδίκη εΐ 8Ϊηε «Ιίιριο ο(Πείο βίψιε ιιβυ η3ΐυΓ3 Γο-

«'.ίΐ. Ν;ιιη 31Ϊ3 (|ΐΓ»Ιι:ιιι νίνβηιΐί 03η83ΐη ίη ιιοΐιίδ

αε νϊιη εοηΐίηοηΐ, δίιιο ςυ'ιΐιυδ Γιεη ηοη ροΐε$1 ,

»1 νίΐίΐ ςυηιη ίη εΒπιε ΐΓβιΐδίςίηιιΐδ εοη8Ϊ8ΐ3ΐ : υΐ

οογ, ]εο«Γ , εοΓεϋπιπι , ραΐηιο, νεηΐεΓ, ει τείί-

Ι1»ΐ3 νίβεεΓβ; ;ι1Ί« νβΓΟ δοηΐίεηάί ηιοΐιιί άεβ-ΙίηαΟ

ηΐηυε 3ΐ1η1υΐ3 κιιιιΐ ; βΙί3 ίΐεηι 3^εικ1ί αε ΐπιηβ-

ειιιιιΐί οίΐϊοϊο ΙΊιιι^ιπιΙιιγ; ηϋ;ι ίΐεηι λ<1 8υοεε$8ίοηεπι

ροϋΐοΐΌΓΐιηι ΐϋοηε3 ηίφιε 30εοιηηιοιΐ3ΐβ $υηΐ. 8ϊ

ϊ^'ιΐιιρ ροΓ ε.ΐιίειη ηηκίβιη ηοΙ)Ί$ νίΐ;ι , φι;ι> ροβ(

1ΐ3ε ειίΐ, εχεοτεεηίΐιΐΓ «Ιςαβ ΐΓβηβΐβεΐιΐΓ , 3(1 ηίΐιίΐ

π ηιΙιΐΓΐίο :ιΐ |ΐι<: ϊιηιιηι1;ιΙίο Ιίι ; κίιι βιιίειη νο ;ι

ε8ΐ ογ3(Ίο ( ιιΐ ιιΊιΐΜΐ'Μΐιι νέΐ'3 681 ) ΐ|ΐι,τ. ηεηυε ιιια-

ΐΐ'ίιικιιιίπιιι ίη εβ νίΐιι ιρκιι Γ('Μΐπ'ί•ι Ιίουι ιίι εχεε-

ρΐιΐΓ3 8ίι 3ΐηρ1ίιΐ8 Ιοειπιι 1ΐ3ΐ>εΓβ :ι!1ίι ιικιΐ , ηεηιιο

ει 1)0 30 ροιίοηβ εηηι νίΐαηι φιχ Ιυηε ΓιιΙπιλ 8ίΙ

ι ΗΐΐΜ.τν;η•ί : (|υί8 ειίΐ υβηδ οοι-ροΓΪ8 ρηπίιιιη, ευηι

ιιοη »ιιιρΙΊιΐ8 εα ρΐΌρίοι• <|ΐι;ο ιιιιηο ιιιειη1)Γ3 Ιΐ3-

ΕΓπω τι χα\ άλλο τών προφερομένων ήμΐν παρά

των ού δεδεγμένων τδν λδγον. Ουδέν, φησιν (50),

άπρακτοντών έν τώ σώματι μορίων ή φύσις έποίησε.

Τά μέν γάρ την τοΰ ζην αίτίαν κα\ δύναμιν έν ήμΐν

έχει, ών άνευ σύστηνα•. διά(57) σαρκδς ζωήν ημών (38),

ούκ ενδέχεται, οίον, καρδία, ήπαρ, εγκέφαλος, πνεύ-

μων, γαστήρ, κα\ τά λοιπά σπλάγχνα • τά δέ τη αι

σθητική κινήσει άποκεκλήρωται • τά δέ τής παρεκτ:-

κής (59) κα\ μεταβατικής ενεργείας εστίν άλλα δέ

πρδς τήν διαδοχήντών έπιγινομένων έπιτηδείιος έχει.

Εί μέν ο•3ν έν τοις αύτοϊς ήμΐν 6 μετά ταΰτα βίος

έσται, πρδς ουδέν ή μετάστασις γίνεται• είδε αληθής

ό λύγος (ώσπερ ούν εστίν αληθής), δ μήτε γάμον έμ-

πολιτεύεσθαι τώ μετά τήν άνάστασιν βίω διοριζόμε

νος, μήτε διά βρωσεως κα\ πίσεως τήν τύτε διακρα-

τεΐσθαι ζωήν, τίς Ισται χρήσις τών μερών τοΰ σώμα

τος, οϋκέτι τών δι' & νΰν έστι τά μέλη κατά τήν ζωήν

έκείνην έλπιζομένων ; Ει γάρ τοΰ γάμου χάριν τά πρδς

τδν γάμον εστί μέλη (10), όταν (ϋ) εκείνος μη ζ,

ουδέ τών πρδς εκείνον (42) δεύμεθα. Ούτω (45) πρδς

τδ έργον αϊ χείρες, καΐ πρδς τδν δρόμον οί πόδες, και

Ιιοηιυδ ρεΓ ίΙΙίΐιιι νίΐίσι βρβΓΟηΙιΐϊ ? Νβηι $ί ηιι- πρδς τήν παραδοχήν (44) τών σιτίων τδ στύμα, κα\

|ιΙκιι πια ε308<ι 5111.103 ιιιοιιι1ιΐ'3, (ριχ 3(1 ιιΐ3ΐιί- οί οδόντες πρδς τήν της τροφής ΰπηρεσίαν, καΐ πρδς

ιίι οιι ί υ ιίι ρειΊίηοιιΙ, ουιη ηυρίίχ ηοη ΓυβπιιΙ, ηίηίΐ τήν πέψιν τά σπλάγχνα, και πρδς τήν άποβολήν τών

ορυ.8 1ΐ3οεηιιΐ8 ίίδ φκο 3(1 ΗΙ38 ρ»Γ3ΐ3 8ΐιιιΐ. δϊε άχρειωθέντων οΕ έξοδικο\ (45) τών πόρων (46). "Οταν

3(1 οριιβ ΙΙΚ1Ι1Ι15, 3(1 ΟϋΓβιιηι ρούοδ, αά δυηιρίίο- ουν (47) εκείνα μή ?|, τά δι' εκείνα γινόμενα πώς 1}

<27) ΆΛγείγάς. Β άλγηδίνας.

(28) Ταντα. Α ταϋτα καί. Β ταύτας.

(29) Έκατέρων. Αέκάτερον.

(50) Παρά τήν. Α ίη ιιιηι^'ιιιο περί τήν.

(51) Τύ δίκαιον. Β τδν δίκαιον.

(32) Ή τοΰ. Β. εί επί τοΰ.

(35) Έχκαθίίραπος. Α. έκκαθήραντος.

(54) ΜήΟ' έτερον. Β. μηδ' έτερου.

(5;">) ΚαΟκιργασμένον. Λ κατεργασάμεν.ν.

ίδ(ί) Φιχσίν. Α ιιι ιικιγ^Ίιιο φο^ίν.

37) Αιά. Α Β τήν δ.ά.

(58) Ώμων. ΏβΙεΙ Β.

'59) Παρβχτιχής. Α Β πρακτικής.

40) ΛΙέ.Ιη. Οοίοιιΐ Α Β.

41 1 Ουδέ. Α ουδέν.

(42) Εκείνον. Α Β εκείνο.

(45) Οντω. Α Β οΰτω καί.

(44) Παραδοχήν. Ιί παραδρομήν.

(45) Έζοδιχόί. Λ 15 διίξοδικόν.

(40) Πόρων. Β πόρνων".

(47) Ουν. ϋβίοΐ Β.
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υπέρ τίνος ϊσται, ώς ανάγκην εϊναι, ε! μέν (48) εΓη Α "βπι είϋοπιιη ο» , ϋοηΐβδ αό* ηιίηίϋίειϊαηι 3ΐίηιεηΙϊ,

ιτεριττά τά σώματα πρδς ουδέν πρδς τήν £ωήν έχεί-

νην συνεργεϊν μέλλοντα, μηδέ (49) είναί τι των (50)

νϋν συμπληρούντων ήμΤν (51) το σώμα (έν Αλλοις γάρ

ή ζωή), χα\ ούκίτι (52) τδ τοιούτον άνάστασιν όνο-

μάσειε, τών καθ' Ικαστον μελών διά τήν έκίίνη (55)

τϊ] ίωη άχρηστίαν ού συνανισταμένων τφ σώματι;

Ε! δέ διά πάντων ϊσται τούτων εναργής (54) ή άνάστα-

ϊΐς, μάταια ήμΐν καΐ άνόνητα (55) πρδς τήν ζωήν

έχείνην δημιουργήσει δ ενεργών τήν άνάστασιν. Άλλα

μήν καΐ είναι πιστεύειν χρή τήν άνάστασιν, καΐ μή

ματαίαν είναι. Ούχοΰν προσεκτέον τψ λόγω,δπως (50)

αν ήμΐν δίά πάντων έν τφ δόγματι, τδ είκδς οιασώ-

ζοιτο.

οιιιιι οοτροΓΟ Γ6$υΓςηΐ)1 ? δΐη ;>ιιΐοιιι ρεΓ Ιιηεε

3(1 εοηεοεΓιοηειη αΐιμιο αΊςεδΙϊοιιειη γ'ΐδεεΐ'3 , εΐ

αιΐ Γε]εεΙίοηειη βΐ εχεΓείίοηεηι εοπιηι ι|ΐι;ι• οογ-

πιρία 3ΐςυβ ϊηαΐίΐία Γαεια δυηΐ , πιεαίιιβ ϊΙΓι ρεΓ

ςιιοδ ΐΓ3η$εϋΐιΐ οι εχεεΓηυηΙιιι-. ('.ιιιη ίμίΐιιι• ίΗι

ηοη ΓιιοΓΪηΐ ε3 ηικε ρΐΌρΙεΓ ϊΙΙ.ί Γαεία δΐιιιΐ, <{ΐιο '

ηιοιίο ειι]υ$νε ςΐ'αΐϊα επιηΐ, ιιΐ ηεεβδ50 δίΐ, βί α,ιιϊ-

(Ιεηι οπό» εοΓριιβ ηοη ίυβπηΐ ο:ι , φιχ ηίΐιίΐ ;ΐι!]ιι-

ηιεηΐϊ ίίδ ςιικ :κΙ ί11:ιηι νίΐβιη ροι-ΓιιιοιιΙ βΙΙαΙυΐ'α

δ'ιηΐ, ιιιΙιιΙ Γογο εοηιιη ηπχ εοΐ'ρι» ηοδίχυηι ηυηε

εοη$ΐϊ(υυηΙ ει εοιηρίεηΐ ( ίη βΐϋδ ιίιΊιιι νίΐιι Γιι-

ογϊΙ ) , ϊ(Ι(]υε ηοη αηιμίίυδ αϋηαϊδ γο5ηγγοοΙϊοιιομι

ηοιηίηανεηΐ , ευιη ϋίιι^ιιΙ;<ι•ί:ι φίχιμιε Π)βηιΙ»Γ3

ρΓορίεΓ εοηιιη ίη ίΐΐα νίΐβ ίηαΐίΙίΐ&Ιβιη, ηοη ιιιι.ι

οιηιιϊα ΓεδίιΐΎοιίίο Γθρΐ'32δεηΐ3ΐ)ίΐυι• , ει εχειχο-

1»ΐΐιΐΓ, νβηβ ηοΜδ εΐ ϊηηΙϊΓι» βιΐ ϋίβηι ν'ιίΛηι ρΓοοΓεαΙιϊΐ Ϊ8 ςπι ιεδυιτοείίοηεηι εχειεεί Βΐιμιο τε-

ρΓχβοηΐβΐ. Αίςοι εΐ εββο ΓεδίίΓΓοεΙίοηεηι ει ηοη Γπίδΐι» ββηι . ε8$ο εΓοϋεΓΟ οροΐΊεΐ. Εγ^ο οπαίοιιΊ

(ϋϋξεηΙβΓ ηιιίιηιΐδ 3(1εη(1εη<1ιΐ8 ΟΓΪΙ , ηυο ρ<τ οιηηία ηοΐιίδ ίη Ιιαο δειιίεηΐία 3αυβ (ΙουΙπικι ίιΙ,

(]ΐιο,1 ρΓοη.ιηΊΙε ει εοηδοηίβηευηι ε$( , εοηδει-νεΙιΐΓ.

Μ. ΈμοΟδέ ταύτα διεξελΟόντος,Ούκάγεννώς, φησ\ν Β Μ. ]Ιί& α η)6 ο\ρθ8ί1Ϊ8, Ε^ΓΟ^ϊϋ δ3ΐΪ8 αΐ«(ΐΐ6 ρΓχεΙίίΓΟ,

ή διδάσκαλος, κατά τήν λεγομένην ρ"ητορικήν τών τής ΐηςαίΐ ιιΐ3βϊδΐΓ3, ρεΓ εβω ΠΓίειη, ςιιοε 0Γ310Π3 Λί-

άναστάσεως δογμάτων κατεπεχείρησας (57), πιθανώς

τοις άνασκευαστικοΐς τών λόγων έν κύκλω περιδραμών

τήν άλήΟειαν, ώστε τους μή λίαν έπεσκεμμένους τδ

τής αληθείας μυατήριον παΟεϊν 4ν πως (58) τδ κατά

τδ εΐχδς πρδς τδν λόγον, καΊο'.ηΟήναι μή Ιξωτοΰ δέον ■

τις έπηχΟαι (59) τοις είρημένοις τήν έπαπόρησιν (ίίΟ).

Έχει δέ οϋχ οΰτω, φησ\ν, ή αλήθεια, κάν άδυνάτως

ίχωμεν έκ τών ομοίων άντ-.ρητορεύειν τιΤ) λίγ(;>, άλλ'

β μέν αληθής περ\ τούτων λίγος έν τοίς άποκρύφοις

σοφίας (61) Οησαυροΐς τεταμίευται, τότε είς τδ εμ

φανές ϊ,ξων, όταν ίργιμτδ τής αναστάσεως διδαχΟώμεν

μυστήριον, δτε ούκέτι δεήσει βημάτων ήμΐν πρδς τήν

έλπιζομένων (62) φανέρωσιν. 'Λλλ' ώσπερ έν νυκτΐ

πολλών κινουμένων τοις διαγρυπνοϋσι λόγοις (63)

περί τής τού ηλίου λαμπηδόνος, οία εστίν, άργήν

ποιεί τήν τού λόγου ύπογραφήν προφανεΐσα μόνον τής

άκτΐνος ή χάρις, ούτω πάντα λογισμδν στοχαστικώς

τής μελλούσης καταστάσεως έφαπτόμενον, άντ' οΰδε-

νδς ύποδείκνυσιν, δτε (04) γένηται ήμΐν έν τ|) πείρα

τδ προσδοκώμενον. Επειδή (65) δέ χρή (66) μή παν-

τάπασιν ανεξέταστους (67) έαΟήναι τάς άντυπεν.

εχΟείσας ήμΐν ενστάσεις, ούτωσ\ τδν περ\ τούτων λό

γον διαληψίμεΟα (68). Νοήσαι χρή πρώτον τις ό σκο-

πδς τού κατά τήν άνάστασιν δόγματος, κα\ (69) δτου

χάριν κα\ εΓρηται τούτο παρά τής άγιας φωνής (70)

οίΐυτ, δΐ'ΐιίειιΐίηιιι ηίςιιε (ΙοιΊπηίΐιιι Γε$υιτεεΓιοηίδ

388Γ085Ι18 ηίςυο αιΙοΠιΐδ εβ, ρΓοΙ)3ΐ)ϊ1ϊΐει•<ιυε Γβ-

ΓυΙαΙοηϊδ νεΓΐ)ί$ εΐ βΓ^ιιηιεηΙίδ ιηιοΊα,ιιε νοπίαίοιι»

εΪΓειιηιευη(Ιο ΙεηΙαβΓι, ιιΐ ηοη ιιιϊπιιη ΓυεπΙ, $ϊ ϋ

<1ϋϊ ηοη 3(1ηιοι1υιη νεί'ϊίαιίδ ιιιγ«ΐβι ϊιιηι εοιίδίιΙεΓβ-

ΐιπιι 3ΐ(|υε ρεΓδρεείυηι ΙΐϋουεΓΪιιΙ, αΐϊςιιο ηιοοΌ ροτ

»δΐ3 νεΓ03 3ΐ(ΐιιο 3Γβΐιηιειιΐ3 ρΓΟ οοι-υηι ρι-ο1)3ΐ)ί-

ΙϊΙαΙε 3ΐ(]υο νεπδίηιΊΙίίικΙΐηε εοιηιηονεαηΐυΐ', 3ε ρυ-

ΙεηΙ ηοη αΙ)8αΓ(Ιο ηεςυε βΐιβ γο ϋβ, (]υχ (ϋειβ δαηΐ,

ίηι1ιιεΐ3ΐη 0880 (1ιιΙιϊΙ:ιΙίοηειιι. ΥοΓΪΙΛβ :ιιιΙοηι. ίιΐ(|»ιιΙ,

ηοη 113 δεδο 1ι»1ιεΙ, εΐίβηίδί οοιιΙγ;» ηοη ροδδίιηυδ

3 8ίιηϊΙί1)ΐΐ8 3ΐ-ςιιηιεηϋδ οΙΓιεϊο ογ31ογΪ8 ίη ηαε

ϋίδεερίαΐίοιιε Γυιι^ί, 80(1 νθΓ3 (]υϊ(1ειη πιΐίο 1ΐ3Πΐιιι

Γι'πιηι ίη βΙχΙίΓικ εΐ οεειιΐΐίδ ατο3ΐΐ!»(|υο Ε;ΐ|ΐίαιΐίχ

11ΐ083υΐ'Ϊ8 Γεεοιΐ(1ίΐ3 εοιΐ8θΓν3ΐυΓ, Ιιιιιο ίη ρΓορ3-

ΙϊιΙιιιιι εΐ :ιροιΊΐ!ΐιι νβηΙϋΓ3, ευηίΓείρδα (Γκ1ίϋ6Γίηιυ8

ιηγ5ΐοΐ'ίυιη ΓεδίίΓΓεεΙίοιΓίδ, ευιη νβΓϋίδ ηουίδ ηοιι

3ΐιιρ1ίιΐδ ορηδ ΓυειίΙ, 3(1 εαππη ι•«πιηι ι|ΐιχ βρε-

ΓαηΙιΐΓ ιηαηίΓοδίαΐίοηειΐ). 5οϋ «ΐϋϋΐηαϋιηοιίυιιι ηιυΙΐ3δ

ηυχδΐίοηοδ ι!ο βρΙοηιΙυΓε 8θΙίβ, ηιιβίίδ ίβ βίΐ, ηιο-

νεηΐίυιΐδ ίίδ ςιιί ηοείειη ρει-νί^ίΐεηι ιγ3(Ιιιιίιμι, γπ«1ιϊ

ϋεεοΓ ρΓοευΙ ϋιιηίαχαΐ 3ρρ3Γειΐδ ΓηΐδίΓαΙυΓ, ν»η3ΐη-

ηυε ει οΐίοδηηι αΐηυβ ίηιιΐίΐεηι εΐϋείΐ ρνοροδίίβηι

(ΙϊδρυΙηΙίοηοιη : εοίΐοηι ηιούο οιηηίδ ν:ιΓιο ρεΓ εοη-

}εεΙυΓ38 ΓιιΙιιι ιιιιι ϋΐαίιιιη αΐΐίιι^οηδ, ριό ηίΐιίΐο οβδε.

κα\ πεπ£στ:υται. Ούχοΰν, ώς 5ν τις δρω τινί τδ ρ οδΙεηάΌΐυτ, ευη» Γείρδ3 οχρεπί ΓυεΓΪιικίδ, Ίά <\\ιοά

τοιούτον (71) περιλαδών ύπογράψειεν, ούτως έροΰ- εχδρεεΙαΙυΓ. Ουοηίαηι βιιΐοηι οχ 3ΐ1νοΐδθ ο1ι]εεΙα

(48) ΕΙ μέν. Α ει μέν μή εΓη περί τδ σώμα τά

προς ουδέν τών πρδς τήν ζωήν. Β εί μέν μή αύδέν

τών.

(49) Μηδέ. Λ μηδέν.

(50) Τι τώτ. ΊΙ (ΙβΙοί Β.

(51) Ήμΐν. Λ ίη ιιι.ΐΓ(,•ίικ! υμών.

(52) Ούκέτι. Α Β ούκ ίτ' άν τις.

(55) Εκείνη. Α έν εκείνη.

(54) Έναργός. Α ενεργός.

(55) Ί\νόντ)τα. Α άνόνητα ά.

('«) "Ο.ιωΓ. Α ίιι ηΐΒΓί,'ίηο ώ%•.

(*>7) Καζε.ιεχείρ. Μ κατενεχείρησα;.

(58) "Αν Λως•. Α 11 άν τι κατά.

(59) ΈπήχΟαι. Α έπαχΟήναι.

(60) ΈΛαΐιόρησιν. Β άπόρησιν.

(61) Τής σοφίας. ΠοΙεΙ Β.

(62) 'ΕΛπιζομ. Β τών έλπιξομ.

(63) Λόγοις. Α Β λόγων.

(64) ΎποδεΙκνυσιν δτε. Α Β. άποδείκνυσιν όταν.

(65) Επειδή. Λ έπε!.

(66) Μ χρι\. θείοι Β.

(67) Ανεξέταστους. Λ άνεξετάστως.

(68) ΑιαλτχψύμεΟα. Α διαληψώμεΟα.

(1(9) Και. Βείοΐ Β.

(70) Φωνής. Λ ίιι τικυ^ίιιι; γραφής. Β ιΐβίε

(71) Τοιούτον. Α τοιούτο. Β ιψ τοιούτψ..



«47 1*&3. αΒΕουηιι νυ5$ενι

ηοΐϊΐϊ £>Γ8«ιηοιιΐ3 ιιριι ρειιίΐιΐ3 ίιιεχειΐδ33 αίφΐβ ϊη- Α μενδτι άνάστασίς έστιν ή είςτδ άρχαΐον τής φύ-

υ:;;ιιιιπι:ι1;ι ρΓ:ι:ΙΐΊΊΐιίΙ[ΐΊ'ϋορυιΊοΙ, ίΐα ϋί3εερΙα!ίθΓιεΐ!ΐ

ιΐο Ιιίδ Γβΐιιιβ (ΙίϊρυΐΜΐιιιι.-;. (λ>ιιμ<Ιιί';ιιί: ;ιΙιμιο ϊιι-

ΐοΙΙϊββΓβ ρπηιιιιιι οροιίεΐ ςιιο ρβιΐίηεηΐ 30 δρβείεΐ

ΓΟδΙΙΠ'βΟΐίΟΙίίδ ιΐιιίΐι 'ϊιι;ι, ι ιι]•1.-,νι.! Γ6Ϊ §Ι'3Γ)3 3 53111:13

ϋοπρίιιπι ρτοιίϊΟ, ίιιΙιοοΊΐΟΐη <>1 (.ΤβιΙίΙα δίΐ. (}ιιο-

ςΪΓοα, ρΓααΐ β,ίία,υίβ άββηϊΐΐοηβ α,ϋβα'βπι Ιβίεηι

(ΙικνβΓιοϋοιΐ) εοηιρίεχυδ ιΐββίρβνβιϊΐ, ίΐ3 αΊΐβιηυ* :

ιοϊΐιποοίίυ μι ικιΐυπε ηοδίΓΧ ίη 3οΙίςυυη> κΙ:ιΙιιη»

Ι'οκίίΐιιΐίο. Αϊ ίη ρπιιι:ι νϊΐ3 Οΐι]Μ5 1)ϋΙΐί> ίρββ εΐ'ΟβΙΟ,Γ

ίιιίΐ, ηβπ,υβ. βεηεείιΐδ., ιιΐ ρι-υίιαύίΐε :κ νοπδίπιίΐβ

631, ικΊριυ ϊιιΓ^ηΙΐα βΓ»1, ηβα,ιιβ 63 ςυββ ρεΓ ν3Π33

σεως (72) ημών άποκατάστασις. Άλλ' έν τή πρώτη

ζωή, ής αύτδς γέγονε δημιουργδς δ θεός, ο&τε (75)

γήρας ην, ώς είκδς, ο&τε νηπιότης, οΟτε χατά (74)

τάς πολυτρόπους αρρώστιας πάθη, ο&τε άλλο (75) της

σωματικής ταλαιπωρίας ουδέν (76) (ο&τε γάρ είκδς τ)ν

τά τοιαύτα (77) δημιουργεί•; τον Θέον), αλλά θεϊόν τι

χρήμα ήν ή ανθρωπινή φύσις πρίν έν ορμή γίνεσθαι

τοϋ κακού τδάνθρ>>πινον. Ταύτα δέ πάντα τή είσόδφ

της κακίας ήμΐν συνεισέδαλεν. Ούκοΰν οϋδεμίαν.

ανάγκην εξει δ άνευ κακίας βίος έν. τοϊς διά ταύτα (78)

συμβεβηκόσιν είναι.

ίιιϋπιιίΐαΐοδ μ ιιιοι-ΐιοβ ηοείιΐυηΐ ίηεοηιπιοάβ, ηβηιιβ ιιΐΐ» ηιοΐβδίίβ 3ΐ(|υβ χτιιιηικι 00Γρ0Γβ3 (ιιεα,υο βηίιιι

ιΐεΐ'εΐκιΐ 80 ρηι- οηΛ, ΙΚίιιιι φιβιιιοιίί Γ65 ει-β3Γβ), ϋοιΐ ιΐίνϊηα φιχι1;ιιη ΐϋ8 6Γ31 1ιυιικαι;ι ΐι3ΐϋΓ3, ρνίυί-

α,υβιιι §βηιΐ8 Ιιιιιιιιιιιιιιιι νίΐίυιιι 3ρρεΙβΓ6 εοερΪ886(. Η;«ο ΒΐιΙβηι υιιιιιί.Ί ιιια ευηι ίιι{$ιΤ45ΐι νίΙίο&ϊΙίΓϋ

ίιι ηο8 Μίναβεηιιιΐ εΙ ίπ-ιιρεηιιιΐ. Εγ£0 νίΐ3 νίΓιθδίΐ3ΐίδ εχροΓδ ίη ίίδ ιμυ: ρι-ορΙεΓ ϋβηο 3εείϋει•υηΐ(

γει-83ΐΊ ηυΙΙο ηιοιίυ ηεεβδδβ Ιιαίΐϋΐιίι.

ΟιιεηιβοΊηοϋΊιιιι βηίιιι ρεί1 ββΐυ 3ε βΐίοίεπι Ίΐεΐ' Β "Ωσπερ γάρ επακολουθεί τψ διά κρυμών όδοιπο-

ΓαεϊεηΙϊ ΒΟείύίΙ, υΐ οοΓμυδ β]ϋ3 ΓηβΟΓΟ 1300Γ61, ροϋντι τ6 ψύχεσθαι το σώμα, ή τώ διά θερμών άκτί-

«ιιΐ ρε γ (•:ιΙίιΙο8 Γ3(1ίθ8 ίιΐ3ΐιιΙ>υΐ3ΐιΐί, ιιΐ Γβεϊεβ 30

«1111111,3 ειιΙΪ8 ;μ!ιπ;ιΙιιϊ 3ΐςυε πΊ^ΓΟδοβΙ ; βίη ιιυίειιι

εχΐια ΙιοΓυιιι Μΐιιιιικμιε.ίιιεπΙ, ρΐΌΐίηυδ 31) 3(1ϋδΙίοηε

βία,υβ η.'Γπ^ΐΊ'ίΐΐιοιιε ρΓ0ΐ°3υδ ΙίϋΟΓβΙυΓ, 3ε ηυΐΐβ

ρΓοϋαυϊϋ ταΓιοοε <]ΐιΪ3ρΪ3ΐη ΓεηιιίβίνειίΙ ίιΙ ιμιοιΙ

εχ ;ι1"ιΐ|υ:ι 0308α εοηΐΊη^ϊΙ, εβυβ» ηοη ϋΐβίαιιΐε :

οοιίειιι ιιμκΙο ιι:ιΐυι•;ι Π081Γ3 ρ3$8ίοηΊΙιυ8, νίΐϊίβ, ρεΓ-

ΐιΐΓυ:ιΐ!οηίίυ8 βίςυε ιιΠεοΐίΙιυ» οϋηοχϊβ Γ;ι«ΐ3 ϋδ (|ΐιχ

ραΐίΐιϊΐεηι νϊΐαηι ιιεεϋδ83πο εοηδεηιιυηίατ , εοη-

ίϋι:1:ιΙ;ι 631. ΙΊιί ααίβηΐ ίΐιΐ 63111, ιρι;ε 3 ρπ'ΙιιιΊιΐι

•Ίοηϊ1>ιΐ5, νϊΐϋδ, ρ:ΐ38Ϊοηίϋιΐ8ςιιβ ν3εο3 εβΙ, 1)63-

ιϊίικίίιιειη ι•ει•υι ιιΐίι ηοη αιιιρΠυϋ εοιιΐΐϊοΐβΐιίΐιιΐ'

ϋδ ο,ιι»». νϊΐϊοδίΐαίειιι οοηδε({ΐιυιιΙυΓ. ΟιιοιΓι»ιιι

ϊ;;ίιιΐΓ ςιιχουιιηυε εχ γ:ι «|ΐι;« ηΙίοιΓίδ εχρβΓδ εβΙ

νϊΐ3 Ιιυιιΐ3ΐιχ ιΐ3ΐιιΐ'ίΐ> εοιιιηιίδΐχ δυηΐ, ηοη ρΓΪιΐδ

>ιι ιιο1)ί3 εΓβιιΐ, ιριακι ίιι βΙΓεεΙϊοιιεδ 3ο ρεΓΐυΐ'1)3-

|!οηε8 ρεΓ νίΙΪ03ίΐ3ΐ6Ι11 ιΐοΐίΐρδίιιιι 68361 )ιιιιιι:ιιιιιιιι

80ηΐΙ8, 116663331-10 Ι'εΓίΟΐϊδ ίΐΙΙειΊίο 111 1)113 3ε ρεΓίΐΙΓ-

1ι-ιΐίοιιϊ1)ΐΐ5, ι:ΐϊ:ιιιι αιηηΪ3 ςιιχευη^υβ ευηι ϋ$ €6Γ-

ιιιιηΐιιι•, ϊίιΐΊΐιΙ ϊβΐϊηςυβηιιΐδ. Ιΐαα,υε ηοη τεαίβ ηυΙΙα-

ςηε ρι-ουιιυίΗ Γ3(Ίοοβ ςιιϊδ ίη ίΙΙιι νίΐ;ι ΐ|ΐιιι:;>ίνοι ιΐ

63 ιμιιε εχ ηΙΤεοΙίοηε 30 νίΐίο ηοΐιίβ ρο8(6ΓΪυ$

3ϋεί(ΙθΓυη(. (Ιιιειηαιίιιιοιίαιη ειιίιιι 3Ϊ ςυΪ3 1306Γ3

ΙιιιΓκ.'ί» εϊΐ'ειιιιιιΙ:ιΙιΐ'ί, 60 βηιίεΐιι 11111Ι3Ι115 δϊ(, ηοη

νηιρΓιυδ ίη 30δβ 3υ]ευ(ί Ιιιιρίΐιιϋίιιειη 3ε (Ιεο'εευβ

ίικίιιηιοιιΐί νίϋεΐ : εοιίβηι ικοιίυ ευηι ιΐ03 ςυοςαβ

ϋχιιοι-ίιηιΐδ ηιοηιιαηι 30 Ιιιιμοιιι ΊΙΙϋΐιι Ιιιιιίι:;ιηι, ΟΧ

Γ3ΐίοηο ε3Γ0ηΓιου3 ρείΐίϋυβ ηο1>'ΐ3 ίη{υεΐ3ηι (ρείΐοδ

/72) Φύσεως. Α ίη ιικιΐ'κ'ιιιε πίστεως.

(75) Οΰτκ. Α 3αΊ1ίΙ τί άλλο.

(74) Οΰτε κατά. Α ο&τε τά κατά.

(75) Οΰτε άΛΛο. Α ο&τε τι άλλο.

(76) Ουδέν οΰτε. Α ίυ ιικιγ^Ίιιο ουδέ.

1 77) Τά τοιαύτα. Β ϋοΐκΐ τά.

(78) Αιά ζάντα. Α II διά ταύτην.

(79) (ίί-ρ/ίώτ άκτΙνων. Α Β θερμής άκτίνος.

(80) Έκτος. Α ίη Ιρχίυ εκ τοϋ, ίιι ιιΐ3Γ§ίιιε έκτος.

(81) ΣυναπαΛ-Ιαγήσεζαι. Β συναπαλλαγή. Βσυν-

ατττλλάγη.

(82) "Εκ τίνος. Β έκ τίνος. ,

(85) Γενομένη. Ιϊ γινομένη.

(84) Άν(ΐ£ι.αμοϊ<~α. Β άναξραμοϋσης.

(8ο) ΈπαχοΛονΟοϋσι. 13 έπακολουΟήμασι.

νων (79) πορευομένω τ6 μελαίνεσθαι τήν έπιφάνειαν

ε! δέ έκτος (80) έκατέρου γένοιτο τούτων συναπαλλα•

γήσεται (81) πάντως καΐ τοΰ μελασμοΰ κα\ της ψύ

ξεως, καΙ ούχ άν τις ευλόγως έπιζητοίη τ6 έκ τί

νος (82) αίτιας συμβαίνον, της αιτίας ούκ ο&σης • ού

τως ή φύσις ημών εμπαθής γενομένη (85), τοϊςάναγ-

καίως έπαχολουθοΰσι τή παθητική ζωή συνηνέχθη.

Προς δέ τήν απαθή μακαριότητα πάλιν άναδρα-

μούσα (84), οΰκέτι τοις έπαχολουθοΰσι (85) τής κα

κίας συνενεχθήσετα*. Έπε\ ουν δσα έχ τής άλογου.

ζωής τή άνΟρω-ίντι κατεμίχθη φύσει, οϋ πρίτερονήν

έν ήμΐν πριν εις πάθος διά κακίας (80) πεσεϊν (86') τό

ι άνθρώπινον, άναγκαίως καταλιπόντες τ6 πάθος, και

' πάντα όσα μετ' αυτού καθοράται συγκαταλ,είψομεν.

"βστε ούκ άν τις εύλίγως έν τω βίφ έκείνω τά έχ τοϋ.

πάθους ήμΐν συμβεδηκντα (87) ζητήτειεν. "Ωσπερ γάρ

ει τις (ίωγαλέον (88) περ\ αΰτδν (89) ϊχων χιτώνα,

γυμνωθείη τοΰ περιβλήματος, οΰκέτι άν τήν τού.

άπο^ιφέντος άσχημοσύνην έφ' εαυτού βλέποι, ο&τω

και ημών άποδυσαμένων τδν νεκρδν εκείνον και ει

δεχθή χιτώνα, τδν έκ τών άλογων δερμάτων ήμΐν

επιβληθέντα (δέρμα (90) δέ άκοΰων τδ σχήμα τής

άλογου φύσεως νοεϊν μοι δοκώ, $ (91) πρδς τδ πάθος

οίκειωθέντες (92) περιεβλήθημεν),. πάντα δσα (95)

τοΰ άλδγου δέρματος περ\ ημάς ήν έν τή άπεκδύσει

τοΰ χιτώνος συναποβαλλόμ&Οα (94). "Εστί δέ α προσ-

έλαβεν (95) άπδτοΰ (90) άλογου δέρματος, ή μίξις, ή

σϋλληψις, ό τόκος, 6 ρ"ύπος, ή θηλή, ή τροφή, ή έκ-

(80) Αία κακίας. ΒβΙεΙ Β. Α Ιε^ίΙ κακίαν.

(86 ') Ιΐεσε'ιν. Β παθεϊν.

(87) Συμΰεβηχότα. Β έπισυμβεδ^κότα, οηοί ε»

Ηβυβί Α ίη ηιβι-βίιιε.

(88) 'ΡωγαΛέον. Α ίη ιη.ΐΓβϊηε 3<1ι1ίΙ δυσχισμένον

(89) Αυτόν. Α Β εαυτόν.

(90) λέρμα. Λ δέρματα.
(91) Τίί. Β δ.

(92) ΟίκειωΟέντες. Α ό οίκειωσάμενος.

(93) Πάντα δσα. Α καΙ πάνθ' δσα.

(94) ΣυναποΰαΛΛόμεΟα. Α ίΐα ίη ιηηΓ^ίηβ : ί»

Ιοχίιι 3ΐιΐ6ΐη συναπίκδυθήσεται, ιμιοιί εΐ ΙιηΙιεΙ Β.

(95) ΠροσέΛιι6εν. Α Ι! προσελάδομεν.

(96) Ά.τό τον. Α άπο δέ γε.
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ποίησις, ή κατ' ολίγον έπ\ το τέλειον αδξησις, ή Α αιιΐοηι ίΐκϋοηδ, Γΐ£ΐΐΓ3ΐιι αο ΙιιιΙιίΐυιιι ι-οΓιοηε ε»-

άκμή, τ6 γ^ρας, ή νόσος, ό θάνατος (97). ΕΙ ουν Γοηΐίδ ηαίιιτχ, ςυο οιιιη αϋοοίϊοηβ βε νιΓιο οοη-

έκεΐνοπερ\ ημάς οϋχ έσται, πώς ήμϊν τά έξ εκείνου }ιιηεΙί 3ΐ(|ΐιο εοηδοείβΐί οΐΓευηιϋαΐΐ Γυίιηυδ, ηιίΐιί

ύπολειφθήσεται (98) ; "Ωστε μάταιον άλλης τίνος νί<1εθΓ ΐηΙοΙΙίρΓΟ), βΐϊαηι οιηηϊο, ψιχειιηηιιε (Ιο

καταστάσεως κατά τήν μέλλουσαν ζωήν έλπιζομένης, Γ3ΐΐοηΪ8 εχρεΠε ρβΐΐβ εΪΉβ ηοβ ΟΓβηΙ, υηα οιιηι

δια των μηδέν αύτη κοινωνούντων ένίστασθαι πρδς εχυΐϊοηβ Ιυηίεχ δίπηιΐ εχυεηΐιΐΓ. 8ιιι>1 αιιίοιη ηχε

τδ δόγμα της αναστάσεως. ε» ςιιχ δΐιηιρδϊιηιΐδ 3 ρείΐε Γ3ΐΊοπ'ΐ5 οχροιΊε, ηιίδΐίο

εοιροπιιη, εοιιεερίίο, ρβιΊιΐδ, δοπίεδ, ιιι.ιιηηιη, ο'ιυιΐδ, ε^εδίίο, η,υοά ρβηΐβΐίπι Οι, 3(1 βίιιΐίβηι

ηίςιιβ ρβι-ΓεεΟηι ίεΐαΐβιη ίιιοΓοηιεηΐυηι, δΐιηιηιυδ ν'ι^ΟΓ χΐβΓίδ, δοηεοΐαβ, πιοΛαδ, ηιοτβ. 8ί ΐβϊΙιΐΓ

ροΙΙίδ ίΐΐα γϊγ€3 ηοβ 11011 οιϊι, φιοιιιοιίο ίη ηοϋ'ΐδ, φιχ οχ ΠΙ3 εχδΐίΐεηιηΐ, ΐ'εΙίηΐ|ΐιεηΙυι-? Ιΐαηιιβ, οιιηι

3ϋυ$ ηυίάειη δΐ3ΐυς ίη Γυΐιπη νϊΐ:ι δρρΓεΙυι•, $ί ςπίβ |><τ ε3 ςυχ η'ιη'ιΐ ε«η> ί11;ι νϊΐα εοιηηηιηο

Ιιβίιειιΐ, οοηΙΓα άοαπιιαηι ΓΟδϋΐτεεΓιοηίδ ιΓιΙείιιΐ', Γπίδίη ει ίη ν:»ιιιπιι Ιαυοι-αοίΙ.

Τί γάρ χοινδν έχει ή ρ^χνότης (99) χα\ πολυσαρκία Β Ουίά ειιίιιι ίικιιι ν;αϊο εΐ εοΓρυΙεηϋο, ιηβείεβ

χαΐ τηχεδων, χα'ι πληθώρα, χαΐ εί τι άλλο τι, ρευστή εΐ Ιβϋβδ, 81 :ιουιιι1;ιιιΙϊ:ι Ιιΐιιιιοΐ'ΐιιη, 30 δι αηίιΐ βΐίιιιΐ

φύσει τών σοιμάτων επισυμβαίνει προ; τήν ζωήν Ουχχ εοΓροΓϋηι αεείιϋΐ ιιηΐυΓΧ, οοηιηιιιηβ Ιι»1)βΐ

έχείνην, ή τής (1) (ίοώδους τε χα'ι παροδικής τοΰ βίου οιιηι ίΙΙα νϊΐα ςιιχ 3 Πυχχ ραπΙβΓ βΐπ,υο ΐΓ.ιιΐδί-

διαγωγής ήλλοτρίωται ; "Εν ζητεί μόνον δ τής άνα - Ιοπχ νίΐχ ΓΛίίοιιε 3ΐΊοηα εδΙ? Ιίιιιιπι ϋυιιίαχαΐ

στάσεως λόγος , . τδ φυήναι διά γενέσεως (2) άνΟρω- Γ31'0 ΓεδίιιτεοΓιοηίδ ηηχηΐ, πι ρι-ούιιείιΐδ Ιιοιιιο

πον • μάλλον δέ, χα\ καθώς (3) φησι το Εύαγγέλιον, νϊάεΐίοεί ρεΓ ιι»ΐίνϊΐ3ΐειιι δίΐ : ϊπιο νεΓΟ, ιιΐ ΐηςιιίΐ

εΐ εγενήθη (4) άνθρωπος εις τδν χόσμον, τδ δε μα- Ενβηβοΐίιιιη, υΐ Ηοηιο ιιβίιΐδ δίΐ ίη ηηιικίο, Ιοιι-

κρόβιον ή ώκύμορον, ή τον τοΰ θανάτου τρόπον τοιώσ- |$ϊηο;υΐΐ3ΐ8ΐη >η16πι \ίΙχ, 3υΙ ιιιοΠίδ 30 ΓαΙΐ οοίε-

δε (5) ή έτέρως συμβεβηκέναι, μάταιον τψ τής άνα- ήΐβίειη, ηιιΐ ιιιυιΐιιιιι ηιΟΓίίβ βη ΙαΙίΙεΓ νβΐ 3ΐίΙθΓ

στάσεως λόγω συνεξετάζειν. "Οπως γάρ δν τοΰτο Οθη1>($οπ1, ιιηβ οιιηι Γ3ΐίοηε ΓβδυΓΓβεΙίοηίδ εχίΐιιί-

δώμεν καθ' ΰπόθεσιν έχειν, έν τψ δμοίω πάντως έστ\ν, ΓΟΓε, ν.'ΐηιιηι εΐ Ίηερίιιιιι ΟδΙ, 30 ηίΙΓιΙ ρβΓίΐηεΙ ηιί

ο&τε δυσκολίας, οΰτε (0) (5αστώνης έκ τής τοιαύτης Γειη. Ναιη ηιιοηιθ(1οευιι()ΐΐ8 ίϋ δθδθ εχεηιρίί βΜΐϊ»

διαφοράς περ\ τήν άνάστασιν ούσης. Τδν γάρ τοΰ (Ιοίΐεπηιυδ ηηΙ)0Γ0, ίη ίϋειτι οιηηίηο Γβδ τοιίίΐ, 30

ζϊ|ν άρξάμενον, ζήσαι χρή πάντως, τής έν τώ μέσω •>••)ϋ ΓβΓοΠ, ευπι ηοηυβ άίηΊευΙΐ3$ οΐ ϊικ'οιιιιιιοιϋ-

διά τοΰ θανάτου σύμβασης αύτώ διαλύσεως έν τή Ι2δ, ηοςαο ευηιηιοιίϊΐαδ 3ΐςηο Γ:ιείΙϊΐ3δ οχ 13Η

άναστάσει διορθωθείσης. Τδ δέ πως ή πότε ή διάλυ- (ΙίΟεΓεηΓια οΪΓεβ ΓΡδίίΓΓβεΙίοηβηι δίΐ. Νβηι ευηι ςεί

σις γίνεται, τί τοΰτο πρδς τήν άνάστασιν ; Πρδς νϊνοΓε εο?ροπΙ, νίνοΓΟ ρΓΟΓβυδ οροΓίεΐ, 83 (|ΐΐΰϋ

έτερον γ>ρ σχοπόν βλέπει ή περ'ι τούτου σκέψις, οίον ηιειίίο ΙεηιροΓβ ροτ ηιΟΓίοηι οϊ εοηΙί§εΓΪΙ ϋίδδοΐυ-

χαθ' ήδονήν τις έβίω, ή άνιώμενος, κατ' άρετήν ή Γιοηο ρβΐ' ΓβδυΓΓβεΙίοηειη εοΓΓεείη 3ΐο;υο εηιεικίαΐα.

χαχίαν, έπαινετδς (7) ή υπαίτιος (8), έλεεινώς ή μα- ΟβϊΙεπιηι ηιιβ Γ3ΐίοηε 3υΙ ΐ|ΐι»ηιΙο (ΙίδβοΙιιΓιο ίΐβΐ,

χαρίως παρήλθε τδν χρόνον. Ταΰτα γάρ πάντα καΐ φΐιιΐ ηοο 3(1 ΓθδυΓΓεεΙϊοηοηι? Χά Α\\ιιά εηΐιη ρι•ορο-

τά τοιαύτα έκ τοΰ μέτρου τής ζωής κα\ έκ τοΰ εΓ- δίΐαηι δρεεΐ3ΐ 1ιυ]υδ Γβί οοηδί(1θΓ3(ίο, νοΓϋί βΓαΙί.τ,

δους (9) χατά τδν 8ίον ευρίσκεται , κα\ οδτω πρδς ΐιι νοίιιρίβίε, νεί ίη ΙπδΓιΐΐ3 31<]υβ (ΙοΙογο βΐίιμιίδ

τήν κρίσιν τών βεβιωμένων, άναγκαΐον άν είη τψ νίχίΐ, δθευηιΐυιη νίΓΐϋΐοηι νβΐ νίΐΐοδο, οιιηι Ιβαιίο,

χριτη πάθος κα\ λώβην, καΐ νόσον, καΐ ^ρας, καΐ νβΐ ΟΓΪιηίηϊ οϋηοχίιΐδ, ηιίδ0Γ3ΐ)ίΙίΐεΓ, νοί 1)03ΐε Ιοηι-

άκμήν, χα\ νεότητα, κα\ πλοΰιον, κα\ πενίαν διερευ- ρυδ ΐΓαιίϊΟβίΙ., 113:0 βιιϊιιι 3ΐ<]ΐιε ε]υδηΐ0(1ϊ οιιιηι;»

νάσθαι * δπως τις δι' έκαστου τούτων γενόμενος, ή εχ ηιοηδίιτα ιικκίοιμί!- Λΐιριο οχ βοηοΓΟ νΐΐηβ «ΙορΓΟ-

εΰ ή κακώς τδν συγκληρωθέντα βίον παρέδραμε, χα\ Ιι.ίκΙιιιιΙιιι , ει ηυ3ΐι1υιιι : 1 1 ( ί 1 1 1 1 3ύ Γ:ιπειιιΙιιιιι 301.-Β

ή(10) πολλών έγένετο δεκτικδς αγαθών, ή κακών (11), ρ νίΐίο ]ιΐ(1ίείιιιη, ιιοεεδ53ΐ-ίυιη ]ϋ(1'ιεϊ ΓιιεΓίΙ, <1ε νίΐϊο,

έν μακρώ τω χρόνω, ή ουδέ τήν αρχήν όλως έκατέρου ι)ο ];ιεΙιιι:ι 3ε (ΙοΙιΊιιΐι πιο, ιΐο πιογΙιο, ιΐε δοηοείιιΐε,

τούτων έφήψατο, έν άτελεΐ τη διανοία τοΰ ζην παυ- άι> α;ΐ3ΐϊδ νί^ΟΓε, (Ιο ]ιινειιΙιιΙο, ϋο αΜνιΐϋδ, <1ε

σάμενος; "Οταν δέ πρδς τήν πρώτην τοΰ άνθρωπου ρ.ιιιροΠ3ΐι; ίιιηιιΪΓεΓε 3ΐηυο 8('ϊκείΐ3Γί : ηηο ρηείο

κατασκευήν δι' αναστάσεως δ θεδς έπανάγη (12) τήν <|ΐιΊδ ρεί' ΙιοΓυηι υιιιιιη(|ΐιθ(1ΐ|ΐίε νεί'δπΐιΐδ 1)εηε 3«:

φύσιν, άργδν (15) άν εΓη τά τοιαύτα λέγειν, χαΐ τδ ιιοΐβ νϊΐ*, ςιιβηι βΟΓίίΐιΐδ δϊΐ, ουΓίΐιιη εοιιΓβοεΓΪΙ,

δ.ά τών τοιούτων ενστάσεων (14) οίεσθαι τήν τοΰ εΐ 3ΐι ιιιιιΐιοπιιιι εβραχ Ιιοηοπιιιι, νεί ιιιαίοπιη»

βεοϋ δύναμιν πρδς τδν σκοπδν έμποδίζεσθαι. ΓιιεηΙ, Ιοπιρονε Ιοη^Ίη^ιιο, 3ΐι ηοο αϊ) ίιιίΐίο ηυίιίειη

ριοΐΜΐί Ιιοπιηι υΐΐ'ΐιιηφίο ηΐιί^βιίΐ, «ρΓιρρε ιιοικίιιιη ηιοηΐβ βΐπ,ιιο ίηςεηίο ρεΓίεεΙο νίΐα (1οΓιιηεΙιΐδ? ϋιιιι»

:ιιιΐι•ιιι 3<1 ρΓΪηιαηι ΓαΙτίεβΓιοιιειη εΐ εοηδίϊΐυΐίοιιειη Ιιοηιίηίδ ρετ ΓββιίΓΓεεΓιοηοηι ϋβυε ηαΙυΓ»ηι γο-

(97) "Η ακμή - ό Οώ-ατα;. ΙΜεί Ιί. (6) Ούτε - ούτε. Α ουδέ - ουδέ.

(98) ΎχοΛειφΟήσεται. Β άπολειφθ. (7) Επαινετός. Α Β έπαινετώς.

(99) Ή φιχνόττ\ν. Λ ιΐβίοΐ ή. (8) Υπαίτιος. Α Β ύπαιτίως.

(1) Ή τής. Λ "Η τής τις. (9) ΕΗονς. Α αάϋϊΐ τοΰ.

(2) Γενέσεως. Α γεννήσεως. (10) ΚαΙ ή. Α χα\ ει.

(5) ΚαΙ καθώς. Κα! ιΐοΐεΐ Λ. (II) "Η κακών. ΒΐΙβΙ Β.

(4) ΕΙ εγενήθη. Α ίη ηιατ^Ιηο οτι. (12) 'ΕΛανάγη. Λ ίη ηΐ3Γ§ίηε έπαναγάγτ}.

(δ) Τοιώς δέ. Α ίη ιιι.ΐΓ^ίιιε εϊ χοιώσδό ή έτέοως (15) 'Λργύν. Β Εργον.

«νμβίβηκε. (11) Ενστάσεων. Β συστάσεων.



Ιοί 8. ΟΒΕΟϋΚΙΙ ΝΥ65ΕΝΙ

•Ιυχεηΐ, οΐϊοδίιαι, νιιιιιιπι ο ι ίηυΐϋβ ΓυεπΙ Ιηΐία ιΙίοοΓί 3ε ρυΐβτε, φιαιΐ ρβΓ Ιιιψίδηιοιίϊ ο1ι]εεΐ3 .ΐΓβΐι-

ταβηία ροΐεη1Ϊ3 Όεϊ :ι δΐιο ριόρο&ϊΐο βίςηε. εοιΐδίΐίο ρΓοηϊυεβίιΐΓ βίςιιε ίιτιρβίΓΐΒΐιΐΓ.

Ρογγο ρΓοροδίΐιπη βίςιιβ εοηβίΙΊυπ) ε]ιΐ8 Ιιοε ιιηιιηι Α Σκοπός δέ αύτφ εΤς, χ6 τελειωθέντος ή διά (15)

681, «ι οιιιιιί η.'ΐΐιΐΓ,'ΐ: ηοδίπε ρΐεηίΐιιόϋηε 8Ϊη^υΐ3ΐϊιη

ροΓ ςιιοδςυε Ιιοηι'ιιιεδ ];ιιη ροΓί<•<Ί;ι βίςυε 3ΐ>8θ1υ(3,

(ίιπι :>1ϋ ιρΓκΙοιη ριιι δίαΐίηι ρβΓ Ιιαηε \ Ίΐαηι 3 νίΐίο-

β'ιΐβίε Γ\ρϊ;ιΐί, ηΐϋ νβΓο ρο^ΐΐιαο, εοηνεηϊεηΐίϋυδ

Ιοιηροπίηΐδ ρβΐ' ί^ηβιη ευταΐί ΓυβΓΪηΙ, ηΐϋ ηιιίειιι εχ

,τψιο Ιιοιιί βί ι»υ Ι αε ιιιηϋ βεϊεηΐΐαιη 3ΐφιε εχρε-

Γ.ΐοιιΐΐαηι ρεΓ Ιιβηε νίι.πιι ηοιι ΙιαυιιεπηΙ, οιηηϋιυ»

ρΓοροηηΙ ρβΓίϊείρβΙϊοηεηι ει ιίδυιιι Ιιοηοι•υηι, ηαχ

ίιι ίρ$ο »ιιιιΙ, ΐ]ΐι;ε Ιηιικι 8εηρΙιΐΓ3 ηοφίε οευΐιιηι

νί(1Ϊ5.5«, ιιειριε ηιίΓεβ βεοερϊδδε, ιιεςιιε εο^ίΐβΐΐο•

ηί 1)118 εΐ Γ3ΐίοείιιαΐϊοιιίΙ)ΐΐ8 :ΐ85(:ΐ|ΐιί αΙ<|υε εοπιρι•ε-

Ιιεηιϋ ρυ$8ε (ΗοΊ(. 1. 1 ηιιίβηι ιιϋιϊΐ εβί ίΐΐίικί, υ( ιιιεα

(|ΐϋι1οιιι ορϊηϊο ΓειΙ, ιριαιη ίιι ίρδο ϋεο εδδε; Ιιοιιιιηι

Γΐιίιιι ΐ]ΐιοιΙ βιιρεΓοί ίπΐιΐϊΐιπη εΐ οειιΐυηι •Ί εοΓ, ίιΙ

ΓυεπΙ (|ΐι Ί ίιι δΐιρεπδ ηηΙιΐΓχ ιυπιηι ρΓχβϊιΙεί ιιιιΊ-

\8Γ8»:. Ρογγο (ΙΊΟεΓβηΐϊα νΗ*, (|ΐι»> νεί ευηι νϊΓίκ-

!<•, νεί ευπι ιιειμιίΐϊα νίιϊοςιιε ΐΓηηδϊ^ϊΐυΓ, ρο8ΐΙι»ε

ιιΐ3χίιηβ ρι:ι- Ιιοε 08ΐειιι1ίΙιΐΓ, (|υοιΙ εϊΐϊηδ 3ΐι( 1;ιγ-

«1 1 ιι -ί (|ΐπ8 1ιεαΐϊΐιιϋίιΓΐ8 ΐ(υ% δρβταίιΐΓ, ραΓίϊεερβ Πει.

λ.-ιιιΐ |ιγο ιιιοϋο υιιϊειΓκ{υε ίηδίΐ33 νϊΐΐθ8ίΐ3Γΐ8ρΓοροΓ-

ΐϊοηο Γΐ•8ρ(;ικΙΐΊΐ8 αεεοιιιηιοϋΐϋϊΐιΐΓ ρΐΌΓ3ΐΐ8 εΓκιιιι

ρΐ'οιίιιοιίο ιιιειίϊαιιιε. ΜωΓιοίιια «ιιίειη 3ΐιϊηκε Γυε-

ιίι νϊιίθ8ίΙ.ΊΐΪ8 οχρϊαΐϊο ; ε» νεΐ"θ δϊηο ιΙοΙοι-ΪΠοα

ηΠΊ'ΟΙϊοιιε ροΓίΐοϊ ηοη ροΐεδί, (ΐιιοηιαιίιηοιίιιηι ίιι

δΐιρεηυπίιιΐδ ηιιχδ'ιΐιιιη οίηιιε 081ιίι8ιιιιι 881. Μ.ί§ϊ&

«ιιίειη δυρβΓίΙυη.-ιΙοηι, ϊηερίίΐυιΐίηειη οΐ ίηεοηνβηίεη-

ιίαιη ου]εεΐοΓυιιι 3Γ<;ιιιιιεηΐ0Γυηι α^πονεπί, βί απίβ

ρΓηίιιιηϋΐαίειη 3ρο8ΐοϋεχ δΒρίεηΙίχ ευιιΙεπιρΙβΙιΐδ

των καθ' έκαστον ανθρώπων, παντός τοΰ της φύσεως

ημών πληρώματος , τών μέν ευθύς ήδη κατά τον

βίον τοΰτον άπδ κακίας κεκαθαρμένων, τών δέ μετά

ταΰτα δια τοΰ πυρός (16) τοις καθήκουσι χρόνοις

ίατρευθέν,των, τών δε επίσης κα\ τοΰ καλοΰ καΐ τοΰ

κακοϋ την πεϊραν παρά τον τήδε βίον άγνοησάντων,

πάσι προθεΐναι τήν. μετουσίαν τών έν αύτφ καλών,

άπερ φησ'ιν ή Γραφή, μήτε όφθαλμον [δείν, μήτε

άκοήν δέξασθαι, μήτε λογισμοϊς έφικτόν (17) γενέ

σθαι. Τούτο δέ ουδέν άλλο εστί, κατά γε τδν έμδν

λίγον, ή τό έν αύτώ τώ θεώ γενέσθαι • τδ γαρ άγα-

θδν τδ υπέρ άκοήν κα\ δφθαλμδν κα\ καρδίαν, αυτί»

άν εΓη τδ τοΰ παντός ύπερκείμενον. Ή δέ τοΰ κατ'

άρετήν ή χα.γ.1αν βίου διαφορά έν τώ μετά ταΰτα κατά

τοΰτο δειχθήσεται μάλιστα, έν τώ 03ττον ή σχολαι6-

τιρον (18) μετασχεΐν της έλπιζομένης μακαρι<5τητος.

Τώ γάρ μέτριο της έγγενομένης (19) έκάστω κακίας

άναλογήσεται (20) πάντως χ&\ ή της ιατρείας παρά-

τασις. Ιατρεία δέ άν εΓη ψυχής τδ της (21) κακίας.

καΟάρΐ'.ον ■ τούτο δέ άνευ αλγεινής διαθέσεως κατορ-

Οωθήναι ούχ οΐίν τε, καθώς έν τοις προλαβούσιν

έξήτασται. Μάλλον δέ άν τις έπιγνοίη τών ενστάσεων

τδ περιττδν κα\ άνοίκειον, εις τδ βάθος τής αποστο

λικής δκχκύψα; σοφίας. Τοις γάρ Κορινθίοις τδ περ\

τούτοιν σαφηνίζων μυστήριον , τάχα ταύτα (22)

προτεινόντων αύτψ κάκείνων, ά παρά τών νΰν κατ-

επιχειρούντων τοΰ δόγματος έπ\ άνατροπϊ) τών πε-

πιστευμένων προφέρεται, τώ ίδίω άξιώματι τδ τής.

Β -

Γιιεί'Ίΐ. Νϊιιι (:ογϊιι11ιΊΪ8 η))δΙεΓΪυηι Ιιιι]ιΐ8 γοϊ ι1εεΐ3- ^ άμαθίας αυτών έπικόπτων (23) θράσος, οΰτωσ\ λέγει.

Γ.Ίΐΐδ, ειιηι οΐ ΊΙΙί ίρϋί ε.ιάβπι ΓογμΙηιι ο1)]ϊεεΓεηΙ,

<|ΐί.ΐ', ηυηε βΐι ίΙΙίβ ηιιί 1ι:ιηε ϋοείηιι.ιιη ορρυ^ηαπί,

ηιΐ ενεΐ'βΐοηεηι ΒιΙεΊ εοηιηι ςυϊ (τειίυηΐ, ρΓοΓετιιη-

Ιι.ιγ, 8113 αιΐ(ΊθΓίΐ:ιΙϋ ϋίοππιι ϊπιρβΓΪΙΐβΒ ;ι!ί|ΐιο ϊη-

δοΐιίχ εοεΓεοιΐ8 αιιϋηεΐβιιι, ίο ιΐίείΐ : «ϋίεεβ ί§ίΐιΐΓ

ιηϋιΊ: (}ιιο ιηοιίο ιιιοΠιΓι ιγ8ιιι'<ιιιιιΓ» ((ΐκιΐϊ ίΐεηι

<••.)ΐ-ριρΐ-ι> νειΓιεηι? Βΐυ1(ε,> ίιιςυϊΐ, < Ιιι ςιιοιΐ 8επιϊη38,

ιιοη νϊνίΠεαΙιΐΓ, ιιϊβϊ ιηοΓίαυιη ΓιιεπΙ, ει ίιΙ ςιιοιΙ

Β,οιηϊιΐίδ, ηοη ηιιοιΙ η38εε1ιιΐ', εοιριΐδ 8ειηίιΐ38, μίΙ

ιπκΐιιιη §Γ3ηιιηι, νιτίιί @Γ3ΐ!3, ΙήΙϊεϊ, αυ( :ι1κμι]π8

εχ οχΙεΓΪδ 86ΐηϊιιΊ1)ΐΐ5. ϋεηδ αιιΐβπι ιΐαί ει εοΓριιβ,

ιΐΐ νυΐΐ". ΗίεεηΊιη ηιίΐι'ι 08 οΙΙιΐΓ3Γε, ηΐςαε βϊΐεηΐίυηι

ϊιηροηοΓε ΐΐβ νϊιΙεΙυΓ, ΐ|αϊ ρΓορί'ίαδ οιβηβυταβ η3ΐυ-

< Έρεϊς ουν μοι ■ Πώς εγείρονται οί νεκροί ; (') Ποίιοδέ-

σώματι Ιρχονται ; "Αφρων, ι φησί, ι σϋ 3 σπείρεις οΰ.

ίο>οποιεϊται έάν μή άποθάνη, κα\ δ σπείρεις, ού τδ

σώμα τδ γενησόμενον σπείρεις, άλλα γυμνδν κόκκον,

ει τύχοι σίτου , ή άλλου τιν&ς τών σπερμάτων • δ δέ

θεδς δίδωσιν αύτώ σώμα καθώς ήθέλησεν. ι Ένταΰθ»

γάρ έπιστομίζειν μοι δοκεΐ τους άγνοοΰντας τά οικεία

μέτρα τής φύσεοις, καΐ πρδς τήν εαυτών ίσχύν τήν

Οείαν άντεξετάζοντας δύναμιν, κα\ οίομένους τοσού

τον είναι τψ θεψ δυνατδν, όσον (24) χωρεί κα\ (25) ή

άνθρω-ίνη κατάληψ'.ς • τδ δέ υπέρ ήμίς δν, κα\ τοΰ

θεού παριέναι τήν δύναμιν. Ό γάρ έρωτήσας τδν

Άπόστολον τδ πώς (26) εγείρονται οί νεκροί, ώς

γ* ϊίξηοΓβηΙ, οί οπιιι δυίδ νΪΓΪυιΐδΐΙϊνίηβηι εχ :κΙνεΐ'8θ Β άμήχανον δν τδ έσκεδασμένων τών τού σώματος στοι-

εηιιιρ:ΐΓ3ΐιΙ ριιίειιΐίιιιιι, 3ΐ(ριε εχΐδίΊιιιαιιΙ ΙαιιΙυιιι

Πι:ιιιιι ρ088θ, <μι:ιιιΙιιιιι 1ι ιιιιι:ιιι ιιιιι ίηςοιιίιιιιι εβρεΓε

»((|ΐιε (ΊΜίψΓί-ΙιυικΙι ίί: ροδ^ίΐ : ιριικί 3ΐιΐειιι 8υρΓ3

ΐ(08 δϊΐ, οΙϊ,ίιπ ιΓινίιΐίΐιιι ροΙειιΐΪ3ΐιι ριαίοοίΙοΓε 3ΐφΐε

8ΐιρεΓ3Γε. Οιιί εηΐιπ ΊηΐεΓΓθ8;ινεΓ3ηΐΑρθ8ΐο1υιη, ςυβ

'• Ι Οογ. χν. 35 βςο;.

(15) 7/ διά. Α Β ήδη διά.

(10) ΑκΊ τοΰ .ΐιφύς. Α ϊη ηιβΓβΊηε τφ αίωνίψ

πυοΐ χαταδικασθέντοιν τών δέ επίσης τού καλού τε.

(17) Έιριχτόν. Α εφικτά.

(18) Σγρ.Χαιύτρρογ. Α Ίη ιιΐ3Γ§ΐιιε σχολαίτερον.

ίΙ9) Έ-ρ-^ομ Βέγγινομ.

(20) ΆναΑοιι'ισεται. Λ Ι) άναλογήτει.

(21 ) Τώ τής. Α -Λ ά->> τής.

(22) Τάχα ταΰτα. Λ Β τάχα τά αυτά.

χείων εις συνδρομήν πάλιν έλθεϊν αποφαίνεται • χα\

ώς τούτου μή δυναμένου, άλλου δέ (27) σώματος παρά

τήν (28) συνδρομήν τών στοιχείων ούχ υπολειπομένου,

τούτον φησι κατά τους δεινούς τών διαλεγομένων.

συμπεράνας (29) διά τίνος ακολουθίας άπερ υπέθετα•

(23) Έχικύχτων. Α ίιι ΠΜΓβίηε έπισκήπτων.

(') Έρεΐς - οί νεκροί. Ι)εΙι:1 Β.

(24) "Οσο•. Λ δτον και.

(25) Και. ΒεΙεί Ι!.

(20) Τύ πϊ•)Γ. Α ίιι ιπηγ^ιπρ όπως.

(27) "ΑΛΛον δέ. Β άλλ' ουδέ.

(28) Παρά τήν. Β πρδς τήν.

(29) Σνμχεράνας. Α. ηϋιΐίΐ λόγφ .
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Ει σώμα έστι συνδρομή στοιχείων, τούτων δέ άμή- Α ΓΛίίοηε ηιοιΊυϊ ΓβδΗΓ^ΟΓβηΙ, φΐ3δϊ ΩβΓΪ ηοη ροδββ

χάνος (30) έκ δευτέρου ή σύνοδος, ποίω χρήσονται

σώματι ο! άνιστάμενοι ; Τοΰτο τοίνυν τδ δοκοΰν διά

τίνος τεχνικής σοφίας αύτοίς συμπεπλέχθαι, άφρο-

σύνην ώνδμασε, των μή κατιδόντων έν τή λοιπ|5

χτίσει το ύπερέχον της θείας δυνάμεως. Καταλιπών

γάρ τά υψηλότερα τοΰ θ:οΰ θαύματα (31), δι' ών ήν

είς ίττορίαν άγαγεϊν τδν άκαύοντα, οίον, τί τδ ούρά-

νιον σώμα, χα\ πόθεν, τίδέ τδ ήλιαχδν, ή τδ σεληναϊον,

ή τδ έν τοις άστροις φαινόμενον, δ αίΟήρ, δ άήρ, τδ

Οδωρ, ή γη ; ά).λ' έχ (32) τών συντρόφων ήμϊν χαΐ

κοινότερων ελέγχει τών ένισταμένων τδ άνεπί-

σχεπτον.

ΟβηβεΓειιΙ, ιιΐ εοτροπβ οΙοιιιιίιΙπ ι1ίκϋί|ΐ3ΐα πιγριιιιι

νεηΐβηΐ 3(1 εοηειίΓδυηι ; οΐ ειιηι Ιιοο ο,ιηδϊ Οεπ ηοη

Ρ08Β61, ΙΚΌ. ."ΐΓπΐιΙ ρΓΧίβΓ 1(1 ψΙΟιΙ βΐ ΟΟηείΙΓδΙΙ

εοηίΐεΐατ οίοιιιοιιίοπιιη, οοτριΐδ ΓεΙίηαυεΓεΙυι-,

ηιοΓβ βΟΓυιη ηιιϊ δΐιυΙϊϋΙεΓ εΐ γ.ιΙΓκΙ•: άΊδδεπιηΙ

30 (1ίϋριι(;ιιιΐ, ρεΓ φι:ιηι<Ι;ιηι εοηδεο,υεηΐίβπι 63 ςιι.τ

ρι-οροβυεΓβΐ, ηπιΐΐοιιε οοηείικίεηβ, Ιιοο «ΙΊοϊΙ: 8ί

οοι•ριΐ8 εβί οοηουΓδυί εΙοηιεηίοΓυηι, 30 Ποπ ηοη

ροΐο,δΐ, υΐ ίΐεπιηι εβεοεβηΐ οίεοιινοιιίβηΐ: π,ιιοεοι•-

ροΓβ ιιίεηΐϋΓ ϋ φΐί ΓθβιΐΓ§πηΐ? Ποε ϊ^ΊΙιιγ, ηηοιΐ ρ:τ

3ΓΐΊΠείθ83ηΐ(ΐιΐ3ΐηϋιιΐηε3ΐ1ί(1ίΐ»Ιβηι 30 ίΐβ εοηηεχιιιη

βΐ εοηεΐηηαίιιιη νίάβΙ»ΙιΐΓ , βΙυΚίΙίβηι ηοηιίηανϊΙ,

ηιιϊ ηοη3ηίηΐ3(1ν6ΓΐϊδδεηΙίηΓε1ί(ΐιΐ3εΓε3ΐιΐΓ3ρΓ368ΐ3ΐ)Γΐ3ΐη βί εχοείΐεηΐίβηι ροίβηΐίκ ίίνϊη»!. Οηιίβδίδ βη'ιηι

$υ1)1ϊιηϊοπυυδπιΪΓ3ευΙίδΟεΐ,ρ6Ρςιΐ32 3(1 (]ιι1ηΐ3ΐίοιιεπι βε ροΓρΙεχ'ιΐ3ΐειη βάαΌο'ι ροΙβΜΐ αικΙίΐΟΓ , νείιιΐί,

«Ιϋϊίΐηβιη δίΐ εοΓρϋδ εθ3ΐεδΐε, αιιΐ ιιηάε δ'ιΐ, ηυϊϋηβιη ίίειη οοΓριΐδ βοΐίβ βυΐ Ιηη», 3ΐιΐ ιά ηυοι! ίη &Ί(1βπ-

ϋυβ 3ρρ3ΓεΙ, ηιιίά χΐΐιει-, ςηίά 36Γ, ο,υϊά βςυβ, ΐειτβ, ροΓ εη, φΐοβ ΓΓεαηοηΙί εοηδυοίικίίηε ηο&ίδ

ηοΐ» ιιιη§ί8(]ΐιε οοηιηιυηία βυηΐ, 3ΐ-£ΐιϊι ϊη οοηδ'κΙοΓΓιηΙίαιη 3(1νεΓδ3ΐ'>οι•υηι.

Ουδέ ή γεωργία σε διδάσκει, φησ\ν, δτι μάταιος Β Απ ηεε β£ποιι1ΐιΐΓ3 ηπϊιίεπι Ιο (ΙοεβΙ, ΐηηυϊΐ,

έστιν δ πρδς τδ εαυτού μέτρον της θείας δυνάμεως τδ ηιιοϋ δΐιιΐΐιΐδ οΐ ίηερίϋδ δίΐ ϊδ ςιιί οχ ηιοιίο 30 ηιεη-

υπερέχον στοχαζόμενος ; πόθεν το?ς σπέρμασι τά

περιφυόμενα σώματα; τί δέ καθηγεΤται της βλάστης

αυτών ; ουχ\ θάνατος, ε'περ θάνατος έστιν ή τοΰ

συνεστηκότος διάλυσις; Τδ γάρ σπέρμα μή άνέλ-

6οι (33) εϊς Ικφυσιν μή διαλυθέν έν τη βώλω (34),

χ*\ γενόμενον άραιδν (33) καΐ πολύπορον , ώστε

καταμιχθήναι πρδς τήν παρακειμένην ίκμάδα τή

οικεία ποιότητι, κα\ οϋτως είς όίζαν κα\ βλάστην

μεταποιηθήναι, κα\ μηδέ έν τούτο,) (36) μεΐναι, άλλα

μεταβαλεϊν είς καλάμην, τοις διά μέσου γόνασιν,

ς:όν τισι συνδέσμοις ΰπεζωσμένην, πρδς τδ δύνασθαι

φέρειν έν δρθίω τω σχήματι τδν στάχυν τώ καρπω

βαρυνόμενον. Ποΰ τοίνυν ταΰτα περ\ τδν σΐτον ήν

πρδ της έν τή βώλφ αΰτοΰ διαλύσεως; Άλλα μήν

εκείθεν τοΰτό έστιν. Εί γάρ μή εκείνο πρότερον ή"ν,

ούδ' άν (37) δ στάχυς έγένετο. "Ωσπερ τοίνυν τδκατά

81ΙΓ3 βιΐ3Γυπι νϊΓΪυιιι υίνϊη»; ροΐεηΐΪ5ε α;δ1ϊηΐ3ΐ εχεεί-

ΙβηΙϊαηι ? υηίΐε δεηι'ιηϊυυδ εβ ηιυε ηβδευηΙϋΓ, εΟΓ-

ροΓ3?(ΐυΐά ίίειη ρΓ»ϊοβίΙίΙ εοΓηηι βεΓηιίπβΐϊοηεηι Τ

ηη ηοη ηιοΓδ, δϊ (ΐυίϋεηι ηιοΓβ 081, εοηιρβειΊ βίςιιβ

εο38ηιεη(3ΐί (Ιίβδοΐιιΐϊο ? Νβηι ββιηεη ηοη ρεΓνοηΪΓεΙ

3ΐΙ βεΓηιϊηβιίοιιεηι, ηίδ'ι ϊη β'οΒ» (Ιΐδβοΐυίαιιι, πιοΐΐϊ-

ΙιιηιεΙ Γ3Γαηι εΟεεΙυηι, 3ΐ<ιυε Ία ρΐισεδ ηιεβίιΐδ ά'ιί-

Γυδϋηι ΓιιεΓΪΙ, υΐ 8ΐΐ3 ρΓορΓία ηυβίϋηΐε ρεΓηιίδοεβΙιΐΓ

ειιηι 3ά]3εεη1β ΙιαιηοΓβ, 3ΐςιιε ίΐβ ίη Γβίϊεεηι εί

£θΐ•ηιεη ΐΓβηδηιιιΙεΙιΐΓ, 3ε ηε ϊη ηίβ (ΐυϊιΐοηι

ηΐ3ηε3ΐ, δειΐ Ίη ιηοίΐϊο εηβΐϊδ βεη'ιοιιϋδ, νείιιΐϊ

(|υϊηυδ(]3ηι ηοϋίβ εί νΐηειιΐίδ, βπεείηείαηι ϊη

οιιΐιηυπϊ ηιιιΙεΙυΓ, υΐ ϊη Π§υι•3 3Γ(1ιΐ3 βίο,υο

ΟΓεεΙβ δρΐεβπι ίπίβε βΓ3ν3ΐ3πι ΓβΓΓε ροβδΐΐ. ϋΙ)ί

ϊβϊΙϋΓ Ιιαεο (\αχ οϊγο3, ΓΓυηιεηΙηπ) εοηβρΐοϊυηΙυΓ

6Γ3ΐ•1, 3η1εςιΐ3πι ίά ϊη βίεΐ)» άίδβοΐιιΐυηι 30 (ΙίΟΊιβυιη

τδν στάχυν σώμα (38) έκ τοΰ σπέρματος φαίνε- εδδεΙ? ΑΙα,ιη ίΐΐϊηο Ιιοε οιΊυπι βδΐ. Νβιη ηΐδϊ ϊΙΙϋί

τα"•. (39), της θείας δυνάμεως έξ αύτοΰ εκείνου τοΰτο ρπιΐδ ΓυίδβεΙ, ηε 8ρίθ3 ο,ιιϊίεηι ηβΐ3 εδδεί. Οαεπι-

φιλοτεχνούσης , κα\ οδτε δι' όλου (40) ταίιτόν έστι

τώ σπέρματι, οΰτε παντάπασιν Ετερον • ούτω, φησ\,

κα\ τδ μυστήριον της αναστάσεως ήδη σοι διά τών

έν τοις σπέρμασι θαυματοποιούμένων προερμηνεΰ-

εται (41), ώί της θείας δυνάμεως έν τφ περιόντιτής

εξουσίας, ού μόνον εκείνο τό διαλυθέν σοι πάλιν άπο-

διΕούτης, άλλα (42) μεγάλα τε κα\ καλά προστιθεί-

σης, δι' ων σοι πρδς τδ (43) μεγαλοπρεπέστερον ή

φύσις κατασκευάζεται, ι Σπείρεται, > φησ\ν, « έν

βυπιοάιιπ) ϊ^ίΐυι- εοιροβ βρϊοθε εχ δεηιιηβ ρτονε-

η'ιΐ, (Ιΐνϊηβ ροΐεηΐ'ιβ οχ ίΐΐο ΐρδο ηοο βίΒοϊβηΙο, 30

ηείΐυο ρεηϊΐϋβ ΐίειπ ουπ» δεηιϊηε, ηεςυβ οπιηϊηο

31) οο ά'ινεΓβυηι εδί : εοάβηι• ηιοάο, ΐηςυίΐ, ηιγδ1β-

τϊυηι ηποςυβ ΓεδίιΐΎεεΙίοηϊβ ]3ΐη ΐΐΐιϊ ρεΓ εβ, αυκ

ηιΪΓαϋΊΠικΓΠυηΙ ϊη δεηήηϊϋυδ ρΓοεδϊβΐιϊΠοηΙιΐΓ, ηηοί

αΊνϊηβ ηΐπιίΓυηι ροΐεηΐϊβ ρεΓ δΐι* ροίεβίβΐϊδ οχεεί-

Ιεηΐίβιη ηοη βοΐιιηι ϋΐϋά (ϋβδοΐαΐυιη Ιϊ1)ϊ ϋεηυο τεά-

ύβΐ, νεΓυηιεΙΪ3ηι α\\α ΙϊΙιϊ ηιββηβ βίςυε ρΓ33θΐ3Γ»

εθορϊ, εγείρεται έν αφθαρσία• σπείρεται ένάσθενεία, ^ α,<1]ίοΊ3ΐ, ρβΓ ςυ35 Ιίυϊ ηηΙιΐΓ3 3ά βιίβυδΙϊοΓεηι 01

εγείρεται έν δυνάμει• σπείρεται (44) ένάτιμία, εγείρε- βηιρΙίοΓΟΠΐ αΌεοΓειη ΊηδΙί'υϊΙιΐΓ εί οχοπι31ιιγ. € 8ε-

ται ένδοξη • σπείρεται σώμα ψυχικδν, εγείρεται σώμα ιιι'πκιΙιιγ οιιϊιιι, » ίιιηιιίΐ, « ίη εοΓΠίρΙίοηε, ΓΟδϋΓβΐΙ

ιτ^ευματικόν. Ώς γάρ καταλιπών μετά τδ διαλυ- ίη ίηεθΓΓΐιρΙϊ1)ΠΊΐ3ΐ8 ; δβπιιηηΙιΐΓ ίη ίιιίΪΓηιίΐ3ΐβ, γο-

(30) Αμήχανος. Α η(ΜΊΐ έστ\ν ή.

(31) Τοΰ θ. Οαύμ. Τών τοΰ θεοΰ θαυμάτων,

δογμάτων.

(32) 'ΑΛΧέκ. ϋείεΐ Α.

(33) Μή άνέΛΟοι. Λ Β ούκ αν ΓαΟοι.

(Ζί) ΒύΛφ. Π βώλψ.

(?&)Γενόμ. ύρ. Κγεινόμενον άραιόν.

(50) 'Ευ τοντφ. Α εν τούτοις.

(37) Ονδ' άτ. Α ουδέν.

(38) Τό•σώμα. Β τά σώμα-α.

(39) Φαίνεται. Λ Β φύεται.

(40) Αϊ ΰΛον. Β δι' 3λων.

(41) Προερμφ•ΐύεται . Β προηρμήνευται.

(Η) ΆΛΜ ΡΙΟ. Α Β άλλα σοι και έτερα μεγάλα.

(1"ι) Προς τό. Τόιίείεΐ Α.

(44) Σχιίρκαι. Λ »(1ι1ίΙ •;άς•.
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8ϋΓβΐΙ ϊη ροΐοηΐϊα ; ςβηιίηαΙιΐΓ ίπ Ϊ£ΐιοιιιίιΓΐ3, ι-εβιΐΓ- Α Οήναι (-45) έν τή βώλω σίτο; τήν έν τώ ποσώ βρα-

£ΪΙ ϊη βΙοΓίΐ ; διΊΐιίιιηΐιΐΓ εοι-ριΐδ αιιίπιαίβ, γο-

δυηρΊ (0Γ|ΐιΐ5 δρΪΓΪΙυίΙβ. ι 60 υΐ οηϊηι ροδίοβ-

(|ΐιαηι ίιι μΐοΐι.-ι (ΙϊδδοΙηΙιιιη 30 <ΜΠϊι$ιιιη ΐΓΪΙϊειιπί

ίιιβπΐ, ι•εϋοΐ3 εα φΐηε ϊη φΐ.-ιηΐϊΐβίε εοηβΐοΌΜ-

ΐιιι- ΐ'χίβΐιϊΐβΐΐ', π ββ αυοε ϊη φΐβΐϊιβίε ερβεΐα-

Ιιιγ 1ϊςυΓί>Β3υχ ρΓορπειβίε, Βεϊρδίιηι ηοη ιΐίιηϊΐιίι,

8β(1 ϊη δεϊρδο ηιβηεηδ βρ'ιοβ εναιίίι, Ιοηςβ ρΐυπ-

ιιιιιηι ίρδο βεδβ 61 ηΐ3ςκί1υϋίηε, εΐ ρυΐεηπιικίϊιιβ,

εΐ νηηοΐ3ΐε, εΐ &%\ιτ» βιιρει-βιΐδ 3ΐ(|υο ρπεεεϋεηδ :

Ϊ13 (13ΚΙΓ3 ι]υοΐ]υε Ιιυηιαηη οηιηϊΐιιΐδ δΐιϊδ ϊη πιογΙο

Γοΐϊοΐϊδ ρΓορπεΐ3ΐϊ1)ΐΐ8, φΐβδ ρβΓ βΙΤβεΙίοηειη 30 ϋβ-

ροδίιΐυηειη ραδδίοηϊΐχΐδ, ηιοιίυυδφίο ει αηίπιϊ ρβΓ-

ιυι-|)3ΐίοηΐΙ>υ8 οΐιηοχϊαηι 3εφΐϊδϊνεΓ3ΐ, (Ιεϋβοοι-β,

ϊ(ΐ(]ΐιαιη, ει ίςηοιηίηία, οοιτορίϊοηβ, ϊηΠπηϊΐβΙε,

κ•1;ιΐιιιιι (ΙίΠεΓειιΓια, δοϊρβαιιι ηοη ιΐίιιπιΐίΐ, βειΐ Ι;ιιι-

<|ΐι:ιιιι ίιι δρίεβιιι φΐηιιιϋβηι, ϊη ϊιιοοΠΊΐρΐΊυϋίΙαίιιιι

ϊιηηΐ(ΐΐ3ΚΐΓ, ϊη {ξίοιϊβιη, Ίιι ΙιοηοΓεηι, ϊη ροΙεηιϊ.ιιιι,

οι ϊη οιιιιιί Γβ ρειΤεοΐϊοηειη, ει ϊη εαηι εοικίϊΐίοιιειιι,

υι νίΐ3 ΐ']υκ ηοη 3ΐιιρΓιυ$ ιι.ίΙιιγ:ϊΠΙμι<> ρι-ορι-ϊοΐ:ιΓι-

1κΐ5 ΊΐΙιιΓπιίϋΐιοΐιΐΓ, 86(1 ϊη $ρϊπΐυ:ι1ειιι ψιβιιιιίαιη, εΐ

3 ρ38$ίοιιϊ1>υ86ΐ αη'ιιηί ωοΐϊυιΐδ ρει•Ιυι•ϋ3ΐϊοηϊΙ)ΐΐδφΐβ

χύτητα, χα\ τήν έν τώ ποιώ (Γεμάτος (46) ούτοΟ

ιδιότητα, έαυτδν ούκ άφήχεν, άλλ' έν αύτω (47) μένων

στάχυς γίνεται , πάμπολλα (48) διαφέρων αύτδς

εαυτού, μεγέΟει, χα\ χάλλει, χα\ ποικιλία, χα\ σχή-

ματι (49; • χιτά τον αύτδν τρόπον κα\ ή ανθρωπινή

φύσις έναφεΐσα τω θανάτω πάντα τά περ\ αντήν (50)

Ιδιώματα, όσα διά της εμπαθούς διαθέσεως έπεκτή-

σατο, την άτιμίαν λέγω, την φθοράν, την άσΟένειαν,

τήν κατά της (51) ηλικίας διαφοράν, έαυτήν ούκ

άφίησιν, άλλ' ώσπερ είς στάχυν τινά προς τήν άφθαρ-

σίαν μεΟίσταται, χαΐ τήν δόξαν, κα\ τήν τιμήν, χα\

τήν δύναμιν, χαΐ τήν έν παντ\ τελειότητα, και το

μηκέτι τήν ζωήν αυτής οίχονομεΐσΟαι τοις φυσικοΐς

Ιβιώμασιν, άλλ' είς πνευματιχήν τίνα κα\ απαθή με-

■» ταβήναι κατάστασιν. Αύτη γάρ έστιν ή τού ψυχικού

σώματος Ιδίοτης, άε\ (52) διά τίνος £οής κα\ κινή

σεως άπδ τοΰ έν ψ έστιν άλλοιούσθαι, κα\ μεταβάλ-

λειν εις έτερον. "Α γάρ ούν (53) ούκ έπ' (54) άν-

θρώποις μόνον όρώμεν, άλλα κα\ έν φυτοϊς κα\ έν

βοσκή μασι (55), τούτων ουδέν έν τψ τψδε (56) βίω

ύπολειφθήσεται.

ϊιιιηΐϋΐιοιη 8ΐ3ΐιιιη Ιηηβοαί. Ηχο γβΙ βιιίιη αηϊηιαίίδ οοι-ροη» ρι-ορηοιαβ, υΐ βοιιιροΓ ρβΓ Πυχυιη ςιιεηι-

ιΐϋϋΐ ει ιιιοΐιπιι 31) εο ϊη φιο νοΓδβΙυι*, άϊνεΓδυηι 0;ιΐ, ει ϊη :>Ιίικ1 ϊιιιηιυΙεΙιΐΓ. Νβπι φι» ηιιιιε ήθη

βοΐιιηι ίιι ηοηιϊηϊοιίϋ, κοϋ εΐ'ιβιη "πι ρΐαηΐίδ οι 5ΐΪΓρίϋυ$ 31φΐε ροοοηυιΐδ 1ιυη3 ν'κίειηιΐδ, Ιιηι-ιιηι ιιίΐιίΐ ΐι»

ΠΙα ςιιχ Ιυηε επί νϊΐα ι-εΐίπφίοΐιιι•.

ΥίίΙείΜΓ ίΐιιΐι'ΐϋ ιήΐΐιΐ ρεΓ οιηιιίη δεηηο ςυοφίε Δοκεί δέ μοι χα\ διά πάντων συναγορεύειν ό άπα-

αροδίοΓιειίδ ουιη ιιοδίιη ϋε ι-εειιιτεείΐοηο ορϊηΐοηε στολικδς λόγος τή καθ' ήμας ύπολήψει τής άνα-

Ο0ηε0Γ(ΐ3Γ6, 31ηυο \ά θ8ΐοη(1οΓθ, φΐοά οΐϊβιιι ιιο&Ιια στάσεως, και τούτο δεικνύειν όπερ ό ημέτερος δρι-

εοιιΐϊηεΐ (ΙοΟηϊΐίο, φ(:6 άΐοίΐ, ιιίΐιϊΐ ;ι!ίιιι1 6550 γο- €• σμδς περιέχει λέγων, Μηδέν ετ:ρον είναι άνάίτασιν,

δυΓΓϋΟΐίοιίίΐπ, φιαιιι ϊη ηιιΐίιριιιιιι »Ι;ιΙιιηι οΐ εοικίί-

Ιϊοηεηι ιι;ιΐπι;ι: ιιθ8(Γ% ΓεΒίϊΙϋΐίοηειη. Οιιοηϊαηι

ιίιϊιιι ϊη ρι•ϊηΐ3 οηςίιιε ιηιιιιιΙΊ, Ιιοο 3 5οηρΙιΐΓ3 ι1ί•

(1Ί6ΪΠΗΙ8, ηνίου ριΊιιιιιιιι ^ΐ':ιιιιϊιιΪ8 ΙμμΊκιιιι ΙβΓΓί ρΓΟ-

ιΐιιχίι, πι ϊη η3ΓΓ3ΐϊοιιο ι-οιιΐϊηείιΐΓ, (Ιεϊιιϋε εχ μοΓ-

ηιίηε βοηιεη ρΓονεηίΐ : ηυοϋ ρο8(ςυ3ΐη ϊη Ιογγβπι

(ΐ6Πιιχϊ88ε(, ε»(1ειιι πιΐ'βυβ κρεοίεβ ε]ιι$ ιριο.1 :>Ιι

ϊηίιϊο ρΓυνειιει•3ΐ, ειιαΐ3 ε8ΐ : ίιΙ ηϊιιιίΓυιη ιϋνίιηΐϊ

ΑροβίοΙυΒ ίιι ΓΟ&ιιίΓεεΙϊοιιι: ηιιηηυε Γιογϊ ϋίείΐ. Νοη

βοΐυπι ;ιιιΐ('ΐιι Ιιοε :ι1) βο (Ιοιίίιιιιγ, νίϋβϋεεί ιριοι!

Ιιικιιαιιικιι ςοηυβ 3(1 ηΐ3§ηίΙί(ΌΐιΐίοΓειη ει 3ΐι§ιι$ιϊο-

Γειη $ΐ3ΐυηΐ6ΐ οοηίΙΊΐίοιιειιι ίηιιιιιιίοΙιΐΓ; νεπιιη ειίαιιΐ

φιού ιιίΐιιΐ 3ΐίικΙ 8Ϊ( ίιΙ ιμιοιΙ 8ρεΓ3ΐυΓ, ηί$ί ίιΙ φΐοά

ιΐ:ιΐ ίη ρΓϊηεϊρίο. (,>ικ.ιιί:ιπι εηϊιη ηΙ) ϊηίιϊο ηοη

βρϊεβ οχ βεηιίηε, ββ(1 εχ ϊΙΙβ βοηιοη ρΓονβιιϊΐ : ρο8ΐ03

νοΓΟ (Ιοίηοερβ .«ειιιϊιιΐ βρϊεβ ηοίτοβεϊι, εοιΐ8ε(]ΐιεηΙΪ3

ϊϊηιϊΙϊιυιΙϊηϊ$ 3ρει(ε οβίεηιΐϊΐ, (ριοιΐ ιιΐιϊ οιιιηίδ ρεΓ

Γι-.δΙΙΓΓΙ>«ΊΪ.ΙΙΙϋΙ11 ηο1)Ϊ8 υοΊΐϊΐιΐιΙο ινριιΙΙιιΙβνοΓΪΙ, ϊη

:ιιιΐϊ(|ΐΐ3ΐιι ςΓ3ΐΪ3ΐιι ηΐφΐβ (ΙεεοΓοιη ΓεΒίϊΐιιεΙυΓ. Ουιη

ή τήν ε!ς τ6 άρχαϊον της φύτεως ημών άποκατά-

στασιν. Επειδή γάρ έν τή" πρώτη κοσμογονία τούτο

παρά της Γραφής μεμαθήκαμεν, δτι τζρωτον έδλά-

στησεν ή γη βοτάνην χόρτου, καθώς ό λόγος φησίν,

είτα έχ τής βλάστης σπέρμα (57) έγένετο, ονιπερ

επί τήν γήν κατα(1(5υέντος , τδ αύτδ πάλιν είδος τοΰ

έξ αρχής φυέντος άνέδραμε • φησ\ δέ τούτο ό θείος (58)

Απόστολος χα\ έπ\ τής αναστάσεως γίνεσθαι. Ού

μόνον δέ (59) τούτο παρ' αυτού διδασκόμεΟα, τδ πρδς

τδ μεγαλοπρεπέστατον (60) μεθίστασΟαι τδ άνΟρώ-

πινον, άλλ' δτι τδ έλπιζόμενον ουδέν ϊτερόν έστιν, ή

όπερ έν πρώτοις ήν. Επειδή γάρ τδ κατ' αρχάς ούχ

ώς (61) στάχυς άπδ τού σπέρματος, άλλ' εκείθεν τδ

σπέρμα ■ μετά ταύτα δέ ούτος τώ σπέρματι περι-

φϋεται, ή τού υποδείγματος ακολουθία σαφώς έπιδεί-

κνυσι (62), τδ πασαν τήν διά τής αναστάσεως άνα-

6λαστήσουσαν ήμίν μακαριότητα, πρδς τήν έξ άρχηο

έπανιέναι χάριν. Στάχυς γάρ δντες καταρχάς (ΟΧ)

τρόπον τινά κα\ ημείς, επειδή (64) τω καύσων, της

ί0 Ι ϋοΓ. χν, 42.

(!5) Αια.1υ0ψ•αι, Λ δ'.αλυΟήναι 4.

(46) Σχήματος. Λ τού σχ.

!47) Έυ αντφ. Α Β έν έαυτώ,

48) Πάμπολλα. Α πάμπολυ.

(49) Σχήματι. Α ίη ΙεχΙιι χάριτι.

(50) Περί αΰη]γ. Α τ.ζρ\ έαυτήν.

(51) Κατά της. Λ Β κατά τάς.

(52) ΆβΙ. ΑΙΙτδ άεί.

(,'»λ) ΟνΥ. Α νύν.

(ίι4) ΐ.τ'. Α Β ί>• ι'ρώμεγ. Λ 3ΐ1ι1ϊΐ κα/,ϊ.

(53) Ενβοσχήμασι. Β ιΐείεΐ.

(56) Τφ δέ. Α τότε.

(57) Σπέρμα. Α Β τδ σπέρμα.

(58) Ό Οεϊος. Β κα\ ό θείος.

(59) Λί. ϋείοΐ Α.

((Κ)) Με-)χ/.Ιοπ^ι-:πέστατνγ. Β μ:γαλοπρεπίστ:ρον.

(6!) Ούχ ώς. Α ';ύχ *■ Β "«Χ1•

(62) Έχιδείκγνσι. Α ύποδείκνυτ:.

|63) Καιιιργάς Λ Β τδ καταρχ.

(61) Έχΐίδ'ή. 1)οΙεΐ Β.
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χαχίας κατεξηράνθημεν, ύ-ολαβοΰσα (65) ήμαν (66) Α εηιηι βρίεβ φΐοϋαιηηιοιίο ηο5 ο,υαηυο »& ϊιιίΐίο βδδκ-

ή γή διά τοΰ θανάτου (67) λυθέντας, πάλιν κατά τδ

Ιαρ τής αναστάσεως στάχυν αναδείξει τδν γυμνδν

τοΰτον κδκκον τοΰ σώματος, ευμεγέθη τε κα\ άμφι-

λαφή καΐ δρθιον, κα\ είς τδ ούράνιον δψος άνατεινό-

μενον, άντ\ καλάμης ή άνθέρικος (68) τη" αφθαρσία

και τοις λοιποΐς των θεοπρεπών γνωρισμάτων ώραϊ-

ζόμενον. < Δει γάρ (69) τδ ψΟαρτΙν τούτο ένδύσασθαι

άφθαρσίαν. » Ή δέ αφθαρσία, και ή δόξα, καΐ ή

τιμή, χαΐ ή δϋναμις, Γδια της θείας φύσεως είναι

ίμολογεϊται, άπερ πρότερα•/ τε περί τδν κατ' εικόνα

γενόμενον ήν, κα\ είσαύθις ελπίζεται. Ό γάρ πρώτος

στάχυς 6 πρώτος άνθρωπος ήν Αδάμ (70). Άλλ'

επειδή τή° της κακίας είσόδψ ε!ς πλήθος ή φύσις

κατεμερίσθη, καθώς γίνεται ό καρπδς έν τψ στάχυΐ •

οϋτως οι καθ' εκαστον γυμνωθέντες τοΰ κατά τδν

?τάχυν εκείνον είδους, κα\ τη γή* καταμιχθέντες,

πάλιν έν τή άναστάσει κατά τδ άρχέγονον κάλλος

άναφυόμεθα, άντ\ ένδς τοΰ πρώτου στάχυος άνάπει-

ροι (71) μυριάδες τών ληΐων γενόμενοι (72)•

Ό δέ κατ' άρετήν βίος έν τούτω πρδς τήν κακίαν

τδ διάφορον Ιχει (75), 8τι οί μέν ένταΰθα παρά τδν

βίον δι' αρετής έαυτοϋς γεωργήσαντες, εύθϋς έν

τελείψ τψ στάχυΐ φαίνονται (74) • οΤς δέ διά κακίας

Ιξίτηλός τε (75) κα*1 άνεμόφθορος ό κόκκος γέγονε

παρά τδν 3ίον τοΰτον ή έν τψ ψυχικώ σπέρματι δύνα-

μις, χαθάπερ (76) τά λεγόμενα κεράσδολα (77) οί

τών τοιούτων επιστήμονες λέγουσι γίνεσθαι • οϋτω

ιιιιΐδ, ροϋΙοαςιιηιΐΊ χ$1υ νϊΐΐοβϊΐαΐίδ υχηιιι'ιιιιιΐδ, οχ

εερίοδ ηοδ Ιΐ!π•;« ρεΓ ιηοι Ιοηι ϋίδϊοΐιιΐοδ ΓυΓ8ΐι$ ίιι

νβΓβ ΓββυτΓεοΐϊυηίδ, Ιιοο ηιιιΐιιηι οοΓροπδ βΓβιπιηι

δρ'ιοηηι είΗοϊεΙ ρι-υοοίΜΐη, ϊηςεηΐϋΐη οί οορίοδαηι,

αΐ'ϋιιαίη οί εΐ'εεΙ:ιιιι, εΐ ;ι<1 3ΐΐϊΐΗ(1ϊηεηι ιΐδ([ΐιε ι•α:Ιϊ

ρεΓίίη^βηίβηι, ρΓΟ ουίηιο νεί απβΐ'β, ϊιίΓΟΓΓυρίίυϊ-

ΓιΙβΙε Γείίαυίδψιε (Πνίηϊδ 61 3ΐΐ£ΐΐδΐϊ$ ϊηδί&ηίυιΐδ οοη-

8|ΐ"ιι•π:»ιιι £( οπιαίαιη. ι ΟροιΊβΙ ('ιιϊιμ, > ϊηβ,ιιϊΐ,

(.ΌΠΊΐρΓώίΚ; ηοε ΐιιιΙιιΐ'Γΐ; ίηοοπ υρίίΐι'ΐίΐαΐοηι. > Οοιι-

δΐιιΐ βιιίειη ςυοιΐ ϊηεοΓΓίιρΙίυίΙ'Ιαδ, οί Ιιοιιοι-, εΐ

βίοι ϊ ;ι , ει ροΐεηΐία, ρπιρπα (Ιίνϊηχ ηβΐυΓΧ είιιΐ,

ςιιχ οηιιι ριίιΐδ 3ΐΙθΓ3ηΙ ΟΪ, (|ΐιί 3(1 ίιιΐΛ§ίιιοιη ΓηοΙιΐδ

εδί, ΐιιιιι ίιι ροδίεηιηι γιμΓιΙιπ'» δροΓαηΙιιι•. Ναιη

ριϊ ιιιη $ρίϋ3, ρπηιιΐδ Ιιοιιιο ΛιΙ:ιιιι ι•ΐ':ιΐ ; δεά" ροβίεα-

φιηηι ρεΓ ίηίΓΟΪΙυιη νίΐίοε'ΐηΐ'δ ϊιι ιιιιιΐιίΐιιιΐίηοιιι

ιιηΐιιπι (Ηνί$3 ΐ'κΐ , κϊοιιΐ ίιι δρΐο3 Γπιοΐιΐδ εχδΐδίϊΐ,

Ϊ1;ι δϊη^υΐαΐϊηι ιιιιιΐδψι'δίμκ; Ιιοιιιο ίΙΙίιΐδ δρίοχ Γοπιιϊι

ηικίιιΐί εΐ πιπί 18ΓΓ3 εοιιιηιίδΐί, πιι δΐΐδ ίιι γοκιιπί'-

εΐϊοηε ίη αηΐϊςυαπι ρυΐοΐιπίιιϋίηοιιι ιοιιαδοίιηυι•, ρΓΟ

ιιιΐ3 ϊΙ1:ι ρΐ'ϊιηα $ρϊθ3, ϊιιΓιιιίΙ:ι πιΗΙΪ3 ϋι^οΐιιιη εί-

Γεείΐ.

ΙΊιγγο νϊΐ3 ςοχ ρεΓ νίΓΐυΐεηι (ΓλίιβίςΐΐυΓ, ίη Ιιοο

(ΙίίΓοϊΙ 3 νϊΙίοΒ.ι νί!3, (ριοϋ ϊΐΐϊ (|ΐιϊ ίιι Ιιαε νίΙ-.ι ρεΓ

νίιΊιιΙοιη δε&6 ΓχοοΙιιοΐ'ίιιΙ, δϋϋπιι ίιι ροιΤεοΙβ $ρϊεα

:ιρρ.ΐΓοιιΐ : ηυίυυβ ;ιιιΐεηι ρΓΟρίεΐ' νίΐΊοδίιαΙοιη εχίΙί$,

ενηιΓκΙα, 3ί]ιι1ΐοΓίη:ι, ϊ^ηΑν», νοηίοπιηιηιιο ίπ]ιιπ;ι:

οϋηοχί3 νϊδ ρΐΊ' Ιι.ιιιο νίΐ:ιιιι ϊη ηηίιη.ιΐί 86ΐιιίηβ ΓιιίΙ,

(|ΐιοιιιηιΙιιιηιΙιιιη εα, φι» κεράσδολα, ϊιΐ εβί άίΐτα 31-

κα\ ούτοι (78), χάν φύωσι (79) διά τής αναστάσεως, 0 (]ΐιο ίηιιηϊιία ιΙϊοιιιιΙιΐΓ, Ι;ι1ίιιιιι Γεηιια ροπίϊ πλβοϊ

πολλήν (79') άποτομίαν παρά τψ κριτ?ί εξουσιν, σ,τε

ίή ούχ Ισχύοντες άναδραμεϊν επί τδ είδος τοΰ στά

χυος, καΐ γενέσθαι έκεϊνο (80) 8περ ήμεν πρδ τή^

έπ'ι τήν γήν καταπτώσεως. Ή δέ θεραπεία τοΰ έπι

βτατοΰντος τών γεννημάτων, ή τών ζιζανίων τε καΐ

τών ακανθών έστι συλλογή , τών συναναφυέντων τψ

σπέρματι, πάσης της ύποτρεφούσης τήν (Ιίζαν δυνά

μεως πρδς τδν νόθον (81) μετα^υείσης, δι' ών δτρο-

φόν τε καΐ άτελεσφόρητον τδ γνήσιον έμεινε σπέρμα

τή παρά φύσιν βλαστϊ) (82) βυμπεπλεγμένον (83).

Έπειδάν οδν πάν δσον νόθον τε καΐ άλλότριον έκτι-

λϊ) (84) τοΰ τροφίμου, κα\ εις άφανισμδν Ελθη, τοΰ.

κυρδς τδ παρά φύσιν έκδαπανήσαντος τψ αίωνί(ι)

πυρί παραδοθέν (85), τότε κα\ τούτοις εΰτροφήσει ή

ιΓιοιιιιΐ : Ιιι εΐίαπιβί ρεΓ ιοϊΐίΓΓΡΟΐίοποιη ιιαίί ΓιιειΊιΚ,

ιυ:)^ιι;\!ΐι ύιιπίίαπι οι 8ενεη(2ΐεηι ]υϋίοί8 οχρονίοιι-

Ιιιγ, ιιΐ ςιιί ιΓιιιΐΜ'ίπιι ηοη ναΐοιιιιΐ ονοιτβοειν ε( βιιγ-

ββΓε 3(1 ΓοΓηιβηι 8ρίεχ, εΐ ενβιΙεΓε ίΐΐιιι! ςιιοιΙ εΓα-

111115 ίΐιιΐοΐ[ΐι;ιιιι ίη ΐοιτ;ιιιι (Ιείαρβϊ εββειιιυδ. Ροιτα

ουπιΐιιΐ'ίΐ 3ΐηυε ΐ'Ρΐιιοιϋιιηι, φιοιΙ .ΊιΙΙιΐΙιεΙ Ϊ8 ςαί ςετ-

ιηϊηίυιι$ ρΓχε8(, Ιιοο ε8ΐ, πι ιιϊηιίπιιιι ζίζ3ηϊ3 κ'ιιιιιιΐ

3ε 8ρϊιΐ38 οοΙΜ^αΐ, ςιιχ ιιικι οιιιιι ίοιιιϊικ! οιιαία:

ΓικίΊιιΙ, οιιιιιί νΐ Γ3ϋϊεεηι βιιΐιΐιικ βίεηΐε ϊη ηιΐπΐιεπ-

ηπιη ιιαίιίΓηηι Ιγ,ίιιϊΓιικ.ί : <|υί1)υ8 γι.Ίμιβ .ίογϊιΙΪΙ ιιΐ οι

ςεηυίηαιιι 30 ρΐίπιιαηιιπι δοιιιοη ηοη ιιιιΙγΊγοΙιιγ, οι

ΐιΙοΪΓΟο, ιιικκΐ :ι1) εο ^οηηίιιε ςυοϋ ρι•:\•ΐεΓ ιιηΐιιπιιη

]μχ13 βηηΐιιιη οβδεί, δΐι0Όθ3Γθ(ιΐΓ, ηίΐιίΐ ιπημίϋπι ροι•-

ΓειΊϊ ρΐΌΐΙικοπ• ροδδεί. ΡοδΙεαηιι.ιηι ίμίΐιΐΓ (ριίι!>|ΐιί(Ι

φύσις, κα\ είς καρπδν άδρυνθήσεται (86) διά τής ^ ηοη δίηοεηιηι 3ε βεΓηιαηυηίΐ, δε(1 ηϋυΙΙεΓΪηιιπι εΐ

τοιαύτης επιμελείας , μακραϊς ποτέ περιόδοις τδ

κοινδν είδος τδ έξ αρχής ήμϊν θεόθεν επιβληθέν άπο-

λαβοΰσα. Μακάριοι δέ εϊσιν (87) οΤς εΰθΰς τδ τέλειοι*

(65) ΎαοΛα€οϊισα. Μ ύπολαβ. δέ.

(66) Ημάς. ϋείεΐ Β.

ί67) θατάτον Λυβέντας. Β άναλυθέντας.

(68) Άτθέριχος. Α Β άνθερίκων.

(69) άεΐγάρ. Α Β »ϋιΙιιηΐ φησί.

ί70) ΆΒάμ. Β (ΙεΙεί. Α ό "Αδάμ.

(71 ) Άταχεφοτ. Α οί άποροι. Β αί άπειροι.

(72) Γετύμρτοι. Β γινόμενοι.

(75) "Εχει. Α Β ϊξει.

(74) ΦαΙνοτται. Β φύονται.

(75) ΈξΙτηΛός τε. Α Β έξίτηλό; τις.

(76) Καθάπερ. Β καθάπερ γάρ.

177) ΚεράσβοΛα. Β κερασβόλαια.

78)| Οντια χαΐ ούτοι. Α ϊιι ιιιη^πιο ούτοι κάν

3ΐϊεηυηι εδί, οχ εο ςιιοιΐ δϊηοοπιηι οδΐ, 3ε νίηι ηιι-

Ιήεικίΐ ηαϋεΐ, ενυίδΐιιη ει 3α ϊιιίοπίϋΐιι Γβ(1»οΐιιιιι

Γυεπί, »ΐ(ΐυεΪ8ηίδ ίο" ςιιοά ηβΐιΐΓΒίε ηοη εδί, αβδίιηι-

φυώσι διά τής αναστάσεως πολλήν άποτομίαν.

(79) Φύωσι. Β φυώσι.

(79') Πο1Λϊ\Υ - χρότοις. Β Πολλής τής παρά τω*

γεωργοΰντος θεραπείας προσδέονται πρδς τδ μόλ.ς

ποτέ τοίς καθήκουσι χρόνοις.

(80) ΕχεΤνο. Β εκείνον.

(81) Τον υοΟου. Α Β τδ νόθον.

(82) ΟΛαστή. Β βλάστη.

(85) ΣνμπεπΛεγμέγογ'. Α Β συμπεπνιγμ.

(84) ΈχτιΛή. Β έκταλή.

(85) Τψ α. Λ. π. άοίοιι'ΐ Α Β.

(80) 'ΛδρνγΟ. Άνδρυνθ.

(87) Αέ είσιγ. Λ Β «Ιείευΐ εϊσιν.
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ρδεπ», Ιιιηο οΐΐαιη ΙιοΓυηι η3ΐυΓ3 οορίοδο ηυΐιί- Α κάλλος των άσταχύων συνανατελεϊ (88) τοίς (89) φυο-

ιιιβηΐο βοοορίο βΓβηάΌδοεΙ, 30 ΓπιεΙιιιη ρΓΟιΙιιιοιο μένοις διά τής άναστάσειος.

ιη3ΐ»Γα1)Ίΐ ρβΓ εϊυβηιοάϊ ουηηι Ιοη^ο Ι,ιηϋοηι οίιουίΐυ Ιεηιροηιιη, εοηιηιπηί βρεοίο φίκ 30 ίηΗϊο ηοϋΐ?

α υβο ίηιρΓβδβ» βίςυβ αΐΐπΐηιία β8ΐ, ΓοευρβΓαΐα. Ββαΐΐ 3υΐοηι, ςυιϋυβ ρβΓ ΓεδίΐίΓοοΙίοιιεηι ηβδοεηΐίΐιυίΐ

ρι-οΐίιιιΐδ μνιιιΙ ι»ί <Ί'< Ιη αΐ<]ΐιβ αΐιβοΐυΐα δρίεβπιιη ριιΐοΐιιίίικίο οχογϊιΊιιγ.

Ιΐίεο βιιίεηι άίοίιηυδ, ηοη (|ΐιο<1 ιιΙΙη οοΓροηΙίΒ ίη Ταύτα δέ φαμενούχ ώς σωματικής τίνος διαφοράς

Γβ8ίΐπ•βεΙίοηβ (ΙίΠυΓβηΙίβ ηρραιϊΙιΐΓΒ δίΐ ίη ίίδ ςυϊ έν τοις κατ' αρετών ή κακίαν βεβιωκόσιν εν τη άνα-

οιιιη νΪΓΐιιΙο νοί νϊΓιο ηεαυίΙί3(]ΐιβ νϊΐαηι (Γαηβεςε- στάσει φανηαομένης, ώς τδν μεν ατελή κατά τδ^σωμα

πιπί, υΐ αΐίυιη φιίάεηι, ουου* 3(1 οοΓριΐδ βίΓιηεΙ, νομίζειν, τον δε τδ τέλειον έχειν οίεσΟαι • άλλ' ωσπερ

ίηιροιΐεοΜιηι ριιίεηιυβ, βΐίιιηι βυΐεηι ρει-ΓεεΙίοηοιη παρ3, τον β£ον δ δεσμώτης τε κα\ άνετος, έχουσι μέν

ΙιαίΜΐΓβ εχίδΐίπιειηιΐδ ; δει! ί(υ8ηΐ3(1ιηο(1υιη ρεΓ Ιιαηο αμφότεροι παραπλησίω; τώ σώματι, πολλή δε μεταξύ

νίΐβιιι εΐ νίηείιιβ 01 δοΐιιΐιΐδ δίιιιίΐί ηυίϋεπι βηι'οο αμφοτέρων ή καθ" ήδονήν τε καΙ λύπην διαφορά •

εοΓροπδ ΙιαϋίΙα βυιιΐ, ιηυΐΐυιη αιιΐοηι ΊηΙβΓ ιιίπιιη- 0ύτως οΐμαι χρήναι των αγαθών τε και κακών έν τφ

φιβ (ΐυΒηΙιιηι ικΐ νοίιιρίαίοπι οΐ ιΙοΙογοιπ βΙΙϊηεΙ, με-αξ!> (90) ταΰτα χρόνω λογίζεσΟαι τδ διάφορον (91).

ΐηΙβΓββΙ, οοά'ειη ιικκΙο ριιΐο ίη ΓυΙυτο ροίΐΐιαο Ιβπι-

ροΓΟ ιΙίΙΓιτοιιΐίηιη Ιικιιοπιηι ραπίοΓ βε ιηηίοπιιη

ΓΒδΙίηιαιϊ οροιΐβΓβ. Νηιη ροΐ'Γοοίίο εοΓροπιιη εχ

μίιιιίιΙι' Γοη»δέοηΐίυηι ειιηι ίιιοοΓΓίιρίϊΙ/ιΗΐηΐε ρβπ-

ΙεΓ ηε ςίοτίη, οιιηι Ιιοιιογο 30 ροΙεηΐϊ3 ΓιιΙυτα ιΐίο'ι-

ΐιιι- :ιΙ> Αροδίοΐο ; Ιιαηιιη νβΓο ιγπιιιι ιΐίιηίιιυΐίο, ηοη

00Γροΐ'3ΐεηι φίαιίΗΐηηι ι•βη»1ί ιηυΙίΐ3ΐίοηεηι δίβΐι'ιίί-

Ο.ΊΙ, 80(1 11ΙΙΪ1Ιδεΐΐ]ΐΙδΙ|ΙΙ0 0ΟΓ1ΙΙΙΙ (]ΙΚ(! |Ι('Γ ΙιιιΙΙΙΙΙΙΙ III-

ΚΊϋίίΐιτιΐιΐΓ, ρήν»Ιίοηεηι κϊιηιιΐ ει 3ΐίειΐ3ΐίοηεηι.

ΟΐΙΟΙίί.ΊΙΙΙ ίβίΙιιΓ ΙΐΙΙΟΠΙΙΙΙ 0ΪΓ03 ηϋδ ρΓΟΓδΙΙδ Οδδβ

οροιΊοΙ ϋοηιηι ςιι* ρει* ορροδίΐϊοηειη ίηίοΐΐίςιιηΐυι*,

νεί Ιμιιι ιιιιι , νοί ιηαίιιιη, ρβΓδρίευυιη ΟδΙ φίοιΐ, ευηι

3ΐϊ(|υϊδ ηοη Ίη Ιιοηο νεί'δβπ (ΙίεϊΙιΐΓ, ρΐΌΓδυβ οπιη ϊιι

Η γάρ τελείωσις (92) τών έκ τής φθοράς αναφυο

μένων σωμάτων έν αφθαρσία τε κα\ δόξτ), κα\ τιμή,

και δυνάμει (93) παρά τοΰ Αποστόλου γενέσθαι (94)

λέγεται • ή δέ τών τοιούτων έλάττωσις ού σωματικήν

τίνα τοΰ φυέντος διασημαίνει κολόδωσιν, άλλ' έκαστου

τών κατά τδ άγαΟδν νοουμένων (98) στέρησίν τε κα\

άλλοτρίωσιν. ΈπεΙ ουν 'έν τι χρή πάντως περί ημάς

είναι τών κατ' αντίθεσιν νοουμένων, ή άγαΟδν, ή

κακδν, δηλονότι τδ έν τω άγαΟώ τίνα λέγειν μή είναι,

άπόδειξις γίνεται τοΰ έν τψ κακψ πάντως (96). 'Αλλά

μην περ\ την κακίαν, οΰ τιμή, ού δόξα, ούκ αφθαρ

σία, ού δυναμις. Ανάγκη πάσα (97), περ\ δν μή ήν

ταΰτα, τά τούτοις (98) έξ άντιΟέ:ου ^οούμενα παρεΐ-

ιτιβίο νοΓδ?π (ΙοιιιοηδΙΜίυΓ. ΑίςαΊ οϊγο3 \ϊΓΐ08ίΐ3ΐθηι (^ ναι ( μή άμφιβάλλειν, άσΟένειαν, άτιμίαν, φΟοράν,

ιιοΐι Ιιοιιοδ, ηοη ;;1ιιιϊ:ι, ηοη ίηοοπΊψΙίυίΙίΙβδ, ηοη

ρο(εηΙϊ3 εβί. ΡΓΟΓβιΐδ ΊξΙίατ ηεεεβδβ ο«1 υΐ οϊγ03

φΐεπι Ι.:ι•ε ηοη βίηΐ, Ιιιιΐε ο.ί <|ΐια> οχ ορροςίιο ίη-

ΐεΙΙίςπηίιΐΓ, 3(Ιοδ$ε ηοη (ΙυυϊΐεΐιΐΓ, ϊηΠπιιίΐαίειη δοϊ-

ΙΊεεΙ, ϊςηοηιίηί.Ίΐη, οοπ'ΐιρίΊοηειη, εΐ α,ιιηχιιηη,ιιε

ε]ιΐδ μΐΊΐιΊίϋ δΐιηΐ, ευ]ιΐδ ίη δΐιρεΓίοπυιΐδ δεΓΪρΙίδ

ιηεηΐίοηειη Γοείηιιΐδ, ευηι (Γκχτοιιιιΐδ ςιιοιΙ ϋ (|ΐιϊ εχ

νί[ϊθδ!ΐ3ΐε εοηΐΓ30ΐϊ δυη( αηϊιικκ ηιοΗιί :\Ιι|ΐι« :>Ι1Ό-

οΐιΐδ, ειιιη ρεΓ οηιιι Ιοίαηι (Γιίΐυδί γο:ιΙιιογΊιι(, ιΊ ι ιιιιι

(•ίΐ ιιιιίΓι Γικ'ΐ'ίιιΐ, εμίδίηούί γυ.ιιΙιιιιΙ, ιιΐ (ΙΊΓΙΙουΙΐοΓ

ΐοΐΐΐ 3ΐηυε βυοίεπ ροδβϊηΐ. ΤαΙίυυδ ίςίΙιΐΓ οιιτα

κι\ δτα τοιούτου (99) γένους εστίν, & (1) έν τοις

έμπροσθεν εϊρηται λόγοις, όσα (2) δυσαπάλλακτα γί

νεται τη ψυχή τά έκ ΧΛΥ,ίαί πάθη, δι' δλης αυτής

άνακραΟέντα καΐ συμφυέντα, κα\ εν πρδς έκείνην

γενόμενα. Ίων τοιούτων ουν (3) ταϊς διά πυρδς (4)

ίατρείαις έκκαΟαρΟέντοιν τε κα\ άφανισΟέντων, έκα-

στον τών πρδς τδ κρεϊττον νοουμένων άντεπελεύσε-

ται (5), ή αφθαρσία, ή ζωή (6), ή τιμή, ή χάρις, ή

δόξα, ή ούναμις (7), καΐ εΓτι άλλο τοιούτον (8) έν τε

τώ θεώ (9) έπιΟεωρεΐσθαι είκάζομεν, καΐ τή είκόνι

αΰτοΰ, ή τίς έστιν ή ανθρωπινή φύσις (10).

οοηνεηϊειιΐε εχρυτςβίίδ ει οχρΐΛΐϊδ, ηιιϊο'ηιιυ ίη ηιεϋοΓεηι ραΓίειη ΊιιίεΙΙί^ίΐιΐΓ, ίηνίεοιιι οΐ ίη Ιοουιη

οοΓυιη βυοεοίΐεΐ, ίηεοΓΓυρίίοϊΙίΐηδ, νίΐβ, Ιιοπογ, βΓβΓιβ, βίοπβ, ροΐοηΐίβ : οΐ δί ςυίϋ βΐίιιιΐ β]ηδάεη»

ηιοίΐί νεί ίη ίρβο ϋοο, νβΐ ίη ϊηίΛβίηβ ε]ιιβ ήιιχ ΟδΙ Ιιιιηιηηα ιι;ιιιιγ3 οεηιί οοη]ίεϊηιιΐ5 εΐ εχίδ1ΐηΐ3ΐηυ8.

Εί £1ογ)3 ίη δχοιιΐη, Ληιοη.

(88) ΣυτανατεΛέϊ. Β συνανατέλλει.'

(89) Τοις. Α Β άΥΙειιΙ.

(90) Μεταξύ. Α Β μετά.

(91) Αιάρορον. Α άδιάφορον.

(92) ΤεΧείωσις. Β τελειότης.

(93) Δυνάμει. Β δυναστεία.

(94) Γενέσθαι. Α Β γίνεσΌαι.

(95) Νοουμένων. Β νοουμένου.

(90) Πάντως. Α Β ίΐύΜιιιιΙ είναι.

(97) Πάσα. Α πάσα ουν.

ί')8) Τά τούτοις. Α ίη ιη.ΊΓβίηο τούτψ.

99) Τοιούτον. Α τοΰ τοιούτου.

(1) "Α. Α απερ.

(2) Όσα. Α Β ότι.

(3) Τών τ. ουν. Β τών ουν τ.

(4) Ταΐς διά πυρός. Α ίη ιηηΓ&'ιιιο τή προσηκούση

έπιμελεία έκκαΟαρθέντων.

(ί>) 'ΛντεπεΑεύσεται. Α Β άντεισελεύσεται.

(6) Ή ζωή. ίη Β δοουίΐιΐΓ ή δύναμις.

(7) Ή δύναμις. Β«1εΙ Β.

(8) Τοιούτον. Β τοιοΰτο.

(9) "Εν τε τφ 0. Β αύτώ τε τ. θ.

(10) Β Αιτώ ή δόξα εΐζ τους αΙώνας. Άμψ\
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ΤΟΥ ΛΥΤΟΤ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

ΠΓΟ ΩΡΑΣ ΑΦΛΡΠΑΖΟΜΕΝΩΝ,

ΠΡΟΣ ΙΕΡΙΟΝ

ΕαϋδϋΕΜ

ϋΕ ΙΝΡΑΝΤΙΒϋδ

ουι ΡΚΛΜΑτυκΕ ΑΒΚίΡΐυΝτυπ,

ΑΟ ΗΙΕΚΙϋΜ.

ίαιιΐίηΐίο 8ί(αηο ϊηίβτρτείβ.

ΣοΙ μεν, ώ άριστε, πάντες σοφισταί τε χαΐ λόγο- Α Οΐιιοηϋί (]ΐπιΙοηι νίηι, <μιη φΐίβίμιο ρΓχιΙίΙιΐϊ ΓυΟ-

γράφοι τήν τοΰ λέγειν πάντως έπιδείξονται δύναμιν, ΓΪΙ, οηιηεδ ει ΟΓϊΙΟΓβδ εΐ Γοηιηι δεπρΙΟΓΟδ Ιιαιιιΐ

&Τόν τινι σταδία) τω πλάτειτών σων θαυμάτων ένδια- ϋϊΙΓιειιΙΙΟΓ Ιί1)Ί, ο νίτ ορΓιιηε, νεΙιιΓι ίη χ[;ι<Πο ηιιο-

θέοντες. Καΐ γάρ πως οΐδεν μεγαλοφωνότερον ποιεϊν «Ιηιη ροΓ αηιρίίΐυϋίηοιη ιηίπιειιίοπιιη Ιιιοπιιιι ϋίδ-

τδν λόγον γενναία τις άμφιλαφής προτεΟεϊσα τοις δυ- ειιιτοηΐεδ ιιΐίψιε ιΙεηιυιι$ΐΓ3ΐ>ιιηΙ : είειιϊιιι ρπεεία-

ναμένοις ύπόΟεσις, περ\ ήν ύψοΰται ό λίγος, τφ με- πιηι ιΊ εβΓεβ'ιυηι εορϊοδίιηΐφΐε ιΐϊεεικίί ρεηΐίδ ρΓΟ-

γέθει τών πραγμάτων συνεπαιρόμενος. Ήμεΐς δέ ροδίΐιιιη ηι^ιιιικ ηΐιιηι εη{<εΓ8, εΐ ιιηη ευιη ιηηςιιί-

χαΐά ιούς γηραιούς των ίππων ϊξω τοϋ σταδίου της ΐιιιΓιηε Γεπιηι (]υ»5Ϊ ίη βΐΐιιηι ΙοΙΙογο , εΐ ιη.ιςϊβ

υποθέσεως μένοντες, το ους μόνον ταϊς έπ\ σοι των ψιοιίίιιιιηιοιίο ^πιικίϋυφκιιη αΐηιιο δοηοηιη εΙΒεβΓΟ

λόγων άμίλλαις διαναστήσομεν, ε" πού τις κα\ μέχρις δοΐεΐ ΟΓαΙίοηεηι. Νθ9 νείΌ ΙΛίκμιαιη βίΐυί νείαΐϊ

ημών φΟάσειεν ήχος , τφ σφοδρω τε κα'ι συντετα- εχΐΓ3 κΐίΐιΐίιιιη βΓςιιηιεηΐί ηιιηβηΐεβ, ίυΓΟπι <]αη-

μένω τω άρματι δια των σων θαυμάτων τον λόγον Ιηχηΐ Πδ φΐ5Β ρτορΙεΓ Ιο ΟαηΙ, ΟΓηΙίοηιιηι εεΓίαηιϊ-

έλαΰνων. Επειδή δε συμβαίνει κάν ϋπο γήρως ίξω η'ώιΐδ ρΓ:«1»ε1)ίηιϋ8, 8Ϊ ΓοτΙε εΐίηιη 3(1 ηθ8 ιΐδΐιυε

μένη τών αγώνων 4 ίππος, πολλάκις αϋτον τφ κτύπω νεηειηεηΐϊ ίιηρείυ εΐ ΐηεϊΐαίο αιιτιι ρεΓ Ιπ» ηιίΓα-

τών κατακροαινόντων εις προΟυμίαν διεγειρόμενον, ειιία 3§ί(αηδ ΟΓΒΐΐοηεπ) βϋφΐϊδ δοηιΐδ ρει-νεηΪΓβ

τήν τε κεφαλήν άνέχειν, καΐ όράν έναγώνιον, πνέειν Β ροδδϊΐ. δειΐ ςιιοηϊαηι ηεείιΐίΐ ιιΐ, εΐίηιη ίί ρΓορίεΓ

τε θυμώδες κα\ ύποκινεϊν τους πόδας πυκνώς τω δεηεείιιίειη εχΙΓ3 εοτίαιηίηη ιιιιιιιολΙ εφίιΐδ, δίερο

έδάφει τάς δπλάς έπαΰσσοντα, ψ προθυμία μόνη πρδς Ιαηιεη ΙΥεηιϊΙιι ρυίδϋφΐε αε δοηϊΐα ΙαδοϊνίεηΙιυιη

τους αγώνας εστίν, ή δέ τοΰ τρέχειν δύναμις προαν- ίιΐδΐιΐίβηΐίυιηφίε 3ΐ1 3ΐ30ΐϊΙ»Ιεπι βΓεεΙιΐδ εΐ εβριιΐ

ηλώθη τφ χρόνφ • τδν αϋτδν τρόπον κα\ ό ημέτερος ΙθΙ1»1, εΐ νείυΐί ίη εεΠ3Πΐϊηο νΟΓδαηδ, Ιιιιιι 3Γ(Ιθ-

λόγος έξαγώνιος μένων δια τδ γήρας, χα\ παραχωρών γοιιι ίη οευΐίδ, Ιυηι ίη δρϊηΐιι Ιΐηΐιιηηε »ιιίιηο$

τοϋ σταδίου τοΤς άκμαίοις κατά τήν παίδευσιν, μόνην οδίεηΐεΐ, εΐ εΓβ^ΓΟ ιηοΐυ ρεϋιιηι υιι^Ηΐβδ ί(ίεη1ί(1ειη

σοι δείκνυσι τήν προΟυμίαν τοΰ έθέλειν άν κα\ Ιπ\ δοΐο ίΐΐίύβΐ, ευί δοΐβ βίβεπίβδ 3ΐΙ ΟΟΠίΐηίηβ 30*881,

σοΰ άγωνίσασΟαι, εΓπερ ήβώσιν οι κατά τους νϋν 'τοΓς Γ:κ:ιιΙΐ;ιχ 3υΐεηι ευΓΓβηάί 3ηΐβ Ιβρβο ΙεηιροΓβ βΐ)1-

λόγοις ακμάζοντες. "Οση δέ μοιτής «ροθυμίας έστ\ν δΐιπιρΐ3 881 : εοιίειη ιηοίΐο Π081Γ3 ηιιοφίο ΟΓ31ΪΟ

ή έπίδειξις, ούκ έν τφ διηγεϊσΟαί τι τών σων. Τούτου ρΓΟρΙετ δεηϋεΐιιίεηι ειΐΓί ιόΠ;ιιιιπι;ι πιηηεηδ, δίβιΐϊο

γάρ {Αόγις άν κα\ό σφριγών τεκαΐ συντεταμένος τϋχοι εεόεηδ βΓϋάίΙίοηβ (ΙοΓοηΙίυιΐδ, δοΐηιη Ιί1:ιί ;ι1;η•π1;ι-

λόγος, ώς μή πολΰ κατόπιν της αξίας άπολειφθήναι, Ιειιι εΐ νοΙιιιιΐ:ιΙοιιι ίη §ι-»Γι:ιιιι Ιιιηιιι εεΓίβηϋί ΟδΕεη-

6 τήν άμήχανον ταύτην άρμονίαν τοΰ ήθους διερ- ά\1, δίφΐίιίειη ίΐα ΠοΓβΐ'εΐ, ηΐ ηιιί ηαηε εΐοηιιεηΐί»

μηνευων έχ τών εναντίων συγκεκραμένην. Πώς κα- νϊβεηΐ. δε<1 ηη3ΐη οδίεηϋο ρΓοηιρΙβ νο1υηΐ38 ι•1

θάπερ 'ταΐς τών βλεφάρο>ν «ροβολαίς -ίδ τών άκτί- " βηίηιί ρΓορβηδϊο, ηοη εο ρεΓίϊηβΙ, υΐ ει Ιυϊβ Γβϋυβ

νων δχρατον ή φύσις έπισκιάζουσα , κεχραμένον α1ϊΐ|ΐιίύ εχροηεΓβ νβΓιπι. \Λ εηίηι νεηεηιεηδ, εορίο»

«ροσάγει τδ φέγγος τοΤς δμμασιν, ώς άν προσ- βαςυε εΐ εΐ300Γ3ΐ3 νϊχ 3$δεςυ3(υΓ ΟΓηΙϊο, ςιιϊη

ηνή; δ ήλιος γένοιτο , πρδς τήν έκ τών βλεφάρων πιιιΐΐβ ιιοη 3δδεςυ3(ιΐΓ ςιιη> ρΓο (Ιίςηίΐπίο Γει ηοΠ

σχιάν συμμέτρως τή χρεία κατακιρνάμενος , οΰτως ΐΓ»εΙεΙ, ηηα; ίηιιηεηδηπ) εΐ οιηηί ίιιιίΐοΐίοηβ βιιρε-

τδ σεμνόν τε χαΧ μεγαλοφυές τοΰ ήθους τη έμμέτρφ γϊογοπι ηβηε ηιοΓϋηι εΐ ίηςοηϋ εοιιεοΓϋβηΓιηηι γ!

ταπεινοφροσϋντ) καταμιγνύμενον, ούκ αποστρέφει τάς (όιιμηι:ιν1ι:μιι εχ οοιι(Γ3Γϋδ ΓοΙχίδ οοηιροδϊΐ3ΐη εΙ

/^
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οοηίοτιροΓΛίλίτι δυδεεροπΐ εχρ1ίθ3ηα,»ηι. Οιιο ρη- Α δψεις των προσορώντων, άλλα δι' ηδονής βλέπειν

(•ΐο, ϋΐι•ιιΐ ρηίριΐιπιπιιιι ρΓοηιίηεηΙίυιΐδ ρίΐίδ, φΐηβί

ν:ι1Ιο οΐ^εείο, ριιπίβίεηι ει νείιειιιειιΐϊίίπι πκίκιπιπι

ιιηΐυτα οΙ)ΐιηι1>Γ3η8 ι•ι ΓΓβιίβεηβ, Ιοπιρεν3ΐυηι βε ιϋ-

ΙυΙιιηι βρΙεηιΙοΓεπ) οουΐίδ ϊηΓειΊ, φΐο |>1;κ ίιΐιικ δοΙ

ρΐ'ο βο ΐικκίιι ςυεηι υδΐΐδ ροδεϊΐ, οιιιη ιιηιΙ)ΐ'.ι «{ΐιηιιι

ρβίρεηπε ΓηοϊιιηΙ, εοηΐειηροΐ'3ΐιι$ εχδίδίβΐ, >13 μο-

πιηι ςηινίΐ3& βίςιιε ηΐ3]ε£ΐ»$ ευη) ιποι1ογ;>!:ι αηϊιηί

ϋβΐΜΪϋβϊοηβ εοιιιιιΐ)5(α, ηοη ανεπβΐ οοιιΐοβ ίηΐυεη-

ιίιιιιι, δΐ•(1 ]ιιευιΐ(1ιιπ) εΟίοίβΙ υΐηηΐιιηι, πι ηεςιιβ

ςΐ'3νίΐ3ΐίδ 30 ΒβνοΓΪΙβίΐβ βρΙοηιΙοΓ ο•1*δουτεΐηι•, ηε-

(|πΐ' ΙηΙεηβ ίη :ιιιϊιιιο νίδ ρΓορΙεΓ Ιιιιηιίΐίΐαίοιη ιΐο-

κρϊείαΙιΐΓ, δε<1 ηΐΐεηιιη χςυαΙίΙεΓ ίη υίΓΟφίε, Ιυηι

ίιι εεΐδίΐυιΐίιιε 30 δΐιυΐίηιίΐβίε εοηιΐΐη» οι Ιιυηιηιιί-

ι.ΐ8, ΐιιιιι ίη ΙηιηιίΙίΐ3ΐε νίοε νεΓ83 £Γ3νίΐ33 ει βε-

παρασκευάζει, ώς μήτε της σεμνότητος την μαρμα-

ρυγήν άμαυροΰσθαι, μήτε διά ταπεινότητος κατα-

ψρονείσθαι τό ένδιάθετον, άλλα κατά τό Γσον έν έκα-

τέρψ θεωρεΐσθαι τό έτερον, έν τε τψ ύψηλώ τήν κοι

νότητα, κα\ έν τψ ταπεινψ τό έμπαλιν τήν σεμνότητα.

Άλλος ταύτα διεξερχέσθω, καΐ το πολυόμματον της

ψυχής άνυμνείτω. Ισάριθμο; ταΐς θριξ\ τάχα της

κεφαλής οί τής ψυχής οφθαλμοί, πανταχόθεν επίσης

όξύ τε κα\ απλανές δεδορκότες, ώστε πόρ^ωθέν τι

προΤδεΐν • καΙ μή άγνοεΐν έκ τοΰ σύνεγγυς, μηδέ

τήν πεϊραν άναμένειν τοΰ λυσιτελοΰντος διδάσκαλον •

άλλα τό μέν τοις των ελπίδων όφθαλμοίς προοράν, το

δέ θεωρεϊν διά τής μνήμης, άλλο τε δέ κατά τό ένέ-

στώς έν κύκλω περιαθρεΐν, πάντα δέ κατά ταΰτόν έν-

νεπίβδ :ιιιίιιι:κ1ν(Ί•1;)ΐΜΐ•. Α1ίυ$ Ιι3Ό εχροηηΐ , εΐ Ο εργεϊν άσυγχύτως πάσαις ταϊς τοιαύταις ένεργείαις

ηιιίηιιιιη ίδΐυηι εοιηρίιιηυυβ οουΐίδ ϊη$Ί^ηίΙιιιη , τόν νουν καταλλήλως έπιμερίζοντα.

Ι;ιιΐιΙϋιιΐ8 ρΓΟδΟφίβΐιΐΓ. Ι'οΓδίι.ιη εηίιη ρϋο8 οιιρίιϊδ ηιιηιοΓο χφΐηιιΐ ηηίιηΐ οευΐί, υηόϋφΐε ρβηΙεΓ βΙ εχ

.τίμιο εετίυπι ε( 3ηιΐπηι εεπιεηΐεδ , υΐ οι οχ Ιοηςίηαυο ρι-οκρίοϊαιιΐ, ηίηϋφΐε Γυ^ΐαΙ 30 Ιβίεηΐ εοί

εχ ρι-ορϊιιςιιο, ηβε εχρεποηΐϊ3πι υΐϋίΐηΐίδ Κ Γοηιηιοιίί ηΐ3§ίδΐΓ3ΐη εχερεείεηΐ; δθ(1 ηϋικί φιίύειτι

οειιΐίδ 8ρεί ρΓονίύοηηΐ, ηϋικί νοι•ο ρεΓ ηιειηοπβηι εεΓηαηΐ, .ιΐίπιΐ ίΐεπι ίη ριτρδοηΐηι ιιηιϋφίο είΓεαιη-

ΐ|ΐιΐ: εΪΓ03 3ηίιι »(1νεΓΐ3η(, οηιηία ΜΊΌ δ'ιιιιιιΐ (Ι βοϋειτι ΙοηιροΓΟ οΜΐΐ)Ί1)ΐΐδ ΙπφίδίηοιΙί η(Ιίοηί1>υδ αΙ)δ•

φιε οοηΓιΐδίπηο οοηνειιίεηΐεΓ εΐ ηριο ηιεηκ βεδε (Ιίδίπΐιιιειίδ ηοοοηιηκκίαηδφΐε ιΊΓκίαΙ ει ορεΓείιιι•.

νεηει;πκ1:>δ ίίοιη ρηιιρεπβΐίδ όϋνίΐίβδ βιΙπΓίΓε- Τόν τε σεμνόν της πενίας πλοϋτον Οαυμαζέτω πά-

Ιιιγ, δι (ΐιιϊδ ηοδίΓΠ 3>1»ΐε ΟδΙ φΐί εμίδίηοιΗ Γεηι εαηι λιν εκείνος, εΓ τις εστίν έν τω καθ' ημάς βίφ είδώς

ΐ3Ίΐ(1ε εΐ αιΙηιίΓηιίοηε οο1ε1)Γ3Γε εοϊαΐ. Αο (οΓδίΐηη τό τοιούτον έν έπαίνψ ποιεΐσθαι καΐ θαύματι. Τάχα

εΐίβηίδί ρΓΪυδ ηοιιεΓ3ΐ, »1 ηυηο ρΓορίβΓ Ιε ραυρεΓ- δέ εΐ κα\μή πρότερον ήν, άλλα νύνδιά σέ χα\ πενίας

Ι3ΐίδ ηϋοιιιιε άεβίιίεηυιη ΠοΓεΜί, Ιυηφίυ (εηυί- ανθήσει πόθος, κα^ πρό τών πολυτάλαντων τοΰ Κροί-

13δ 3ΐηυε Γπι§3ΐίΐ3δ Ϊη^εη1ί1)ΐΐ8 Οτοεδΐ ;»ιιπ ροιιάε- σου πλίνθων, ή σή πλινθότης μακαρισθήσεται. Τίν^

ι Ί1)ΐΐϊ 1>03ΐίθΓ 1κ»1)ο1)ΊΐΐΐΓ. Οιιοηιιιηιιι εηίιη νεί Ιειτ3

νβΐ ιιΐ3Γ0 3ηι1)ο δυοδ ρΓΟνεηΙιΐϋ υεηίςηε ίηιρβηίεη-

ιεδ ίΐ3 ΙιΜίιιιη ΓειΙιΙίΊεπιηΐ, υΐ Ιιιαηι νίίαπι αηΐιηιΐβ

ίδΙε ηκΗεΓίαΙίιιηι ΓοεπΙΐιιΙιιιιι ε( ιιιιιικΚιιΐίίπιιη ορυπι

εοιιΐιηιρίΟΓ'ί Γι εηίηι ίΙΗ ςιιί 3 Γογγο πιΙ>ϊςίιιοηι

αΙ)8ΐεΓ£ηηΙ εΐ 3ΐ)Γ3(1υηΙ, δρΙεη(Ιί(Ι\ιιη ί(1 ει βά 3Γ-

βοηΐί (Ιεειίδ βεεεάεηδ βΠΐείιιιιΐ, ΪΙ3 Ιί1)ί νίιχ Γ3-

ιΜιΐδ, ιΐιιηι δεη>ρεΓ 3 πιΙ)ίβίηε ρεειιηίβηιηι ιΙίΙΊ^εη-

Ιογ εχριιΐβαΐϋΓ, οΙβγ'ιογ ενβδίΐ. Πκο ςιιοηιιε εΐο•

φίοιιΐίϋΐΐδ «ε (ϋ(•ι-ιΐ(1ϊ Γβειιΐΐβίε ρΓχϋιΐίδ Γείίηηηβη-

ΐιιι• ; ει ςυοιΐ ριιίεΐιτο εβίΐεδ, ίη φΐί1)υ$ τεουβ εχ

δΐιπιρίίοηε ει βεεερίΐοηε, ηιιβιη εχ 3))8ΐίηεηΐί3

Ιιιεή ρΐιΐδ Ιηιιιΐίδ 3ε ς1οπ£ ςυίδ Γι.ίίο ροδδίΐ. 1-ί-

γάρ μακαριστόν ούτως απέδειξε γή τε κα\ θά).ασσα,

ταΐς ίδίαις έκατέρα προσόδοις δεξιουμένη, ή ώς τόν

σόν βίον ή προς τήν ύλικήν περιουσίαν άποίίάθεσις ;

Ώς γάρ οϊ τοΰ σιδήρου τόν Ιόν άποξέοντες, στιλ-

ίίνόν αυτόν καΐ άργυροειδή κατεργάζονται^ ούτως σοι

φανερωτέρα γέγονεν ή τοΰ βίου άκτ\ς, άεΐ δι' επιμε

λείας τοΰ ίοΰ ιών χρημάτων καθαιρομένη. Κα\ ταύτα

παρείσθω τοις ειπείν δυναμένοις, κα\ ότι καλώς έπΐ-

στασαι έν τίσιν εστί τό λαβείν τοΰ καθαρεΰσαι λήμ*

ματος ένδοξότερον. Δός γάρ μοι μετά παρρησίας ει

πείν, ότι 'ού πάντων ύπεροράς τών λημμάτων, άλλ'

ων ούπω τις άψασθαι τών προλαβόντων δεδύνηταΐ)

μόνος περιεδράξω διπλή τή χειρί. Άντ\ γάρ έσθήτός

οε3ΐ ειιίηι ιηΐίιί ευηι 1)οη3 νοηίβ 1υ3 ϋίεεΓε, ςιιοιΐ 0 τίνος ή άνδραπόδων ή χρημάτων, αύτάς τών άνθρώ-

Ιίοιι οιιιιιί3 1υεΓ3 ϋεδρίείδ 3ΐηυε εοηΙοηΊΐιίδ, εοιΐ ηιιχ

ιιοηιο δΐιρεί'ίοηιιη ηιΙΙιιιε ηΙΐίιΐβΟΓΟ εΐ 38δεφΐί ρο-

Ιυίΐ, ι;ι 3ΐιιΙΐ3ΐ>ιΐδ ηιβηίΐιυδ δοΐιΐδ εοιηρίεχιΐδ εδ. Ργο

νεδίε εηίηι αΐίφκι ριτΙίυ»:ι, ριο ηοηιΊρϋδ, ρΓΟ

ρεειιιιϋδ ίρδ38 Ιιοιηίηιιηι 3ΐιίηΐ3δ οηρίαδ, εΐ ίη (Ιί-

ΙοεΓιοιιίδ ι1ιεδ3ϋΓ0 (1εροδϊΐ3δ Ιεηοδ. Ηχε δΟΓίρΐηΓεδ

εΐ 0Γ3ΐ0Γεδ, φΐίίΜΙδ ΙΐΙΐ]ΐΙ511!0(1ί Γ('$ ρΐΐΙίΙίΓΟ ιΐε-

δίτίΙιοΓο οπκιιικΊΐΐη εδί, εχρηηηηι ; ηθδΐΓ3 Βΐιίεηι

δβη'ιΐϊδ οι•3ΐίη ΐ:πιΐιιηι δοδο ιηονεαΐ ει εχείΐεΐ, υΐ

ροιΚ'ΐΐΊίΓιιιι ρεΓδε(|ΐΐ3ΐϋΓ 3 ίιι» 83ρίεηΐί» ιιοΐιίδ ριο-

ροδίΐβιη ηιιχδΐίοηεηι, ιιειηρε ηιιίιΐ δΐ3ΐιιεΓ0 εΐ ]ϋϋί-

Κ3ΓΛ οροΓίεβΐ <1ε ίίδ ηιιί ρΓΗ.•ηι»1»Γβ 301-ΊρίυιιΙυι*, ίη

φΐίίιιΐδ ηαΐίνίΐΛδ ιηοΓίί ρηιρΰΐηοιίυιη ευιι]ιιη^ί1ιιΐ'.

(,)ιι•.ΐ8 Γεβ εΓΐ3ΐη 83ρίειΐδ ίΙΙε ΊπΙογ εχΙεΓΠΟδ ΓΙμΙο,

οιιιη ηιιιΐΐη εχ ροΓδθΐΐ3 ο]ιΐδ, ςηί Γονίχίδδεί, Ηε]ιι-

ϋίοϋδ ςυκ ίΙΙίο ιιρν.ϋ ϊηΓιτοί οχοηΌηιιίυΓ» ρΐιΐίοδο-

πων τάς ψυχάς λαβών έχεις, τώ θησαυρψ τ^ς αγάπης

έναποθέμενος. Ταύτα λογογράφοι κα\ σοφιστα\ διεξί-

τωσαν, οΤς κόσμος καλώς τά τοιαύτα γράφειν δ δέ

γήρειος ημών λόγος, τοσούτον εαυτόν ΰποκινείτω,

δσον βάδην έπεξελθεϊν τψ προτεθέντι ήμϊν παρά της

σής σοφίας προβλήματι, τ£ χρή γινώσκειν π:ρ\ τών

πρό ώρας άναρπαζομένων, έφ' ων μικρού δεΓν ή γέ-

νεσις τώ Οανάτψ συνάπτεται • καΐ ό σοφός έν τοις

Ιξω Πλάτων πολλάς έχ προσώπου άναβεβιωκότος

περί τών εκείθεν δικαστηρίων φιλοσοφήσας, άφήχεν

άπό^ητα, ώς κρείττονα δντα δηλαδή, ή ώστε ύπό

λογισμόν άνθρώπινον έλθεΐν. Ει μέν ούν τι τοιούτον

έν τοΐ; έξητασμ^νοις έστίν,ώς λύειν τάς τοΰ προβλή

ματος αμφιβολίας, δέςη δηλαδή τόν ευρεθέντα λόγον ■

ει δέ μή, συγγνώση πάντως τψ γήρα, μόνην «ήν προθυ-

μίαν ημών εις τό παρασχεϊν τί σοι τών κ^χαρισμένων



ϊδρ οε ΐΝΡΑΝΤίπυδ ουι γπ^ματιπε ΑΒκίριυΝίυη. ιεο

άποδεξάμενος. Κα\ γάρ τδν Ξέρξην εκείνον τδν πάσαν ^ ρΐιϊοο πιογο (ΠδδβπιϊδδεΙ, ηΊίηιιίΙ Ιηεχρ1ίε3ΐ3δ, ηΐ

τήνοφ' ήλίω μικρού δείν Εν στρατόπεδον ποιησάμενον,

καΙ πάσαν έαυτώ συγκινοΰντα τήν οίκουμένην, ό•ΐ

κατά των "Ελλήνων έστράτευσε, μεΟ' ηδονής δέξασΟαί

φησιν ολίγος πένητος τίνος δώρον. Ύδωρ δε τό ξένιον

ήν, κα\ τούτο οΰκ έν κεράμω φερόμενον, άλλ' έν τι")

χοίλω της τών χειρών παλάμης περιεχόμενον. Ούτως

οΖί κα\ σϋ κατά την προσοϋσάν σοι μεγαλοφυΐαν

μιμήση πάντως εκείνον, ψ δώρον έγένετο ή προαίρε-

σις, εϊπερ ημών βραχώ τε κα\ ύδατώδες εύρεθείη τ6

δώρον. "Ωσπερ επί τών ουρανίων θαυμάτων όρ£ μέν

επίσης τά φαινόμενα κάλλη, καν πεπαιδευμένος, καν

ιδιώτης τύχη τις ών δ προς τον ούρανδν άναδλέπων

διανοείται δέ τά περί αυτών ούχ ομοίως, ότι άπδ

φιλοσοφίας ορμώμενος , κα\ 6 μόναις ταΐς αίσΟήσεσι

αυ,Έ ιιι:ι]υπ'κ νϊιίεΐίεεί οβδοιιΐ, ςιιηηι (μια: 8ΐιΙ> Γα-

Ιϊοι ϊιι.ίΓκιιιγιιι εί εοη)θεΙιΐΓ3ΐιι 1ιιιιιι:ιιιαιιι εαι)εΓ8

ρο$86ηΙ. δί ϊρϊΐιιι• αΐίςιπιΐ α,ιιϊάεηι ιηΙε εβι ϊιι ΐί$

ηιιχ ρεί'ρεικίίιιιιΐδ βίαυε δοπιΐ,ιίί δΐιηιυδ, «μιοιΐ βοΙ-

νοί ρΓΟρΟδίΙΠ! ςιιΧδΓιΟΙιΐδ .ΊΙ1ιΙ>ί£ΐιίΙ;ιΙθδ, αΐηρίεείε-

ΓΪ8 ει .Ίρρί'ϋΙι.-ιΙιίί , ιιίιιιίι μι !ΐι ίιινοηΐηπι Γ,ιΐίοιιοηι :

8Ϊ η ιηίηυβ, δεηεείιιΐί ρι-ΟΓδίιβ ίβηοβεβδ, δοΐαηιςιιο

:ιιΓιιιπ ιιοδίπ ρΓορεηΜοηεπι, πυη ΓιΙιί μπίιιιιι ΓβεεΓε

οιιρϊιηυδ, ηρρι•υΙ>:ιΙιΪ8. Εΐεηίιη Χει-χειη ίΙΙυιιι, ςιιϊ

ιιηϊνεΓ83ΐη ριοροιιιοιίιιηι ςιια> 8<ιΙ) δοΐο εβί Ιιι-πιηι

ιιιια εα$ΐΓ3 ΙβείΙ, <Ί οηιηειη Ιειτίπιπι ογΙκίπ δε-

ειιηι ηιονϊΐ, οιιηι »•1νοΐ'5ΐΐ8 ΟΐΒΟΟδ εχροιΙίΓιοηεηι

ίεοϊΐ, Ιεηεΐ ϊ:πιιη ραιιρβΓΪβ ηψι&ιΐίΐιη ηιιιηιΐδ οιιηι

νοίυρίηΐε βεεερίδδε. 1(1 βιιίειη ιΐοηιιιιι ηιμια ογοΙ,

τ6 φαινόμενον επιτρέπων. Ούτος μέν γάρ ή ταΐς Β εβφΐβ ηοη ϊη ΓιεΓιΙϊ νβϊο Γι•ιυ1ι;ιΙιΐΓ, 80(1 ϊιι οβνα

άκτΐ-ιν ήδεται τοϋ ηλίου, ή τδ κάλλος τών άστρων

θαύματος άξιον κρίνει, ή τδν άριθμδν τοϋ σεληνιαίου

δρόμου έ~\ τοϋ μηνδς παρετήρησεν.

μ ιιοΜπιιιΐ (Ιοιιιιιιι ει εχίξΐιυιη εί οςιιβιιηι ΓιιεπΙ

βρρβι-εηίοδ ριιΙεΙιπΙιιαΊηεβ οχ ;νψιο (|ΐιί(1εηι νϊιίεΐ,

ηκπιπιιηι ριιΐιηα εοιιΐίιιοΙιηΐιΐΓ : βίο ΟΓςο ϊιι (μιοςιιβ

ρΓΟ ε», ςιι,Ί ρπειίίΐιιβ οδ αιιίιιπ ηΐ3«ηϊΐιιι1ίηε, ρπ)Γ•

8υ8 ίΠ ιιιπ ϊηιΗ«1>0Π8, ευϊ ρΓΟ ιηπηεΓε νοίυηΐββ Ιιιίΐ,

ίηνειιιιιιιι. Οιιοιη,'ΐιΐιιίοιίπιιι ϊη οαβίεδίίΐιυδ ηπΜπιΙίδ

δίνε οπιιΐίΐιΐδ, 8Ϊνε πκΓιβ εΐ ΐιΐίοΐη ίικτίι , ίβ ςιπ ϊη

οοείυηι 8ΐι$ρ°ιοϊΙ : βειΐ «ΓιΙογ αε ίΙΙϊκ εο£Ϊΐ3ΐϊδ, <|ιμ 8 ρΙιϋθ8ορΙΓΐ3 ηι! εοηΐεπιρί.-ιΐίοηεηι οηπιηι χ'οηίΐ, 3 Γι—

ΙβΓ ϊΐβιη Ϊ8 (]ΐιϊ 8θΙΪ3 δΐ'ΐΐϋίΐιιΐδ ίιΙ (]ΐιοι1 αρραΐ'εΐ |κΊ ιιίιιιίι. ΙΓιι: (Μΐίιη νεΙ Γ3 «1ΪΪ8 8θ1Ϊ8 ι1ο1ο<Ί;ιΐιιΐ', νεί

ρπΐι ΙΐΓΪΐιιϋϊηειιι δίϋοπιιη ιιιϊιίκίιΙο ιΠ^ιιλμι ]ιιι1Ίε»1, νεί ιπιηιρπιηι Ιιιιιηιίδ ευΓ$υ$ ϊιι ηιεηβε ο!)8θΓν3ΐ.

'Ο δέ διορατικδς τήν ψυχήν, κα\ διά παιδεύσεως

πρδς τήν κατανόησιν τών ουρανίων κεκαΟαρμένος,

κ^ιταλιπών ταύτα δι* ών ευφραίνεται τών άλογωτέρων

ή αίσΟησις, πρδς τήν τοϋ παντδς άρμονίαν βλέπει,

χαΛ έκ της εγκυκλίου κινήσεως τήν έκ τών εναντίων

είιαρμοστίαν επισκοπεί, πώς τί) άπλανεΐ περιφορά οι

εντός κύκλοι πρδς τδ ίμπαλιν ανελίσσονται • πώς τά

ίν αύτοΐς θεωρούμενα τών άστρων πολυειδώς σχημα

τίζεται έν προσεγγισμοίς τε κα\ άποστάσεσι, καΐ ύπο-

δρομαΐς τε και έκλείψεσι, χα\ ταΐς επί τά πλάγια πα-

ραδρομαΐς , τήν άδιάλειπτον έκείνην άρμονίαν άε\

χατά τά αυτά χα\ ωσαύτως έξεργαζόμενα, οΤς ουδέ

τοϋ βραχυτάτου τών άστρων ή Οέσις αθεώρητος περι-

ορΐται, άλλα πάντα τήν Γσην παρέχει φροντίδα τοϊς

διά της σοφίας έπ\ τά άνω τδν νουν μετοικίσασι. Τδν

αϋτδν τρόπον χαΐ σΰ, ώ τιμία μοι κεφαλή, τήν έν

τοϊς ουσι τοϋ θεοϋ οίκονομίαν βλέπων, άφείς εκείνα

τ.-'λ λ τών πολλών άσχολός έστιν ή διάνοια (πλοΰτον

λέ^ω κα\ τύφον, γ.α\ δόξης έπιθυμίαν κενής, άπερ άν-

Αΐ ϊδ (]ΐιϊ :ιιιίιιιο ροΐ'βρκ'ηχ οι ροΓ εηκΙϊΓιοηεηι αιΐ

εοηΐεηιρί.ιΐϊοηβιη εοβίεβίίιιπι ρυτςαΐοδ ε( εχειιΐκιβ

ββΐ, ΟΠ1Ϊ88Ϊ8 1)Ϊ8 (ριίΐ'ΐιβ ΓαΙίοιιβ ιιιΊιιιΐδ ιιίεηΐίιιηι

8ΚΠ81Ι8 (ΙεΙεείίΐΙιΐΓ, Γεπιιιι υιιίνεΓ83Γΐιιιι ΙΐΗπηοιιί.ιηι,

Ιιοε 081 εοηδειιΐϊεηίοηι ει ηοϋδΐ οοηοίηοηίειη οοη-

βρίι-ηΐίβηειη, οοριι1»Ιίοηειη 3ΐηιιε εο.ιςηιεηΐπΐίοιιειιι

ίηΐυείιΐΓ, εΐ βχ οΪΓ0ΐι1»Γί ;ιΐ([ΐιο ΐη οιΊιοιη ΓοιΙευηΐο

ιιιοΐιι ε»ηι ςιι,Έ εχ γοιιΙγ.ίι'μβ ΓιΙ, ηρΐίΐιιι1ίικ•ιιι οΐ

οοιψπιοιιΙΪ3ΐιι εοιιΐ(Μΐιρ!:ιΐιιΐ' : (]ΐιο ρηείο οιΊν.'ϋ ϊιιίε-

ΓΪΟΓεβ Γονοΐυΐϊοηο ηιοΐιιηηε εοηίΓαΓίο, Βΐ(]ΐιβ ϊιιβΓ-

Γίΐιιΐίηιιι εολίοςυε ίηΙιχΓεηΙϊυιη εΐ ίηΓιχιιηιιη 8(βΙ-

Ιηπιηι ίΐιιιΐιίΐιΐδ ΓθΙιιη(Ιιΐ8, ΓείΓΟ νΟΓδοηΙιΐΓ ηΚ]ΐιο

ΓεΓ»ηΙιΐΓ ; (ριοηκηΐο 8ί(ΙεΓ3 (]ΐιη; ϊη πβ οοηδρϊεϊυη'

Ιιιγ, πιιιΐΐϊ ΓογγπϊΙογ Γΐ£ΐΐΓειιΙυΓ, Ιιιηι ϊη αρρΓορίηηυα-

ιϊι>ιιίΙ)ΐΐ8, &εεβ83ίΙ)ΐΐ3, οοηςΓεδδΐΙιυβνε^ ιιιηι Γβεεθβϊ-

1)118, ιϋι;ΐΊ'8»ίΙιυκ, <1ϊκΐ:ιηΓιί!>, εΙοη^3ΐϊοιιίϋιΐ8νε, ΐιιιιι

8ΐι1)]εεΐϊοηΊ1)υβ ίΐΐιριη (ΙιΤοείΊΙιυ», ει ο1>ΙϊςυΪ8 ΙΜΠί-

οιΐΓ«Ί1)ΐΐ8 ϊικΙεΓιείεηΙεηι, ΐικίεδίηεηΐεπι, ΒίβΙιϊΙεητ,

ριτροΐιι.Ίπΐ(]ΐιο ΐ1Ι;ιιη οοηοοηΐ3Ρΐϊ3ΐη ει Ιιαηιιοηϊαηι

τικρυς άκτίνων δίχην περιαστράπτοντα τους άλογω- »» βοηιρεΓ 8Βςυ3ΐίΙβΓ εΐ οοιίειιι πιοϋο εΠϊείοιιΐί.ι, 3 ψιϊ-

τίρους έκπλήττεινεΓωΟεν), ουδέ τάδοκοΰντα μικρότερα

τών έν τοις ουσι θεωρουμένων ανεξέταστα καταλεί

πεις, άνερευνών τε κα\ διασκοπού μένος τήν άνωμαλίαν

της ανθρωπινής ζωής ■ ού μόνον τήν κατά πλοΰτον

κα\ πενίαν θεωρούμένην, ή τάς κατά τά άξιιΰματα καΙ

τά γένη διαφοράς ( οΐδας γάρ άντ' οΰδενδς είναι τσύτα

οΤς τδ εΤναι ού χαθ' ύπόστασιν οίκείαν έστ\ν, άλλ' έν

τϊ| ματαία ύπολήψει τών τοίς μή οϊσιν ώς ύφεστώσι

«ροσχεχηνότων ■ εί ουν τις άφέλοιτο τοΰ λαμπρυνο-

μένου τή δόξη τών εις αυτά βλεπόντων τήν μύησιν,

ουδέν ΰπολειφθήσεται τώ μεγαλοφρονοΰντι έπ\ τφ δια-

κένφ φυσήματι, κάν πάσα χρημάτων ή ϋλη παρ'

αΰτώ κατορωρυγμένη τύχη ), άλλα σοι διά φροντίδος

εστί γνώναι τά τε άλλα της θείας οικονομίας πρδς δ

*» τών γινομένων ϊκαστον βλέπει, κα\ τίνος χάριν τώ

1)ΐΐ8 ηβ ιηίηίηιί ηιι'κΐι-ηι δίιίεΐ'ϊ» είΐιιβ ηυεηι ηοη οοιτ-

ΐβιηρΙεΙυΓ ρΓΧίεΓΠιϊιΐίΐυΓ, βοά οηιηία ρβτεηι οιι-

γ;ιιιι ρΓχϋεηΐ ΪΪ8 (|ΐιΐ ρεΓ 83ρίεηΐϊηπι 3(1 8ΐιρεΓ3

ηιεηΐεηι Ιι.'πΙιιχί'πιηΐ : εοιίεηι ηιοοΌ Ια ηιιοηιιε^

ο (:1ΐ3ΐ-ιιιιι ιηίηί 03ρυΙ,ειιηι ηι1ιιιΐιιϊκΐι-ηιίοη«•Μΐ [)εί ΐη

ηΊιιΐΛ υηίνεΓ8Ϊ$ εοπ8ί(1εΓ33 οπιΪ8$Ϊ8 ϊΙΙϊβ εϊιτα ιρι;•

νυ1§1 ηιεηβ οεουρβο 081 {άβ (ΙίνΊΐϋδ ΙοςιιοΓ, ει (ΙιΊϊ-

ίϋδ, 01 νηη,Ί! ^Ιογϊχ ειιρίιΙίΐ;ιΐο, ςυχ Γβ8 ρΐβιιε ΐ'3-

(Ιίοπιπι ϊη ιποίΐιιιη ψπϋ'ι Γιιΐ,ςιιπ• ρΓΧΒίΓίιιςειιΙοδ βοί

ςυΐ ΓΑΐίοηε ίηΐηοβ ιιΙιιηΙιιγ, οΙΐ8ΐιιροΓ.ιεεΓε, αίςαε ρβΓ-

ουίβοδ, 3ΐ(οηίΙθ8 εί εοηδίεπιβίοβ Γειίιίεΐ'β 8ο!εηΙ),

ηοο οα ηυϊιΐοηι, ηιικ ηιϊηϊιηβ νίϋεηΐιΐΓ, εχ ϋδ «μκβ

ΐη πΊ)ΠΒ υηϊνεΓίΐδ εοηδίιΙεΓαηΙυΓ, ίηεχοπ$δ3 ΐ'εϋη-

ςιιίδ, Γοιΐ8ϊιΙθΓηη8, (Γίδρϊεϊεηδ εί 8θηιΐηη$ ϊηηηηιιηΐϊ-

ΙηΙοιη 1ιυιιι»ιι<ε νίΐχ : ηοη ε»ηι «υηίαχαΐ, (}ΐιιε εΪΓε»
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«Ιίνΐίϊηδ οι ρϊυρεΠβΙεπι εοηδίιΙεΓβΙυΓ, νεί «Γίβηίΐβ- Α μ&ν εις γήρας μακρδν παρατείνεται ή ζωή, ό δε το-

Ιιιιιι εί βεηεπιηι ιΓιΟ'εϊειιΐίαϊ (ιιοδίί ειιίιη Ιιχε ριο

ιιϋιϋο 6580, (ΐιιίΐηΐδ Οδδοιιΐία ιιοιι 8δΙ δεευηάυιιι ριο-

ρηβιιι 5υ1)δίδΐειιΙίαπι, βειΐ ίη \λοά ορίιιίοηε γοπιιιι

ιμιί ΐ'(Ίηΐ5 ηοη εηΓιηιΐδ, ςιιβδί 8υ1)δίδΙειιΙίυιΐδ ίηηϊβηΐ :

ηαιιι $ί φΐίδ ίΐι1ίιι>;\1 εί ςυϊ μΐυπ.-ε δρΙεηαοΓε ϊιιίΐ:»1 ιιβ

εδί, ορίηίοηειη 61 εχίδΙ'ιηΐ3ΐίοηεπι οοππη αυί 1)3$

ιοί ίηίαειϊ βοΐεηΐ, ηίηϋ τεϋιιηυεΙυΓ ει α,υί ιιιαςιιοβ

8ΪΙ)Ί οΙ) ιν* νιιιιαδ δρΪΓΪΙιΐδ μιιιπι, ει ίηορίο ίηΐΐαΐυδ

Β8ΐ, εΓΐ3ηΐ8ΐ νεί υηίνει-δα ρεευιιίηΓϋηι ηιβίεπα

ρβηεβ βυηι ιΙεΓοδδ» βίι). 5ε<1 Ιϊϋί εϋΓίε ββι

βεΪΓε, ϋΐιιιι Γε1ίαμΐ3 ιΐίνίηχ ιιιΐιη'ιιιίδίηιΐίοιιίδ, ςιιο

ςυίοηυε δρεείεΐ εοπιιη ςηχ ίίυηΐ, Ιυηι φΐα ϋε εβυδη

3ΐϋ φΐίάειη ίη Ιοηβίΐη δεηεείιιίεηι νίΐα ρΐΌΓΟβεΙαι•,

;\!ίιΐϋ νει-ο Ιιβείειπυ νίυε ρηιΐΊεβρβ δίΐ, φΐαΐεηυδ

ρεΓ Γε8ρΪΓ3ΐίοηεηι βεΓεπι Ιιηιιπαι , ει ρΓΟΙίηυβ νί-

ιαηι Γιηίαι. Ν»π> $ϊ ηϋιίΙ εοπιιη φΐχ ίη ιηυικίο δυηΐ,

ηοη 3 ϋεο εβί, βεά οηιηίβ 3 ιϋνίηα νοίυηίαίε ρεη-

ϋεηΐ, ηε ΒβρϊεηΙία ρΐ'ονίύβηύΐηυε νίηαΐρ ρΓΧίΙίΐυηι

ηυιηεη οΊν'ιηιιηι ββΐ, ρι-ΟΓβυδ εΐίβηι Ιιίβ βΐίφΐ» ΓηΓιο

βυυεδί, (μΐίβ δηρίειιΐκε Ι)εί δίηιυΐ ε( ε]ιΐ8 ευτχ, ςπβ

ρΓΟβρϊείΐυΓ βε ρΓονίϋεΐϋΓ Γε&ιΐδ υηίνεΓβίδ , ίιΐ8ί^ιιΐα

Ι'εΓαΐ. (}ιιοά εηίηι ΐειηεΓε βε δίηβ ηΐϊοηβ Πι, ορυβ

ϋεί ηοη ΓυβπΙ. 1)οϊ ιηιηιιμιβ ρΓοριϊιιιη ε$1, φίοπιαΜ-

ιηοιίυηι ίηιμιίΐ δϋΓίριατα, οιιιιιϊα ευιυ δαρίβηΐία

ίηεεΓε. Οιιοιΐ ίβίΐυι• ββρίεηΐεΓ Γαείαιη ίη ϊΐΐο ? Ργο-

ιΐϋΐ ηοηιο ροΓ η»ΐίνΐΐ3ΐεηι ίη \ ίΙ;αη ; Ιιαιίδίΐ 38Γειη,

α £επήΐυ νίΐ3Πΐ ίηεΙιθ3νίΙ, Ιαει•γηΐ3δ ικιΐιπχ ηιιιηεηβ

νίεε ΐηιρειιιΐίι, ρπηιίΐίβδ νίΐχ βοΐνϊΐ ε( Γι1>αιηίη3

σοΰτον μετέχει τοΰ ζήν, δσον δι' αναπνοής τον αέρα

σπασαι, κα\ εΰθίις χαταλήξαι τον βίον. Εί γαρ ουδέν

άθεε\ τών έν κόσμψ εστί, πάντα δέ τής θείας έξήπται

βουλήσεως, σοφδν δέ κα\ προνοητικδν τδ θείον, πάν

τως τις έπεστι κα\ τούτοις λόγος, τής σοφίας άμα

τοΰ θεοΰ και τής προνοητικής επιμελείας τα γνω-

ρίσματα φέρων. Το γάρ εική τε κα\ άλόγως γινίμενον,

ούχ άν Εργον είη θεοΰ. θεοΰ γάρ Γδιον, καθώς φησιν

ή Γραφή, τδ πάντα έν σοφία ποιείν. Τί οΰν τδ σοφδν

έν έκείνω ; Παρήλθε δια γεννήσεως εις τδν βίον ό

άνθρωπος, έσπασε τδν αέρα, άπδ οΙμωγής τδ ζήν

ήρξατο, έλειτούργησε τή φύσει τδ δάκρυον, άπήρξατο

τω βίω τών θρήνων, πρι'ν τίνος μετασχεϊν τών κατά

τδν βίον ηδέων, πρ\ν τονωθήναι την αίσθησιν, έτι

λελυμένος ταϊς τών μελών άρμονίαις, απαλός τε καΐ

διακεχυμένος, κα\ άοιάρθρωτος, καΐ τδ όλον ειπείν,

"πριν γενέσθαι άνθρωπος (εΓπερ άνθρωπου ίδιον ή

λογική χάρις εστίν • ό δέ οΟπω έν έαυτφ τδν λόγον

έχώρησεν), ούτος 6 μηδέν πλέον έχων, τδϋ έν τή μη

τρώα νηδΰι συνεχόμενου, πλην τδ έν αέρι γενέσθαι,

έν τούτω τής ηλικίας ών, διά θανάτου λύεται, ή έκ-

τεθε\ς, ή καταπνιγεί;, ή κατά τδ αύτόματον δι' ά^-

(ίωστίας τοΰ ζην παυσάμενος, τί χρή περ\ αύτοΰ

έννοείν ; Πώς περ\ τών ούτω τετελευτηκότων ίχειν ;

"Οψεται αρα κάκείνη ή ψυχή τδν κριτήν, παραστήσε-

ται μετά τών άλλων τφ βήματι, ύφίξει τών βεβιω-

μένων τήν κρίσιν, λήψεται τήν κατ' άξίαν άντίδοιιν,

ή πυρ'ι καθαιρουμένη κατά τά; τοΰ Ευαγγελίου φώ-

ΙΊ'ΐίΐιΙΐ! ΠεΙιι,ρΓΪυδςιιηιη 3ΐίεη]ιΐ5Γει ϊιι νΐία }υευη(1χ Ο νάς, ή τή δρόσω τής ευλογίας έναποψύχούία ;

ραΓίίεερβ ΓυΪ88ε(, ρπυ8<ιιΐ3ΐη 8εη$ΐ1)ΐΐ8 νε£εΐ3(υ$ υΐ Ππιιηΐιΐδ ε$8εΐ : εΐϊΐηι πιιΐιε ηιειιι1)Γ0Γυπι εοιιιρηςο

:ιΐφΐε εθ3ξΠ)βηΐ3ΐϊοηε βοΙιιΙπβ, ΙεηεΓ 3ε οΊΙΓιΐίΐΐδ, ϊηαΓΐίευ1»Ιυ8, ;ιι Ιιώιΐδ ιιοικίιιιιι οοπηροβϊΐϊδ .ιΐιριε

Γοπηηΐίδ, εΐυΐ δΐιιηηκιΐίηι ιΐίεβιη,ρπιι-,φΐηιη ηοιηο ί;ηΊιΐί είκΐ.Ί, κ'κμπιίοιιι ηοηιίιιΪΒ ρΐ'ορί'ίιιιη ϋοηυίιί ΐ'αΐϊοιιϊδ

88ΐ;•ιΙ Ιιίε Γίΐΐίοηίδ ηοηιΐιιιη εηραχ βΜΙ, Ιιίε ί)υϊ ιΓιΙΓιΙο ρΐιΐδ ΙιβΙιευαΐ ιμϊαιιι ίδ ςιιϊιηηΐεΓηο υΙβΓΟ εοη•

ΙίηεΙυΓ, ρι•«Ίεη|η»ιιι ςιιοιΐ ίη 3εΓ8 Γιιίΐ, ίη 83 χίαίε ευιη δίΐ μτ ιιιοιίειιι δΟΐνίΐυΓ, νεί εχροδίΐιΐδ, τεΙ

δΐιΙΓοι:3ΐιΐδ, νεί βροηΐε ρεΓ ίιιΓΐΓηιίΐ3ΐειη νίνει•ε ιίοδίιιεηδ, ηοίι! ο!ε εο οοβϊΐατβ οροΠεΐ? Οιιοηιοιίο ίΐεηι

ιΐε ΊίδφΓι Ιηιηε εχίΐιιιη νίΐα; Ιια1)ΐιεηιηΙ δεηΐίΓΟ ? Λιι ίΙ1;ι (ριοιριε ηηίιιιη ]υιϋεεηι νϊιίευίΐ, ΐΐ'ίΐιΐιικιΐί ευιη

;ι1ί'ΐδ δίδίεΙιΐΓ, 5ΐι1»Ί1)ίΙ 3εΐχ νίΐ.ε ]ιΐιΙίεϊιιιιι, ηεείρϊεΐ ριο ιηεπίο ΓείΓΪΙιηΐίοηειη εί εοιηρεΐ)83ΐίοηεηι, νεί ί§ηί

ριιι-§3ΐ3, ]υχΐ3 Εν;ιηρ;ιΊΊί νεΓίιη, νεί ίη γοιό οεηειίίεΐίοηίδ τεΓί'ί^εΓαΐα 3ΐηιιε Γε(οεΊΙ1»ΐ3 ?

ΕΧΡΙιΙΟΛΤΙΟ. Έηενθέν δη.Ιον τρανώς, ΰτι χαΟάρσιοτ τινρ

Πϊηο ρΐαηί τηαηϊ(αΐηιη ε$1 ηηοά ρητηαΐοήηηι ήριβιη ό Πατήρ, τάς μετά ττ\ν τεΛεντίχτ έκαστου τών

Ραΐεν Ιιίε Ιοηηεηία εηιεϊαΐα»ηκε ά'ιεΐι, ηαϊΙ>α$ ρο$ΐ

ικοΓίειιι ηιιΐαηνε εοταηι ηαϊ ρεεεανεηιηΐ εί αηίε ηιοτ-

ίΓΐιι, ηοη κ ί (ί/ι/ιιιιιιι ει ρατ εταΐ, ρίεηϊΐεηίίαηι ε(/ε-

τηηΐ ίη βαηιιηα α[βεϊηηΙητ, μιχία ραταοοίαιη Εναιιρ,ε-

Ί\μαρτϊ\χότωτ, και μτ\ μετανσησάντωγ άξίως πρό

τεΛεντής, έν ρΛογΙ βασάνους φτ\σί • κατά τ\\γ έ>•

τφ ΕύαγγεΛίφ παρα6οΛϊ\ν, περί τε τοΰ πλουσίου,

καϊ τοΰ Α,αζάρον. Αϊ\Λον γάρ δτι ταύτα ωδε μέμι~ι\-

'ϊιεαηι άε άίν'ιΐε εί ίαζατο '. Ρεηρϊεαιιιιι ε$1 εηίηι ρ ται της παρα6οΛΓ\ς τφ είπεϊν, ί) πνρϊ χαϋαιρομέτιχ

ί/ικ'ΐί /Ίιι;Ίϋ Ιιίε ραταΜω ηιειηίηίΐ (Ιιιιη άίείΐ, νεί ίρηε

ριΐΓί/ιιίιι (ΛοορΓορΙίΓΐίϊΐ'ίίίΜΐ), οβί ίητοτε οεηεάίείίοηίί

τε^τίςεταΐα, (Ιιοε ρτορίετ ί,αζατηηή. Αι ίΙΙα ;'«ιίί )*άίεϋ

ΑιΊΐίιΊΐΓΐΊι, ι ΑΰίοιιηΙ Ιιί ηιιίάεηι αιΐ (Βίεηηιιη ιηρρίί-

εί••ιιη, ;«ίίί νετο αά νίΐαηι αίετηαηι : *> ηοηάιιηι αηίε

}Η<Ιίείηηι Ιοεαηι Ιιαοεί ίη Ιιί*.

δοιΙ Ιΐ3ΐΐ(1 δεΐο (ΐηοιηοιίο Ιιχε (1ε Ιιι^ιΐδηιοϋί ;»η'ι-

η:3 εοςίιβΓε οροιίεαί. Νοηιεη οιιίιιι Γείΐ'ίΐιυιίοηίδ εί

ΓειηιιηεΓαΙίοηίδ βΐίςυίϋ οροιΊεΓε ρΓΟΓδυβ 3ηΐε ρπε-

Ιιίΐιιιιι ΐ'ίΓ-ι'Μ^ιιίΙπ ;ιΐ;;α εί (]υί οηιιιίηο ηοη νίχίΐ ιιι;ι-

ΐι>Γί3»ΐί(μιίι1 ρηείιειιιΐί ρΐ'ΧΓεκία εβί. Ιη ιμιίΐιιι» ηαίειη

(τοϋτο διά τότ χΛούσιον), ί) τχ\ δρόσψ τής εύΛο-

γίας έτααοψύχουσα (τοϋτο διά τον Λάζαρον).

Ή δέ άπόφασις τοΰ δικαίου κριτοΰ, < ΆπεΑεύσοτ-

ται ούτοι μέτ είς αίώτιον κόΧασιν, οΙ δέ δίκαιοι

είς ζωήτ αΐώηον ■ » ούαω προ τϊ\ς κρίσεως χιίιρακ

ίχει έτ τούτοις.

Άλλ' ούκ οίδα πώς χρή ταΰτα περ\ τής τοιαύτης

έννοήσαι ψυχής. Τδ γάρ τής άντιδύσεως δνυμα, τ>>

χρήναί τι πάντως προπαρασχεθήναι σημαίνει, τοΰ δέ

μή βεδιωκοτος όλως, ή ύλη τοΰ τι παρασχεΐν παραφή-

ρηται. Έφ' ών δέ δίσις οίικ ί στιν, ουδέ άντίδοσις κυρίως

1 1<ιιε χνι, 1ί) ίΐ]η. ' Μ.ιΐιΐι. χχλ, 1(5.
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ΟνομααΟήσεται. Μή ούσης δέ της άντιίόσεως, ούτε άγα- Λ «Ιαΐϊο ηοη 681, η«ε εοηιροιίδϋΐιο ηιιίϋβηι 61 ΓβΙιϊϋΐι-

Βόν έσ:ιν ούτε κακδν τδ κατ' ελπίδα προκείμενον. Τδ

γάρ δνόμα τούτο, των καθ' έκάτερον νοουμένων τήν

άμοιδήν επαγγέλλεται • τδ δ» μήτε έν άγαθώ μήτε έν

κακώ εύρισκόμενον, έν ούδεν\ πάντως εστίν ■ άμεσος

γάρ ή της τοιαύτη; αντιθέσεως έναντιότης, ή τοϋ αγα

θού χα\ τοϋ κακοϋ, λέγω, ών οΰθέτερον έσται , τω μή

Οατέρου κατάρξαντι.Τδ ουν εν μηδεν\ δν ούοέν εΐναί τις

ντ.ν. δλως. Ε£ δέ τις τδ τοιούτον καΐ είναι λέγοι, κα\

εν άγαΟοϊς είναι, δίδοντος, ούκ αποδίδοντος τοϋ θεοϋ

' τα αγαθά τοϊς τοιούτοι;, ποίαν λέγει της άποκληρώ-

σεως ταύτης αΐτίαν ; Πού τδ δίκαιον συναποδείξει

τω λόγω ; Πω; δε ταϊς Εϋαγγελικαϊς φωναΐς σύμφω-

νον δείξει τδ νόημα; Έκεϊ συναλλαγματικήν τίνα της

βασιλείϊςτήν έμπορίαν τοις άξιου μένοις προσγίνεσΟαι

Ι ϊο ρΓορπβ ιιοιιιίιι:ιΙιίΐιιι•. ΓΙ. ι αιιΐοηι Γοΐιίΐιιιΐίο ιιοιι

631, ηεηαε Ιιοιιιπιι ηβςιιε ηιαίιιιιι, ([ηοιΙ νο.1 κρβΓβ-

Ιιιι•, νεί ηιεΙιιαίυΓ, ρΐ'οροδίΐυιΐ) εβί. 1(1 οηίιη ηοιιιοιι

οογιιιιι, ςυχ ίιι αΐΐϋΐ-αΐΐ'αιη ραιίειη ίηΙεΙΙίξιιιιΙιΐΓ, εοιη-

ροπδβΐίοηοη) βΐ ινίήΐηαίυηοιΐ) ριοππίιίΐ; α,ιιοϋ 3ΐι-

Ιο ίιι ηεςιιβ ίη Ιοηο ηεα,υε ίη ηιηΐο ίηνοηίΙιΐΓ, ϊη ηιιΙΙα

ιό ρΐΌΓ3υΒ βδΐ : «ίηε ιηοϋίο 051 οιιίηι ο]ιΐδηιοιΙΊ ορρο-

βίΐϊοηϊβ εοηίΓαπεΙιΐδ, Ιιυιιί 61 ιη.'ΐΐί ίΐιψιηιιι, α,υοπιιιι

ηοιιΐιυπι εοηΙίιΐ£6ΐ ει Γ]ΐπ ηοη ηΐίοι ίιΐ8 εχβηιρίιιιιι

εΐ δροοίπιβιι ρΐ'χυιιεί'ίι. Οιιοίΐ \%\\.μ\ ίη ηιιΐΐι Γβ 681,

ηβ 6886 φιΜιΊΐι ρΓΟΓδυδ αΐίιμιίδ άίχβΓΪΙ. (}ιι<η1 μ α,ιιίϊ

1;ιΙβ 6( 6856 61 II) 1)01118 6886 (1)031, Ι"ϊ«.-ι> 00Π3 Ιίΐΐί-

1>ιΐ8 ι1;πιί(', ηοη ιτιΙ.Ιοιιΐο, (|ικίιιι Ιιιιμίδ αΙΙπΙιιιΙίοιΓίδ

(':>ιΐ8:ιιη «Ποιοι ? ιώί μίδΐίΐίβιιι ϊη Ιιαε αΐΐηΐηιΐίοιιβ

λέγει. Επειδή γάρ τδ κα\ τδ, φησΊ, πεποιήκατε, την Π δίιιιυΐ ΪΙ16886 οΐ'βΐίοηβ (1εη)οηδΐΓ3ΐ)ίΙ? ΟοοηιοοΌ »ιι-

βασιλείαν άντιλαβεΐν έστε δίκαιοι. "Ενταύθα δέ μηδε-

μιάς, μήτε πράξεως, μήτε προαιρέσεως ύπούσης, τίνα

καιρόν έχει καΐ τούτοις παρά τοϋ θεοϋ γίνεσΟαι λέ

γειν τδ έξ αμοιβής έλπιζόμενον• ει δέ τις άβασανί-

στως τδν τοιούτον δέξεται λόγον, ώς πάντως έν άγα-

Οοΐς έσομένου τοϋ παρελθόντος ούτως επί τδν βίον,

έκ τούτου μακαριότατε ρον άναφανήσεται της ζωής

τδ μή μετέχειν ζωής, είπερ έκείνω μέν αναμφίβολος

ή τών αγαθών μετουσία, κάν βαρβάρων τύχη γονέων,

κα\ μή νενομισμένω κυηθή γάμψ ■ τώ δέ βεβιωκότι

τδν χωρητον τε και νόμιμον τϊ( φύσει χρόνον, πάν

τως ?} πλέον ή έλασσον δ της κακίας μολυσμδς τή

ζωή χαταμίγνυται • ή, ε! μέλλοι παντελώς της πρδς

τδ κακδν κοινωνίας έκτδς είναι, πολλών αύτώ δεϊ[ν]

Ιδρωτών πρδς αυτό τούτο καΐ πόνων. Ού γάρ άκμητ\

κατορθοϋται τοϊς μετιοΰσιν άρετή[ν], ουδέ άπονος έστι

τοις άνθρώποις ή τών καθ'ήδονήν άλλοτρίωσις, ώστε έν\

τών ανιαρών έξ αμφοτέρων συνενεχθήναι δείν πάντως

τδν μετασχόντατοϋ χρονιωτέρου βίου, ή νΰν τψ έπιπόνω

της αρετής έναθλοϋντα, ή τότε διά τήν έν κακία ζωήν

τή άντιοόσει τών αλγεινών όδυνώμενον ■ έπ\ δέ τών

άωρων τοιούτον έστιν ουδέν • άλλ' ευθέως ή αγαθή

λήξι; τους έν άωρία μεταστάντος έκδέχεται, είπερ

αληθεύει τών ούτως ΰπειληφότων 6 λόγος. Ούκοΰν έκ

τοϋ ακολούθου κα\ τοϋ λόγου προτιμότερα δειχθήσε-

ται ή άλογία, καΐ ή αρετή οϋδενδς αξία διά τούτων

άναφανήσεται. Ε! γάρ μηοεμία γέγονε ζημία πρδς

τήν τών αγαθών μετουσίαν τω μή μετασχόντι της

Ιβιιι 1ι;ιιιο ορίΐιϊοηεηι ειιιιι Εναη^υΐϊείϊ νοεϊϋυΒ εοη-

εοΓϋαηΐεηι ο.-41.ίιιΚ•ι'.' ΙΙΙίε ηυίάειη ΐηηηααιη βχ ηε^Ο'

ιίο εοη(Γ3ε(ο Γε^ηιιηι 608 ηιιί (Ιί^ιιί ΙιαΙιεηΙυΓ (οιι-

860ΙΙΙΙΙΌ5 6886 ΐΐίείΐ. ΟΐΙΟΙίίϊΙΙΙ 61)1111 Ι|06 61 1)00, 111-

ςυ'ιΐ, Γεείβιίβ, χςυυηι β8(, ηΐ Γε^ηυιη Ιοεο τεηιπηε-

Γαιίοηίβ 3εείρϊα1Ϊ8. ΙΓιο νβΓΟ ευια ηυΙΙαη) ηεηυβ Γα-

εΐυπ) ηεηυβ νο!υηΙ»$ 8α1>8ίΙ, ιμια Γβΐϊοηβ ει υεοα-

βίοηο ηιιίί (ΙίεβΙ 6ΐΪ3ΐ)> 1ιΪ8 3 Οεο εοηΐίη^βΐ'ο ίιΙ ςυοιΙ

6Χ Γ6ΐΓΪ1)αΐϊοηε ει εοπιρειιςαιίοηβ βρ6Γ3ΐυΓ? ΟυοιΙ

8Ϊ ([ΐπ.ί Βϊηβ ιιΙΙβ εχευ83ΐοηβ 61 6Χ3Π)ϊηαΐίοιιβ Ιιιι]ιΐ8-

ιιιοιίί ορϊηίοηειη βιηρΙεεΙεΙιΐΓ, (]ΐιαβί ρι-ΟΓ^ιικ ίη Ικι-

η>8 Γιιΐιιπΐ8 8ίΙ 18 ί|ΐιί Ιιοε ηιοοΌ ρΓοϋίεπΙ ίη νίΐίΐη:,

εχ 1)30 ορίηίοηβ ιηείίοΐ'ε οοηϋίΐίοηε Ιιεαίίοΐ'ηυε εβ^ϋ

, νίυΌ1)ίΙυΐ' ηιιί νίΙβΒ ραπϊεβρβ υηιιιίιιο ιιοιι 081, (μΐΒΐιι

' (ριί νίνίΐ, δι (|ΐιίϋοιιι ίΙΙερΓοειιΝιιυϊο Ιιυηοπιηι |,3Γ-

Ιίεερβ 6ΓΪΙ, εΐίβηι 8) Β3γΙ)3Γ08 ρβΓεηΐββ 1ι;> Γιο.ιΐ ει

}ιΐ8ΐ)3 1ε§Ίΐίη)Ϊ8ΐιυε ηιιμιίίβ εηηεερίυδ ηοη $ίΐ; ίΙΙϊυι

«ιιίειη νίΐχ, ψιι 1. 1 ιριοι! ιΐ3ΐυΓ3 63ρίΙ 3ΐ(|ηβ ι•(.Ίΐ-

5ΐ)ενίΐ, νί νειίιΐι) Ιεηιρυβ εχεςει-ίΐ, ρΓΟΓβυβ νεί πκι]οι

νβΐ πιίηοΓ εοίηαυίηαΐίο νίΐ)08)ΐ3ΐΪ8 3ϋη)ί8εε1)ίΐιιΐ';

3υΙ 8ΪρεηίΙυ8 3 εοηΊη)υηίοΐ)βπ)3ΐί νηοιιιΐδ ειίΐ, ηιιιΙ-

Ιί8 ει :>ι! Ιιιιγ ϊρβυη) δΐιιίοιίίιιΐδ βΐ 1;ι1>οπ1.>ιΐ8 ορικ

εΐ)Ι. Νοη βηίιη 3ΐ)8(ΐυε ηβ^οΐίο ηυί νίπυΐί δίικίοηΐ

εαο 388ε(]ΐιιιηΐυι- ; ηεηυε 3ΐ)3ηυε ΙαϋοΐΌ 1ιοπ)ίηί1)ΐΐ8

εοηΐίη^ίΐ, ια 3 ιιιαίίβ νο1υρΐ»ΐίυυ8 βΐίεηί 8)ηΙ, ικίι'.ι

μι ρι-ΟΓΒΐιβ οροι-Ιε3ΐ οιιηι (|ΐιί (ΙίυΐίιΐΒ ίη νΐΐί ΓιιΙυπυ

8)1, αΙΐΡΓΟ εχ ϋυοίιυβ η)θ1ε8ΐί8 ίοιρίίοαίηη) οοηίΐί•

013ΓΪ, νβΐ ηηηε ίη ΙηυοποβοεχοΐΌίΙίο νίτΐυΐίδ ϋεοοι-

άρε μάταιον αν εΓη τδ περ\ ταύτην πονεΐν καΐ
ΐηιιίοιιι, νεί Ιυηε ρΐΌριει* νίΐίΐηι ροι• ηκιΐίιίαιιι ει ιιο-

άνόνητον, τής άλογου καταστάσεως έν τή τοϋ θεού ςυίΐίβιη Ιι;ιιι8;>οΙ:ιιιι, ίη ιε(Γ)υυΙίοηβ ΐΓΪδίίυηι εΐ

κρίσει προτερευούσης. Τ> 3εεΓΐ)3Γυηι Γοιαιιι οπιο'ΐΛΐυδ 0ΐ(1οΙθΓ08 Ιο1εΓ3ηΙεη) :

ϊη [>Γ36ηΐ3ΐιιΐΊ8 «ηίειη ηϊηϊΐ 681 6]ιΐ8ΐιιοι1ϊ. 8ε(1 ρΓΟίίηυδ 608, (]ΐιί ίιηιηηΐυτβ χ(3ΐβ βχ 1>:ιε νίΐ» ΐΐ':ιηκΐ3Μ βαιιΐ,

$1 11)')(|ι) Υ8Γ3 βΟΓϋΠ» 0•υί Ϊ13 8Η8ρ)03ηΙϋΓ (Ί 61 6(1 1)1)1, ΟρίΐΙΙΟ 681 , 1)01Κ1 80Γ8 3ΐ(|1)6 ΟΟΠίΙίΙίο βχείρίί.

Εγ^ο βχ εοηδβα,υεηΐϊ ταιίοηίδ ο.οοιίιη οΐϊιιιιι ϊρβα Γβΐίοηε εδδβ ριχδίηιιΐίον βΐ ορίαΙιϊΙϊοΓ Οδίεηιίεΐηΐ' ,

61 νίιΊιΐά ιιυΐίίιΐδ ριοΐίί ρβΓ 1)%ε ηρρ3Γβ1)ίΙ. Ν»») 8) ιπιΙΙιιιιι (Ιιιιιιιιιιιη 36 (ΙειτίηιεηΙυπι, ιρκιιιΐιιιιι ηιΙ

ΐ)8ΐιηι ει ραι ιίοΊραιίοιιβιιι ϋοηοηιιη βΙΙίηεΙ, ιιοοίιΐίΐ εϊ ςυί ραπίοορδ νίιΐιιΐίδ ηοη Γυ'ιΐ, ν:ιιιιιιιι βΐ ίηυΐίΐβ

(]ιΐ8 8ΐιιι1ίιιηι ΓιιοιίΙ, Οιιηι 8131113 εϊ 0Γ00 Γ31Ϊ0ΠΪ8 οχροϊδ ρΐ'ίοΐΌδ ρϋΐΊοδ ίη ]ικ1ίο')ο Ι»οι ο1)Ιίηε3(.

Ταύτα σύ πάντα καΐ τά τοιαύτα διανοούμενος, Ηίεε ει ε]υ8)ΐιθ(1ί οιηηίβ, οηιη αηίηιο ο^ιΙηΓοιι,

έζετάσαι τδν περί τούτου λόγον διεκελεύσω, ώς άν ηοΠ3ΐΐ)δ 68)))β, «I Ιιυ]ϋ8Γβί Γβΐίοηεηι ΪΟΠίΙίΓβΐ', υΐ

ήμϊν διά τής ακολούθου ζητήσεως έπί τίνος βέβαιου

νοήματος ή περ'ι αύτοϋ ίδρυνθείη διάνοια. Έγώ δέ

ΐΐρύς τδ δυσθεώρητον τοΰ προτεθέντος ήμϊν σκέμμα-

τος βλέπων, άρμόζειν μέν οΐμαι κα\ τήν τοϋ Άπο-

Ρατκοι.. Οκ. Χίνΐ.

ρετ 6011800,1101110111 εϊ οοοδοιιΐίΐιιοιιιιι αιιχδΐιυηεηι »ε

άϊδραΐαΐίοηεηι ηοϋίβ ίη :ι1ίίμι:ι Ιιπιιη ορίηίυηε (1ε Ικιο

γο ιιιοοδ δΐιιΐιιοι οΐιΐΓ. Ε^ονβΓΟ 3ηίηΐ3(1νεΠ6))8 ηυαηΐιι

■ΙίΙϊϊοαΙίιΐδ 3ε ρεί'ρίοχίΐ,ΐϊ ίηδίΐ ϊη ε» ηιιτβ ηοοίδ 3ΐ1



1,1 δ. ΟΚΕΟΟΚΗ ΝΥ85ΕΝΙ *«

ίοηϊΊιΙβΓηηίυηί βΐ εοηΙεηιρΐ3ηι1ιιπι ρι•ορθδίΐ3 ςιι* Α στόλου φωνήν τώ παρόντι λόγω, ήν έπ\ των άνεφ-

δΐίυ ββΐ, οοηνεηίιβ πηίιίβηι ορίηοΓ εΐίβπι ρι^δεηΐί ίκτων εκείνος πεποίηται λέγων • "Ο βάθος πλούτου

εοηιηιοηΐβΓιοηί βροδίοΐίεβηι νοεεηι, ςυ» ΠΙε ιίδυβ

οδΐ ίη ηπΐυίδ ει ηιβηΓιβ εοβίΐΒΐίοηί ίηβοεεβδίβ οι ίη-

οοηιρΓβΙιεηδίυίΙίϋυδ αΐ)3βδΐίοιπΙ>ιΐδ. ι Ο αΐΐϊΐυϋο, »

ίηιιυίεηδ, € άίνίιίβπιηι οι δορϊβηΐίδε ει εο{»ιπΐίοηίδ

ϋβ\ Ι Οϋ»πι ίηδεπιΐβοίίίβ ]υ<1ίεί3 ο]υδ, βΐ ϊηνεδίί^-

1)ϋεδ νϊββ ε]ιΐδ ! Οιϊίδ βηίπι εο$;ηονίι ηιεηΐεπι βο-

ιηίηί * ? » δε<1 ηιιοηϊβηι πίΓδυδ ΑροδίοΙιΐδ 3ΪΙ *, ρπ)-

ρπυηι δρϊιϊΐυβίίδ εδδβ οπιηί» δεπΗ3π, ίηάβρΓβ,

(χηοΐτεΓε εΐ οχβηιίηβΓε, ηΐιμιε οοιιιηιβηιΐβίεοδ ςιιί 3

(Γινΐηβ βΓ3ΐΪ3 ίη οηιηί Γβΐίοηε οηιηίουε εο^ηϊΐίοηε

•Γιΐ3ΐί βιιηΐ, τεείβ ηιβ Γβοΐυπιιη βββε εεηδβο, δι,

ψκκ'.ιΐ ε]υδ Πεπ ροΙβΓΪΙ, ίηηιΓίδΐΙϊοηβπι ει ίηνβδίί-

83ΐίοηβηι ηοη ηο§1ϊ^ηπι, ηεΓ[ΐΐ8 η,υοϋ ίη Ιιίδ ςιΐίβ

χα\ σοφίας καΐ γνώσεως θεοΰ ! Ώς ανεξερεύνητα τά

κρίματα αύτοΰ, και ανεξιχνίαστοι αϊ δδό\ αύτοΰ ! Τίς

γάρ έγνω νουν Κυρίου ; ι Επειδή δέ πάλιν δ Από

στολος Γδιον τοΰ πνευματικού φησι τδ άνακρίνειν τά

πάντα, κα\ αποδέχεται τους παρά της θείας χάριτος

πλουτισθέντας έν παντί λόγω κα\ πάση γνώσει • κα

λώς Ιχειν φημΧ μή κατολ'ιγωρήσαι της δυνατής εξ

ετάσεως, μηδέ περιιδεϊν τδ ζητοϋμενον έν τούτοις

άνερεύνητδν τε καΐ άθεώρητον, ώς 3ν μή καθ'

ομοιότητα της τοΰ προβλήματος υποθέσεως, κα\ δ

περ\ αύτοΰ λύγος ατελής άφανισθείη, ή υ.λ\ &ωρος,

καθάπερ τι νήπιον των άρτιτόκων πρ\ν ε!ς φως

προελΟεΐν κα\ άδρυνθήναι, οΐόν τιν'ι θανάτω τή (5α-

ΓίΙϋΓ, Ϊ13 άβδρίε>3πι 3ΐψΐ6 εοηΐε.ηιΐίΐπ, ιιΐ ί(1 βόδ^υβ Β θυμία τών πρδς τήν ζήτησιν τής αληθείας άτονούν-

δεηιΐ3ΐίοιιε 3ΐ<]ΐιε εοιιΐοηιρίβΐίοιιβ ρΓΧίβπηιϋηηι;

ηε 3(1 δίπιίΐίΐυόϋηεηι βΓβΐιηιεηΓι ρΓοροδίΐ* ςιικδίίο-

ιιϊδ, ΟΓίΐΐίο ςυοηυε ό"ε 83 Γ8 ίιημεΐ'ΓεοΟ εν3ηε5θ:ιΐ,

νεί εΙΪ3ΐη βηΐβ Ιοιηρηδ νείυΐί ίηΓαηβ ίίΓιιμιίϋ ηιοάΌ

ιΐ3ΐιΐδ, ρΐ'ίιΐ3()ΐΐ3Γη ίη Ιικ.εη) ρι-οιίοηι ει ηυ§ο$(:3ΐ,

Ι;ιιιψι:ιιι> πιοτίε ΐ|ΐι:ιι1;ιιη, ίη ηυχδΐίοηε νεπίίΐϊδ

(ΙβΟείεηΐίιιιη ίςηανίίΐ αίςιιβ δοοοιιΐίβ ίηΙεΓείΐΙ 31-

ηυε οοπιιιιιρηΙυΓ. ΙΙ:ιιι.ί ίβίΙιΐΓ πιοοιιιιιιοιΙιιιγι οχ'ΐδΐϊ-

ηιο, ιι. ιιι δΐ3ΐίιιι α ΓοιιΙε 81 ίη'ιΐίο ;ηοΓ6 ΟΓβΙυπιηι

ίιι ριΐιπίδ ιΙεεοιΊαιιΐΊιιιη (ΐιιιι ορροδίΐϊοηίυιΐδ ίιιιρΊί-

83ιί 3ΐηυε εοηίΙί^εΓε, δε<] φιιιιΐιιηι οπιΐίηηί ίηιροδϊιο

ΟΓίΓιηβ, ρει• οοηδβςιιβηΐίβιη ρΓοροδ'ιι;ε ηιιχδΐίοηίβ

ρΓΟίΙιιεεΓε εοιηηιεηΐβΐίοηβηι. Ου'ιεηαηι ι^Ίιλιγ εδί ίΙΙβ

των διαφθειρόμενος. Φημ*. τοίνυν καλώς ίχειν μή

ίητορικώς τε κ»1 άγωνιστικώς ευθύς κατά στόμ*

πρδς αντιθέσεις συμπλέκεσθαι , άλλα τίνα τάξιν

έπιθέντας τψ λόγφ, δΓ ακολούθου προάγειν τήν περ'ι

τοΰ προβλήματος θεωρίαν. Τις ουν ή τάξις; Τ?>

γνώναι πρώτον όθεν ή άνθρωπίνη φύσις, καΐ δτο\>

χάριν ήλΟεν εις γένεσιν. Ει γαρ τούτων μή διαμάρ-

τοιμεν, ουδέ τής προκειμένης ήμϊν θεωρίας ήμαρ-

τηκότες έσδμεΟα. Τδ μέν ο3ν έκ θεοΰ πάν δ τί πέρ

έστι μετ' αύτδν έν τοις ουσιν έν τη φύσει νοούμενύν

τε χα\ δρώμενον τδ είναι Εχε,ιν, περιττδν δν είη

λόγω χατασκευάίεσθαι, ούδενδς, οίμαι, τών δπωσοΰν

έπεσκεμμένων τήν τών δντων άλήθειαν πρδς τήν

ογιΙο ? Νοδδβ ρπιηαηι υηάβ ηαΚίΓ» ηιιηιβηα, ει ευμίδ 0 τοιαύτην υπόληψη ένισ-αμένου. Όμολογεΐται γάρ

ι-εί ^Γ3ΐί3 ρΓοεί'εβία δίΐ. δί εηίηι Ικεε ηοδ ηοη Ιϊι-

ςειίηΐ, ηβε 3 ρΓορο^Ίο ςιιίιίεηι ηουίδ εοηιιηεηΐηΐϊοηε

αυεΓΓΛνεπηιυδ. ίβηι νβΓΟ ίΐιρ(:ιν:ιοιιιι:ιι Γιιβτϊι ογ3•

Ιίοηβ ρΐΌΐ)3Γε, ςυοιΐ (]ΐιίιΙΐ|υί<1 δοευηιΐιιπι ϋειιηι ίη

Γβΐ'αιιι ηπΐυΓ3, (ιιιη ηιειιΐε ρβΓείρίΐιΐΓ, Ιιιιπ νίϋεΙιΐΓ,

οχ ίρδο ϋοο βδδεηΐίβπι Ιΐ3υβ3ΐ : ειιηι ηειηη, ορίηοΓ,

εοπιιη ηιιί ηΐεηηςυβ Γϋΐ'υηι νειίΐιιίοιιι εοηίειηρίβΐϊ

Γιιει-ίιιΐ, 1ιιι]ιΐ5ΠΚ)(Γι ορίηίοηειη ορριι^ηβΐιιπίδ κίΐ.

ϋϋΐΐδΐϋΐ εηίιη ίηΐβΐ' οιηηεβ εχ ιιιιη (:;«ιΐί;ι ρεηιίεΐ'ε

τβδ υηίνεΓ83δ, ηιι11ίΐηιΐ]ΐΐ8 τειη ίρ$3ΐη εχ δεκεεδδεη-

Ιϊ3ΐη ΙιβΙιεΓε, ηευ,ιιε 8αί ίρδίυδ ρΓίηείρίυηι ει εοιι-

«31118888, ίΐ'ΐ! 11Ι13ΙΙΙ ΓμΓΐΐΙΐ'ΠΙ 8888 Π31Ι1ΓΛΙΙ1 11011

(ΊοαΙαιιι εΐ δειιιρϊΐεπκυιι, <|ΐι;ε βειηρεΓ δίιηϋίΙεΓ

εΐ εο(1ειη ηιοιίο 8888 Ικιΐιοαΐ, οιιιιιί ϊιιΐβΓναΙΙαΓί ίη-

παρά πάντων, μιας αιτίας έξήφθαι τδ πάν, κα\ ου

δέν τών δντων αύτοΰ έξ ίαυτο^ τδ είναι Ιχειν, ουδέ;

έαυτοΰ είναι αρχήν κα\ αίτίαν, άλλα μίαν μέν φύσιν

είναι άκτιστον καΐ άΐδιον, άε\ κατά τα αυτά κα\

ωσαύτως Ιχουσαν, παντδς διαστηματικοΰ νοήματος

ύπερκειμένην, άναυξή τίνα καΐ αμείωτων, και παν

τδς ορού έπέκεινα θεωρουμένην ής Ιργον, καΐ χρύ-

νο;, καΐ τόπος, κα'ι τά έπ\ τούτοις πάντα, καΐ εΓ τι

πρδ τούτων καταλαμβάνει ή έννοια νοητόν τε κα\

ύπερκόσμιον. "Εν δέ τών γεγονότων κα\ τήν άνθρω-

πίνην φύσιν εΐναί φαμεν, λόγω τιν\ τής θεοπνεύστου

διδασκαλίας οδηγώ πρδς τοΰτο συγχρώμενοι• δς φησι

πάντων παρά τοΰ Θεοΰ παραχθέντων εις γένεσιν, κα\

τδν άνθρωπον έπ'ι τής γής άναδειχθήναι, έξ έτερο-

Ιεΐΐεείιι δυρβιίοΓ, ίηεί'εηιεηΐί ιΐίηιίηιιΐίοηίδςυε εν- ρ γενών συγκεκραμένον τήν φύσιν, της θείας τε και

ρε.Γ8, ηυ% ιι1ΐι•3 οηιιιειιι Ιεηηίηυιη 88$ε εοηδρίείβΐυΓ

(Ί ϊιιίεΙΙίυηΐιιι• : (ίι]»8 ορυδ δίΐ ει Ιεηιρυδ ει Ιοευβ

ει Ιιίδ εοηδεςιιεηΐίΐ οηιηίβ, 3ε δί ηπίιΐ βηΐεηχε εο-

{,'ϊΐηΐίυ εοηιρΓ8ΐιβη(Ιί(, ι ιιιη δυΐα ιηεηΐε εοιηρΓεηεη-

ΒΐΙιΊΙο, Ιιιιη Μΐρΐ'ίπιιπιιιΐ,ιηιιηι. ΙΙηυιη ηιιίεηι 6Χ ίϊβ

<)ΐιχ Ιαοΐιι δΐιιιΐ, πιιίππιιιι (|υοςυε Ιιιιιηαηαιη εδδβ

ϋίείηιιΐδ, ΟΓηιίιιηε ι|ΐι.ιι1.ιιιι (Ιίνίικι; ϋοοίιίικε όυεε

3(1 Ιιοε υΐεηΐβδ : ςυοε αίι, οηιηίΐιυδ 3 Οεο 3(1 ^εηεΓ3-

Ιίοηεηι ρΓΟίΙυεΙίδ, Ιιοηιίιιεηι ςιιοςυε βιιρβΓ ι ο γ γ η 1 1 1

εΓ(!;ιΐιπιι 8880, ειι]ιΐδ η3ΐιΐΓ3 εχ(Ιϊνεΐ'δί ^εηεί'ίδ Γευιΐδ

ΓυηΐεηιρβΓ3ΐ3 δίΐ, ιΐίνίηβ η)1ε11βε1υ3ΐίςυ8 ηαίικη 3(1

β3ΐη (]ΐκ« ε^υβςιιε εΐεηιεηΐί εί εοη(Γίϋυΐ3 ε$1, ροΓ-

νοεράς ουσίας, πρδ; τήν έκαστου τών στοιχείων αύτώ

συνερανισΟεϊσαν μοϊραν καταμιχθείσης • γενίΊθαι δέ

τούτον παρά τοΰ πεποιηκότος , έφ' φτε είναι τής

θείας τε κα\ ύπερκειμέ^ς δυνάμεως έμψυχόν -.:

δμοίωμα. Βέλτιον δ' άν είη καΐ αυτήν παραΟέσθαι

τήν λέξιν Ιχουσαν ούτως • ι Κα\ έποίησε, > φησ>.ν,

ι δ θεδς τδν άνθρωπον • κατ' είκόνα θεοΰ έποίησεν

αυτόν, ι Τήν δέ αίτίαν τής τοΰ ζώου τούτου κατα

σκευής, τών πρδ ημών τίνες ταύτην άποδεδώκασιν.

οτι διχή διηρημένης τής κτίσεως πάσης, καθώς

φησινό Απόστολος, εις τδ έρατόν τε κα\ άόρατον-

σημαίνεται διά μέν τοϋ αοράτου , το νοητδν κα'ιάσώμα-

1 βοηι. χι , 53. • Ι Οογ. π , 10.
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τονδιά δέ τοΰ όρατοΰ,τδ αίσθητόν τε κα\ σωματώδες. Α Γιοΐιβηι ηιΐιιιίδία : Ιιυηε βιιΐβιη ίίΐιίιοο ΓβεΙαηι εδεε

» ΟβίΗοΓβ, οι εδδεί ϋΐνίηβϋ αίφΐε δΐιρεΓα: νιπυΐίβ βιιϊηιαίυιη (|ΐιοι1ϋ3ΐη δίηιιιΙβοΓυηι. 0ο:ιιιηο(1ίιΐ8 αυίειιι

ΓυεπΙ βΐί:ιιιι ίρβαηι ίιι ιηβϋίυπι ηίϊοΓΓβ (ΙΐεΙίοηεηι, ςιικ Ιαΐίδ εδί : ι Ει ΓεείΙ, > ϊηςυίΐ, ι ϋβυβ Ιιοιηίηειη, 86-

ευηάΊιιη ΐιιιαβίιιβιιι ϋεί ΓεείΙ ειιηι •. ι Ρογγο ο;ιιΐ8θπι εΓ83ΐίοηίδ Ιιιψιβ βιιίπιβίίδ, α,ιικίϋηι βοπιιη ηιιί βηΐε

ηοβ ΓυεΓυηΐ, Ηβιιε Γειίϋίϋεπιηΐ, ςιιοά ευηι ΙίΓίπβηι άίν'ιβα δίΐ οηιηίδ 0Γ0αΙιΐΓ&, ςυειτίίΐιΐηιοιίιιιη ίιιηυϊΐ

ΑροδίοΙιΐδ, ίη νίδίϋϋε δείΐκεΐ εί ίηνίβίΐιίΐε : ρβΓ ίηνίδίυίΐε ςυί(1βιιι, ί(1 φιο<1 πιεηΐε ροΓοίρί ροιείΐ, βΐ

ίιιοοι ροπ'ΐιιη ; ρεΓ νίδϊ1)ΊΙε αιιίειη δεηδί1)ί1ε ε( εοτροΓβιιπι δί^ηϊΙίεάΐιΐΓ.

Είς δύο τοίνυν ταύτα διηρημένων πάντων των δν- Οαιη ίβίίιΐΓ ίη Ιιββο άΊιο (Ιίνίδβ δϊηΐ οηιηίβ ςιικ

των, εΓς τε τδ αίσθητδν, λέγω, μπ\ εις τδ κατ' έννοιαν βιιηΙ, ίιι δειΐδίυίΐβ, ίηιμιηιη, 81 ίη ίιΐ ηηοϋ ρρι

θεωρού μενον χαλ της μέν αγγελικής τε κα\ ασωμά

του φύσεως, ήτις των αοράτων, έν τοϊ; ύπερκοσμίοις

τε και ύπερσυρανίοις διαιτωμένης, διά τδ κατάλληλον

είναι τη φύσει τδ ενδιαίτημα (ή τε γάρ νοερά φύσις

ιτκ'ΐιΐίχ αςίΐαΐίοιιειη ει εο^ίΐηιίοηβηι εοιίδκΙεΓαΐκΐ'

εΐ ίηΐβΐΐί^ίΐυτ, αίςυβ αηςεϋεβ ψικίεηι εΐ ίιιεοΓρο-

Γ63 ιι.-ιΐιι γ:ι , ιρκε ι•χ ίηνίδίΙ>ίΙί1>αδ εδί, ίη δΐιρΐ"ΐ-

ιηηικίαιιίδ 61 δυρεΓεοεΙβδΙΙΙιιΐδ ρ.ιιΊίΙιΐΐϋ άοπιίείΐίιιιιι

λεπτή τις χα\ καθαρά καΐ άβαρής καΐ ευκίνητος, Β Ιια&βαι, ρΓΟρίειβα πυοά" ε» δεϋεδ ίΙΙί ηαΙιίΓΟβ εοη-

τό τε ούράνιον σώμα λεπτδν τε κα\ κοϋφον καΐ άει-

κίνητον) • της δέ γης, δ δήτών αισθητών έστιν ϊσχα-

τον, οίκείως τε καΐ καταλλήλως πρδς τήν των νοητών

έν αυτή διαγωγήν ούκ έχούσης • (τίς γάρ άν γένοιτο

τοΰ άνωφεροΰς τε κα\ κούφου πρδς τδ ξίαρύ τε κα\

εμβριθές κοινωνία;) ώς άν μη τελείως άμοιρος τε

χι\ απόκληρος ή γη της νοζρ&ς τε κα\ ασωμάτου δι

αγωγής εΓη, τούτου χάριν προμηθεία κρείττονι τήν

άνθρωπίνην συστήναι γένεσιν, τή νοερά τε καΐ θεία

τής ψυχής ουσία της γηΈνης μοίρας περιπλασθείσης,

ώς αν τή πρδς τδ έμβριθέςτεκαΐ σωματώδες συμφυΐα

καταλλήλως ή ψυχή τω στοιχείω τής γής έμβιοτεύοι,

έχοΰσης "τι πρδς τήν τής σαρκδς ούσίαν συγγενές

και όμοφυλον. Σκοπδς δέ τών γινομένων εστί, τό έν

νοιιίειίδ εί αεεοηιηιθ(ΐ3ΐ3 δίΐ ( ιιηιιι δίειιΐ ιιηΐιιπι

ίιιΐε11εεΐυ3ΐί3 Ιεηιιίδ (|ιι;γιΙ;ιιιι, ριιπι, ροιηΐεηδ εχρεΓδ

ει .ι^ίΐίδ εδ(, ίΐ3 εοτριΐδ φιοιμκ• εοείεδίε, Ιεηιιε,

Ιενε ει δεηιρεΓ πιοϋϊΐβ εδί) : Ιειτβ αιιίεπι, ςιι» εχ-

ΐΓειηιιηι ιπιιιίπιηι εχ δεηβίΐιίΐίυΐΐδ βιΐ, ειιηι αά 1ιο<:

3ρΐ3 βίςιιε βοοοιηηιοιίαΐη ηοη δίΐ, ηΐ ίη εα <1ε§»ιιΙ

εα (|ΐι:ι• δοΐα ηιεηΐβ εοηιρΓεηεηιΙιιιιΐιΐΓ : (ι|ιι:ιιιί εηίπι

εοηιηιιιηίοηεηι Ιι;ι1ημΙ ίιΙ ςυοά Ιενε εδί αε μιι^πι.ι

ΓεηιΐΓ, ειιπι εο ηυοά ςτανε &ε ροηϋεΐΌδΐιιη εβΙ?)

ιιε ΙβΓΓβ ρεηίΐυδ ρχρβΓβ αε-ναευα εβδεί αϊ) ϊη-

ιεΙΙεείικιϋ εΐ ίηεοτροτεα εοηνεΓδαιίοηβ , ίϋοίτοο

ρΓονίϋβηΙίβ ηιεΙίΟΓΪ, ειιηι ίηΙιΊΙο(-ΐιι;ιΙί ιΙίνίιι:«(]ΐΐι:

3ηίηΐ8β ηαΙιΐΓΧ Ιειτειιη ροιΊίο είΓειιηκΙβια ε( ο!ι-

(ΙΐίεΙα εδβεΐ,' αίυηΐ Ιιιιιικιικιιιι (•οιιί1;ιΙ;ιηι 66δ6 113-

ίάστ) τή κτίσει διά τής νοερας φύσεως τήν τοΰ η Ιυταιη, ιιΐ ρεΓ β»ηι ςυ» εαηι ροηιίβΓε εοΓροΓίδ

«χντδς ΰπερκειμένην δοξάζεσθαι δύναμιν, τών τε

επουρανίων και τών έπιχθονίων διά τής αυτής ενερ

γείας (λέγω δέ διά τοΰ πρδς τδν θε&ν βλέπειν) άλλή-

λοις πρδς τδν αΰτδν σκοπδν συναπτομένων. Ή δέ

τοΰ βλέπειν πρδς τδν θεδν ενέργεια ουδέν άλλο

εστίν, ή ζωή τή νοερά1 φύσει έοικυϊά τε καΐ κατάλ

ληλος, "βσπερ γάρ τά σώματα γήινα δντα, ταϊς

γηΐναις διακρατεΐται τροφαϊς , καί τι σωματώδες

ζωής είδος έν τούτοις καταλαμ6άνομεν, ομοίως έν

άλόγοις τε καί λογικοΐς ένεργούμενον • οΰτως είναι

τίνα χρή κα\ νοητήν ζωήν ύποτίθεσθαι, δι1 ής έν τψ

όντι συντηρείται ή φύσις. Ει δέ ή τής σαρκδς τροφή,

έπί£(5υτός τις ούσα καΊ άπο^(5έουσα, δι' αυτής παρ

όδου δύναμίν τίνα ζωτικήν εναποτίθεται οΓς άν γένη-

εο3>υίΐ (■οιψιιιείίοιιειΐ), βρίε αίςυε 3εεοαιπ)θ(ΐ3ΐβ

νίνεΓεΙ 3ΐιίιιι:ι ίη οίεηιβηΐο ΐβΐΎΟΒ, ςυίε ηοηηϋιίΙ

εο;η3ΐίοηίδ ει αίίιηίΐιιΐίδ ΙιηΙ^βΙ εαηι ικιΙμγλ εαΓηίδ.

Ηχε ίΐιιίπιι οηιηί:ι Ιιιιε δρεείαηΐ , ιιΐ ιπιιιϊπιπι ίιι

01Π11Ϊ επΜΐιιι-ίΐ ρεΓ ίηΐεΐίβεΐυβίβιη ιιαίιιιαιιι ςΙοη-

Ιί("ΐιεΐιΐΓ εΐ εεΙε))Γ3ΓεΐυΓ εη νίπιΐδ ει ροΐεδΐ38 ςιικ

δΐιρι•η ρΐ'ΧδίιΙεΙ γο1)ιι3 ιιηίνεΓδίδ, Ιιιιη εεείεδίί^υδ,

ΙΙΙΠΙ ΙβΓΓ6δΐΓίΙ)118, ρΟΓ βΗΠίϋβΙΙΙ ρΠίΐΊΟΜίίΐ'.ΙΙΙ ((Γιι-«

ιιιιίεηι ρβΓ Ιιοε, υΐ 3(1 Όευιη Γβδρίείαηΐ) αιΐ εαηι-

ιΐεηι ίηΐεηΐίοηειυ ίιιίει• δεδε εοη]ιιηεΐίδ. Ρογγο ββί-

είεηΐίη Γεδρίείεηϋί 3(1 Ποιιιι, ηίΐιϋ εδί ιιϋιιιΙ ΐ]ΐΐ3ΐιι

νίΐα ίηΐεΐΐεείηαΐί η.ιΐιιι:τ εοηνεηίεηδ 61 βεεοηιιηο-

(1313. 1>ιιεηη>ιΙιΐ)0(1ιιιιι εηίπι Ιριτεηίΐ εοΓροΓα ιειτεηίδ

εοη3(Τν:ιηΙιΐΓ ε'ώίδ, αε ροιροΐ'οαιιι (]ΐι:ιηκ!:ιηι ίιι Ιιϊχ

ται • πίσω μάλλον ή μετου^ία τοΰ δντως δντος, τοΰ [) νΐΐίο βρεείεηι (ΙερΓεΙιεικΙίιηιικ, ςιΐίε ίη ΙίΓηΙίδ ρηηίει•

αε\ μένοντος γ.α\ πάντοτε ωσαύτως έχοντος, έν τψ

είναι φυλάσσει τδν μετάσχοντα ! Εί ουν αϋτη έστ'ιν

ή οικεία τε και κατάλληλος τή νοερά φύσει ζωή, τδ

τοΰ θεοΰ μετέχειν, ούκ άν διά τών εναντίων γένοιτο

ή μετουσία, εί μή τρόπον τινά συγγενές εϊη τω όρε-

γομένω τδ μετεχδμενον. Ής γάρ όφθαλμφ γίνεται

τής αυγής ή άπόλαυσις τφ φυσικήν αύγήν έν έαυτφ

πρδς τήν τοΰ ομογενούς άντίληψιν Ιχειν, χ&\ οδτε

δάκτυλος, ούτε άλλο τι τών μελών τοΰ σώματος

ενεργεί τήν δρασιν, διά τδ μηδεμίαν έκ φύσεως αύ

γήν έν άλλω τινί τών μελών κατεσκευάσθαι • οϋτως

ανάγκη πάσα κα\ έπ\ τής τοΰ θεοΰ μετουσίας είναι

τι συγγενές πρδς τδ μετεχόμενον έν τή φύσει τοΰ

εί Γ3ΐίοιιε ρΓΧ(Ιίΐίδ εχεΓεείιΐΓ : Ίι.ι ροιιεί'ε οροπεί

εδ$ε (]ΐι:ιιικΙ;ιιη οιίαιπ ιικ'ΐιΐίδ ίηίεΙΙεεια εοηιρΓεΙιεη-

δίΐιίΐεπι εί ίηνίδίυίΐεηι νίιαιιι, ρεΓ ιρκιιιι ίη δυα

εδδεηιία ιιιιΐιιπι εοιίδεΓνβΙυΓ. ()ιιοι1 δι εβΓηίβ 3ΐΐ-

ηιεηΐυηι 301υβΓ6 αε (ΙεΙΙυεί'β δοΐίΐυιη, ρεΓ ΐΓβηδί-

Ιιιηι ίρβιιηι νίηι ηιιαπκίαιη νίΐαΐεηι 8υΙ>ηιϊηί8ΐΓ3ΐ

ηυίϋηδ ίιΐζΟίΙιιηι ΓυετίΙ, ψι.Ίηΐο ηιη^Ιδ ρ3Γΐίείρ3-

Ιίο ε]ιΐδ (|ΐιί ΓονεΓ» εδί, <]ΐιϊ δεηιρεΓ ηιιιηεΐ ηΐηυβ

οοιίιιιι ιικκίο δεηιρεΓ δβ ηαίιεί, ίη δΐι» βδβεηΐΪΜ

εοηβεΓναί βυηι ςιιί ρηιΊίεορδ ε]ιΐ8 Γυβηΐΐ δι ί^ίΐιΐΓ

Ικΐίί- ρπιρί'ία εοηνεηίεηδςιιε ίηίεΙΙεείιιαϋ .ιιιιΐιιπι: νίΐα

εδί, δί ϋβ'ι ρητίίεερδ δίΐ, ιιιτ]π_:ΐ(μι:πιι ρεΓ εοηίΓαηα

ρ»ηίείραΐίϋ εοηΐί^βΓΪΐ, ηίδί αΐίαιιο ηιοιίυ ίιΙ ευ]υβ

* Οβη. ι , 27.
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ρίΠίεϊρηίΐο 8δΙ εη£ΐι31ιππ ΙαείιΙ οι (ΐϋθ(1 βρρείίΐ Α απολαύοντος. Διά τοϋτό φησιν ή Γραφή, κατ' είχδνα

61 ρ.Ίΐΐίοΐ'ρ» οϋϋι' «■ιιρϊΐ. 1]ΐ οιιίιη οειιΐο υ$υ$ 3ΐφιβ

Γπιίΐίο δρίοηιίοπδ εοιιΐίηςίΐ οχ ευ ςυοά ιιηΐιινα-

Ιειη ίη δβδο δρΙοικΙΟΓβη) ΙιβυεΙ :ιϋ αρρι-οΐιοιίίίοηοηι

ηε ρΐίΐεερίίοηεηι ρ]υδ ςιιοά ο,μίδΐίοιιι ^οηοπδοδί;

αο ηεςυε άίβ'ιΐυδ, ηεη,ιιε βΐίικί ιιΐΐυιη εοΓροπδ

ιτιοηιΙ)Γϋΐη -νϊδϋΐΐΐ εχετεεί, ρΓορΙεΓε» ςυοά ηυΐΐιΐδ

ϊη 3ΐίο ςυορίαιη ιηεπιυΐΌπιηΊ 3 ικιΙιιγ» ίηΊίΙυδ δίΐ

; ρΙοιιιΙοΓ : ίΐ3 ρΙ:ιιιε ηεεεδίε ε$1 εΐίαιη ίη ρηιΐίοί-

ραΐϊοηβ ϋεί (μιΉΙϋαηι ευπι εο ειιμιβ ΓίυίΙίο αίςυβ

ρϊΓΐίεϊρ3ΐΊο εβί εο£η3ΐυπι εδδβ ίη ικιΐιπα Γπιοηΐί.ι.

ΙιΙείιτο δεπρΙϋΓ3 ιΙίοίΙ, δοοιιηϋυιη ίηιη§ίηειη ϋβϊ

Ιιοπιίηεηι βδβε Γαείυιη, ιιΐ ρεΓ ΐϋ ςιιοά δίηιίΐε ο»(,

δίιηίΐε, ορίηοΓ, νκΚτοΐ. ϋειιπι ιιιιίοιιι νίιίοι-ο, νίΐη

θεοϋ γεγενήσθαι τδν ΑνΟρωπον • ώς άν, οΐμαι, τψ

όμοίω βλέπειν τδ δμοιον. Τδ δε βλέπειν τδν θεδν,

έστ\ν ή ζωή της ψυχής, καθώς έν τοις φΟάσασιν,

εΓρηται. Έπεί δέ πως ή τοϋ αληθώς αγαθού Αγνοια

χαθάπερ τις δμίχλη τώ διορατικφ τής ψυχής έπ-

εσκότησεν, παχυνθείσα δε ή ομίχλη νέφος έγένετο,

ώστε δια τοϋ βάθους της αγνοίας, τήν ακτίνα της

αληθείας μή διαδύεσθαι • άναγκαίως τώ χωρισμώ τοϋ

φωτδς κα\ ή ζωή αυτής συνεξέλιπεν. ΕΓρηται γάρ

τήν Αληθή ζωήν της ψυχή; έν τη μετουαία τοϋ Αγα

θού ένεργεϊσθαι , τής δε Αγνοίας πρδς τήν θείαν

κατανόησ'.ν έμποδιζούσης έκπεσεϊν τής ζι^ής τήν

ψυχήν τήν τοϋ θεού μή μετέχουσαν.

ΗίΓιηιχ οδΐ, ηυεηΐΛΐΙηιοϋυηι ίη ρΓ%εεϋεηΙί1)ΐΐ8 (Ιίεΐυηι όχι ϋ_ιΐ0)ΐί3ΐιι ηυΐεηι ε]ιΐδ, ςυοιΐ νοιτ Ιιοηυιη

ο»Ι, ϊςιιοΓ3ηΙΪ3, νβΐυΐί ηεϋυΐα ηυχιίαηι ροΓδρεοιίνχ αηίιηχ ίηοιιΐιαίί ΐεηουΓβδ οΟΊιάΊΐ ; ηευυΐβ νεΓΟ άοη-

δ;ιΐ3 ηιιοεδ Γ:ιοΐα εδί, 3ι1εο τι 1 ρεΓ ριυΓυηιΙίΙαΙίΊΤ) ί^ηοΓαηΐίχ ταιίϊιΐί νοπίβΐίδ ροηεΐΓ3Γβ ηοη ριικδ'ιΐ,

ηβεε£83Γΐο ιιη:ι ειιιη ρηναΐΐοηβ Ιιιεϊδ εΐί3πι νίΐα ίρδίυβ (ΙεΓβείΙ. Οϊοΐυπι ε$1 εηίπι νιτηπι 3ηίπιχ

νίι.ιιη ρβΓ 1)θηί ρηηϊεΊραιϊοηειη εχοΓεεπ, ίβηοΓ.ιηΐκι νεΓΟ ϋεΐ εοηΐεηιρίβΐϊοηί βίο,ιιβ οο$ιιίΐϊοηϊ οΓ-

Ικίεηΐε νϊΐα εχείϋίδδβ ηιΓιιηηπι ιμι;ο ϋβϊ ρηπίεερδ ηοη δίΐ.

Ρογγο ηειηο ηοϋίδ ηεεεδδίΐαΐεπι ίιιψοικιΐ οπξίηεηι Β Μηδε\ς δε γενεαλογεϊν ημάς άναγκαζέτω τήν

Ί^ηοΓβΜΐϊκεχροιιεηάϊ, υηιΐε Η»3ε ϊηςυϊεηϊ, εΐ3 (|»ο; δγνοιαν, πόθεν αύτη λέγων κα\ άπδ τίνος ■ Αλλ' έξ

μ'(1 οχ ίρ$3 $ΊςηϊΙϊε3ΐΐοηε ηοηιίιιί$ ίιιΐοΐΐίςαΐ ιρκι»!

Βοίβηΐϊβ αΐ([ΐιο ίςηθΓ3ηΐΪ3 ίικίίοοιιΐ ηηΐηιηιιι ηΐίιμιο

ιηο(Ιο &εβε ;•ί! βΐίηιι'κΐ ΙιαΙοιο. ΝίΙιίΙ αιιίοιη οοιιιηι

(|ϋΐβ 3(1 ΛΐίιιιΓιιΙ εΐ ΐη(ε11ί§υη(υΓ εΐ ιΙϊοηιιιπγ, κιιίι-

νΐ:ι:ιΐί3ΐηεχριΊιιιίΐ ίΐΐφίο *1ειηοη»ΐΓ3ΐ. ΛΙίίΐ ιιιίιπ ε$1

ι•]ιΐ5 (|ΐιοι1 3(1 3ΐίςιιϊ(1 άίεϊΐυΓ, εΐ ϋ1ι;ι $υ1>)ΐ3ηΐϊχ

Γ3ΐίο. δι ί^ίΙιΐΓ $εΐεηΐί3 $υ1ι$ΐαηΐϊ3 ηοη ε$ΐ, 8εά

ιιιοιιΐίϋ οιγο;ι ηΐίιμιηιη γοιτι αειίο, ηιυΐΐο ηΐ3§ϊ$ οοιίιιπι

3ΐςυεεχΐΓ3 οοηΐΓονοΐ'»ί:ιιηο8< ϊ^ιιοΓβιιΙίβηιΙοη^ο α1>-

0580 ηΐ) εο αϊ 8ϋ1)3ΐ3ηΐΐ3 8ΪΙ. Οιιοι,Ι 3ΐιΙοηι βεευηιΐιιιη

8υ1)8ΐ3ηΙΪ3ηι ηοηεβΐ, ηεε οηιιιίιιο ςιιίιίοιη οβϊ. λΐΐίπΐ'-

«Ιιιιη ί^ίΙυΓ ει ν;ιιπιιη Γιιοι•ίΙ (1ε εο ιμιοιΐ ηοη εβί,

ιιικίο δϊι, ευΓΪοβε ίηςιιϊΓεΓε. (Ιιιοπίϋΐιι ίμίαιι- νίι.ιιη

αυτής νοείτω τής τοϋ ονόματος σημασίας, δτι ή γνώ-

σις χαΐ ή Αγνοια τών πρίς τί πως ϊχειν τήν ψυχήν

ενδείκνυται. Ούδεν δε τών πρδς τι νοουμένων τε κα\

λεγομένων, ούσίαν παρίστησιν. Άλλος γάρ δ τοϋ προς

τι, και ϊτερος δ τής ουσίας λδγος. Εί ουν ή γνώσις

ουσία ούκ Ιστιν, ΑλλΑ περιττή τής διανοίας ενέργεια•

πολίι μδλλον ή Αγνοια πό|1(5ω τοϋ κατ' ούσίαν είναι

ώμολόγηται. Τδ δέ μή κατ' ούσίαν δν, ούίέ ίστιν

δλως. ΜΑταιον τοίνυν Αν εΓη περ\ τοϋ μή δντος, τδ

όθεν έστ\ περιεργΑζεσθαι. Επειδή τοίνυν ζωήν μέν

ψυχής τήν τοϋ θεοϋ μετουσίαν δ λδγος είναί φησι,

γνώσις δέ κατΑ τδ έγχωρούν έστιν ή μετουσία • ή δέ

Αγνοια ουχί τινίς έστιν ϋπαρξις, Αλλά τής κατά τήν

ςιίιίοιιι αιιίιιιιε Οεΐ ρ:ιιΙίοίρ;ιΙίυιιοιη εβδο δεπιιο *• γνώσιν ενεργείας άναίρεσις • τώ δέ μή ένεργεϊσθαι

ιΐίοίι, ε»ηιιε ρ3Γΐϊεϊρ3ΐίο ίη εο \ (Τδ3ΐυΐ', υΐ φίαιι-

ιιιιπ εί Ιίεει ει εβρίι, δείοηιία ρΓ3?(1ίΐ3 βίΐ; ί^ηο-

πι:ιΓι;ι ;ιιιΙοιη ηοη ;ι1ίι:ιι];ΐδ δυοδίαηΐίβ, δεϋ ο]ιιϊ ηαχ

ρεΓ 8είεηΐί3ΐη ΓιΙ, βεΐίοηίδ ίηΐεηΐυδ αΐιμιο ροιοπι-

ρΐίο 051; 30 ηβεεδδ3Γίο εοιίδοιμιίΐιιΐ', υΐ ιιΐιί ρ;»Γ-

ιίείρ3ΐίο ϋοί ηοη οχογοοΙιιγ, ρτϊναΐίο ει αΐίεηαιίο

νίΐιι; δϊι (ίιΐ ηιιίειιι ηιηΙοΓυιη ΓιιογϊΙ οχΙιόιιιιιιιι) :

(Οΐΐ5θ(μιοιιΐοι• οηιηίδ Ιιοιιί ΓαείΟΓ ευΓ3ΐΐοηειη ιικιΐί

ίη ηουίδ οροΓ3ΐυτ. Βοη;» εηίιη Γεδ ουι;ιΐίο εβί; 31

ιιιοάυιη οιΐΓβΙίοηίδ ρΓΟΓδϋδ ί^ηοΐ'κΐ, ηιιί ηοη τεδρί-

είΐ 3(1 ιηνδίοπιιιιι Ενβηξείίειπιι. Οιπιι ί^ίΐιπ• ηιβίαπι

εβδο ϋεηιοηδΐΓ3ΐιιιη δϊι, δι 3 Οεο, ηιιί ο.-,ι νίΐ»,

ίΐΙΊοιι.Ίΐί δίαιυδ, ειιτβΐίο ο]ιΐίοοιικκ1ί ίηΓιπηίΙαίίδ ογ;ιΙ,

τοϋ θεοϋ τήν μετουσίαν ή τής ζωής άλλοτρίωσις

Δναγκαίως έπηκολούθησεν (τούτο δ' Αν εΓη τών κακών

τδ εσχατον) ■ Ακολούθως ό τοΰ παντδς Αγαθού ποιητής

τήν τοϋ κακού Οεραπείαν έν ήμϊν κατεργάζεται.

ΆγαΟδν γάρ ή θεραπεία, τδν δέ τρόπον τ?ς θερα

πείας αγνοεί πάντως ό μή πρδς τδ Εύαγγελικδν βλέ

πων μυστήριον. Κακού τοίνυν άποδειχθίντος τού άλ-

λοτριωθήναι θεού,δστις έστ\ν ή ζωή, ή θεραπεία τοϋ

τοιούτου ά^ωστήματος ην τδ πάλιν οίκειωΟήναι

θεώ, χοΛ έν τη ζωή γενέσθαι. Ταύτης ουν τής ζωής

κατ' ελπίδα προκειμένης τή Ανθρωπινή φύσει, ούκ

ίστιν ειπείν κυρίους Αντίδοσιν τών ευ βεδιωκότων

γενέσθαι τήν τής ζωής μετουσίαν, καΐ τιμωρίαν τδ

1)εο πΐΓϊΐΐί ουιψιιι^ί 3ΐςυε οοηοΊΙκιπ, εί ίη νίΐα η ίμπαλιν. Άλλ' δμοιδν έστι τώ κατά τους οφθαλμούς

νεΓί3Π. Ουηι εΐ'βο 1)360 νίΐ3 ρεΓ δρειη Ιιιιιηηηχ ύποδείγματι τδ λεγόμενον. Ουδέ γάρ τω κεκαΟαρμενω

ΙιίΙΙΙΙΓίΟ ρΓθρθδίΐ3 δίΐ, ΠΟΠ ρΓ0ρΓΙ8 άίοί ρΟΐβδΙ Γ0-

ιιιυ:ΐ0Γ3ΐίοηεηι οοπιιιι (μιί Ιιοιιο νίχεηιηΐ, ρβιΐίεί-

ρβΐίοηειη ει υδΐιιη νίΐ3Ε Γοιό, εί δυρρίίείηιη νίεε

νβΓ83. δθ(1 ιμκκΙ (ΙκίΙιΐΓ βίΐηίΐβ ΟδΙ οι (]ΐι»ιιι άε

οοιιΐίδ ίη ιιιοϋίιιιη ηΩβΓΪιηιΐδ δίηιίΐίΐυιΐίηί. Νοιμιε

εηίιη οι φιί οειιΐυβ ριιι-ς3ΐοδ 1ι:ι1<οΐ, μπυιη'ιιιπι ιμιοιί-

(Ι.ΐΜΐ εί Ι)οιιογ3ΓΪ(ιμι ε*βε ϋίοίηιιΐδ εοηιηι (\αχ οοπιί

ρηδδυηΐ3ΐιίηΐ3(1νεΓδΐοηεηι : ηιιί οου1ίδΐ3ΐ>θΓ3ηΐί εοη-

τάς δψε:ς έπαθλδν τί φαμεν είναι χα\ πρεσδείον τήν

τών ίρατών κατανδησιν, ή τω νοσοϋντι, τδ Ιμπαλιν,

καταδίκην τινά κα\ τιμωρητικήν άπόζασιν τδ μή

μετέχειν τής δρατικής ενεργείας. Άλλ' ώς αναγκαίους

ϊπεται τφ κατά φύιιν διακειμένω τδ βλίπειν, τψ τε

άπδ πΑθους παρενεχθέντι τής φύσ:ως, τδ μή ένερ-

γείν τήν δρασιν ■ τδν αύτδν τρόπον κα\ ή μακαρία

ζωή συμφυής έστι κα\ οίκεία τοις κεκαθαρμένο'.ς τά
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τής ψυχής αΙσθητήρια • έφ' ων δέ χοΟάπερ τις λήμη Α Ιγ3, οΌηοΌηιηΒΐίοηεπι ςιοιτιϋηιιι ΟΙ ροκιοίβηι 56η-

'Λ κατά τήν άγνοιαν πάθος έμπόδιον προς τήν μετου- ΙοηΙ'ιαπι, φιοιΐ ηοη οοιϊΐροδ εδί εΐϊίοίοιιΐία: νίιΐοηϋί.

σίαντοΰ αληθινού φωτδς γίνεται, άναγχαίως έπεται δβιΙ υΐ ηεεεδδβπο οοιίδβηυίΐυτ, υΐ ίδ (|ΐ|ϊ δβευηόΊιηι

τό μή μετέχειν εκείνου, ου τήν μετουσίαν ζωήν είναί ιιϊΙμγβπι άίδροβίΐαβ 6δί νίιίείΐ, ίδ νείΌ οιι]ιΐδ οχ

φαμεν τοΰ μετέχοντος. Π)ΟγΙ)0 ηοΐυη νίΐίβΐβ 30 (1βρΓ3ναΐ3 θδΐ, νίδίοηεηι

ηοη βχβΓεβαΐ : οοιίοηι ηιοιίο 1)0313 φΐοφίβ νϊ13 οο^ικιία βε ρι-ορπβ εοπιιη 681 ηυίΐιιΐδ ηηϊηι* δεη-

βοπα ρυτ^αΐβ βυηΐ : ίη ηυΐόυί αιιίβηι ίβηοηηΐίχ νΐΐίυοα, (ριββί <|<ι%άατη ΙίρρίΙιιοΌ ρ3ΓΐίείραΐΓοηϊ νβι-ί

Ιαηιίηϊδ οΠίοίΐ , ηβοε$53πο δεπ,υίΐυχ, υΐ ηοη ραιΊίείρεβ βίηΐ β]υδ ευ]α» ρίΓΐίοίραΙίοηοιτι εΐ υδΐιηι

νϊιηπι ε$$ο άίείιηυδ ραιΊίοίρβηΐίδ.

Τούτων τοίνυν οΰτως ήμΖν διηρημένων , χαιρδς αν*

«Γη διεξετάσαι τφ λόγω•τδ προτεθέν ήμϊν πρόβλημα ■

τοιούτον δέ τι λεγόμενον ήν Ει κατά τδ δίκαιον γί

νεται των αγαθών ή άνταπόδοσις, έν τίσιν έσται ό έν

Ηίδ ϊςίΙιΐΓ 3 ηο1π5 Ηοε ηιοιίο ά"ι$ΐιποιίδ ει οχρίί-

οηΐίδ, ΙοπιροδΙίνιιηι ΓυβπΙ ριοροείίαπι ηοΐιίδ ΟΜίίοηο

ΐΓ3εΐ3Γ6 3ΐ(|υε ΰίδΟΐιΙΟΓβ ςυχδΐίοηοπι : Ιιυ}ιΐ8ηιοιΙί

3ΐιΐοπι ηιι'κΜηιιι ογ»1 φίοι! ρΓθροηεΙ)3ΐυΓ : δι ριο

νηπίω τελευτήσας τδν βίον, μήτε χαχδν έν τή ζωή" „ βο ηυοά ]ιι<;ΐιιηι εβί, 1)οηοΓϋηι ΓεηυηιεΓ3ΐϊο βίο,ιιο

ταύτη καταβαλόμενος, μήτε άγαθδν, ώστε διά τούτων

γενέσθαι αύτφ τήν κατ' άξίαν άντίδοσιν ; Τφ πρδς

τήν άκολουθίαν των έξητασμένων όρώντες άποκρινού-

μεΟα βτι τδ προσδοκώμενον άγαθδν, οίχεΐον μέν έστι

κατά φύσιν τω άνθρωπίνω γένει , λέγεται δε κατά

τίνα οιάνοιαν τδ αύτδ κα\ άντίδοσις • τώ δε αύτώ

ύποδείγματι πάλιν τδ νόημα τούτο σαφηνισθήσεται.

Δύο γάρ τίνες ΰποκείσθωσαν τώ λόγω άρ\όωστήματί

τινι κατά τάς δψεις συνενεχθέντες, τούτων δέ δ μέν

σπουδαιότερον έαυτδν έπιδιδότω τή θεραπεία, πάντα

υπομένων τά παρά της Ιατρικής προσαγόμενα, κάν

επίπονα ή ' δ δέ πρδς λουτρά τε κα\ οίνοφλυγίας

άχρατέστερον διακείσθω, μηδεμίαν τοΰ ίατρεύοντος

συμβουλήν πρδς τήν τών οφθαλμών ΰγίειαν πάρα

ιό(π!)ιιΙκ> Πι, ίη ςυ'ιυυβ νοΓδαυίΐιΐΓ ίδ ςηί ΊηΓαηδ

ϊη Ιιίκμ'3 ρηΐιιΐο νϊιηπι ΠηίνίΙ, ηεηιιβ Ι)οηί ίη Ιιηε

νϊΐ3 ηβςιιβ ιηαΐϊ φΐίιΐφκιηι εοηίΐΐιΐδ εί εχοι-δΐιβ, ιιΐ

ρεΓ Ιιχο εί ρΓΟ ιηοΐ'ίΐο ΓοίηΙιιιΐίο Παΐ? Οιιί ηιΐ εοη-

βθφίβηΐίηηι εοπιιη φΐίε οχηηιίη3ΐ3 δΐιηΐ ΓεδρίοίοηΙοδ

ΓΟδροηιΙεϋϊιηιΐδ ςιιοά υοηπηι, φίοιΐ εχ&ρβοΟίιΐΓ,

δεειιηιΐυηι η.αυτ3ΐη ηυίάειη Ιιιιηιηιιί ^εηεΓΪδ ρπ>.-

ρΐΊΐιιη εδ( : άιείΙυΓ βυΐεπι δοοιιηιΐιιηι ηυεηκίαιιι

ϊηίεΙΙεοΙιιιη, ΐιίειη ρΐίηηι ΓβΙήοιιΙίο : 3Κ|ΐιε εβιίεπι

τυΓδϋδ δϊηιϊΓιίικϋηε δεηδίΐδ Ηίο βχρ1ϊοαΙ)ΊΐιΐΓ. Ρο-

ικιηίπι- εηΐιη ίη οπιιϊοηο ηοδΐΓ3 ιίπο ([ΐιϊιΐηηι, ηυ!

ίηηιοΐ'ΐΜίηι ηιιεηκΙ.ιιη ϊηεΊάεήηΙ οειιΐοηιιιι, ηιιοΐ'ΐιηι

υιιιΐδ ιη:ι]οΐ'Ί πιπί βΐιιϋίο ιηηςΐδηιιε δεάυΐο δεδβ

ειΐΓ3ΐίοηί ροηηϊΙΙ:<(, οιιπιίιι (]η,ι• αΙ> 3Γΐβ ιηοιΓιο»

δεξάμενος. Φαμέν τοίνυν, πρδς τδ πέρας έκατέρου Ο 3<1ηί1>ε3η1υι•, ηιιαηΐιιιηνϊδ εΐϊβηι άοΙοΓεηι ΓηηειιΓιη,

βλέποντες, άξίως άντιλαδείν έκάτερον της προαιρέ

σεως αύτοϋ τους καρπούς ■ τδν μέν τήν στέρησιν

τού φωτδς, τδν δέ τήν άπόλαυσιν. Τδ γάρ άναγκαίως

έπδμενον , ά>«£δοσιν έκ καταχρήσεως δνομάζομεν.

Ταύτα χαΐ έπ\ τών νηπίων ζητουμένων έστιν έίπεΐν,

ϊτι ή τής ζωής εκείνης άπδλαυσις, οικεία μέν έστι τϊ)

ανθρωπινή φύσει • τής δέ κατά τήν αγνοιαν νόσου,

πάντων σχεδδν τών έν τή- σαρκΐ ζώντων επικρατού

σης , 6 μέν ταΐς καθηκούσαις θεραπείαις έαυτδν έκ-

χαθάρας, κα\ οΤόν τίνα λήμην τού διορατικού τής

ψυχής άποκλύσας τήν ίγνοιαν, άξιον τής σπουδής

έχει τδ κέρδος, έν τή ζωή τή κατά φύσιν γενόμενος• ό

δέ τά διά τής αρετής φεύγων καθάρσια, κα\ δυσίατον

έαυτώ διά τών απατηλών ηδονών κατασκευάζιυν τής

αγνοίας τήν νόσον, παρά φύσιν διατεθείς, ήλλοτρίω-

ται τοΰ κατά φύσιν, κα\ αμέτοχος γίνεται τής οίκείας

ήμΐν χαΐ καταλλήλου ζωής. Τδ δέ άπειρόκακον νήπιον

μηδεμιάς νόσου τών τής ψυχής ομμάτων πρδς τήν

τοΰ φωτδς μετουσίαν έπιπροιθούσης , έν τώ κατά

φύσιν γίνεται, μή δεόμενον τής έκ τού χαθαρθήναι

ΰγιείας, δτι μηδέ τήν αρχήν τήν νόσον τή ψυχή παρ-

εδέξατο.

ι•3ηι (ΙϊδροδίΙπδ ε( 3&εεΐυ8 3ΐ!εηιΐδ εδί 3ΐι εο ηυοιΐ

βιΐδΐϊηεηδ : :ι1ιογ υργο 3 Ικιΐηοϊδ ε( ηϊηιϊο νϊηΐ υβυ

$686 ιιιΊιιιΐδ αΙΐδΙΐηεΓΟ ροδδϊΐ, ηυΐΐυπι ιηειίίο: εοη-

δϊΐίυπι (|ΐιικΙ .1(1 $ηηϊΐ3ΐειΐ) οευίοπιιη ρΐΊΊϊιιινιί

3(ΙηιίΙΐεηδ. Οίείπιιΐδ ίίζίΐιΐΓ 3(1 Γιηυιη 61 ενεηΐυηι

υΐΓΪυδςυβ δρεείηηΐϋδ, ιιίπιιικριε δΐιχ νο1υηΐ3ΐΪ8

(ϋβηοδ Γ6θϊρεΓ8 Γπιείιΐδ ; Ηυηε ηιικίοηι ριίνηΐΊοηεηι,

ϊΙΙιιηι νότο ιΐΒΐιιιι εί ΓππΙίοηοηι Ιιιεϊδ. Οιιοϋ οηίηι

ηεοβδδηπο 5β(]ΐΓιΐυΓ, ϊιΐ ρβΓ βϋϋδϊοηεηι, Γβίπυϋ-

Ιίοηεηι εί εοιηρεηδ3ΐίοηειη ηοιηϊη»ιηυ$. Ηχε εΐίβηι

:»1 ο:ι ηιι;« <1ο ίηΓβηΙϊϋυδ ηιιΧΓυηΙιΐΓ άϊοϊ ροδδυηΐ,

ηιιοϋ ίΙΙίιΐδ νΐΐα; υβιΐδ :ιΙ<[ΐιο ίϊιπίϊο, ρΓθρπ3 ιριι-

ιίοιιι 1ιιιιιι:ιιΐ!0. ιι:ιΙιιγ;ο 8Ϊ(, 88(1 ('ΐιπι Ϊι;ιΐ()!':(η1ϊ;0.

ηιοι-ηο Ο11ΠΙ05 ρΓορεηκκΙιιιη ο,ιιί ίη οηπιη νΐνιιηΐ

οοΓΓβρΙί δίηΐ : π,ιιί ςηίιΐβιη 'κίοιιοίδ βΐ οοιηροίοιιΐίΐιιΐδ

οιΐΓ3ΐίοηίυιΐδ $686 εχριιΐ'ί;;ινοι•ΐΐ, εί νείιιΐί ΙϊρρίίικΙΊ-

ηβηι ηιΐ3ηκΐ3ΐη 3 ρβΓδρεεΓινβ νί βηίιιιβε Ι^ηοηη-

ιίαιιι ςυ3$ϊ (ΙεηνβνβηΙ, ■ΊΐιΙικ.τίι 3ΐηυβ δυ$Ια1θΓΪΐ,

ίΐίβηιπη κίικίϊο Ιιιοπιηι οοηδβευΐυδ ίη 83 ηυ% δβ-

πίΐκΐιιιιι ιΐΜΐ'ΐι-ιιιη βδΐ, νίΐ3 νβΓδβίοΓ ; ςηΐ αιιΐβπι

83 φ>;« ριτ νίπιιΐοηι ηιΙΙιίΙιοηΙιΐΓ, ριιι-ι»:ιΐ0ΓΪη Γιι^ϊΙ

Γοιιιοι!ί:ι, εηΓβΙιιςυβ (Ιίβΐείΐεηι δίϋί ρ*Γ Γβΐΐβοβδ νο-

1υρΐ3ΐεβ ίβηοΓαηΐίίΕ πκιγΙιιπιι εΠίοίι, ρπΕίβΓ ηαΐ«-

δβειιηάιιπι ηηΙηΓβιη β8(, βΐ εχρβΓδ 01 β]υ8 νίΐΜ

η«* ηοηίβ ρΓορπβ οοηνεηίΐ ει βοεοηιηιοϋβΐβ 681. Αϊ ρυβίΐυδ ίηίβηδ δίηιρίβχ οπιηϊδίιυε ΐιΐ:ι1ίΐί;ο βχ.

ρ6Γ$, ηυΐΐο ειίαιη ηιιηε οοιιίοππη 3ΐιίηη ηιοι1)ο ρ3Γΐίείρ3(ίοηΐ 1ηοί$ οΙΚοίεηΐβ, ίη εο ςηοά ιΐ3ΐιη•:ιΙο

6$1 Υ6Γ33ΐηΓ, $3ΐ)ίΐ3ΐε (|π.(' ρεΓ ριΐΓ§:ιΐίοηοπ) οοηΐίπβίΐ, ηοη ίηάί§βπ3, ηιιίρρο ςυί ηοο 30 ϊηίΐίο

φΐίιίειη ρΓ0Γ8Π8 ίη βηίηιυηι ηιοιΊιιιηι ηιΐιιιίδίΐ.

Καί μοι δοχεί διά τίνος αναλογίας οίχείως έχειν ό Αο ηιίΐιί ρΓΚδΡηδ νίΐ* ΓβΙϊο ρβΓ φΐβιηηβηι οοη-

παρών τοΰ βίου τρόπος τϊ| προσδοκώμενη ζοιή. Καθ- νεηίεηΐίβπι 3ΐςιιβ ρΓοροΠίοηβπι βΓΠηίβ βΐ ρι-ορίηφί»

4τβρ γάρ θηλή και γάλακτι ή πρώτη τών νηπίων 6886 νίιΙείιΐΓ εί νίίχε ο,ιιηηι βχδροοίβιηιΐδ. Ουεπιβο"
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ΟίοαΊιηι βηϊιη ρΓίιηη ίηΓαηΙίιιιη 3εΐ3$ ιηαιηιικι αε Ιαειβ Α ηλικία τιθηνουμένη εκτρέφεται ' είτα διαδέχεται ταύ-

ΐΗΐΐΓίΐα οϋαοαίιΐΓ ; «ΙοϊιιιΙο αΐίυδ εοιινειιϊεηβ οι ειιί

αιΙΙιίΙιιΊιιι• εχείρίΐ εί))ΐι$, ςμιί ίϋοηευβ αε ρι-ορπαβ

&ΪΙ ε]ιΐ5 ςιιϊ εηυΐπΐιιι•, ϋοηοε ;ιι) ρβΓίεεΙαηι ρεΓνε•

βογϊΙ χίαίετη : ίια ηρίηοΓ εΐίαηι αηίηιαηι ρεΓ 63 ςιικ

$ειηρβΓ εοηιρείεηΐία $ίΙ)ί αΐιμιε αεεοιηηιοιίβία $ίηΐ,

•ιπΙΊιιε βίςαε εοηεεο,υβηΐία (μιαιίαιη ραπίείρβηι Πβπ

β}υ« νίΐΛ', ιμι;ε δεειιιιιΐιιιη ηηΐιιπιιη 631, ομιαιιίαηΐ

εηριΐ 3ε ροΐοϊΐ, <1ο ϋβ ιμι;ε ίη Ιιεαίίίικίίιιε ρτοροδίΐα

κ ιι ιι Ι , ραιΊεηι εαρίεηΐεη), (μιεηιαιίιιιοιίιιιη εΙί:ιιιι ίι!

3 Ραυίο (Ιίιΐίείιηιΐδ, αϋίει- ιιυΐήεηΐε ειιιιι αυί ];ιηι

ρβΓ νίπαΐεπι οιονι-ι ίι, αΐίΐετ ίηΓαηΙειη ει ίιηρειΤε

εΐίΟΓεηι : ηαηι πιΐ 1ιιι]ιΐϋηιυι1ίψπι1ειη (ΙίεϊΙ : < 1.3εΙΪ8.

ροΐϋ νο$ αΐυί, οΐ ηοη εί5ο ; ηοικίυηι βιιίηι ροΐβΓβ-

ΙΪ8*. ι Λιΐ εοδαυίειη α,υί ]»ηι ίηιρ1βνεΐ'ηιιΙιιιεΐ)8ΐιι;ιιιι

την κατάλληλος έτερα τώ ύποκειμένψ τροφή, οίκε!ο>ς

τε καΐ έπιτηδείως πρδς το τρεφόμενον έχουσα, έως

αν έιτ\. το τέλειον φθάση • οΰτως οίμαι καΐ τήν ψυχήν

δια των άε\ καταλλήλων τάξει τιν\ και ακολουθία

μετέχειν της κατά φύσιν ζωής, ώς χωρεί καΐ δύναται

των έν τή μακαριότητι προκειμένων μεταλαμβάνου

σα, καθώς κα\ παρά τοϋ Παύλου τ6 τοιούτον έμάθο-

μεν, άλλως τρέφοντος τδν ήδη διά της αρετής αύξη-

θέντα, κα\ έτέρως τδ νήπιον κα\ άτελέστερον. Ηρδς

μέν γάρ τους τοιούτους φησιν, ότι « Γάλα υμάς

έπότισα, οΰ βρώμα • ουπω γάρ ήδύνασθε • » πρδς δε

τους πεπληρωκότας τδ μέτρον τής νοητής ηλικίας,

« Τελείων δέ έστι, > φησίν, « ή στερεά τροφή, » τών

διά τήν εξιν τά αισθητήρια γεγυμνασμένα έχΐντο>ν.

κΐαΐίδ, ηιΐδΒ Γ3ΐϊϋηε αε πιβηΐε ρει-είρίΙιΐΓ : ι ΡειΓε- Β Καθάπερ τοίνυνούκ έστιν έν τοϊς όμοίοις ειπείν είναι

τδν άνδρα τε και τδ νήπιον, κάν μηδεμία νόσος

έκατέρω τούτων προσάπτηται ■ ( πώς γάρ αν έν τώ

Γσω τής τρυφής γένοιντο , οί τών αυτών μή μετ

έχοντες ;) άλλα τδ μέν μή κακοϋσθαι νόσω τινΥ, κα\

επί τούτου και έπ' εκείνου λέγεται παραπλησίως,

Εως άν έξω πάθους έκάτερος η ■ τών δέ κατά τρυφήν

ή άπόλαυσις ούκέτι ομοίως παρά τών αυτών ενερ

γείται (τω μέν γάρ υπάρχει κα\ διά λίγων εύ-

ι Ιοπιιιι αιιΐοαι 651, > ίιιιμιίΐ, ι δοΐίιΐιΐδ εϋ)Π5 ', ι φΐϊ

)ΐι'ΐ• Ιι:ιΙ)ϊΐιιιιι Ηοηδοι ία ηαϋεηΐ εχειείΐαΐα. ΟιιειιιαιΙ-

ιΐ!ΐιι!;(:ιΐ ί-ΐ'ιΐπϊ «Πει ιιοιι ροΐ6$1, ίιι 8Ϊηπ1ί1)ΐΐ5 6δδθ

νίπιιιι εΐ ΐηΓαηΙβπι, βΐίαηίδί ηευΙβΓ εοπιπι ηιοιΊιο

ηΐίιμιο ϊηιρΚεεΙιΐΓ : (απο ραείο εηίιη Ίη ρ:ιπΙ>ιΐ3 νβΓ-

5ί«ΓΪ ιΐοΐίεϋβ ροβδίηΐ, ςιιί ε»ι υηιάβΓη ιοππη μ;ιι Ιπ:ϊ-

ρε$ ηοη 8υηΐ?) βεά πιογΙο α,ιιίϋεηι η η 11ο 3(Πϊ<;ϊ, ει

ίη Ιιοε ει Ίη ίΙΙο $ίηιϊ1ίΐ6Γ «ΙϊεϊΙυΓ, (μιαικϋο ραίδίο-

ηΪ5 ει 3(Ι1ίεΐϊοηί$ υΙεΓηυβ εχρεΓβ 681, βεά Γπιείιικ φραίνεσθαι, καΐ πραγμάτων έπιστατεϊν, κα\ εϋδοκί-

ϋεϋιίΐΓΐιηι ηοη αιηρΠιΐδ 31) ϋβιίειη 8ΪιηΊ1ίΐβΓ ρεΓεϊ- μως αρχάς μετιέναι, κα\ ταϊ; τών δεομένων εύεργε-

ρίΐυτ (ηβηι Ιιυϊε ιμΓκΙβηι Ιΐεεί νεί θΓ3ΐίοηίου$ ιΐεΐβ- σίαις λαμπρύνεσθαι, γαμέτη τε συνοικείν, άν οϋτω

οίατΐ, νεί Γεόυβ ρΓχε$$ε, νεί ευιη Ιβηάε 3ε ^Ιοί'ία τύχη καταθυμία, και οίκου άρχειν , κα\ όσα κατά

ίΓ,.Ί^ίίΙΐ'Λΐιΐδ ββιεΓε, νεί ΙιΐΊΐΓί.ιεΐι.ΊΐιΙο Ιιοιιι ϊ ίι ϊΐιιΐί* τούτον Εστίν ηδέα τδν παραβατδν βίον εΰρεΐν, άκροά-

ε^ειιΙϊΙ>υ$ εΙίΓεβεεΓε, νεί δϊ Γ68 ϊΐα [ιιίειίΐ, ειιαι ρ ματά τε κα\ θεάματα, θήραι καΐ λουτρά, κα\ γυμνά -

ιιχοΓβ, ηιΐ3Β εοΓοΊ $ΪΙ, ιηαΐΓΪιηοηϊο ]υηεΐυσι 8886, σια, καΐ συμπόσια, καΐ θυμηδίαι, και εί τι τοιούτον

3ε (ΙοπΊαί ρΓχε$86 ; 3ε βί <]ΐια αΐίη ρεΓ Ιιβηε νίΐαηι

ΐΗία ουιη Ιιίβ ]αειιηι1α Ιίεεί ϊηνβηΪΓε, ΐιιηι αιτυίΐιηαίιι,

Ιιιηι 8ρεεΐ3ειιΐ3, νεηαΐίοηεβ, Ιηναει», ςνηιηακία,

εοηνϊναΐεβ .ιιιίηιί «Ιείεείβΐίοηε», 3ε $ί <μπι1 αΐϊαιΐ

6]ιΐ8ηΐ0(1ϊ εβί : 31 ϊηΓβηΐϊ ιΐοϋιία; βυηΐ Ιαε, ηη(πεΐ8

ιιΐηχ, ιμιίι:[.ι βε ρίικ'ίιΐ» ηιοΐίο, ςυ% βοιηηιιηι ϊητϊΐεΐ

ιΐ ιΙοπιιιΙοο.Ή ; ιιαιη ϊιηρειΤεείίβ %(31ΐ8 63 Π3.1υΓ3 681,

ιιΐ ηιΐίΒ 8ΐιρει°εΐ Ιιαιιο ηΙ>1εεΐ»ΐίοηειη ηοη εβρίαΐ) :

εοιίειη πιο<1ο, ιμιί ρεΓ \π ΐιιίοιιι ίη Ιιαε νϊΐη ηιιίιικίϋ

ιιυΐΓΪνβΓαιιΙ, 61, ίιι ίικμιίΐ Αρο$ΙοΙιΐ3, ιηεηιϊ$ $ιιχ

$ειΐ8ΐιυηι ίιΐϊίπιηιβιιΐη εχείΌΐιεπιηΐ, 8Ϊ &ά ϊηεοΓρο-

ιεαηι ϊΐίαιη νίιαιιι Ιι;ιι1ιιε;ιιιΐιΐΓ, ρΓο Γαΐϊοηβ 035ί(υ3

30 ροΐεηΐίχ, (]ΐιχ ίη ίρ3Ϊ8 ίη$ί(, (Ιίνϊηαπιηι ιΐβΐϊοία-

'έτερον • τώ δέ νηπίψ ή τρυφή, τδ γάλα εστί, κα\ ή

τής τιθήνης αγκάλη, κα\ ήρεμαία κίνησις τδν ϋπ«;ον

έφελκομένη τε κα\ ήδύνουσα • τήν γάρ υπέρ τονζο

εύφροσύνην , τδ ατελές τής ηλικίας χωρήσαι φύσιν

οϋκ έχει) ■ τδν αΰτδν τρόπον οί διά τής αρετής έν τώ

τήδε βίω τάς ψυχάς θρέψαντες, καΥ, κα',ώς φησιν δ

Απόστολος, καταγυμνάσαντες εαυτών τά νοητά αι

σθητήρια , εί πρδς τήν άσώματον έκείνην μετοικι-

σθεϊεν ζωήν , πρδς λόγον τής ένυπαρχούσης αΰτοΓς

έξεώς τε κα'ι δυνάμεως, τής θείας τρυφής μεταλή-

ψονται, ή πλείονος, ή έλάττονος, κατά τήν παρούσαν

έκαστου δύναμιν τών προκειμένων μετέχοντες. Ή δέ

άγευστος τής αρετής ψυχή, τών μέν έκ πονηρίας

ΠΙΠΙ ραΠίείρεβ επιηΐ, νοί Iη^^0Γβπ1 νεί ιηίιιοι-ειη Ο κακών, άτε μήτε τήν αρχήν συνενεχθεϊσα τή τής κα-

&εευηυΊιηι ρπεδεηίειη ευ]υ8<]ΐιε ροΐεηιίαιιι ρΓοροδί-

ΐ'ίπιιη ραιΊειιι εαρίβιιίεβ. Αι αηίιιια ψιχ νίι-Ιυίειιι

ιιοικίιιηι ρυδίηνα, οοΓυηι ηιι'κίβηι ιηαίοιοιη (\ιιχ εχ

ίηιρΓοΙιίΙαΙε αε ιιείμιίΐίΛ ΟΓΪυηΙυΐ', υΐ ςιι;« :ι1) ίηίΐίο

ρΐΌΓδίΐδ ίη ηιηΐίιίχ ιιιονίιιιιη ηοη ϊηείϋβΓίΙ, εχρεΓΒ

ιηαηεΐ ; ίΙΙϊυβ αιιίεπι νίΐββ, (μιαιη Ι>οϊ Ιιιηι εο^ηίΐίο-

ηοιη Ιιιηι ραιΊίείραιίοιιεηι ε88β ογ,ίιϊο βιιρεποΓ αΌ-

κίας νόσψ, διαμένει αμέτοχος τής ζωής εκείνης, ήν

θεού γνώσίν τε και μετουσίαν δ πρδ τούτων λόγος

ώρίσατο, τοσούτον μετέχει παρά τήν πρώτην, όσον

χωρεί τδ τρεφόμενον, έως άν, καθάπερ τιν'ι τροφή

καταλλήλω τή θεωρία τοΰ δντος έναδρυνθεΐσα, χωρη-

τική τοΰ πλείονος γένηται, έν δαψιλεία τοϋ δντως

δντος κατ' έξουσίαν μετέχουσα.

Οηίνίΐ, Ι3ΐιΐαπι ίη ίηίΐϊο ραΓίειη οαρίΐ, ςιιαηΐχ εβρβχ 681 ϊιΐ (|νιο«1 εηυΐΐ'ίΐιΐΓ, ιμκιαιΙ Ιαη^μιαπι εί1)0 ηηοιίαπι

εοηνεηϊειιΐί ει αεεοιιιηιοιίαίο 3(1 εοηΐεηιρίαιϊοηεηι ε]υ$, ιμιί τενει-α εβί, ^Γαηύίβ είίειΊα ηΐ3]οη8 ραπί*

ι•;ιμ:ι\ εΓΙίοίαίιΐΓ, Ι.ΊΓβίΐεΓ εί αυυιιϋε ρΓΟ ηΓϋίΐΓΐο ραιΊειιι εαρίεηβ ε]ιιβ <μιί ΓενβΓα β$1.

Αί Ιικε ΓεβρίείβηΙεβ πι.-ιίοι ιπιι ηιιίοΌιη, ςαβϊ βχ Πρδς ταύτα βλέποντες, έξω μέν τών έκ πονηρίας

1ιιιρΓθ1)ϊΐ3ΐε αε ιΐί•ιμιίΐί;> εχβΪΗΐυηΐ, οηγϊΙογ εχιιειΊειη κακών ομοίως εΐναί φαμεν τήν ψυχήν , τού τε διά

• 1 Οογ. ίιι , 2. ' Ηβ1)Γ. ν, 14,
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•πάσης αρετής ήχοντος, χαΐ χοϋ μηδέ δλως μετεσχη- Α 3ηίοΐ3ηι εδδβ (Ιίείηιιΐδ ιιιιη β]υ$ (μιί ρει• οηιηβιη

νίιΊιιΐβιη ρι-ο^ΓΟδίΐϋ ΓιείΙ, Ιιιιιι β]ηδ ςυί ηβ νίΐχκότος τοϋ βίου. Οϋ μ{;ν έν τώ δμνίω τήν έκατέρου

τούτων διαγωγήν έννοοΰμεν. Ό μέν γάρ ήχουσε,

καθώς δ Προφήτης φησΊ, των ουρανίων διηγημάτων,

δ-.' ων ή δόξα τοϋ θεού καταγγέλλεται, καΛ δια της

κτίσεως προς τήν κατανόησιν ώδηγήθη τοϋ Λεσπότου

της κτίσεως , χα\ διδασκάλω τη δντως σοφία έχρή-

σατο, τή έν τοις οίσι θεωρούμενη σοφία, τό τε τοΰ

φωτδς τούτου κάλλος κατανοήσας, αναλογικώς τδ τοΰ

αληθινού φωτδς κάλλος ένόησε, κα\ έν τώ παγίω της

γής τδ τοϋ πεποιηκότος αυτήν άμετάθετον έπαιδ:ύθη •

χαΐ τδ άμέτρητον τοϋ ουρανού μέγεθος κατανοήσας,

πρδς τδ άπειρον τε καΐ αόριστον της έμπεριεχούσης

τδ πάν δυνάμεως ώδηγήθη, τάς τε ακτίνας ίδών τοϊ

ηλίου έκ των τοσούτων υψωμάτων μέχρις ημών

ηιιίαΌπι ρεηίΐιΐδ ρβΝίεερδ Γιιίΐ, ηοη ΐ:ιιιιοιι ίιι εοιίειιι

δίβΐυ ίΐΐιμιο. εοιιιΐίΐίοιιε ρηιί υΙπιΐ5(|ΐιο Ιιοπιιη (υιι-

ΥΟΓδαΙίοηεηι νίίχο,ιιε ΙηοΊιεΙίοηεηι βδδβ ίιιΙεΙ1Ϊ£ί-

11111$. ΙΙιγ ιίι'μιι οορίβδίεβ, υΐ 3ΪΙ Ρι-ορίιείη, ιι»π3ΐίο-

ηθ8, ριΜ' ππβδ βίοπη ϋβί ηηηιιιιΓκιΙιιι-, ,ιικίίνίι, 61

ρβΓ ΐΊΐ;ιΐιΐΓίΐηι αϋ εοη$ϊι1εΓ3(ίοηβιη Οοηιίηί πΐ'.αιπ,ι'

ιΙο(1ιιοΗΐ8 (•!>1, εϊ 3(1 εο^ηοδεεικίβηι 63ΠΙ ΐ[π;ι• νβΓ6

83ρΪ6Πΐί3 6δΙ, ηΐ3|{ί$ΐΓ3 ϋδΙΙδ <•»1 63 83ρΪ6ΠΐΪ3 (\ΜΚ

ίιι Γβϋα$ ιι ιιϊ Υ0Γ815 ι •ηιΐΜΐΙιτ.ιΐιιι . εΐ ϊιΐ6$&6 ίιιΙεΙΙί-

8'ιΙιΐΓ, 3ΐ'|ΐΐ6 Ιιυ]ιΐδ Ιιιείδ ριιίεΐιΐ'ίΐιιιΐίηε ;ιιιϊιιι:ιιΙνπνι,

μΐ'ΐ' εοηνεη'ιεηίειη κίιηίΐίίικίίιιειη 3ε ρΓοροΓίίοηεηι,

νιτ;« ίυείβ ρυ1εηπΙυ(1ίηβηι εοιίδίϋει^νίΐ 61 ίιιΙβΙΙε-

χϊι ; ει ρει• δοΙΜίΐβίβπι 3ε ΓίΓηιίΐυϋίηεηι Ιβιτχ, β^δ

διηχούσας, τδ μή άτονεϊν τάς νοητικάς τοΰ θεού έν- Β ηιιί ΓεείΙεβιΐ), (ΙϊιΙϊοίΙ ίηιηιο1ιί1ιΙ;ιΙοπι 36 8ΐ3ΐ>ίΠΐ3ΐβοι.

εργείας πρδς ϊκαστον ημών άπδ τοϋ της θεότητ*ς

ύψους κατιέναι διά τών φαινομένων έπίστευσεν. Εϊ

γάρ εΓς ων φωστήρ κοινή τε τδ ύποκείμενον άπαν τή

φωτιστική δυνάμει διαλαμβάνει, καΙ πασι τοις μετ-

έχουαιν έαυτδν έπινέμων, όλος έκάστω καΐ αδιαίρετος

πάρεστι" πόσω μάλλον δ τοΰ φωστήρος δημιουργός,

χαΐ πάντα έν πάσι γίνεται, καθώς φησιν δ Από

στολος, κα\ έκάστω πάρεστι, τοσούτον έαυτδν δ'.δοϋς,

όσον τδ ύποκείμενον δέχεται ! 'Αλλά κα\ στάχυν τις

ίδών έπ\ γής, κα\ τήν έκ φυτοΰ βλάστην, και βότρυν

ώριμον, καΐ τδ της όπώρας κάλλος, ή έν καρποϊς, ή

έν Ανθεσι, χα\ τήν αύτδματον πόαν, κα\ δρος έτΛ τδ

αϊΟίριον ϋψος άπδ της άκρας άνατεινόμενον, και τάς

έν ύπωρείαις πηγάς, μαζών δίκην έκ τών λαγόνων

τοϋ δρους έπιρ^εοϋσας, ποταμούς τε διά τών κοίλων

δέοντας, καΐ θάλασσαν ύποδεχομένην τά πανταχόθεν

δεΰματα, κα\ έν τω μέτριμ μένουσαν, κύματα τε τοις

αίγιαλοϊς οριζόμενα, κα\ οϋκ έπεξιοϋσαν υπέρ τους

τεταγμένους δρους κατά της ηπείρου τήν θάλασσαν •

ταΰτα κα\ τά τοιαΰτα βλέπων, πώς οϋχ άπαντα δ;α-

λάβοι τψ λόγω, δι' ων γίνεται ή διδασκαλία τοΰ δντος,

ει μικράν έαυτώ δύναμιν πρδς τήν μ,ετουσίαν της

τρυφής εκείνης παρεσκευάσατο ; "Ινα ?ΐ παρώ τά

μαθήματα, δθεν Οήγεται πρδ; άρετήν ή διάνοια, γεω-

μετρίαντε κα'ι άστρονομίαν, κα\ τήν διά τοΰ αριθμού

κατανόησιν της αληθείας, πασάν τε μέθοδον άποδει-

κτικήν τών αγνοουμένων κα\ βεβαιωτικήν τών κατει

λημμένων, κα\ πρό γε τούτων, τήν τής θεοπνεύστου

Ιηιιιΐ6ΐι$3 φΐυφίε εοείί ιιι.ιςιιίΐιιιΐίιιο 3ηίηιαϋνεΓ$3,

3(1 ίιιΐίιιίΐίΐιιι 61 ίιΐιΐ6ΐ6ΐΊΐιίιΐ313ΐιι ροίοιιΐί.'ΐιιι Γ6$ 1ΙΙΙΙ-

Τ6Γ838 ίιι 86 εοηΐϊηειιίβηι (1β(1ιιεΐιΐ8 631 ; εοη$ρ6ειΪ8•

^υβ ι ικΐϋϋ 8θ1Ϊ3 β Ι3η1ΐ8 ;ι1ΐίΐιΐ(ΙίηϊΙ)ΐΐ8 3(1 ηοβ υβηιιβ

ρ6ΓΓιηεη(Ί1)ΐΐ8, ρετ 63 ηυ% <ηρρ3Γ6η(, ρΓονίϋεηΐίίΒ

ιΐίνίικι: εί1ίεϊεηΐϋ$ Γ;κυ1ΐηιοπι ηοη (166886 <τοιϋ«1ίΐ,

ιιΐ 30 3ΐιίΙιΐι1ίιΐΰ (Ι6ίΐ3(ΐ8 3(1 ιιηυιιιΐ|υ6ΐικριο ηοίίπιιιι

(Ι686εη(ΐ3ΐ. Ν:ιιιι 8Ϊ ιιιιιιιι: 1ιιιιιίιι:\Γι: 61 εοιιιιπιιιιίΐεΐ'

(1ιιί(1(1ιιί(1 8ΐι1ι]6εΐιιιη 681 ίΙΙιιηιίικιΐΓίοε νί οεευρ3( 61

υυιιιρινίιοικϋΐ, 01 οιιιηϊυιι» υίβηΐίουβ 3ΐ(]ΐιβ Γπκ•ιι•

ιίΐιιιχ δείρβιιηι ΐιηρ6Γΐϊεη8, Ιοίιιβ υηϊοιιΐςιιβ εϊ '.π-

(Κνίβυβ 3(1ε8ΐ, ςυβηΐυ πιη^ίί Ιιιιιιϊιι»γϊ8 Γ;ιΙιιΊ(:.ίΙογ,

ιΐ οηΜΐί3 ίιι οιηηίϋυβ, υΐ Αρθ8ΐο1υβ ϊηςυϊΐ8, βιβί-

8ΐί( 61 ιιιιϊειιϊ([ΐΐ6 3(1θ8ΐ, Ιαιιΐιιιπ 8686 6Χΐΐίθ611$,

ςυβηΐυω £ΐι1ι]66ΐιιιη ο.ιρϊΐ ! ΟιμιιοΓιπιιι βί (|ΐιϊ» νεΙ

8ρΪ63ΐη 80ρ6Γ 16ΓΓ3Π1 60118ρ6ΧεΓΪΙ, νβΐ 6Χ ρ!:ΐ:ιΙ;ΐ

{ςεπηεη εηαίιιηι, νεί ιμιίίιιιιιιι ιααΐαηιηι, νεί αιι-

Ιικηηί ριιΙεΙίΓίΙαοΊηεηι, Ιιιηι ίιι Γπιε1ί1)υ$ Ιιιιη ίη

ΟοΓΪΙιυβ, νεί 8ροη(6 ρΓονεηίεηΙειη ΙιειΊιιιιιι, νεί

ηιοηίειη 3(1 «ιΐΐΐϋτοαιιι ηΐΐίΐιιιΐίικ'ΐιι 3 (';ιι:ιιιιιίικ: ρβΓ-

ΐίηειιίειη, εϊ ίοηΐεβ ίη 1οεί$ ύερΓεββίδ ιιΐιεπιιιι ίη

ιιιοιίυιιι εχ 1;ιΐοιίϋΐΐ5 61 1ιί;ιΐί1)ΐΐ8 ιηοηΐίϊ αυΊυεηΙεδ,

Ιιιιη 3ηιιιε8 ρι'ΐ (ΐιιιι;ινα 1οο3 ΠυβηΙεδ, Ιιιιη ιηακ;

<]ΐί(>(1 εϊ οιιπΓιη υηιΐίςυβ Ουιηίηα ε\είρί(, ει ίη βοβ

1110118Ι1Γ3 0131161, Π|10ΐ(Ιδ(|0ΰ 1ί[ΐ0ΓΪ01Ι8 ΙβΙΌΜΙΜί, 61

ηοη υ1ΐΓ& εοιΐ8ΐίΐυΐο8 Γιοεβ ίη εοηΐίηεηϊεηι ηι;ιιο

βΓοπιρεοδ : ηχε 61 Ιιιι]ιΐίΐιιοϋί $ί ηιιίδ εοηδία'εΓβΙ,

(μι ο ραοΐο ηοη οηιηία Γ3ΐίοηε οοπιρΓεΙιεηιΙβΐ, ρβΓ

Γραφής φιλοσοφίαν, τελείαν έπάγουσαν κάθαρσιν τοϊς ρ ςυ» (Ιιεοίοςίδ οο^ηϊΐίο εχδίδΐίΐ βμΐδ ςιιί 6δΙ? Νιιιι-

δΓ αυτής τά θεϊα πεπαιδευμένοις μυστήρ:α. ςυί(1 ρ;ιιν;ιιιι δί!)ί νιοι αϋ ρ3Πίείρ3ΐίοηειη ίΙΙηπιιη

(1ι>Γκ:ί;ιπιιιι (Ίΐιΐιρ;ιι:ινΊι ? ΙΊ οιιιίΐΐίΐιιι ίιιίεΐ'ίιιι ιΐίδείρΐίιιαδ, (ΐιιίΐιιΐδ ιικ'ΐΐδ 3(1 νίηυΐεηι ;κ:ιιίΙιΐΓ, ^βοιηε-

ίΓΪβιη, .ΊίίΓοικιιιιί.ιιικπιΐ', βί εηηι ςοίβ ρβΓ Ι111Ι116Π1111 εοηΐίηςίΐ οο^ηίΐίοηβιη νβΓίιαΙίδ, βίςαβ οηιηβηι ταΐίο-

ηεπι 36 νίβιη (ΙεηιοηβίΓβιίναιη οοπιιη <]υχ ίμιιοπιιιΐιΐΓ, «Ι Γοιιίίπικιΐίνοιιι εοπιηι ςυ» εοιιιρΓ8ηοη83 βί

ΊηίεΙΙοείβ «ιιηΐ : 3(1 Ιιχε ίίβηι άίνίιιχ 8εΓίρΙϋΓ« ρηίίοδοροίβηι, ςηχ ρβΓίβεΙβηι ϋδ <ιαϊ ρεΓ βαηι ο1!-

νίΙΚΙ Γ116ΓΪΙ1( 6(Ιθεΐί ΙΙΙΥ8ΐ6Ι'ί3, αΙΓκί'Ι ρΐ1|•(,':ιΐί()1Ι(ΊΙ1.

Ό δέ μηδενός τούτων έν γνώσει γενόμενος, μηδέ

χε•.ραγωγηθε\ς διά τοϋ κόσμου πρδς τήν τών ύπερ-

κοσμίων αγαθών κατανόησιν, απαλός τις κα\ άγύμνα-

στος κα\ άτριδής τήν διάνοιαν παρελθών τδν βίον,

εκείνος οϋκ αν έν τοις αϋτοίς εΓη, έν οίς δ λόγος τδν

προλαβόντα άπέδειξεν, ώς μηκέτι διά τούτο μακάρι

ΑΙ ΐδ ψιί ηβΓϋΐη ΓεΓοπι ηοΐΐίϋδ εοβηίΐιοηοηι ηάβ-

ρΐιΐδ βδΐ, ηβηοε ρβΓ ηιιιηιΐοηι βα" εοΒοίΙίοιιεηι δυρΓ3-

ηιηηα'βηΒΓϋΐη ΓβΓυηι ηοαδί πιβηιι (Ιιιείιΐδ 6δΙ, δίιη-

ρίβχ 3α"60, ΙβηβΓ 61 ΊηβχεΓείΐαΐοδ πιβηΐβο,υβ ίηευίΐιι*

νίΐβη» ΐΓβηδΐεηβ, ηοη ίιι ϋδάβπι νβΓδβΙΟΓ, ίη ςυίοοδ

δΐιροΓίοΓεπι ίΙΙοιη νεΓδβιοΓοηι ΟΓβΐίο (ΙεηιοηδίΓβνίΐ,

• Ι Οογ. χν, 28.
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ιιΐ ίιΙεΪΓεο ηοη ηηιρϋιΐδ ]ιιχΐ3 ρΓοΙηΐηη ά ηουίδ Α στότερονάποδείκνυσθαι, κατά τήν προενεχθεΤαχν ήμΐν

αντίθεσιν, τδν μή μετάσχοντα τοΰ βίου τοΰ μετάσχον

τος καλώς. Τοΰ μέν γάρ κακία συνεζηκότος ού μόνον

6 άπειρόκακος αν εΓη μακαριστότερος, άλλα κα\ 5

μηδέ την αρχήν παρελθών εις τον βίον. Τοιούτον γάρ

χα\ περί τοΰ Ιούδα δια τής Ευαγγελικής φωνής έδιδα-

χθημεν, ότι έπ\ των τοιούτων κρεΐττον τοΰ κατά

κακίαν ύφεστώτός έστι τδ παντελώς άνυπόστατον.

Τφ μέν γάρ διά τ6 βάθος της έμφυείσης κακίας είς

Απειρον παρατείνεται ή δια τής καθάρσεως κόλασις,

τοΰ δέ μή Βντος πώς αν οδύνη καθάψοιτο ;

ι•.ρρη<πΙίοηεηι ΙιβαΙίοΓ εδδβ ΟδΙειιιΙηΙιΐΓ ίδ α,υί νϊικ

ρηΠίεερδ ηοη Γυίΐ, εο ςαί ρΓχεΙβΓβ ρβηϊεερδ β,|ΐΐδ

Γιιϊΐ. Νβηι οο ηιιΉίοιη ςυί ειιιη νΐΐϊο ηεηιιίιί3υυε

νίχίι, ηοη ιηοπΌδίηίρΙβΧ, νίΓιία,ιιε 36 ηιβΠΐίχβχρβΓδ,

νοπιηκΗίηπι ϊ$ ΓοΓβίΟη ^ιιϊ ηβε ρΓΟΓβυδ ψιίιίειη »Ι>

Ίηϊΐίο ρΓοάϋΙ ίη τϊιαπι, υβΗΐίοΓ Γυεπί. Τα!β εηίηι (Ιβ

ίυιΐβ αυοαυε ρθΓ Ετ3η§β1Ϊ03η) νοεεηι αΊάίεϊηιυδ ',

ηιιοιΙ ίη ΙηΙίΙιιΐί ίδ αυί ρεηίΐυδ ίη ι-επιηι η.ιΐιιι-.Ί ηοη

οβί, εο ψιϊ ειιηι νίΓιοδίΙαίε ρβΓνβηίΐ ίη Γβπιηι ηηΐιι-

Γβηι, ιηείίοι-β εοηαΊιίοηβ δϊΐ. Νηπι ίΙΙί ςηίάβηι οΐ)

ΐ?ΓθΙΊιιιι1ίΐ;ι!6ΐη ίηιιαίχ νίιίσδίοιίδ ίη ίιιΓιηίΐιιηι ρΓΟΓΟβαΐυΓ β& ςιιβΒ ρβΓ ρυι-ςηίίοηεηι Πι ροβηα, βυιη νβΓΟ•

(|ΐιί ηοη 6βΙ, ςυοπιοάο (ΙοΙογ ηιΙιιιι,όιό ροβκιΐ ?

ΟιιοιΙ 8ί φιίβ εοηιρ3Γ£ΐΐ ίπιπιαίυπιηι ίηΓηηιίιιηι Β Εί δέ τις προς τον χατ' άρετήν βίον κρίνοι τον νη-

νιίβηι ειιιη 63 φιχ δεειιηάΊιπι νίπιιίεηι .ΐξίΐιιΐ', Ϊ8

ιρνει-α ϊηΓηηβ ει ίηιροπυηιΐδ 681, ηυι 1ιυ]ιΐ5πιούϊ

ίιιιΐίιίο άϋ Γβουβ υΐηΐϋΓ. Ιηΐειτο£38 βΓβο ευ,ϊυδ Γβί

ζΓβΙίϊ ίη 63 ίβίαΐβ ςυίδ 6 νίο δΐΐϋάυεϊΐιΐΓ, ςυίιΐ ρει•

Ιιοε ϋίνίηη ββρίβηΐία ρΓονΉΙοηιΙο εβνβΐ ? Οιιοιΐ βί άβ

Ηίδ ηιιίάΌιη οΊεβδ (|ΐΐ33 ΠΙφΙϊιιιιιιη ρ.ιηιιιη 3η;υιιηΙ,

εί ίϋείΐ'εο » ρ3Γβηΐί»ιΐδ άβ ηιοΐίο ΙοΙΙιιηΐιιτ, ίιη-

ηιβπίο ιιΐ3ΐίΐί:ε ορεπιπι 3 ϋεο Γ3ΐίοηβπα ΓβροβεΒδ,

φΐί εβ ΐ|!ΐ;ι• ίη Ιιγιγ ρβπβ ηοη ι-οείβ ΓβεΙα βιιηΐ, ίη

ίίΐ:ϋ(Ίΐιιι: :ι•υ»οϊι. δίη βιιίβηι αΙίαυίδ, είκιιιΐδί άίΐί-

βεηΐβΓ βιΙΰεεΙαΓ βΐ ειΐΓβΐυΐ' 3 ρπΓβηΐίΙηΐδ, νοίβςυββΐ)

ϋΐαΌιη ρΓο 60 $ΐικΙίο80 δΐΐδείρίαηΙιΐΓ, νίΐ» Ιηιηεη

ρηνίίεβρδ ηοη εδί, πιογοο 3<1 ιτιογΙοπί υδπηβ ίηνβ-

ΙεδεεηΙβ (φΐο<1 δοΐϊυδ Ιιηπιϊ ιΐυΐιίο εαυδΧ 681), ηβηε

πιώδη κα\ άωρον, άωρος 6 τοιοΰτός έστι τοιαύτη κρί-

σει περ\ τών δντων χρώμενος. Έρωτ3ς ουν ςτον

χάριν έν τούτω τής ηλικίας ων τής ζο>ής ύπεξάγε-

ται, τί διά τούτου τής θείας σοφίας προμηθουμένης.

Άλλ' εί μέν περί τούτων λέγοις, δσα τής παρανόμου

κυήσεως Ελεγχος γίνεται , καΐ διά τοΰτο παρά τών

γεννησαμένων εξαφανίζεται, οΰκ είκότως άν τών τής

κακίας έργιον τδν θεδν άπαιτοίης τδν λόγον, τδν τά

μη καλώς έπν τούτω γεγενημένα είς κρίσιν άγοντα.

Εί δέτις και άνατρεφομένων τών γεννητόρων, κα'ι βι'

επιμελείας θεραπευόντων, χα\ δι' ευχής σπουδαζόν

των, όμως ού μετέχει τοΰ βίου, κατακρατοΰντος μέ

χρι θανάτου τοΰ ά^ωστήματος (8 μόνης τής αιτίας

αναμφιβόλως εστί), ταύτα περ\ τών τοιούτων είκά-

ύι! Ι:ι1ί1)ΐΐδ εοη]β(ΊιΐΓ3ΐη Γηείιηιΐδ , ηαοιΐ ρεΓΓεεΙίε ζομεν, δτι τελείας έστι προνοίας, ού μόνον γεγονότβ

ρΐ'οτϊάεηΐίχ δίΐ, ηοη ιηοίΐο ιηοΓΐ)θδ εοηΐΓ3εΐο» ειι

ι•ηι•β, νεΓηηι βΐϊοηι ηβ 3η ίηίΐίο ςυίύβηι ρΓΟΓδυδ 3ΐί-

ςαίδ ίη Γευυδ νβΐίΐίβ νεΓδεΙυι-, ρΓονίύεΓβ. Υβηβϊιηϊΐ*

εηίηι βδΐ βιιηι ςυί \ά ςυοϋ ΓιιΙϋΓυηι 681 36ςυβ βΐηυε

ρΓδβΙβΓΪΙυηι εο^ηονίΐ, ρΓΟ^Γβδδυηι νίΙίΕ ίηΓβπΊίδ 30"

ρβΓΓβεΙίοηβηι ριοΐιίί^τυ, ηβ ιμιοιΐ νί ρπε-κ'ϊ,ι ηιαίιιιη

ιιηίηιηιΙνοΓδίιηι εδί ίη εο ηι» ίΐα νίεΐιιηΐδ ΓυίδδεΙ,

ροιΊίο'ΐΛΐϋΓ, ηΐφιβ εί ηιιί 63 νοίιιηίαΐβ 3Γΐ)ίΐΓίθ(]υβ

νίεΐϋπΐδ Γιιίδδβΐ,νίΙϋ ηβςυίΐίβεςυβ ιη.τίοιΊη νίΐβ Γιαί.

Λίιμιε Ιιυηε ίηίβΗεείηπι δίηιίΙίΐυαΊηβηυαάαηι Γβείΐβ

ΓυβΓΐΐ βχρΓΪηιβΓβ βΐηιιβ ΓβρΓ.τδβηΙβΓβ. 8ίΙ εηίηι,

εχεηιρίί ςΐ'ηΐίη, βχ οηιηί ΒβηβΓηείυοΓυηι ορίραπιιη

ςαοάϋβηι 3ε άυΙ)ίυιη εοηνίνίδ εριιΐιιηι ρΓοροδίΙυη ;

Ιππε ρΓ3?8ΪΙ εχ εοηνίνίδ ίδ ίΐιιί εχβείε ειι]ιΐδΐ|ΐιε

ιΐ3ΐυΓ32 ρΓορπειβΙειη ιιοτογΊΙ, ηπί<1 Ιβΐί ςηί^επι

ΐειηρβΓβηιεηΐο οίο,ϋβ εοηιρίεχίοηί εοιηηιοιίιιιιι. ο,ιιίί!

ίΐΐ'ΐιι ηοχίιπη εί ίηεοιηπιοιίιιηι δίΐ, 3ΐ1ιΓιΐ3 8ΪΙ ίίειη

Ιιιιϊε ειιηι απι Ιογϊι.ιΙο ρο1ο$ΐ3δ εΐοηΊείιιιη ιμιοιίιΐηηι,

ιιΐ 3(1 51ΠΙΙΠ ηιΐιίΐΐ'ίιιιιι βϋιιιη φιίιΐοηι ιιΐί εί Γπιί

ηρροδίΐίδ 8ίη3ΐ, βΗαηι νβΓο ρΓοΙιίϋεβι, ει οηιη'ο

ϋιε'οΐ 3ΐ1 Ιιοε, ςιιο φΜ5ί|ΐιβ δυο ΐεηιρεΓβηιεηΙο

:ιΐ»1ιιβ εοηιρίεχίοηί εοίιιιηοιΙ» εοηνεηίεηΐίαςιιβ αΐ-

Ι'ιιιρβί, ηβ νβΐ ιιιογΙιο οΐιιιοχίπδ ρβΓ 6δεπ1εηΐ3 ηιβίο-

Π3ΐιι πιογ1)ο αι1]ίείεηδ εοιιίΙείαΐυΓ, νεΙ ^ο^υδι^ΟΓ

ίηεοιιιπιοιίο εί!)θ πιοΐεδίίηιιι βχ Ιιμμιογιιιιι .ιΙιηηιΙ:ιη-

Γιη εοηΐι-αίιαΐ ηΐο,υβ ΙβοΟΓβΙ; ίη Ιιίδ ηΐϊηιιίίΐ νίηοΐεη-

Ιί* :κ1ι1Ίγ Ιιι«. νεί βχ ηιεάΊο εοηνίνίο βι1ιιε»ΐιΐΓ, νεί

εαηι ίηείρίΐΐ ίηβΙΐΓί.ΊΓί, νεί ίη Γιιιειη ιιβηυβ ρεηηα-

θεραπεύειν τά πάθη, άλλ' όπως άν μηδέ τήν αρχήν

τις τοις άπηγορευμένοις έγγένοιτο προνοεΐν. Τον γάρ

έγνωκότα επίσης τψ παρεληλυθότι τδ μέλλον , έπι-

κωλύειν είκδς τήν έπ\ τδ τέλειον τής ζωής τοΰ νηπίου

πρόοδον, ώς άν μή τ?| προγνωστική δυνάμει τδ κατα-

νοηθέν κακδν έπ'ι τοΰ μέλλοντος οϋτως βιώσεσθαι

τελειωθείη , καν γένηται τω τή τοιαύτη προαιρέσβι

συζήσεσΟαι μέλλοντι ϋλη κακίας δ βίος. Υποδείγματα

δέ τινι (Ιάδιον άν εϊη παραστήσαι τδ νόημα. "Εστω γάρ

καθ' ϋπόθεσιν παντοδαπή τις ευωχία προκειμένη τω

^μποσίο), έπιστατείτω δέ τις τοιοΰτος τών δαιτυμό-

νων, οίος ακριβώς είδέναι τά τής έκαστου φύσεως

ιδιώματα, κα\ τί μέν κατάλληλον τή τοιαύτη κράσει,

τί δέ επιβλαβές κα'ι άνοίκειον ■ προσκείσθω δέ τούτω

χα\ αυθεντική τις εξουσία, τοΰ κατά τδ ίδιον βούλημα

τδν μέν τίνα μετέχειν τών προκειμένων έ£ν, τδν οέ

άποτρέπειν, κα\ πάντα ποιεϊν, ώς άν κατά τήν εαυ

τού κράσιν έκαστος τών καταλλήλων προσάπτοιτα,

Ινα μήτε 6 νοσώδης έπιτριβείη, προσθε\ς ϋλην διά

τών εδωδίμων τή νόσω, μήτε 6 ε.ϋρωστ6-ΐρος κάμοι,

είς πληθωρικήν άηδίαν έκπίπτων τή καταλλήλω τρο

φή• έν τούτοις ή μεσοΰντος τοΰ συμποσίου τις τών

τή οίνοφλυγία προσκειμένων έξάγηται, ή έν αρχή ών

τής μέθης, ή μέχρι τέλους παραμένη τω δείτ^/ω.

ταΰτα τοΰ έπιστάτου οίκονομοΰντος, ώς άν εύσχημο-

νοίη διαρκώς ή τράπεζα τών έκ πληθώρας κα\ μέθη.

καΐ π.αραφοράς κακών καθαρεύουσα. "Ωσπερ ουν τήι.

τών ήδυσμάτων κνίσης αποσπώμενος ούκ έν ήδο<ή

Μ»ΙΙΗ. χχνι, -»ν
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«οιεΐται τών χαταθυμίων τήν στέρησιν, άλλ' άκρισίαν ,\ ηβαΐ ΐη «ίι:ιι.ί, Ιικε ίΐα ρΓ*Γεεΐο 3(ΙπηηΪ8(Γ3ηΐ6, πι

τινά τοΰ έπιστατοϋντος καταγινώσχει, ώς φθόνω τιν\

χα1, ού πρόνοια τών προκειμένων άπείργοντος. Εί δε

προ; τους Ετι άσχη μονούντας τή παρατάσει τής μέθης

βλέποι έν έμέτοις κα\ καρηδαρίαις κα\ τω παραφθέγ-

γεσθαί τι τών ού δεόντων, χάριν ομολογεί τώ προ τοΰ

τοιούτου πάθους της άμετρου πλησμονής άποστή-

ίαντι. Εί δή νενόητσι ήμΓν τδ υπόδειγμα, ρ"άδιον αν

«Γη προσαγαγείν τδ έν τούτω καταλη-^θέν ήμΐν θεώ

ρημα τφ προκειμένω νοήματι. Τί γαρ τδ προκείμενον

ην ; "Οτου χάριν δ θεδς, πολλής ούσης τοις πατράσι

σπουδής φυλαχΟήναι έαυτοϊς τδν τοΰ βίου διάδοχον,

άωρον πολλάκις έν τφ τέλει τής ηλικίας έα τδ τεχθέν

άναρπά'εσθαι ; Πρδς οΟς έροΰμεν τδ συμποτικδν

εκείνο υπόδειγμα, ότι τής τοΰ βίου τραπέζης πολλήν τε

ιιιιΙΙιιιιι ι; χ α1)υιΐ(1:ιη1ϊ» ιιίψιο β!>ΓΪοΙ»Ιβ ιιι<•ηΓΐ8<|ΐι<;

(Ι«'ρΓ3ναΓιοηβ ηκιΐιιιη εχβΐβίεηδ ίη ιιιοΊίο π•1ίιιψι;ι-

ΙΙΙΓ, 80(1 ρβΓ|)βΙΙΙΙΙ8 (ΙβΟΟΓ 61 1101108(38 111 11101183

8βΓνο»υΓ. <}ιΐ8πΐ3(1πιοάιιιη ϊβίΙϋΓ β'ι ςιιϊ :ι ιιϊϋοΓβ

εοηϋΐηιείιΐοηιιη 3νεΙΙΐΙιΐΓ, ρΓΪνηΐίο βΟΓυιη ςυκ εοπίϊ

ΒϋιιΙ, ίη£Γ3ΐ3 :ιΙ(|ΐιο ίιψιοιιικίιι 881, αίψιβ ΐπίροΠϋ-

ηίΐ3ΐΪ8 λο ΐβπ)οηΐ3ΐί3 οιι]υδΐΐ3ηι ρΓ3εΓβί•ΐιπη οοηάεηι-

π:ιΙ, (]υ38Ϊ ϊιινϊϋία φι:κΙ;ιιιι εί ηοη ρπ>νΐ(1εηΙΪ3 ηΐι

3ρρθ3Ϊ!Ϊ3 :ιιοοιιΐοιη. δεά $ί ηιΐ βοβ ΐ|ΐιί ρΓθΓ0§3ΐΐο-

110 εΙ)ΓΪ0ΐ3ΐΪ3 νοπίΓΠΐΙο, οαρυΐςΐΐβ £Γ3ν3ΐιΐηΐ ]:ιι:1;ιιι-

άΌ, 30 ΙοηιοΓβ (|Η3Β ηοη ιΐβοβΐ ρΓοΓβΓοηϋο, οΐίηιη

1111111- 80 ΙϋΓρίΙΟΓ {ξΟΓΟΠίΟβ Γβ8ρίθΪ3(, £Γ3ΐΪ3Π1 Ιΐα1>β1

οι ψή, ηιιΙο(|ΐι;ιιη Ιηϋα δΐΐιΐ αοοΉΙοιοιιΙ, ηΐ) ίηιιιιοιίο-

Γ;ιί.ι ιορίεΐϊοηβ ευιη ρΓοΙιΐυιιεηΐ. 8ί ίμίΐιιτ βΐιηΐΓι-

Λ παντοδαπήν τών εδωδίμων την παρασκευήν έχού- " Ιυϋο 3 ηυ1)Ϊ8 ΐιιΐοΐΐοοίβ 831, Γαοϋε ΓυεπΙ ϊιι 03 οοηι-

στ»; (νόει δέ μοι κατά την όψαρτυτικήν έμπειρίαν μη

πάντα τφ τής ηδονής μέλιτι τά τοΰ βίου καταγλυκαί-

νεαθαι, άλλ' Εστίν δπου κα\ τοις αΰστηροτέροις τών

συ μπομάτων τήν ζωήν έπαρτύεσθαι , οία δή φιλοτεχνοΰ-

σιν οι τών περ\ γαστέρα κα\ θοίνην ηδονών τεχνίται,

τοις δριμυτέροις , ή άλμώσιν, ή παραστύφουσιν τάς

ορέξεις τών δαιτυμόνων άναρ^ιπίζοντες)• έπε\ οΰν ού

δια πάντων έστ\ τών πραγμάτων μελιειδής δ βίος, άλλ.'

Εστίν έν οΤς άλμη τδ δψον έστ\ν, ή στύψις, ή έξώδης,

ή δηκτική τις κα\ δριμεία ποιότης έντριδεϊσα τοις

πράγμασι, δύσληπτον ποιεί τήν καρυκείαν τοΰ βίου,

πλήρεις δέ οΐ τής άπατης κρατήρες παντοδαποΰ κρά-

μχτος* ών οι μέν τδ φυσώδες πάθος δια τοΰ στύφου τής

ρΓθ1ιοιΐ83ΐιι » ιιοΐιί;; ^ [>< ■<• 1 1 1 .ι ι ϊ οιχΜίι αά ρΓοροκϊιυιη

80113111η :ΐ('('οιιιιηιιιΙ;ΐΓ(•. Οιιίιΐ οηίιη 0Γ8ΐρΓορο8ίΙιιπι?

(Ιιψίϊ γοϊ ςΓ3ΐΪ3, ευπι ρΐιιΐ'ϊιιιιιιη 8ΐυι1ϋ ρ:ΐΓοιιΙβδ ϊιι

Ιιογ ροιΐ3ΐιΙ, υΐ »ιι:ιπιιιι 8Ϊ1)ϊ Ι;κ'ΐιΙΐίΐΐυιιι 8ΐκ-εο33θΓ

Π'ίϋΐ-νοΙιΐΓ, Ι)οιΐ8 53ερε 3η1ε Ιοιιιμιι» 30 ρπυιιιαίιιπ:

ϊη ϊιηροιΙΌοΐη ;εΐ:ιΐ<; 3ΐ)πρΐ 8ΪηίΙ ίιΙ φιοϋ ιιηΐυπι 081 ?

1ΙΪ3 αυΐ Ϊ1;ι ίηίοιτυ^ιηΐ, ΓοΓεΓειηιΐδ οοηνίναΐεηι ΐΐ-

Ιλιιι κίιιιϊΐίΐιιιΐίιιοιη, (|ΐιικ1 ευιη ηιυΐΐιιηι αο ν.ΊΓΐυηι

οκοιιίοιιίοι ιιιιι ίΐ|Ί|ΐ;π;ιΐ!ΐιιι νίΐχ 11101153 Ιι:ιΙιι::ιΙ ( ΐη-

Ιε11ΐ£εαυΐεηι ηιΐΐιΐ βεουηύ'υιιι ρει-ίιί:ιιιι Γβί ειιΓιηβπηι

3ΠΪ5(|υε εοιιάίεηιΙοΓυιη οίΐιοπιιιι, ηοη οηιηο8 νίι.ο

ρ3Γ(εβ νυΐιιρίίΐΐϊβ ηιεΙΙο αΊιΙεεβεείΌ, 80(1 :ι1ϊιιι1ιί

εΐίίΐιιι :ΐ(,θΓΐιίοι,ίΙιιΐ8 ο:ι*>Π>ιΐ8 νίΐιιηι ι:ιιιπ1ιιί, ι[ιι:ιΙϊη

άτ=άτης έμποιοΰσιν, οϊ δέ εις παραφοράν τους έμπιόν- „ ιιίηιϊπιιη αΓίίΩοοδ νοίυρίαΐυηι 3(1 ερυΐ33 εί τεηίΓΟίη

τις έξεχαλέσαντο, άλλοις δέ τών πονηρώς χτηθέντων

τδν ϊμετον διά τής αίσχράς άποτίσεως άνεκίνησαν.

'&ς άν οδν μή έπιχρονίζοι τ|) τοιαύτη τής τραπέ

ζης παρασκευή δ μή δεόντως τφ συμποσίω χρησά-

μενος, θάττον εξάγεται τοΰ τών δαιτυμόνων πληρώ

ματος, κερδαίνων τδ μή έν έκείνοις γενέσθαι, ών ή

άμετρία τής άπολαύσεως τοις λαιμαργοΰσι πρόξενος

γίνεται. Τοΰτό έστιν δ φημι τελείας είναι προνοίας

κατόρθωμα, τδ μή μόνον συστάντα θεραπεύειν τά

πάθη, αλλά κα\ κωλύειν πρδ τής συστάσεως. "Ο δή

κα\ περί τοΰ θανάτου τών άρτιτόκων ύπενοήσαμεν,

ότι ό λόγο» τά πάντα ποιών ύπδ φιλανθρωπίας αφ

αιρείται τής κακίας τήν Ολτιν, μή διδοϋς χαιρδν τη

προαιρίσει τή διά τής προγνωστικής δυνάμεως γνω-

ρετΓιηεηΐϊυιη εχεο£ίΙβηΙ οι ΐΐ'3εΐ:ιιιΐ, νβ! :κ γιοιΊΙιιιβ,

νοΙ 8.ιΐ3υ(;Ίηθ8ί8, νεί 38ΐΓΐηβεηΙί1>υ5 βρρείϊΐυβ εοιι-

νίνηιιιιιι οχείΐαηίοδ) : (ΐιιοιιί.ιηι «ι^ο ηοη ροΓοηιηίη

ηε^οΐίβ (ΐΠΊί'ί:ιιριο νίΐ;» 6υ3νΪ3 ει ]ικίιιμΙ:ι 681, 30(1

ϊη :ιΙί(|ΐιί1ιιΐ3 (:ΐί:ιιιι 83ΐ83πιεη1υηι ου3θηΐιιηι 08(, νεί

»3ΐΓΪεΐίν3, νεί 3εεΐ083, νεί ηιοΐ'ϋηχ ηυχϋαηι εί 30ΓΪ3

(|ΐι:ιΙίΙ:ΐ5 111^0813 , οϊ ΓεΙ)ΐΐ3 ϊπΐΓΪΙ:ι 8αιιιρΙΙΙ (ΙίΠίεϊ-

Ιί,'ΐιι οΜΊε'ιΙ νίΐιο είΐιιιιιι εοηιϋΐυιη, ρίοηί Ίίοιιι ν;ιι ϊ:ι:

ιηίβΙιΐΓΧ ΙΊήικΠ', 0Γ310Γ65 8ΐπιΙ : (|ΐιοπιιη αΐϋ

φήιΐοηι ϊιιΠίΐΐίοιιϊϊ νϊΐϊιιιη ρεΓ Γα8ΐυ8 Γγ;ιιιιΙοιιι ΐιι^ο•

ιιοΓηηΐ, αΐϋ νοπι ϊη 1ειηβΐ'ίΐ3ΐεηι :κ: νεε0Γ(1ί3ΐη

(Ιι/νοι.'ΐιιΙ 008 (ΐιιϊ ίηιΐι'ιΐιοιίηΐ, ηΐϋκ ίίοιιι ιικιΐο (]ΐι:ο-

8ίΐοπιιιι νοηιίπιιιι ρεΓ Ιπι•|κ'ΐιι βοΐυΐίοηεηι ιηονεηΐ.

Νβ (:ΐ'ΐ;ο ΐη ιηΐί πιεηβοε 3ρρ»Γ3ΐυ (Ιιιιΐίιι> ϊπιιιιογο-

ρισΟείση διά τών Εργων έν κακίας έξοχη δειχθήναι λ Ιιιγ, €|ΐιϊ ηοη τεείβ 30 (ΙεεεηΙεΓ εοηνίνϊο ιιΐ:ιΙιπ•, εϊ-

οία έστ\ν, όταν πρδς τδ κακδν τήν όρμήν έ'χοι. Πολ

λάκις δέ τήν σεσοφισμένην τής φιλαργυρίας ανάγκην

διά τών τοιούτων ελέγχει δ συνιστών τδ τοΰ βίου συμ-

πίσιον, ως αν, οΐμαι, γυμνδν τών ευπρόσωπων προ-

καλυμμάτων τδ τής φιλαργυρίας άρ^ώστημα φαί-

νοιτο, μηδεν'ι παρα-ετάσματι πεπλανημένψ συσκια-

ζόμενον. ΦασΙ γάρ οί πολλο\6ιάτοΰτοταϊςτοΰ πλείονος

έπιθυμίαις έπιπλατύνεσθαι, ώς αν πλουσιωτέρους τους

εξ αυτών γεγονότας ποιήσαιεν, ών ελέγχει τήν νόσον

ιδίαν ουσαν, ούκέξ ανάγκης έγγινομένην, ή άπροφάσι-

στος τών άτέκνων πλεονεξία. Πολλο\ γάρ οδτε Εχοντες

διαδαχήν έπ\ πολλοίς οΤς έμόχθησαν, οΰτε έν έλπίσι τοΰ

σχεϊν δντες, αντί μυρίων τέκνων πολλάς επιθυμίας έν

|αυτ«ς παιδοτροφοΰσιν, ούκ Εχοντες ποΰ τήν άνάγ-

Ιί»3 είΙιιεΐΙυΓ εχ οεείυ 3ΐςυε εοπ8035υ ιοπνίνηπιπι,

ίιΐ Ιικ τί Γαείεηβ , ηυοιΐ ίη ΠΙα ηιοίεβιία αΐηυε ΐιπ-

])ί1ικϋιιι: ηοη νΐ'.ΓβοΙιιι-, ι|Ι1.ίιίπιι ιόπιιιι ίιιπιιο<1ι:ι;ιΙ;!

δυιηρίίο 1ιβ1Ιυοιιί1ιΐ8 εοηο.ΊΙίιιΐΐ'ίχ 6Χ8Ϊ8ΐίΐ. Ηοε εβι,

(μιοιΐ ϋίεο ρβΓίεεΙα: α!ΐ|ΐιο :ι1ΐ8ο1ιιΐ.ιι ρΐ'ονίιΐΓΐιΐίχ

ορυβ ε88ΐ•, ηοη βοΐυηι εοηΐΓ3εΐο3 ειΐΓ3Γβ ιιιογ1>03,

νοππη εΐΐίΐιη ριοΙιίΙιοΓο ηιιΐοφίηιυ οοιιΙιμΙιοιιΙιιγ.

Οιι,•ιιη βϋεο ορίηίοηεηι εΐίβηι άβ ηιοπε ϊη/αηΐΐαηι

ηιο. Ιο η.Ίΐοηιιιι Ιι:ι1ιοιιιιΐ8 , πυοϋ 18 ςαί Γ3ΐίοηε

οιιιηΐβ Γ:ιείΙ, Ιιιιιιι:ιιιϊΙ»ΐο ;ιιΙ(1ιΐ€ΐιΐ8 νϊιϋ» ηιβΙεπβηι

ΒΐιΙειΊ, 8ρηίίιιιιι Ιεηιροηβ νοΙιιηΐ»Ιϊ ρεΓ νϊιη ρτίε-

8< ίηπι ηοΐ3ΐ3Β ε( 3ηίπΐ3(1ν6Γ89β ηοη 03Π8, ιιΐ ρεΓ

ορι•Γ3 Ίη ηεηυϊΐϊχ νίΐϋηιιε εχεε11εηιϊ3 (ΐ8ΐοικΙ;ιΗιι•

ιιιΐϊΐίβ 8Ϊ1, οιιιη 3(1 ηκιΐιιηι ϊιιιροΐιιιη Ικιΐιοαΐ ε( εϋα
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οΐιιιιι. 5:οροηυιηβι•ο ηηίοπι ρβΓ Ιιι^υδίηοιίί οΐίηιΐϊ Α κην τής ά,οόωστίας ταύτης έπανενέγκωσιν. Εί δέ τίνες

033115 δ'ιηιιιΐίιίαι» βΐφΐε ρΓχΙβηβαιη ιιναιίΐκο ηοοβδ-

δίΐαίβητι ίΐι-μιιίι ϊ$ φή νίΐχ οοηνίνίιιη) οοηδίίΐυίΐ, η!,

ορίηοΓ, ηιΐ(ΐ3(υ$ δρεοίοβίβ ρΓβείΡχΙίυιΐδ .ίο νοίαιιιοη-

\\α ;ιν;ιι•ίΐϊ;η ιηΟΓυιιβ ηρρ3Γ6»1 ιιιιΙΙο Γαίβο Ιο$»ιι-

ηιβηΐο ο1ιιιιηΙιι•:ι1ιΐ5. Ναιη νιιίςο ρίοηςιιε ;ιίυιιΐ,

ίι!ι ίΐ'ι.ο βε 0(ΐρί(1ίΐ3ΐί ιτιιι ηιιμνίιιΓι ίιιΊιιΙ^,το, ιιΐ

(ΓιΐίοΐΌδ οχ 8686 ηαΐοδ γοι]ι1;ιιιΙ, ψιοηιιη ιηοιΊ)ΐιηι

ρΓορπυπι 6580, οι βχ ηεοεβδίΐβΐβ ηοη ίηηβδοί 31'βΐιίΙ

ίηοχοιΐ83ΐ)ίΙΪ5 ηνβπΓι» οοπιηι ςπ'ι 1ί1)ει•ίδ οβγοιιΙ.

ΜπΙιί βηϊηι οιιιη ηβο 1ιπ1)03ηΙ ιηιιΐίοπιιη 1α1)0Γβ

ρ:πΊοπιιιι Ιιοηοπιηι $ύοοθ88θΓ68 , ηβο :\Πφΐ3ΐι<Ιυ

1ΐ3ΐ)Ίΐιιπΐ5 0880 80 βροΓοηΙ, ρΓΟ ίηΩηίΐίβ ΙίηβΓίδ ιιιυΙ-

(38 ίηΐηι 8086 οιιρί(1ΐΐ3(ο8 ηΐιιηΐ, ηοη Ιΐ3ΐ)βηΐ08 ίη

ςιιθ8 6οηΓθΓ3ηΙ Ιιιψίί ιηοιΊι'ι ηεοβδδίΐ3ΐοπη. φιιοιΐ δι

φΐί ! 1 1 , 1 1 . ' III νίΐ3 νθΙ'83Ι11ΙΙΓ, 30 (1θΐΙϊΐ3 θρ0Γ3 ΟΟΠδΙίΙ-

Ιικμιο οπιιΐβΐΐ'δ, Ιπκ'βδ βίςιιβ ΙνΓβηηίοί 8\ιηΐ, οιηη'ι-

χαχώς έπιδημοΰντες τώ βίψ, τυραννικό! τε κα\ πι

κροί τήν προαίρεσιν, πάσαις άκολασίαις δεδουλωμέ-

νοι, θυμώ παραπλήγες, φειδόμενοι των ανήκεστων

κακών ούδενδς, λησταΐ καΐ άνδροφόνοι, κα\ πατρίδων

προδόται , ή ει τι τούτων έστ\ν έναγέστερον ( οίον

πατροφόνοι τε χαΧ μητρολώαι, κα\ παιδοκτόνοι , καΐ

ταϊς παράνομοι; μίξεσιν έπιλυσσώντες) , ο! τοιούτοι

τίνες δντες, έν τη κακία ταύτη γηράσκουσιν • πώς

έρεΐ τις συμβαίνειν ταύτα τοις προεξητασμένοις ; Εί

γάρ τδ πρδ ώρας άνάρπαστον, ώς αν μη εις τέλος

κατά τδ υπόδειγμα τοΰ συμποσίου τοις πάΟεσι τής

ζωής ταύτης έλλαιμαργήσειεν , προνοητικώς ϋπεξ-'

άγεται τοΰ βιωτικού συμποσίου ■ τίνος χάριν δ τοι

ούτος μίχρι γήρως έμπαροινεΐ τφ συμποσίω, πονη-

ράν έαυτώ τε καϊ τοις συμπόταις ττιν τών κακών

έωλοκρασίαν έπισκεδάζων ;

1)115 Γι1>ίάΊηϊ|>ιΐ8 οΐιηοχίί, ΪΓηοιιηιΙίβ ρποΐρϊΐοδ, α ηυΐίο ίηοιιι•3υί1ί ηιβίο 3θδΓιηοιιΙοδ, Ιβίτοηβδ, ηοιηίοίοΌ;,

ρηΐΓΪηε ρΓοιΙι'ΐΟΓΟδ, 30 5Ϊ ςυίιΐ 1)18 βδΐ άΌΐεδΙβϋίΙίιΐί, ηιβ^'ΐδνο ηβίβπϋΐη 61 βχεβΟΓβηιΙυηι ( νβΐϋΐΐ ρ3ΐτίοί(1;ε,

ηΐ3ΐΓϋηι ριιΐ83ΐοΓβδ, ΙίυοΓΟΠιπι ΐηΙοΓΓβοΙΟΓβδ , 61 ςαβϋβηι φΐβδί Γβ1»ίβ ηιβηΐϊδ Ιββίΐηΐδ νείίΐοδ οοηουυίΐηβ

δοοιβηΐβ* : φΐι ουιη (ηΐεδ «ιΐοο δϊηΐ, ίη Ιιηγ. ηΐ'φΐίΐί.ι βΐιιυβ νίΐίοδίΐβΐβ οοιιδβηοδουηΐ : φίοιηοάΌ <1κίΊ

»1ϊγ|ιιϊ£ Ι)5βο οοη^ΓυοΓβ ει οοηνεηΪΓε ουιη ϋδ ςμι»; δυρΓβ φΐχδίιβ βίςιιε (ΓβοίβΟ δυηΐ? Νβιη 8) ίδ ςυί ρΓ5Β-

ιιι η Ι ιι γο ;ι1)ΐ ίρίΐπΓ, ηο ]πχΐ3 δίπΓιΙίΙικΗηεηι οοηνϊνϋ 3(1 (ϊηβηι ιΐδφίο ίη νίΐϋδ Ιιιφίϋ νίΐιο ςυβδί ηοΙΙιιεΙιΐΓ

ηΐφίο ιΙ(Ίι;ΐ(Ί ΙιρΙιιγ, ]ΐΐ'ονϊ•Ι.ι ηιια<1αιη οαυίίοηο 30 ηβηβνοίβηΐίβ εχ νϊΐαΐϊ δΐιυϋυοίΙιΐΓ οοηνίνίο : ηιι» άβ

ο.ιιΐίη, ηιιϊ Ιβΐϊδ 651, υδςιιο 3(1 δβηβοΐυΐβπ) ΐιι οοηνίνίο (1β1)3οο1>3ΐιΐΓ, ηοχ'οπι Ιηηι $ΊΙ)ί , Ιυηι οοηιροΙΟΓίοαδ

61 οοηνίνϊί ιηηίοι-ιιιη 0Γ:ιριι1:ιη) οΟΊιηιΙεηδ ?

δο(Ι οιιγ, ρΓΟΓδίΐδ Ίΐ)ί]ΐιίδ, ηυηο ηιιίιίοπι ρΓονϊ(]3

1)θηονο1οηΙΪ3 .«ιιΐκΐιΐι.'ιΐ εχ νϊΐ ;ι ρπυδφίαηι ρεΓ

ιιιιιΙιμιι νυΐιιηΐ'35 ροΤιοΪ3ΐΐ!Γ, ϊΙΙπηι νεΓΟ ΓβΓιηηηΚ

ΐ3ΐοιη ΓιβΓί, ιιΐ ηιοϋιΐ8 ίρδί 6δδθ( ροηίκΐδ ηβΐυπ) ηοη

6850 ? ΛιΙ ηοο ιΙιμι) ο]ιΐ5ΐηη(Ιϊ ηυβηιϋαπ) ϋοηίςηίο-

γΊ1ιιι5 οΐ 3οηιιΊοΐ'ί1)(ΐ8 Γαιίοηεηι Γειίιίειηιιβ, η»οι1 δχ-

ρεηικηεΓΟ νΐια εοΓυιη ηιιΐ Ιιοιιο νίχεηηΐ, βΐϊηπι ίίβ

ςυί εχ ι'ρδϊδ ηβΓι δυηΐ, οααδ3 ιηοΙίοΓίδ οοηιΙΊΓιοιιίδ

ι.•5ΐ. ΛΙ'1',η; 8θχοεηΐ3 Ιιοπιηι εχ ιΐίνίηη 8θΓΪρΙυΓ3

ΙεδΙίηιοηΐα δυηΐ, α,ιιίΐκΐδ ηροΓίο (Ιοοοιπιιγ ε]υδ οογο!

1)θηοΓιοϋί[ΐιο (ριοιΐ (Γι^ιιί 3 ϋοο οοηδοφίυιιΐιιτ, οΐίβιη

οχ Ιρδϊβ ρΓοςοηΊΐοδ υη3 ρβηίοίροδ οβδβ. Ιΐηικ! εοη-

Ιεηιηβηο'3 βυΐβιη δΟΓδ ΓιιεπΙ βΓιαηι «Ιίοϋϊ ϊηιρειίΐ-

ιηεηΐο ίιιϊδδο αά π)3ΐίΐί3ΐη οι ηεηυϊΐίηπι ςιιί ]ιι\ΐ;ι

Ί1ΐ3η') ηηιηίηο \ίοΐιιπΐ8 ΓυίδδεΙ. 8βά (]ΐιοηΪ3ΐη Ι)ίο

ίη τείιυδ ΊηοεΓίϊδ οταΐίο οοη]οοΙυπ5 υΐίΐιΐΓ, ηυΙΙιΐδ

οηιηίηο τερΓεΙιεπάει, δ'ι ίη ηιυΙ(38 ρβΓίεδ οοιι]ο-

εΐιΐΓ3 ηιοηίοιη (1ί(1ιιοίΙ. Νοη βοΙιιπι βηϊηι βιιοΐοηΐιυδ

Άλλα διά τί, πάντως έρεΐς, τδν μέν προνοητικώς

ύπεξάγει τοΰ βίου πρ'ιν τελειωΟήναι διά τοΰ κακοΰ τήν

προαίρεσιν, τδν δε καταλείπει γενέσθαι τοιούτον, ώς

δίμεινοναύτω είναι τδ μη γενέσθαι όλως; Πρδςδέ τούτο

τοιούτον τίνα τοις εύγνωμονεστέροις άποδώσομεν

λόγον, δτι πολλάκις ή ζωή τών ευ βεβιωκδτων κα\

τοις έξ αυτών αιτιατού βελτίονος γίνεται. Κα\ μυρίαι

τούτων έκ της θεοπνεύστου Γραφής αϊ μαρτυρίαι,

βι' ων σαφώς διδασκδμεΟα της παρά τού θεού γενο

μένης τοις άξίοις κηδεμονίας χα\ τοΰςέξ αυτών συμ-

μετέχειν. Άγαθδν δ' άν εϊη κεφάλαιον κα\ τδ έμπο-

διόν τινι πρδς κακίαν γενέσθαι τώ μέλλοντι πάντως

κατ' έκείνην βιώσεσθαι. Έπε\ δέ τών άδηλων 6 λό

γος ενταύθα καταστοχάζεται, πάντως ουδείς αίτιάσε-

ται, πολλαχή τοΰ στοχασμού τήν διάνοιαν άγοντος.

Ού μόνον γάρ τοις καΟηγουμένοις τοΰ γένους εΓποι

τις αν τδν θεδν χαριζόμενον ύπεξάγειν της κακής

ζωής τδν κατ' αυτήν βιωσόμενον, άλλ' εί κα\ μηδέν

§6ΐ)θΠδ 8Γ31)Πθ3ηΐ6ΐη Οβυιιι (ΙιχθιϊΙ ηΐίηιιίχ οχ ϊηι- ρ εΓη τοιούτον ίπ\ τών πρδ ώρας άναρπαζομένων, ού-

ρΓθ1)α νϊΙ-Ί 3ΐι1)(1ιιοεΓ8 εαηι (,υϊ ΐη βη νίοΐυηΐδ Γυίδ-

801, νοΓυηι οΐϊηιη δϊ η'ιΐπΐ ο]ιΐδηιθ()ϊ δί( ίη ϋδ, ςιιί

ρποηιηΐυτο 3ΐ)Γίρίιιιιΐιιι , 1ΐ3ΐιά 3ΐ)5υΓ(Ιιιηι Γιιογϊι

ιιρίΐΙ.ΊΙ'ϊ 3ΙΓΟ0ΪΠ8 30 ροΐ'ΪΙΊΐΙΟδίΐΙδ ί1Ιθδ 8656 111 νίΐίθ33

νίΐί @08ΐυΓ08 ΓυίδδΟ, ςυβηι ίϋοπιηι (μιοηκμιπηι, ςιιί

οΙ) νίΐ.-πιι ιιρφκιπι βΐιριο ίηιρΓπΙιηηι ηουί1ί(3ΐί Γιιο-

ΐ'ϊπΐ. Ν3ηι ιιΊΙιΊΙ (Ίογϊ δϊηε 0<ό εχ ιηιιΐιίδ Γείχιβ <1ί-

(ΙΊοίιηιΐδ : Γΐιτδυιη υεγο ηοη Γοιΐιιίΐ:ι εδβε, ηεο

Γ3(ίοηε οβγοι-ι) 03 φκο (ΙίνίιιίΙιΐδ ηιΙιηίηίίΐΓβπΙιιι•,

ηβηιο ηοη οοηοβδδεπί, δοίοηδ ςιιοιΐ Οβιιβ Γβιίο 3ο

83ρίεηΙί3 051, ει οηιηίδ νΪΓΐυβ ηο νοΓίΐββ. ΝίΙιίΙ

:ιιιΐοηι Γ3ΐίοηίδ, Γ3ΐίοηο 03γοΙ, ηοηυο 83ρίβηΐί8 3ΙΊ-

φ\\Α ίηδϊρίοηδ βδΐ, ηοςπο ΐιιιιι νίηιΐδ, Πιπί νβπΐ3δ

βιΙιηίδΟΓίΙ »ΐφΐο δΐΐδΙιηιιοΓίΐ ίιΙ πυοϋ οιιηι νΪΓΐυΐο

δέν άπειχδς οϊεσθαι, τδ χαλεπώτερον δν εκείνους άν-

τιλαμβάνεσΟαι τοΰ κατά χαχίαν βίου, ή τούτων Ικα-

στον τών έπ\ πονηρία γ•;ωρισθέντων παρά τδν βίον.

Τδ γάρ μηδέν άθεεί γίνεσθαι, διά πολλών έγνώχαμεν •

τδ δέ αΰ πάλιν μή τυχαία τε καΐ άλογα είναι τα θεό-

Οεν οίκονομούμενα, πάς άν δμολογήσειεν, είδώς δτι

δ θεδς λόγος έστ\, κα\ σοφία, κα\ πάσα αρετή χα\

αλήθεια,... τδ μή ένάρετόν τε χα\ έξω τοΰ άληθοΰς

καταδέξαιτο. ΕΓτε ουν κατά τάς είρημένας αιτίας

άωροί τίνες άναρπάζονται, εΓτε τι κα\ Ιζερον παρ&

τά εΐρημένα εστί, τδ πάντως έπι σκοπψ τώ βελτίονι

ταύτα γίνεσθαι συνομολογείσθαι προσήκει. Ο'δα δέ

τίνα καΐ λόγον Ετερον παρά της τοΰ Αποστόλου σο

φίας μαθών, δ-.' ον τίνες τών κατά κακίαν ύπερβαλ
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λίντων κατά τήν εαυτών προαϊρεσιν ζήσαι άφείθη- Α εοηίιιηοΐυηι, 30 νεπίηΐίδ ραιΊίεορδ ηοη ΓαεπΙ. 8Ίνί

ίι,'ίΐιιΐ', βεευηαΊιιτι ]ηιιι άϊείβδ ε3ΐΐ838, ρπηίΗΐιίΓΟ εισαν. Γυμνάσας γαρ ΙιΛ πλέον τήν τοιαύτην διάνοιαν

έν τφ πρδς "Ρωμαίους λόγω, κα\ άνΟυπενεγκών έαυτώ

τδ έκτου ακολούθου άντιτιθέμενον, τ6 μή άν ευλόγως

έν α'.τία τον κακδν Ιτί γενέσθαι, εϊπερ θεόθεν ϊχει

τδ χαχδς είναι, ουκ αν γενόμενος πάντως, εΓπεράδού-

λητον ήν τω έπικρατοΰντι των δντων ■ ούτως άπαντα

τφ λόγω, διά βαθυτέρας τινδς θεωρίας τήν άνθυπο-

ςοράν ϋπεκλύων. ΦησΙ γάρ τδν θεδν έκάστω τδ κατ'

άςίαν νέμοντα, Ιστιν όπου κα\ τη κακία δ'.δόναι χώραν

ΙτΑ σχοπφ τφ βελτίονι. Τούτου γάρ Ενεκεν εΓασε γενέ

σθαι, καΐ τοιούτον γενέσθαι τδν Αίγύπτιον τύραννον,

ώ; αν τή εκείνου πληγή ό Ισραήλ παιδευθείη, δ πο

λύς εκείνος λαδς. κα\ πδσαν τήν έξ αριθμού περίλη-

ψιν διαβαίνων. "Ισως γάρ τής θείας δυνάμεως διά

:ιιιΐι: Ιειιιρυ.8 αΐίηιιί .ιΐιπρ'ιιπιΐιιι-, δίνε ςιιίιΐ εΐίβιη

βΐίιιιΐ ρΓίείβΓ βα φιββ <ϋεΐα δΐιιιΐ, ε«ι , 3δδοηΙίπ εοη-

νβηίΐ, 1ΐ3βο ίηΐεηΐίοηε βΐη,υο ρΐΌΓβυδ εοηδίΐίο Πρ.γϊ

ιηοϋοΓΟ. Νονί αιιίεηι φκπιιιΙ.ιιιι εΐΐαιη βϋαιη νβΐίο-

ιιιμιι, ψκιιιι 3 83ρίεηΙΪ3 Αροδίοΐί ιΙίιΓιεί, ρρι- ο,ιιαπι

ηοηηυΙΙίβ, α,ιιί ηβηυϊΐϊα εχοεΙΙεΓεηΙ, 3(1 :ιι1ηΙππιιι

μιιιιιι νίνεΓβ ρεηηίβκιιηι ΓιιΐΙ. βιιιη ΐΓ3εΐ38δε( εηίηι

ϋίιιΐίιΐδ ε]ιΐ8πιθίΙ"ι δβηΐρπίίηηι ίη Ερϊδίοΐβ 3(1 Κοιηα•

ηο8, εΐ εχ οιΙνβΓδο δΐι1ι]εεί88εΐ βίηί ίιΐ φΐού ει

εοηβεηυεηΐία ορροηεΙ>3ΐιΐΓ, ηοη ]3ΐη ηιτιρίίιΐδ τεείβ

βεειίδηπ ιικιΙιμιι, δίηιιίϋεπ) ύίνίηίΐιΐδ ΙιηΙιο.ιΐ, υ»

ηι:»Ιιΐ8 8ίΙ, ηιιί ρι-ΟΓδίΐδ ΓιιΙιιπίδ ηοη ΓιιίδδεΙ, 8Ϊ ηο-

ΙιΓΐ88εΐ Ϊ8 (]ΐιί ροΐίΐιη- ΐΐ'ππη υηίνεΓ83Γυηι : βίο οο-

πάντων χωριζόμενης, κα\ πρδς τδ εϋεργετεΐν τους Β εκιτίΐ ΟΓαΙίοιιί ρβΓ ρΓοΓιιιηΙίοΓΡίιι φίαιιχίΒΐιι δρεειι-

άξίους ίκανώς έχούσης ■ έπε\ δε πάντως έχρήν άποι-

πισθήναι της Αιγύπτου τδν λαδν εκείνον, ώς δν μή

τις αϋτοίς γένοιτο των Αιγυπτίων κακών κατά τήν

τοϋ βίου πλάνην κοινωνία, τούτου χάριν ό θεομάχος

ίκεΐνος ό έπ\ παντί κακώ δνομαστδς Φαραώ τή ζω])

των ευεργετούμενων συνανέσχεν τε καΐ συνήκμασεν,

ώς αν της διπλής τοΰ θεού ενεργείας έφ' έκατέρων

μεριζομένης άξίως τήν γνώσιν τώνδύο λά6η ό Ισραήλ,

τδ μεν κρεϊττον έφ' εαυτού διδασκόμενος, τδ δέ σκυ-

Ορωπότερον επί τών διάκακίαν μαστιγου μένων όρων,

ώς τφ ύπερβάλλοντι τής σοφίας είδότος τοϋ θεού καΐ

τδ κακδν τή τοϋ αγαθού συνεργία μεταχειρίζεσθαι.

Χρεία γάρ τφ τεχνίτη (ε! χρή τδν άποστολικδν λόγον

ζι\ διά τών ημετέρων λόγων βεβαιωθήναι), χρεία τοί-

Ιίΐΐϊοιιειη, ορροδίιΐοιιεηι Βοΐνεηβ. ΑίΙ εηίηι Ρειιηι

ειιίφιε ϊι! ιριο όί£ηιΐδ είΐ, ΙπΙηιοηίοηι , λΓν-ιιΜ

ηεηιιϊΐκε φιοιμιε ΊηίειιΙίοηε βίπυε εοπδίίίη (μιοιίαπι

ηιεΙίοΓε Ιοοιιη ιΙπγο. ΙάεΪΓεο εηίηι ρπδδΐιηι εδδβ

η3δεί, βίςιιε ηιίεο Ιαίοιη ηΐδεΐ νΕ^νρΐίπιη ίΙΙιιιη

Ι)τ;ιιιηιιηι, ιιΐ ίΐΐίιΐί ρΐ3^3 1δΐ•;ι«.Ί τηιιΐΐυδ ϊΐΐβ ρορυ-

Ιυ8 οιηιιειηηιιο εχ ηυπιεΓΪδ εοΐΐεείβηι εηηιρΓεΙιεη-

δίοηεηι εχεεάεηδ, εηκΙίΓεΙιΐΓ εΐ ΐηδίϊ Ιιι ογοιηγ. Ν:ιπι

(ΐιηι ;ι:ιμιη1ίΐ(•Γ (Ιίνίηη ροΐεηΐϊβ ρεΓ οιιιηίη εοβηο-

6031η Γ, οΐ 3(1 1)οηεΓ;ιείεη(Ιιπη ίϊδ (]:ιί ιϋ^ηΐ δίπιΐ,

δΐιΙΓιεϊειίδ 8ΐ(, ει 3(1 ρυηίΐίοηεηι ηε<]ΐιί(ϊχ Γΐειιΐΐηδ

ει ηοη (ΙεβίΙ, ςιιορΪ3ΐη οηιηϊηο οροΓίβϋαΙ ροριιΐυηι

ίΙΙιιηι ιΐΐ'ίικ'ΐ εχ ^Ε^νρΙο, ηε <|ΐι;ι 0Ϊ8 /1•;»νρΐϊ(ΐι•ιιη»

ιιι.ίΙοι ιιηι, ί|ΐιο(1 3(1 νίΐοε εΓΓΟΓεηι 3ΐΙίηεΙ, οοηιπιυιιίο

ννν τφ διά τής τέχνης προς τι τών βιωφελών έργα- Ο εοιιίηςίοψιε 3εεί(1εΓεΙ, ιοΌϊγοο 3ΛνεΓ83πυ8 ϊΐΐε Οοϊ

λίίων τυπούντι τδν σίδηρον, οϋ μόνον τού ευκόλως τη

τ.ίχνη εΓκοντος 'κ τίνος φυσικής άπαλότητος, άλλα

χάνλίαν άντίτυπος ό σίδηρος ή, καν μή ^αδίως διά

τ^ρδς έκμαλάσσηται, κα'ι πρδς τδ σκεύος τών χρησί

μων τοΰ βίου τυπωθήναι τφ άνυπείκτω τε χα\ στε^όφ

μή οΤός τε ή, κα^ τούτου ή τέχνη επιζητεί τήν συν-

εργίαΊ». Άκμονι γάρ χρήσεται τφ τοιούτω, ώς ταΐς

επί τούτου «ληγαΐς τδν ενεργή τε καΐ άπαλδν προς τι

*ών χρησίμων άποτυποΰσθαι.

ρΓΟρΙεΓ οιιιιιειιι ηεο,ιιΐΐΐβιιι ιιοιμΊιι:ιιμ8 ει ιιοΙιίΙΊΐαίιΐδ

ΡΙΐ3ΐ•3ο, ίιι νϊΐ3 εοΓϋηι ([ΐιϋιιΐδ 1)εηβ Πε»3ΐ, ει εχοΓ-

Ιυβ εβί, ει Πογιιϊι, ι:1 άυρίϊεί εΟΐείεηΐίβ 1)ι:ί ίη

υΐηδηυε (ϋκίπΐιιιΐη }υδΐ»ιη ιιΐΓΪιΐδηηε εοςηϊΓιηηεηι

ΙβΓΒοΙ ΒοεϊρβΓεΙ, (Ιιιηι ϊά ςυϊάεπι, ςιιοά ηίοΐϊυβ 0Γ31

ίη βείρδο (ΙΐδεεΓεΙ, ΐΓΪβΙίυβ 3υΐεηι ϊη ϋδ (]υί οΙ>

ηρ(|ΐιϊΐΪ3ηι εΐ ιιι:ιϋΙΪ3ΐη Π»@εΙ!3ΐι:ιηΙιΐΓ, νϊιΙβΓβΙ, ειιιη

εχεεΙΙεηΐΪ3 83ρϊεηΐίχ 8ΐι:ο ϋεαβ ιιίηιιπιπι εΐϊβηι

ηιιιΐιιιη ηο" 3(1]ιιναη(1ιιηι Ιιοηιιιη ΐΓβεΙβΓε βΐ βεοοηι-

ιιιιχΙμγο 80Ϊ31. Οριΐδ ειιίηι οπιΐ αΠϋίοί ( 81 εΐϊαιη ηοΐΐΓίδ νειΊιίβ βροδίοΐίευιη δεηηοηεηη εοηΓιητοΐ'ϊ

οροΓίεΐ ), οριιβ ϊβίΙυΓ ργλΙ ρεΓ ηιΊεηι εχϋΐκίεηΐί Γεπιιιιι ;ιιΙ υΐϋε (|ΐιθ(Ι(1αιη νίΐιε ϊηδίηιηπεηΐυηι, ηοη

8οΙϋηι εο ο,ιιοιΙ εχ ιιηΐιιπιϋ ί|ΐι;κΙιιιιι (εηεή13ΐβ 30 ηιοΐΐίΐυιΐίηε Γαοϊΐβ :ιι•ιϊ (ιίΙιτγΙ, νοπιιιιεΙί»ηι δι 3(1-

ιηοϋυιη ϋαπιηι, Γί^ίίΐιιπι αίφιο ΓεδίδΙεηδ ΓεπΊΐηι 8Ϊι, εΐϊαηίδϊ ηοη Γηείΐο ρεΓ ΐςηειη ηιοΐΐεδεβΐ, εΐ 3(1

:Ίϊ(|ΐιοι1 τϊ(χ ηεοε8δ3Γίυπι ϊηδ(ΓυπιεηΙυη) ο!> Γεηί(εηΙΪ3ηι :ιο. ΓίΓΓηίΐυάίηειη λιι,ιπι εχευιΐί 30 Γοπιι:ιγΊ

ηοη ρθ88Ϊ(, ε(Ϊ3ΐη 1ιυ](ΐ8 3Γ3 :ιιΙ]ιπιιεηΐιιιιι ΓβφιίπΙ. Ναηι ρηι ίηεαοΌ 1;ιΙί ιιίοΙυΓ, π! ΊεΙίουδ ϊη εα Γβιηιιιι

Ιίηεπιηι εΐ 3(1 ορυβ βρίυπι αά Ά\\(\\\οά αΐίΐε ϊη8(ΓϋΐηεηΙυιη ομιηΙηΙιιγ βΐ ο(Γοι•ηιβΙιΐΓ.

Άλλ' έρεί τις, δτι ού πάντες παρά τδν βίον τούτον Ο 8ειΙ (Ιϊεεί αΐϊηυϊδ, ςυο(1 ηοη οηιηεδ ίη Ικιε νϊΙΛ

της εαυτών μοχθηρίας άπέλαυσαν • ουδέ γάρ οΐ χατ' δικέ ηεηυϊ1ί% ρο3ΐΐ38 (ΙοηΙ : ηηηι ηεε ηυϊ δεεαικίυηι

άρετήν βιοτεύοντες έν τή ζωή ταύτη τών τής αρετής

Ιδρωτών άπώναντο. Τ£ ουν, φησ'ι, τούτων είναι τδ

χρήσιμον έπ'ι τών έν κακία άτιμωρήΐως βεβιωκότων ;

Παραθήσομαί σοι κα\ πρδς τούτο λόγον, τών ανθρω

πίνων λογισμών ύψηλότερον. Φησ\ γάρ που τής έαυτοΰ

προφητείας δ μέγας Δαβ'ιδ, μέρος τι τοις έναρέτοις

ευφροσύνης κα\ τδ τοιούτον είναι, όταν άντιπαραθεω-

ρώσι τοις οίκείοις άγαθοίς τήν τών κατακρίτων άπ-

οιλειαν. ι Εϋφρανθήσεται ι γάρ, φησ\, ι δίκαιος, δταν

Β]} έχδίκησιν άσεβους, τάς χείρας αυτού νίψεται έν

νΪΓΐυΙεηΊ ([ΐικίοπι νϊνιιιιΐ, ϊη 1ι:χ• νίΐ;ι τΪΓΐιιΐίβ βικίο-

πιηι ΓΓυεΙιΐδ εηρϊπηί. Οιιηπι ει-^ο, ίικμιίΐ, ϊη Ιιΐβ

"ΓιϋΐΜΐΐϊΐη (|ΐιί ίη ηεα;ιιί1Ϊ3 ίιηριπκ: νίχιτιιηΐ 083β

ι1ίεεηιιΐ8? ΛιΙίΙπηηιη 1ί1)ί ίη ιιιιΜίιιιη πιΐίοποϋΐ «Ίϊηιη

3(1 Ιιοε Ιιπιιιιιιιίδ εοξίΐαΐίοηϊυυβ 30 ΓαΐϊοοΊηαΐϊοηί-

ϋιΐδ δΐιΐιΐίιηίιιιτηι. Λίι ειιίηι ιηη^ηυδ Π»νί<1 ίη η,ιιο-

ι1:ιηι Ιοοο 803! ρΓορίιείίίΟ, ρηιΊεηι Γ|ΐιηιικΙ;ιιιι ΙχΙίΙίχ

Ιιοε ί|ΐιο(|ΐΐβ νίτΐυΐε ρι-.ΌΐΙίιίδ 68$ε, 8ί β Γε^ίοηε βυο-

Γ 1 1 1 1 1 ΙίΟΙΙΟΠΜΙ) ΟρρΟδίΙ» (ΐ3ΙΙΐη:ΐΙΐΙΓΙΙΙΙ1 ρεΓηίείε ΙΙΙΓ3-

(ραο εοηδίϋεΓβηΙ βΐ ίηΐεν 86 εοηιρ.ίΓεηΙ 3ΐηυε εοα
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Ιβικίίΐηΐ. ι ί;> 1;ι1ιίΙιΐΓ ι οηίηη, ϊηηιιϊΙ, « ]ιΐδΙι>5, ειιπι Α τφ αίματι τοΰ αμαρτωλού • » οΰχ ώς έπιχαίρων τοις

νίϋεπί υΐιίυιιοιιι ιιιιρϊϊ ; ηι.Ίηιιβ δΐιβ8 ΙηναΙιϊι ϊιι 33η

};ιιίηο ρβοεαίοπβ '• : » ιιοη ςυοά ίηδίιΐΐβΐ άΌΙοιϊοηβ

ιιΚΒΓβιιΐίιιιη, $0(1 ιμιοιΙ ΐιιηε ιηαιίιηβ εοςηοεεαΐ βΐ

ηιιίπκκΙνοΠβΙ ίιΐ φίοιΐ βχ νπΐιιΐο ιϋ^ηίδ αοοοίϊΐ.

ί>ϊ§ιιίΙϊεαΙ οιιίιιι ρβΓ • 1 ί * - Γ : » ν οι ■|ι;>, ψκκΐ εοηΙΐΆποτυηι

βχ 3(1νεΓ80 εοιιιρ3ΐ-;ιΐίο αοοοδβίο 1.ιΊίιί;ε ίίςυβ ϊηΟΓβ-

ιηβηΐιιη) νίιΊυΙβ ρΓχιϋΙίδ εχδίδΐίΐ. Να πι ροΓ Ίά, ([ΐιοιΐ

ύίχίΐ, ι Μπηπβ ίη βαη^υϊηε ρεοοβίοπδ Ιηνηι, ι Ιπι-

]ϋ8ΐιιοϋί ηουίδ ρι-χηβΐ δεηΐεηΐίβπι, ςιιοά ριιπίαβ

ΐ"]ιι•» ίη νϊΐα 3εΐίοηΪ8 ίη ροΓίΙΐΐίοηβ ρβεεαίοΓυπι

ϋβηιοηδίΓαΐαΐ'. Ναιη Ιαναηΰϊ ιΐϊεΐϊο ρυηΐβΐίβ βρβ-

οίοιη ει ίιη3§Ίηβηι $ϊ§ηίΙίε3ΐ. Ιη 63η§υίηβ ;ιηΐοηι

ιιεηιο ΙαναίιΐΓ, 8β<1 ροΙΙυϊΙυι* ει ϊηηυϊηαίιΐΓ : ίΐβιμιβ

ροΓ Ιιεε ρ1.ιηιιιη Πι, φκχΐ ιοπιιπ 3εειΊ)3πιπι εχ 3(1-

νεΓδΟ <:(ΐπιρ;ιι:ιΐίο νίΓΐιιΙίδ 1)ε;ιΙίΐιΐ(1ίηοηι ϋεηιοη-

8(Γ3ΐ. ΟοηΐΓΐΙιεηϋβ 881 ίβίΙιΐΓ οτβΐίο ίη 03ρίΐ3, ιιΐ

ίηιείίβεΐυδ βίςιιβ δεηΐεηΐίχ, α,ιιβδ ΐι»οΐ3νϊιΐΗΐ5 βίςιιβ

δοπιΐιιΐί δΐιηηΐδ, ηιοιηοΓκι: Ιΐ3υά (ΙίΠίειιΙΙεί' ηκιικί.ιπ

ροδδίηΐ. Ν:ιηι ίιηιηηΙιΐΓβ ιηθΓ8 ίηΓαηΙ'ιιιηι ηβςηβ ίη

ιΐοίοπίηΐδ 3ε ηκΒ8ΐίΐΪ3>ε88β ευπι φιϊ βίο νϊνβΓβϋββίίΙ,

ϊιιίεΙΙίςοηιΙιιηι β88ε ηοίαίβ δΐι^εηΐ, ηεςιιβ ίη ρβΓΪ

ιρβαιη εΐ εη<1επι εοικίίΐίοηε ;ιο δοτίβ νβΓββη ειιιη

ίίδ ςυ'ι ρεί' οιηηεηι νίΓΐιιίειη ίη Ικιο. νίΐ;ι ριιΐ£3ΐί

8ΐιιιΐ , ρΓονί(1εηΐί3 ηιεϋοτί οχδυρβΓβηΙίβηι νϊΐϊοπιηι

ρΓοΙιίοεηΐβ ϋεο ίη ϋ8 ςυί ίο νίεΐιιπ Γυίδδβηΐ. ΟικκΙ

αυΐεπι ιιοηηυΐίί ιηαίοπιηι (Ιίυΐίιιβ νίνυηΐ, ί<1 ϊοιίιϋ-

Ι3πι 8βη1εηΐί»ηι ηοη δΐιηνεηίΐ. Ν;ιιιι ίη £Γ3ΐΪ3ΐη ρ.ι-

ιοιιΐιπιι ηιβίιιηι ίη ίΠί$ ΊιιιροιΙίΙιΐΓ 3ε ρΓοΙιίηεΙιΐΓ :

τών άνιωμένων όδύναις, άλλ' ώς τότε μάλιστα γνωρί

ζων το έξ αρετής τοις άξιοι; παραγινόμενον. 1η-

μαίνό'. γάρ διά τών είρημένων, δτι προσθήκη τής ευ

φροσύνης κα\ έπίτασις τοις έναρέτοις γίνεται ή τών

εναντίων άντιπαράθεσι;. Τό γαρ ειπείν, ότι < Τάς

χείρας έν τώ αίματι τοΰ αμαρτωλού νίπτεται, »

τοιαύτην παρίστησιτήνδιάνοιαν, δτς τ6 καθαιρόμενον

αύτοϋ της κατά τήν ζωήν ενεργείας, έν τη1 άπωλεία

τών αμαρτωλών διαδείκνυται. Ή γάρ τοΰ νίψασθαι

λέξις, καθαρότητος έμφασιν διερμηνεύει. Έν αίματι

δέ ουχί νίπτεται τις, άλλα μολύνεται • ώστε διά τού

του δήλον γενέσθαι, δτι ή τών σκυθρωπότερων άντι-

παράΟεσις τήν της αρετής μακαριότητα δείκνυσιν.

Συναπτέον τοίνυν επί κεφαλαίω τδν λόγον, ώς αν

β εύμνημόνευτα γένοιτο τά έξητασμένα νοήματα. Ή

γάρ άωρος τελευτή τών νηπίων οΰτε έν άλγεινοίς

είναι τον οΰτω τήν ζωήν παυσάμενον νοεϊν υποτίθε

ται, οδτε κατά τδ Γσον τοις διά πάσης αρετής κατά

τδν τήδε βίον κεκαθαρμένοις γίνεται, προμηθείς

κρείττονι τοΰ θεοΰ τήν τών κακών άμετρίαν κωλύον-

τος έπ\ τών μελλόντων ούτω βιώσεσθαι. Τδ δέ έπι-

βιώναί τινας τών κακών, οΰκ ανατρέπει τήν άποδο-

θεϊσαν διάνοιαν. Τϊ| γάρ πρδς τους γεννησαμένους

χάριτι τδ κακδνέπ' εκείνων ένεποδίσθη• οΤς δέ ούκ τ]ν

τις έκ γονέων πρδς τδν θεδν παό^ησία, ουδέ τοις έξ

εκείνων τδ τοιούτον επί της ευεργεσίας εΐδος συμ-

παρεπέμφθη • ή πολλφ χαλεπώτερος τών επί κακία

γνωρίμων ό κωλυθείς διά τοΰ θανάτου γενέσθαι κακδς

ηυίΙ)ΐ!8 αιιΐοηι ιιιιΙΙιικ 3 ρ»ΐ'οιιΙίΙιιΐ8 :ιι1 Οοιιιιι πιΐίΐιι» έφάνη αν, είπερ άκώλυτον έσχε τήν πονηρίαν ή εΓ

6Γ31, ηε αά εοβ ηυί(1βηι ςυί εχ ίρβίδ ρΓ0"ΐΐ9(ί βιιηΐ,

3ΐιιρΙίιΐ8 ο]ιΐ8ΐιιοιΙί ΙιεηεΠοίί (|βηιΐ8 ιιιηι ΐΓίηδίιΓιΙΙί-

Ιιιγ; η ιι ι ηιιιΐΐο $*νίθΓ οΐ 3ΐΓθείθΓ ίΐΐίδ ςιιί οΐ) ηε-

(|ΐιίΙ::ιιιι ηοΙ)ΐ1ε8 8υηΙ, νίδΐΐδ Γυίδδεί ίβ ηυίρετηιΟΓ-

Ιοιιι ιηηΐυδ Ποπ ρΓθ1ιίΙ)ίΐιΐ3 εδί, δίηυίιίεπι ΓιΙιεΓαηι,

εχρειίίιβηι, εΐηοη ρΓ8βε1π83ηι ηεηιιίΐϊβιη 1ΐ3ΐ>υίδ$εΐ:

:ιιιΙ βί €|ΐι ι εΙΪ3ΐη 3(1 Μΐηιηιυιη ηεηιιί1ί»3 ηιοϋυιη

ρΓΟ^ΓΟϋδί δίπι Ι, ηρθ8ΐοΓκ:;ι 0οιιΙοιιιρ1:ιΓιο Γοιη, (Ιβ <]υ;ι

(|ΐι:νπιΐϋΐ8, εοηδθΐ3ΐυΓ, (|Ι10ιΙ ΙΐίΐΐΓίΓΙΙΙΜ ίδ (]Ιΐί 0Ι1Ι1Ι13

ειιιη δ3ρίεηΙΪ3 ΓβείΙ, εΐίβιη ριτ ΠΊβΙυηι αϋηυ'κΐ οοηί

(Ίΐίι οίο ί>οΐ3ΐ. 0 1 1 1 > < 1 δι (]ΐιίδ οΐίαιιι ίη ηεηιιίΐία ;ιΙ(|ΐιε

τίνες καΐ είς τδ άκρότατον τής πονηρίας μέτρον

προσεληλύθασιν, ή αποστολική θεωρία παραμυθεΐτα,ι

τδ ζήτημα, ώς είδότος τοΰ πάντα έν σοφία ποιοΰντος

κα\ διά τοΰ κακοΰ τι τών αγαθών κατεργάσασθαι.

ΕΙ δί τις κα\ έν πονηρία τδ άκρον έχει, καϊ έπ' οΰ-<

δί<Λ χρησίμω, κατά τδ (5ηθέν ήμΐν υπόδειγμα, παρά

τής τοΰ θεού τέχνης κατεχαλκεύθη, τοΰτο προσθήκη

τής ευφροσύνης τών ευ βεβιωκότων γίνεται, καθώς

ή προφητεία νοεϊν υποτίθεται, όπερ ού μικρδν έν

αγαθοί; δν τις λονίσαιτο, ουδέ τής τοΰ θεοΰ προμη

θείας άνάξιον.

ϊιηρΓθ1)ίΙ»Ιε ΓαβΙϊ^Ίαιιι 3ε νοπίεεηι ΙβηεΙ, 01 ]υχ13 ρΓορο8ί1.ιιη 3 ηοΐιίδ δίιηίΐίίικίίηεηι, αά ηυΙΙυηι υβυιη

;ι!> Αΐ'ΐε Οεί Γ»ΙΐΓίε»Ιιΐδ βδΐ, Ιιοε Ι«:ΐίΙί;ε βυΐ'ΐιπι ςυί Ιιοηο νϊχβπιηΐ αρροιηΐίχ ει ηϋιΐίΐηιιιοηπιιιι εχδίδΐϊΐ,

(]ΐιεηΐ3(1ιιιθ(1ιιηι ρτορίιβιϊα ίιιΙεΙΓιςεηάαηΊ ρΓοροηϊΙ, φκκΐ ίη 1)οηίδ ΙκιικΙ ρ;ΐΓ\ιι:η ηυίδ εχίδϋιηβνβΓΪΙ, ιιοε

ρΓΟτίιΙειιΐίβ Οεί ΊικΙίςηιιιη.

'* 1*831. ι.νιι. II.
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Ο06ΜΔΤΚΑ ϋϋΒΙΑ.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΪΣΣΗΣ

ΕΚΑΟΓΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΪΔΑΙΟΓΣ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΑΑΙΑΣ

Μετά τίνος επεξεργασίας περί της άγιας Τριάδος • δτι Αόγον, καΐ Πνεΰμα §χει 6 θεύς, κατά τάς

Γραφάς' Αόγο> έννπόστατον καϊ ζάντα, καϊ Πνενμα ώσαύτοις.

δ. Ρ. Ν. 0ΒΕ6ΟΚΠ

ΕΡΙδιΌΡΙ ΝΥδδΕΝΙ

ΟΕΙΕΟΤΑ ΤΕ8ΤΙΜ0Ν1Α ΑϋνΕΚδυδ Ιϋ^Οδ (1)

ΕΧ νΕΤΕΆΕΤΕ8ΤΑΜΕΝΤ0

ϋιιιη αάμεία ηηαάαιη ηίιΟΊοή ριούαίιωιε άε ίωιεία ΊήηΐΙαιε; φιοά ηειηρε Υιί-Ιήηι ει 8μϊΗιαιιι Ιια\>εαΙ Όεια

ιεαιηάιιιη 8α•ηΗηι•αι, νετύνηι αώίϊίΐεηί αίφιε υϊιειι», »1 8ρπΗηιη ιίιηϋϊίετ.

(ΙηΙβΓρΓΒΐβ εΐ βοηοΐίίβΐβ ίίϋΓβηΙίο Ζλϊλ^0 ν• «••— ΟβΗαοϋ., ΎεΙ. Β'ώΙ. ΡαΙτ. Ι. VI, ρ. 578.)

Λέγει Δα(ηδ έν δευτέρψ χα\ τριαχοστώ ψαλμώ•

ι Τώ Λόγω Κυρίου οί ούρανο\ ΙστερεώΟηιαν, χα\ τώ

Πνεύματι τοϋ στόματος αύτοϋ πάσα ή δϋναμις αυ

τών, ι Οΰ Λίγος ούν υπάρχει αέρος τϋπωσις σημαν

τική δια φωνητικών οργάνων έκφερομένη, ούτε

Πνεύμα στόματος άτμος, έκ τών αναπνευστικών με

ρών έξωΟούμενος, άλλα Λίγος μεν δ πρδς θεδν έν

αρχή, καϊ θεδς ών • Πνεύμα δέ στίματος θεοΰ, τδ

Πνεύμα της αληθείας, δ παρά τοϋ Πατρδς εκπορεύε

ται. Τρία τοίνυν νόει, τδν προστάττοντα Κϋριον, τδν

δημιουργοϋντα Λίγον, τδν στερΐού^τΛ, τουτέστι τδ

Πνεΰμα • την γάρ στερέωσιν, τδν άγιασμδν είπε καϊ

την συμπλήρωσιν. "Ινα δέ μάΟης ότι ού τούτω λέγει

τώ προφυριχώ, άλλα τω ένυποστάτω, δ αυτός άλλα-

χοΰ λέγει ■ « Άποστελεϊ τδν Λίγον αύτοϋ, κα\ τήξει

αυτά• πνεύσει τδ Πνεΰμα αύτοϋ, καϊ ρ"υήσεται ύδατα, ι

Λόγος δέ ανυπόστατος ούκ αποστέλλεται. Κα'ι πά

λιν ■ ι Απέστειλε τδν Λόγον αύτοϋ, καϊ Ιάαατο αυ

τούς, και ερ^υσατο αυτούς έκ τών διαφθορών αυτών. >

• Ρ«α1. χχχιι, 6. • ΡββΙ. εχι,νιι, 18.

(1) Εχδΐ3ΐ ηοο Ννδδειιϊ οριΐδίη οΊιο1>ιΐ5 ΥιιΙκ'ηηοε

Ιιίΐιΐίοΐΐιίίκη οοιϋαίιΐΐδ δϊ^ηαΐϊβ πιιηι. 451 οι ηιιιιι.

1907, <]ΐιο«ιιιι ρΓΪαιυβ ϋιιοβιιΐίβ οίΓο'ιΐβΓ ΜιΙιίικ-

οιιιιίβ 5«τίρΙιΐ5 681, ο Ι < ιιιιι ί>ί 1:ι η ϊ νβΓδ'ιοιιβ ϊ II οιη-

ηίϋα« ΓοΓβ εοηεοηίαΐ ; οΚεΐ' νβΓΟ δβχεβηίοδ βΐ ααι-

Α !)ϊοϊι ϋανΐιΙ ίη ρβαίιηο (πεεδίηιο δεευηίΐο : < ΥογΙιο

Ι)(ΐιιιϊιιί οοεϋ Ιίπικιΐί δαηΐ, 61 δρίηΐιι 0ΓΪ8 ο]ιΐ5 οιιι-

1118 νίΐ'ΙΙΙβ (Όι'ΙΙΙΙΙ ' » Ι;;ίΐΜΓ Υι.Ί 1)11111 11011 ΟδΙ ;ιιτΪΜ

ρβΓΟΙΙδδίΟ, Γβϊ Οΐ]ΐΙ>1Ί1κΊ δί^ΙΐίΙΐΓ,ιΙ ί VII , 0,1102 ρβΓ

ίΐ18ΐΙ°ΙΙΙ11θ11ΐ3 ν<ΚΪ8 ΟΐΙβΙΙΙΓ, ΠβφΙΟ δρίπΐΐΐδ εβί 0Π8

3)111113 , φΙ32 ΟΧ ρ»Ι'ΙίΙ)ΙΙ8 ΓΟϊρίΓ,ιΙίοΐΐίί 86ΓνίβΙ1ΐίΙ)ΙΙ8

βιιιίΐΐηΐιΐΓ, 80(1 \(•ι 1)ΐιιιι φικίοηι ββΐ ίιΐ ψιηιΙ ίη ρπιι-

οίρϊο βΓβΙ βρύο" Οουιη, 61 Πβϋδ βδΐ ; δρίΓΐΐιιβ νοΓο

01-Ϊ8 Γ)οί, δρ'ΐΓίΐιΐδ νβΓΪΐ3ΐΪ8, ςιιϊ 3 Ρ«ΐΓβ ρΓΟΟβίΙΪΙ.

Τιίη ίβ'ιΙιΐΓ ϊηΐβΐϋ^β. ]ιι1)βΐι1βηι οί ίπιρεΓαιιίοιιι ϋο-

ηιϊιιιιιη, (■ιγ:ιιιβ ΥοΓίιυιη , Ππηαηίοιη 61 8οΙϊι!:πιΙιίγ,

ιιοιιρβ δρΐΐ'ίΐιιιη ; Γιπιΐ3Γβ ιπίιιι ιΓιχϊι ριο βαηοΐίίΐ-

ΟϋΓΙί , 61 εοΐΐΐρΐϋΐ'β. ΙΊ 31ΐΐ6Ι11 8ΰΪ3$ Ι.);ι\ίιΙ(Ί11 (1ί-

06Γ6, οοβ1ο8 ηοη Ιιοο υογΙιο , ςυοιΐ ίη ρπιηιιηΐίη-

ΙίΟΙΙΟ εθη8Ϊ8ΐίΙ, βΓΙΙ13ΐΟ$ 6886, 86(1 60 φιοιΐ Γ6Ϊρ83

Β 8ΐιΙ)8Ϊ8ΐί1 , ίιΐί'ΐΐι :ι!ι!'ϊ 8Ϊ(, < ΚιιιίΐΙι.Ί ΥιμΊιιιιιι .-ίΐιιιιιι,

61 ΙΐςιιοΓαοϊοΙ 63 ; δρΪΓβΙιίΙ δρΪΓΪΙυβ ο]ιΐδ, οί (Ιιιβιιΐ

Λ(\\ιχ *. > Υ'βι•1)ΐιιτι βϋίβηι , ςυοιΐ δΐιΐΐδίδίοηΐίβ ο^Γβΐ ,

ηοη βωΐΙΙϊΐϋΓ. Ει πίΓδίΐδ, < Μίδϊΐ ν^ι-^ιιηι βιιιιιη , οι

ρΐίΐΐδ .1111105 3ηΙία,ΙΙΪΐ3ΐ6 8ΙΐρβΓ3ΐ. Τ13(]ΙΙ6 ΙΐΟΓΙΙΠΙ (|Ιΐί-

ιΐεηι ρΐ'ίιιιιπιι ίη ΝοΓιβ ηοβίπδ Γ6οοηΐίθΓ6ΐτι νοε.ιιηιΐ8;

ί'.ιΜ'ΐιιιιΙιΐηΐ νβΓΟ νΟίϋδίίΟΓΚΙΙΙ ; ΙΙϋΠΙ 3ι] ΙΐΐΓίΐ15(|11β

οοιίίείδ Ιίιΐΐ'ΐπ, (.ιΐίιίοιίϋΐιι νβΓδίοιιβηιο,ιιβ ηοδίΓβηι οοη-

ο'ιηηανίηιυδ.
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ΜίϊΓίνιι οο$, εΙ εηριιίΐ εοΐ ιΐο εοιτυρίεϋδ ί'οι η ιιι '.» Λ Κα\ πάλιν - ι Έξαποττελεϊς ~Λ Πνεΰμά νου, ν.Α

Υλ ιίιι-μι!», ι Κηι ϊΐΐιϊβ δρΪΓΪΙυηι Ιυυηι,εΙ ει•03ΐιυηΐυι•,

«Ι ι (•ιιον.ι1ρί« Γκεϊεηΐ Ιι•ιτ;ι: *. ι ι Ο,ιιίβ δΙΟΙΙΙ ίιι ΓίΓ-

ιηαηιεηΐο ΟοΜίϊιιϊ , εΙ ν'ιο'ίΐ ΥεΓηυιη β]υ« '* > ΑΙ νβΓ-

Ιιιιιη Ιιοηιίηίβ ιιιιιι εεπιϊΙιΐΓ. Υίϋβδ 3 Ι);ιν'ιιΙο ΥοιΙηιιη

ιΐίΐ'ί , ηοη αηο<Ι ηικίϊΐιι , ββά φίοιΐ ν'ιβιι ρβΓοίρίΙυΓ,

ιιίηιίπιπι, φίικΙ Γβίρκΐ 8ϋΙ)δίδΙϊΙ, η,ικιικίοφίίιίειιι

νειίιιιιη 8ΐιΙ)δΐ3ηΙΪ3 οιοηδ, Ιοοπιιι , ιιΐ ρ.ΊΓ εδί, ίιι

ϋεο ικϊι(ΐιίι Ιιαοει•ε. Νοδ εηϊιη ββπηοηε ηιΙ ιιιπΙιι.ίιιι

00115ΙΙΟΙΐ1(]ίΐΙΟΠ> ΟοίΙΟΓ ΪΙΙδίΓυχίΙ, βΐ υ Ι ρΟΓ 86ΓΠ10-

111*111 αΙΐΟΓ βΐΐεπυβ ιη•Ίΐΐι•ιιι ϊηΐεΐΐίςει-εηιιΐδ. ϋοηίεΠ

ηιιΐβιιι ιιοη'ιβ δρϊιϊΐιΐδ :κ1 εοτροιϊδ ςιιοαυβ εοηβΐϊΐη-

ιίοηεηι εοη$βΐ'νηηι1ηπι , (Ιιιιιι ηειηρβ 3ΐΙι•3ΐιϊΙυι• ηΐαηε

Ικιιιπίιιι•, ϊυ'ειηςυε Γ8δρϊι•ηΐηΓ ηε ΓβϋιϋΙυι• ; νβπιιη

<1β 1)(:ο, ςπι δοΐιιβ ΊηοοιροΓβυβ βδΐ, ηοη ροδδυηιυδ

κτισθήσονται, κα\ άνακαινιεΐς το πρόσωπον της γής. »

ι Τίς Εστη έν ύποστηρίγματι (2) Κυρίου, χα\ εΤδε τον

Λόγον αϋτοΰ ; ι Λόγος δέ άνθρωπου οϋ θεωρείται.

Όρας, δτ; οΰκ άκουστδν , άλλ' όρατδν Λόγον λέγει,

δήλον τδν ένυπόστατον, δπότε κατά τδν εικότα λογι-

σμδν, ούοΕ χώραν Εχει έπ\ θεοϋ τδ τοΰ ανυπόστατου

λόγου. Ημάς γάρ έκόσμησεν δ Δημιουργός λόγω,

δια τάς πρδς αλλήλους συνουσίας, και τδ γινώσκειν

ημάς τά αλλήλων διά τοΰ λόγου. Συντελεί δέ ήμϊν

κα\ τδ πνεύμα πρδς τήν τοΰ σώματος σύστασιν, διά

τδ προσίεσθαι, καΐ πάλιν άπωΟεϊσΟαι αυτό• επί δέ

θεοΰ, τοΰ %α\ μόνου ασωμάτου, ού δυνατδν ύπολαβεΐν

ταΰτα. ι "Ετη τελείς, ό θεός, τή δυνάμει σου. Χριστδς

δε θεοΰ δύναμις, κα\ θεοΰ σοφία. > Έκ προσώπου

Ιιιψΐ8ΐιΐϋ(1ί ;|ΐπ(Ι|ιί;ιιιι ομίιηιπ. ι Αηιιοδ ρειίίΐ'ϊδ, ϋβιιβ, Β της Σοφίας, τουτίστι τοΰ Τίοϋ, ι Ήνίκα ήτοίμαζε τδν

νϊιΊιιΐβ ΐιι;ι. ϋΐιι-ίδΐυδ αυίβηι Οο'ι νϊιΊιΐδ, ϋοϊηιιβ

βημίοηΐίβ 051 *. > Εχ ρείδοηα δίρίειιΐίϊ' , κΐ εβί ΓιΙ.ί :

< ΰιιιιι ριίΓΛίεΙ (-(ϋΐιιιιι , ;κΙ(•πιιιι ίΙΙί : ει ε^ο βΜΐη ,

ςιι.ι (ΙεΙεοΟυαίηι- : ηιιοΐίιΗε υυΐοειηΐκιι• ίαεΐβ ε]ηβ '.•

Γ):ιιιιι1(ΐ.Ιιι Ιΐ.ι'ι' 813Γ8 [ιιιΙι'ΠΙΙΐΙ , 81 ΙΙΟΙΙ 8Ιΐ1)8Ϊ8ΐβη3

Γονεπ» Γαεϊεβ ογ;ιΙ ? ηεα,ηο εηίηι αϋιΐδ εδδβ ροΐβδί ,

ευιη ςυο εοΐΐοουΐβ ΓοογϊΙ : < 0_υΐδ εηίηι εο£ΐ>ονϊΐ

ηιεηίειιι 1>οιηϊιιί,:ιιιΐ ςυίβ οοηδίΐί,ιπυδ ερίδ Γυϊΐ β? >

δεϋ" Β.ιΐίδ Γυίΐ βί δοΐβ νοίιιηίαβ 3(1 οιηηίιιηι τεΓυπι

ΓΓεηΐίοηεπ). ΑΊι εηίηι 8επρΐυΓ3 , < Ει δρΪΓΪΐυβ ϋο-

ηιίηί Γογο^πΙιιγ βιιροΓ 3(}υη8 *. > Οιιίουβ νεΓυίδ δυΙ)-

$Ϊ8ΐ6η(ί3ΐη 5ρίπΐυ$ δ.ιηοΐί οηιηίβ Γονβηΐϊδ, ει ηιΐ

Γιιΐιπ.ιιη ςεηεΓ3ΐίηηειη νΐτϊΟοηϋβ, δοπρίιιτα βϊ-

ούρανδν, συμπαρήμην αύτώ ■ κα\ εγώ ήμην, ^

"χαίρε (3) ■ καΟ' ήμέραν ηύφραινόμην τω προσώπω

ο^ιτοϋ, ι

Ποΐαν ουν Εχει χώραν ταΰτα, ει μή ή\ ένυπίστατον

πρόσωπυν ; Ού γάρ έστιν άλλος , πράς δν διαλεχ6ή •

« Τίς γάρ Εγνω νουν Κυρίου, ή τις σύμβουλος αύτοΰ

έγενετο; ι Άλλ' ήρκεσεν αύτω μόνη βούλησις εις ττν

των πάντων δημιουργίαν. Εϊρηται γάρ• « Κα\ Πνεΰμα

θεοΰ έπεφέρετο επάνω τών υδάτων, ι Τδ ένυπόστατ«ν

τοΰ άγιου Πνεύματος Οάλποντος καΐ ζωογονοΰντος ει;

την μέλλουσαν γονήν τά πάντα, της Γραφής δηλούσης.

Τβν οϋτως εχόντων, σαφής ή της άγιας Τριάδος, Πα-

(,-πίΙί(:;ιΙ. ΟϋϋΕ οιι ιιι ίΐ3 88 ΙιπΙιο,ίγιΙ , ρεΓ8ρίευ3 εΙ Γ ^Ρ'-ί. ΫηΗ-'» χ*Ί Τίοΰ, και άγιου Πνεύματος άπόδειξ-.Γ

οΐ3Γ3 ε$1 δηικί.χ• Τιίη'ιΙαιίδ, ΡβίΓΪβ, ίηςιιαιιι , εΙ

ΡίΙϋ, (Ί 8ρίΓΪΙΙ1$ μιικΊ'ι ιΙ('ΐιιοιΐίίΐΓ;ι|ί(ΐ. Ουίρρβ Ιπι-

]ιΐδ $αηε1χ ει εοιι$υυ8ΐ3ηΙί3ΐΪ8 ΤΓΪηίΐϊΐίβ, «οίρδ.ιιιι

αΐΐοηυειιΐίδ, ε$1 ϋίικί: ι Κ αεί. ιπμι> Ιιιιιιμιιιμιι 3(1 ίιιΐίΐ-

^ίηειη ηοβίΓαιη εΙ αά δϊηιΠϊΙικϋηειη. Ει ΓεείΙ Οευβ

Ηοιιιίιΐ(>•ιι, :\ιΙ ίπΐ3£Μΐεηι Οεί Γεεϊΐ ευηι ,0. ι ΓοΓηιβίί

εηϊιη δυιηιιβ, ρΓουΙ ΊηΙεΙΙΊ^εηΐία ροΓοίρί ροί(?$1, 3(1

ϊηΐΗ^ϊηειη 1]ιιί8ειιί1ί. Ει πΐΓϊΐΐδ : « Εεεβ Αίΐηιη Γη-

<ΐιΐ8 εδί Ιβηηυαιη υηη$ εχ ηοΐιίϊ " ■ Π(Ίΐ8 αιιίειη

οιιιιιΪ3 ρβΓ ΥβτΙ>υηι εΓεβδδε, εχ εο ηιηιιίΓεδίιιηι εδί,

ηυο(1 δϊη£υ1.ιι•υηι τεΓυπι εΓ6»Ιίοηΐ1)ΐΐ8 αδειΐρΐιιιη ε$1

ϋίικί : ι Ει (Ιίχΐι Ι)ειιε, Γίαΐ; κιυο Ιοιμιεικϋ ^εηεΓε,

εβηι ςυκ ρετ νει-υοιη Γ.ιεία εδί, εΓεαιίοηειιι 8θΓΪρ-

ΐιΐΓί δΊβηϊίίεαΐ ; ηϊδί εηϊιη Ιιοε εβδεί, δ;ιΐίδ ίπίβδεί

Αΰτη γοΰν πρδς έαυτήν ή αγία και ομοούσιος Τριάς

τδ, ι Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ'εΐκόνα ήμετέραν χα\

καθ' δμοίωσιν. ΚαΙ έποίησεν δ θεδς τδν άνθρωπον ■

κατ' εικόνα θεοΰ Εποίησεν αυτόν. » ΜεμορφώμεΟα

γάρ νοητώς πρδς τήν εικόνα τοΰ Μονογενούς. Και

πάλιν « Ίδοϋ 'Αδάμ γέγονενώς εΤς Εξ ημών. » "Οτι

δΕ διά τοΰ Λόγου τά πάντα Εοημιούργησεν δ θεδς,

σαφΕς άφ' ων έπ'ι Εκάστου τών δημιουργημάτων

γέγραπται τδ, ι Κα\ είπεν δ θεός • Γενηθήτω, > της

Γραφής σημαινούσης τήν διά τοΰ Λόγου δημιουργίαν

ε! γάρ μή τούτο ην, ήρκει ειπείν • ΚαΙ έποίησεν ό

θεδς ούρανδν, καΐ γήν, κα\ τά λοιπά • κα\ πάλιν •

Προστάξαντος τοΰ θεοΰ έγενήθη τδ στερίωμα ■ και

πάλιν, Διεχώρισεν ό θεός. Κα\ όταν ακούσης τδ.

ιΙϊοΓΓε, Ει ΓεείΙ Οειίδ ( (ιΊιιιιι εΙ ΙεΓΓαηι, οι ΓεΙίςυ3 ; ρ « Είπεν 4 θεδς, • ευθύς τη έννοια σύναγε τδν άκού-

σαντα τοΰ είπόντος• ι Κα\ εΐπεν ό θεός• Γενηθήτωσαν

φωστήρες. Κα\ έποίησεν δ θεδς τους φωστήρας, ι

Τίς είπε, κα\ τίς ήκουσε ; Κα\ έπϊ πλείοσι τόποις

τής Παλαιάς έστιν εύρεΐν, ήρεμα ύποοεικνυμένης τής

άγιας Τριάδος τήν ύπόστασιν κα\ τδ δμοούσιον αυτής •

οΓον ώς έπ\ τοΰ Αβραάμ• ι "ΩφΟη ι γάρ, φησ\ν,

ι αύτώ δ θεδς πρδς τή δρυί τή Μαμδρή , καθήμενου

εΙ πίΓδίΐδ, Ιιΐδδη ϋει ΓβοΙιιιη είΐ βπιΐίΐηηϋΐΐυηι ; εΙ

πίΓδΗδ, ϋϊνΐδΐΐ ϋειίδ. ΡΓ36ΐ6Γ6ίΐ ευιη ηπιΐίειϊδ, ι ϋί-

χίΐ Πΐϊΐΐδ, ι δίΛΐϊιη 3ηϊιηο δϊιηυΐ εοηοϊρε ευηι, ςυί

οΙιαυιΙϊνεΓΪΐ (Ιΐεειιΐ'ι : « Ει πΊχίι Οευδ, ΚίαιιΙ Ιυιιιϊ -

η;ιπ3. Ει Γεεϊι Οειίδ Ιιιιηϊιι.ιπη '•. ι <>ιιϊδ ιΐίχίι, ει

ςιιίδ ιΐϊείο ο1)ε(1ίοιΐδ Γιιίΐ? 0_ιπη ει ίη ρΐιιτίυυδ νε-

Ιεπδ Τΐ'8ΐ;ιιικ:ηΐϊ ΙοοΊδ δυΐιοΐΐδοιιτε ίικίίεαιηηι τερε-

« ΓβηΙ. ενι, 20. • Ρδη! επί, 30. ' ^Γεηι. χχπι, 18, ΐιιχίο Ι,ΧΧ. « 1 Οογ. ι, 24. ' Ρι\ιν.

• Ιβα χι., 13; Κοιι.. χι, 54. • Οβη. ι,ί. •° ϊϋίιΐ. 20 , 27. " Οεη. ιιι, 22. '• Οβη. ι, 14.
νιιι, 50.

(2) ΎπνστηρΙγματι. Ι,ΧΧ. ]ϊτ. χχ<ι>, 18, ύποστή-

μάτι. Οιιεηι ίιι Ιοοιηϊ ΝοΙιίΙίιιιη .ιάίι-ε ]υνει•ΐΙ.

(3) Ιίιχιιηιΐϊ ^ΧΧ Ιηίει-ρι-εΙυιιι βιϋϋο ειιηι ^ιι-

δΐϊιιο ΜβΠνι-β ίη ΰϊαΐοηο αιιιι Ττί/ρΙιοηε ^ηάβ;ο,

1>3ζ. 284, ιεβ'ιΐ, ^ προσέχαιρεν, εΙ ιηοχ, έν προσ

ώπω αύτοΰ. Οιιβπι ΙεεΙίοηειη δεηιιιιηΐιΐΓ εΐιηηι Ιι•ε-

ηηιυδ ΛΗνΰπαι Ιιατηη Ιί1>. ιν, εβρ. 37: Ο'^ριϊβιιυδ

ΓιΙ). π Ύαιίηι. αάναχιΐί /«</., ε. 1 ; ει ΤειϊαΙΙίβηηί

αάν. ΙΙίτηιοςβιιεηι, εαρ. 18.
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αύτοΰ έπ\ της θύρας της σκηνής αυτού μεσημβρίας. Α ιϊβδ δαηοΙ:β Ίϊϊιιϊΐιιΐί* δΐιΙιδΙδΙεηΙϊ.Ίηι ο,)ιΐδφΐε οοη-

'Λναβλέψας δε τοις όφθαλμοΐς , είδε• κα\ Ιδού τρεις

ανδοες παρειστήχεισαν επάνω αΰτοΰ ■ χα'ι ίδοϋ προσ-

έδραμεν (4) εις συνάντησιν αυτών, και προσεκύνησεν

επί την γήν. Κα\ είπε• Κύριε, εϊ ευρον χάριν εναν

τίον σου , μή παρέλθης τδν παΐδά σου. ι Κα\ μεθ'

ίτερα * • Είπε δέ προς αυτόν • Ποϋ Σά^όα ή γυνή σου ;

Ό δε είπεν • Ίδοϋ έν τη σκηνη\ Είπε δέ ■ Έπαναστρέ-

φων ήξω πρδς σε , κατά τδν καιρδν τοϋτον ε!ς ώρας,

χαί Ιξει υίον Σάρ^α ή γυνή σου. » Ίδοϋ δή φησ\ν

δφθήναι μεν αύτφ τον θεδν, εΐναί γε μην τρεις άν

δρας τους έωραμένους• αύτδν δέ πάλιν ούν ώς τρισιν

ίίπεϊν Κύριοι, εϊ ευρηχα χάριν εναντίον υμών, μή

παρέλθητε τον παίδα υμών. Κύριον δε μοναδιχώς

τους τρεις δνομάζοντα, χα\ ώς ίνα χαταίρειν άξιοΰντα,

ΜΐυδίιιιιΐϊηΙϊΟίειίι , φίοιιΐίκΐιιιοιίιιιιι ίη Α1)Γ»1ιαπιο ;

ιιηηι ίηςιιϊΐ, « Αρρππιϊΐ εϊ ϋιηΐδ ηιΐ φίειχυηι Μιιιη-

1)ΐ•ο, ειιιιι ΊΙΙβ δοιίιτοί ίη οβΓιο ΐ:ιϋει•η.•ιειιΓι βυί ίιι

ηϊβΓΪϋϊο. Ει Γβδρϊεϊβηδ οοιιΐϊδ δΠΪβ νϊοΊΐ ; ίΐ 6006 ΙΓ68

νϊπ :ΐ5Ί;ι1ι:ιιιΙ βυρβΓ βυηι ; βΐ εοεε ρΐΌειιιτίΙ οΐινίιιιιι

ΠΙϊδ , 61 3ΐΙθΓ»ν'ιΙ ρι-οηιΐδ ίη ΐΐ'Π•;ιιη. Ει αΊχίΐ : ϋο-

ηιίηβ, $ί ίηνβηϊ ί,'πιΐκπιι ηηΐο Ιβ , ηβ ρι-χίει-οαβ δει•-

μιιιι Ιιιιιιι» ". . ΕΙ ρο$Ι :ιϋ:ι , ι ΟϊχϊΙ ίΐιιΐηιι :ιιΙ βαιη :

υΐ)ί Οδΐ 83Γ3 ιιχογ Ιυ»? ΙΙΙβ βιιίεπι άϊχϊι : Εοοβ ϊη

ιιιΙιιμ μ:η ιι!ο. ϋϊχϊΐ 3υ1βιη : Κενει-Ιεηδ νι'ΐιίαιη :κΙ ιε

ίη Ιεηιροι-ε Ιιοο ίη Ιιογ38, βι 1ΐ3ΐ)β1ιίΐ Γιΐίιπη δβΜ

υχοι• 1ιΐ3 ". » Εη υιίπ,ιιε γοΓθγΙ δοι-ίρΐυτα ηρρηπιίδδβ

φΐϊιίεηι ΛΙ)Γ3ΐιηηιο ϋευιη ; βΐ 83ηβ Ιγο8 βχκΙίΐΐΒδβ

ΥΪΓ08 ΠΙοδ , φΐοδ εοηδρεχϊΐ , ϊρδυηι υογο ιιοη ΐ|η3δί

χαΐ ώς εΤς φωνεΐ ■ "Ηξω. "Ορα ούν τους οφΟέντας τρείς " ΐπυυβ (Ιίχίδδβ : ϋοηιϊηί , δι ίηνβηϊ £ΐ•»Γιαηι εοπιηι

μέν δντας , χα\ ύφεστώτας Ιδιοσυστάτως έχαστον

τω γε μήν της όμοουσίας λόγω συνειλημμένους εις

8να , χα'ι τάς διαλέξεις ποιησαμένους. Τίς δε πρδς τίνα

ίλεγεν ι Δεϋτε, χαταβάντες συγχέωμεν τήν γλώασαν

αυτών ; ι "Η δήλον πρδς δν εΐπεν € Έκ γαστρδς πρδ

έωσφδρου έγέννησά σε • ι χα\, ι Πρδ τοϋ ήλιου τδ

δνομα αΰτοΰ (5), χα\ πρδ της σελήνης• ι χα'ι πάλιν

< Κύριος είπε προς με ■ Υιό; μου εϊ σϋ, έγώ σήμερον

γεγέννηχά σε. ΑΓτησαι παρ' έμοΰ , χα\ δώσω σοι £0νη

την χληρονομίαν σου, χα\ τήν χατάσχεσίν σου τά

πέρατα της γης• » χα\ πάλιν, ι Έγώ έσομαι αύιώ

εις Πατέρα, χα\ αύτδς ίσται μοι εις Υίόν ; » Τ£ δε τδ,

ι "Εβρεξε Κύριος πΰρ χα\ Οεϊον παρά Κυρίου ; > Τί

δέ τδ έχ προσώπου τοϋ θεοϋ (6), « ΚαΙ πας δ έχχέων

αίμα, άντι τοϋ αίματος αύτοΰ έκχυθήσεται, δτι έν

είκόνι θεοΰ έποίησα τδν άνθρωπον; ι Όράς δτι ό

θεδς έτ είχόη ζνΰ Θεοΰ έποίησε ;

νοίιίδ, ηβ ρΓΚίβΓβηΙϊδ ρ.ιιεί'ΐιηι νοδίηιηι ; δβ<1 ΐΓβδ,

Ιιιιιψιιιιιι ιιηυδ βδδβηΐ , ηοηιϊηαδδΟ, εϊ Ιιιηφιιιιιι

υηιιιη, υΐ βρυά" ϊρδυηι ιΙίνβιΊοι-βηι Γο^.ΐδίε, ϋ^ιιε

Ι.ιιΐφΐίηι ιιηιΐδ (Ιϊχογο, Υεηϊβηι. Υίϋεδ ίβίΐηΓ ίΐΐοδ,

ηιιϊ ;ιρΐι:ιπι<!πιηΙ ΐΓβδ φΐϊιίεηι εχδΐίΐϊδδε , ει εοπιιη

δίη^υΐοδ ϊη ρΓορΓΪβ 1ΐ)ροδΐ3δϊ δηυδίϊιίδδο ; βοά εοη-

8υΙ)δΐ'.ιηΐϊηΙίΐ3ΐϊδ πιΐϊοηβ ίη «ηυιη Γυϊδδε οοηΐιβιΐοδ,

εϊ Ι3ΐΐ(]π3ηι υηιιηι οοΐΐοειιΐοδ Γυϊδδε. 0υίδΐΐ3ηι βιι-

Ιειη, βΐ Άΐί ηιιοηιΐ)3ΐη ιΐίοευβί, ινβηϊΐβ, ιΐεδεεη-

ιΐοηίοβ εοηΓυιΐ(ΐ3η)Η8 1ϊιΐ£ΐΐ33 εοΓηηι " ? ι Νιιιη ευπι

:ι1Ι(ΐι•ιιΐιπιΐ Γυϊδδβ οοηδίαΐ, 3(1 ςαεπι ϋϊχϊι : ι Εχ

ιιΐβΓΟ βηΐβ ΙικίΓΐΊΊπη ββηυί Ιε " ; ι ει, « ΑιιΙβ δο-

Ιεηι ηοιηβη ε]ιΐδ, ει βηΐβ Ιηηηηι "; > ει ΓϋΓδίι^,

ι Οοιηϊηιΐδ άϊχϊΐ 3(1 ηιε : Ρϊΐίυδ ηιευβ εδ ίιι, ε «ο

' ηοιΓιβ Βοηπί Ιβ. Ροδίυΐβ α ιηε , ει ύβυο ιϊηϊ ςεηΐεί

Ιι;επ:ιΙίΐηΐ(!ΐιι Ιιιιιιιι , εϊ ρΟδδΟδδϊοηεη) [ιιιιιιι (εηηίιιοδ

ΙβΓΓίε '*; ι εϊ πιι•ϋΐΐδ, ι Ε^ο ογο ει ίη Ραΐτειη, ει

ϊρδβ ογΊι ηιίΐιί ίη Γϋϊιιιη " ? ι (ΙιιίιΙ ίίοιιι ίΐΐιιι) , ι ϋοηιϊηιΐδ ρΐυίΐ ί»ιιειη ει δυΐρΐιυτ 3 βοιηίηο "> ? > ΟυϊιΙ

νι.'Γ0 ε\ ρεΓδοιιιι Γ)ι•ί ιΊίαηι ίΙΙιιιΙ , ι Ει οιηιιϊδ (|ΐιί οΙΓικΙοίΙ Μΐη^ιιίηειιι ήοηιϊηϊδ, ρτο δΐιιι^πίικ: <•] ΐϋ

εΛαηάεΙυΓ, ςυίβ ίη ίηιβζϊηβ Ώεί Γβεί Ιιοηιϊηεηι "? ι Υί(]ε8 Οβιιπ» ίη ΐίηαβίΒβ Οβί Γεοϊδδε ?

Τδ δέ έν τί) Έξοδος πώς νοητέον ι Κα\ όρθρίσας

Μωϋσης άνέδη είς τδ δρος τδ Σι'/α, καθότι συνέταξεν

αύτώ Κύριος. Κα\ ίλαβε Μωϋσής τάς πλάχας τάς

λιΟίνας. Κα'ι χατέδη Κύριος έν νεφέλη , χα\ παρέστη

έχεί, κα\ έλάλησε (7) τφ ονόματι Κυρίου. Κα\ παρ

ήλθε Κύριος άπδ προσώπου Κυρίου (8). » Ποίος δρα

έλάλησε Κύριος έν ονόματι Κυρίου ; καΐ ποίος παρ

ήλθε Κύριος άπδ προαώπου Κυρίου ; Τί δέ τδ πρδς

Ιακώβ (9) ειρημένον, « Έγώ είμι δ όφθείς σοι έν

Οιιοιιιοιίο αιιΐοηι ίηίοΐΐίςεηιΐυιη εδί ίΐΐιιιΐ, ςυοιί ίιι

ΕχοαΌ δΐΊ'ίρΐιιηι εδί : « Ει ιιιηηε βυΓ^εΐιδ Μθ}'δε»

ιΐδίτικΙΊι ϊη ιιιηιιΐΐΜΐι δίη3 , δίευι ρΓχεερϊΙ β'ι Ποηιϊ-

ηιΐδ. ΕΙ δΐιιηρδϊΐ Μονβεδ 1»1ιιιΙ:ΐ8 ΙβρϊιΙεΐδ. Ει <Ιι--

δεεικίϊΐ ϋυιιιϊιιιΐδ ϊη ιιιιΐ»• , εϊ ηδΐϊΐίΐ ϊΙΙϊο , βΐ Ιοου-

Ιυδ βδΐ ηιιιιιίικ' Οοπιϊηί. Ει ΐΓαιιβϋΐ ϋοιηίηιΐδ 3 Γ:ι-

είβ ϋοηιϊηί " ?>(}υί8 ογ^ο 1)οηιίιιιΐδ Ιοειιΐιιβ βδΐ ίιι

ηοιηίηβ ϋοηιϊηί . εϊ φΐϊδ Οοιηϊηιΐδ ΐΓαηδίνϊι 3 Γ»εϊβ

ϋοηιϊηί 1 Ουίϋ εΐϊ3ΐη δΐιιι νιιιΐ ϊΙΙιιϋ φΐοί) 3(1 ^ιι(ΐΙ)

" Οεη. χνιπ, 1-3. '♦ ίοί«Ι. 9, 10. " Οεη. χι, 7. " Ρββί. ειχ , 3. " Ρδβΐ. ιχχι, 17. '• ΡωΙ. ιι,

7, 8. " II Κε^• νιι, 14. " Οβιι. χι\ , 24. »' Οεη. ιχ, 6. " Εχοά. χχχιν, 4-6.

(4) Ιϊυηιηιι.1 ΙΛΧ ΙηΐίτρΓείιιηι εϋϊΐίο «Ι ΙιΐδΓιηιΐδ

ΜλγΙυγ ΙεβίΙι είστήκεισαν επάνω αύτοΰ, και ίδων

προσεδραμεν. 113 εΐϊβιη ΙεξίΙ Ειΐδβΐ). ϋαη. νιαιι^-ί.

\\\). ν, ι•. 9. εϊ 3Ϊϊϊ.

(5) Ιιι 11<ιΐη;ιιΐ3 ΙΛΧ ΙιιίεΓρί'εΙιιηι ειΐϊΐίοιιβ βδΐ 13η-

Ιιιιιι, Λιιίβ ιοίβηι ρετηιαηβϋΐ ηοηιβη <•]ιιχ. ΥεΙ ιιΐ ιιΐϊϊ

εο<1(1., Νοϋϊΐϊο Ιεβίε, Ιει;ιιηΐ, γκηηαηεΐ ; δο<Ι ίη εαΊΐίοηβ

ΪΙΙ3 Ι'ίΜΪΐεΐ'ϊΪΛΧ (ΜίπιιιιιΙοπι ΙΛΧίηΙεί'ρΐ'εΐιιιιι ΐΓ3ηδ-

Ιαΐίοηβ, ιρίΜΐπ Κοιιιιιιιιιιιι νοεβηΐ, ει Ιΐ:ιΙ:«: 3ηΐί(|ΐιϊδ-

δϊηιιι: νβΓδίοηίδ ρβΓίεηι εδδβ οιειίιιιιΐ, Ιε^ϊΐιΐΓ, ΑηΙβ

ιοίαη ροιηαηεύίΐ ηοιηβη «]η$: ΐΐ αηΐε Ιηηαηι $εάε$

ε}«$, ίιι νίιΙεΓβ εδί ίη άυρίίοίδ ΡδβΙιεΓίί εα'ϊιίοηβ α

εΐ3Π88ίηιο νΪΓΟ Ιοδβφΐιο Μαήα Οιιγο, «Για» ΤΙιοηιβδϊο

ρΓοεηπιία. Ηηηε ίΐ3φΐβ Ιεείϊοηεηι Ννδδεηυδ δβ-

ηυίΐιΐΓ.

(6) Ιιι ΥηΙΐΓβηο εοιΙΊοβ βδΐ, εκπροσώπου τοΰ θεοΰ,

κα\ τδ, καΐ πας, βίε. : ηοδ ροδΙΓβιηυιη ϊΙΙηο', χα\ τό,

ιΙιΊΐΊΐιΙιιπι ΐΊΊΐί,ιιϊιηιΐδ, οιιιη ηεο ίη δίρΐιαηί νεΓδϊοιιβ

ΓερβΓΪηΙιΐΓ.

(7) Κηηιαη.ι Ι.ΧΧ ΙηΙβΓρΓβΙυηι βαιίιο ιε^ιΐ, έχά-

λεσε • βεϋ ει ΕιΐδιΊιίιιιιι ΟίβδβΓίεηδβηι, έλάλησε, 1ε-

(•Ίίίο ιιοΐ3ΐ ίΙ)ϊ(Ιειη ΝοηίΙϊυβ.

(8) Ε.'κίειη βιΐίΐίο, χαΐ παρήλθε Κύριος πρδ προσ

ώπου αύτοΰ. Κι ΙταηιϋΙ ΰοτηχηνα αηιε [αεϊειη β/β».

(9) Ιη νβΐίοβηο εο<1ϊεβ ΓεοεηΐϊοΓί, ει ϊη βΐϊο, φιο

«5118 εδί δίρΙι.Ίΐιιΐδ, δΟΓΪΟΪΙυΓ, πρδς Αβραάμ, ιιιιιιιϊ-

ίβδίο ΙϊΙιι-ΐΓίί βΓΓΟΓβ ; ικιιη Ιιίο Ιοοιιβ ϊη ϊίδ Οεηο-

δβοδ ο»ρϊιϊΙ)Π8, ίη αυίΐΜΐβ »1ε Λΐιπιΐιηηιο βειηιο βδΐ,
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Λίχίΐ ,ι ΚξΟ δυπι, ςηί :ιρρ:ιηιί Ιίΐιί ίη Ιοεο ϋεί "?ι Α τόπω θεοϋ ; » Πώς δε το, ι Προσκυνησάτωσαν αύτώ

ΟιιοιποιΙο ίίβηι ίΙΙιιιΙ , < ΑιΙοΓειιΙ ίΐιηι οηιηοδ αιΐβοΐί

Οεί " ? » Οιιιίιι , εΐ <ίι]ιι» IV ί ? ΠίείΙ Μονδ68 : < ΕΙ

(ΙοιΙίι Ποιιιπηίϊί ΐεπηίηιιηι , άίεεηβ : Οπίδ Γβείεΐ 1)<>-

ιιι'πιιικ νειτίιυηι Ιιοε βυρβΓ Ιεπ-βηι "; ι ει πΐΓ5«8,

< €οηίθΓΐ3Γβ , ΖοΓθ1)&Ι)β1, αυοηίβηι β|$ο νουίδεηηι

8ΐιπι , ε( ΥΐΊ Ιιιπιι ηιειιιιι Ιιοηιιιιι , βΐ δρίι-ίΐιιβ ιηοιιβ

ίη ηιειίίο νβδίπιηι ". ι 0ιιίι1 ορυ8 βΓ3ΐ Ιπυιη πιβη-

Ιίοηειη ΓαεεΓβ, ηίίί υηιιηιςυοά'ο,υβ ίη ρτορπ» ρει•-

801)3 8υο5Ϊ8ΐεΓβΙ ? Ει πιι-κυϊ : ι ϋίχίΐ ϋοηιίηιΐδ »ι1

Μογδβηι : ϋβίοεηϋεηβ Ιβ8ΐ3Γβ ρορηίο , βΐ ρυπΟε»

ίΙΙοδ ηοϋ"ιβ ει ει•3δ , ει Ιβνεηΐ νεβίίπιεηΐβ , ει 8ϊηΙ

ραΐ'αΐί ίη ιΐιοι» ΐΐ'Π'πιηι. ΤεΓίϊ» κιιΐι.Ίΐι (ΙΊο ϋεβεεηιίεΐ

ϋοηιίηυβ ίη ηιοηίειη δίηβ εοΓβηι οπιηΐ ροριιΐο ". »

Νοη αΊχΗ, ϋεδεεηα'αηι. ι Ει βι-ίι ϊη ηονίδδίιηίδ άϊε-

πάντες άγγελοι θεού; > Τ£νι, κα\ ποίου θεού; Λέγει

Μωσής• « Κα\ Ιδωχε Κύριος δρον, λέγων Έν τή αυ-

ριον ήμερα ποιήσει Κύριος τδ (5ήμα τούτο επί της

γης• • χοΛ πάλιν ι "Ισχυε, Ζοροδάβελ, διδτι έγώ μεΟ*

υμών είμι, χαΐ δ Λόγος μου δ άγαθδς, χα\ τδ Πνεΰμά

μου έν μέσω υμών. ι Τίς ουν χρεία τριών μνησθήναι,

εϊ μή έκαστον έν ιδία ύποστάσει ; Κα\ πάλιν € ΚοΙ

είπε Κύριος πρδς Μωϋσήν Καταβάς διαμάρτυραι

τφ λαώ , κα\ άγνισον αυτούς σήμερον καΐ αυριον,

χα\ πλυνάτωσαν τά ιμάτιο αυτών, γ.α\ ίστωσαν έτοι

μοι εϊς τήν ήμέραν την τρίτην. Τή γάρ ήμερα τρίτη

χαταβήσεται Κύριος έπ'ι τδ δρος τδ Σινά, εναντίον

παντδς τοϋ λαοϋ. > Και ούχ είπε * Καταβήσομαι.

ι ΚαΊ. εσται έν ταϊς έσχάταις ήμέραις, λέγει Κύριος,

1)ΐΐ5, ιίίείΐ Οοιιιίηιΐδ : εΙΓυηιΙαιη (Ιο δρίπιυ ηιεο 8ϋ- . έχχεώ άπδ τοΰ Πνεύματος μου ε-': πάσαν σάρκα

- - - ... ... ,.« ,ι» ηιΐΛη1>Λ)ηΙιιιηΙ ίΐ Ι ■ Ι ιΤΑι Ιΐ'ί '.. .' . -Ι ..(_\ *__/•_ V _( Ά .'
ροΓ ΟΜ1Ι10Ι11 εηπιειη , εϊ ρΓθρ1ιεΐ3θυηΙ ΠΓιί νεβίπ ,

ιΊ (ϋί;« νεβίΓΧ δοιηΐιϊ;) 80ΐηηΪ3ΐ)ΐιηΙ ". ι ΚΙ ροδί

ηοηηυ1ΐ3 : ι δοΐ εοη νειΊεΐιΐΓ ϊη ΙβηβθΓ38 , εϊ Ιιιιιλ ίη

83η^υϊηβιη , αηΙεα,ιίΒηι νεηίαΐ ϋίεβ ϋοηιίηί ηιαςηιιβ

εϊ ΠΙηδΙπδ ". ι Νοη (ΙίχίΙ, ϋίειη ηιειιηι. ι Ει επί, ςαί-

εηιιηιιε ίηνοεβνεπί ηοιηεη ϋοηιίηϊ , 83ΐνυ8 βπΐ **. »

Νοη αΜχίΐ, Νοηιεη ηιεαω. Ει ηΐΓβυβ , < ϋοιηΐιιηβ ιΐε

εοείο ίη Ιειτβηι βδρεχΐΐ , υΐ νίάει•εΙ ^εηιΊΐυηι εοηιρε-

(Ιίΐ'.ιΐΊΐιιι ; ιιΐ βοΙν:ιΐ ΰΐίοδ ιηοΓίίΟεβΙΟΓυπι; ιιΐ ηπιππι-

Ιίεΐ ίη δίοη ηοιηεη ϋοιηίιιί ". ι Νοη άίχίΐ, Νοηιεη

ε]ϋδ. Ει ΓϋΓδίΐδ , « Οηί ηα1)ίΐ3ΐ ίη 0031Ϊ8 ίΓΓίάευίι εοβ,

βΐ ϋοπιίηϋδ δΐιΐΐδβηηβϋίΐ εοβ ". » Ει ίΙεΓυιη , < Αιΐ

Ιε, Οοιηίιιβ, είβηιβίιο , εϊ αά Οβυπι πιεοπι ύερΓεεβ

Ιιογ '*. Οηίδ ίβίΐυΓ Οοιηίιΐϋδ βρηιΐ ϋεηηι ? Εχ ρεΓ

χα'ι προφητεύσουσιν οί υιοί υμών, χαΐ αί θυγατέρες

υμών ενύπνια ένυπνιασθήσονται. ι ΚαΊ μετά τίνα*

ι Ό ήλιος μεταστραφήσεται είς σκότος, χα\ ή σε

λήνη είς αΤμα, πρ\ν έλθεΐν τήν ήμέραν Κυρίου τήν

μεγάλην χα\ επιφανή, ι Ούχ εΓπε • Ττιν ήμέραν μου.

« ΚαΙ Ισται, 8ς αν έπιχαλέιηται τδ δνομα Κυρίου ,

σωθήσεται. ι Κα\οΰχ είπε- Τδδνομά μου. Κα\ πάλιν

< Κύριος έχ τοΰ ούρανοϋ έπ\ τήν γήν επέβλεψε , τοϋ

ίδείν (10) τδν στεναγμδν τών πεπεδημένων, τοϋ λΰσαι

τους υίοΰς τών τεθανατωμένων, τοΰ άναγγεΐλαι έν

Σιών τδ δνομα Κυρίου, ι Ούχ είπε• Τδ δνομα αύτοϋ.

ΚαΙ πάλιν ■ ι Ό χατοιχών έν ούρανοΐς έχγελάσεται

αύτοΰς, χα\ δ Κύριος έχμυχτηριεΐ αυτούς, ι ΚαΙ πά

λιν • ι Πρδς σε, Κύριε, χεχράξομαι, χα\ πρδς τδν

80Π3 ϋεί;« δη1)νεΓΐί νοδ, δίευΐ δϋυνεΠίΙ ϋευ.8 8ο- ^ θεδν μου δεηθήσομαι. » Τίς ουν δ Κύριος παρά τω

«Ιοπιαηι, εϊ ΟοηιοΓΓίιβιη ". [ΕΙ Ιβαίίδ] (|η»ηοΙο νί-

«Ιίι βίο"»™ β]"» " ('*)• Ποιηίηβ, ςυίδ εΓειΙίάίΐ 3α-

ϋίΐιιί ηοδίΓΟ ? εϊ ϋΓβεηίυηι Οοηιίηί εοί Γενείβΐυιη

βδΐ •• ? > Νοη ίίχίΐ, Ει 1)Γ3ε1ιίυηι Ιυυιη. Εη , ϋεο ]η-

νβιιΐβ, 1ΐ}ροδΐ3δε8 83ηεΐ33 εϊ δυοδίβηΐίβΐίβ ΤηιπΙβ-

Ιίό , [)1ιπίΙ)ΐΐ5 δΐιιιΐ «1εηιοη$ΐΓ3ΐ33.

II. Κίιϋίΐι'ΐ» αΐϊα Λί αάναιίη ΰοηιΐηί ίη «αι-ηβ.

ι ΙΙίε εδί Ι>οιΐ5 ηοβίεΓ, 61 ηοη 328ΐίηΐ3θίΙυΓ αΐίυβ

βιΐ ειιιη. ΛιΙίηνεηίΐ οιηιιεη) νίαιη δείεηΐίκ , εϊ

ιίοιίίΐ εβιη ^^^ου ρποο &ιιο, εϊ Ιδί.ιοΙ άϊΐεείο 8ΐΐ0. . αυτήν Ίαχώβ τώ παιδί αύτοϋ , και Ισραήλ (12) τω

Ρθ8ΐ Ιι*ο 3ΐιΙειιι ίη 16ΓΓΪ8 νίδαδ ΓυίΙ , 61 εαιη ηο- ήγαπημένψ αύτοϋ. Μετά δε ταΰτα Ιπ\ της γης ώφθη,

ηιίηίϋϋδ εοηνεΓββΙιΐδ εβί".» Ιίειη, € ϋευδ Π13- κα\ τοις άνθρώποις συνανεστράφη. ι — ι'Οθεδςέμ»

ηίΓεδΙβ νεηίεΙ,Οευδ ηοδΙεΓ, 61 ηοη δί!ε1)ίΙ'β. » φανώς ήξει, δ θεδςήμών, κα\ ού παρασιωπήσεται. »

Ει ΓυΓδυϊ , « ΥίάεΙιΗϋΐ• Οβιΐδ άεΟΓυηι ίη δίοη *•. ι Κα\ πάλιν ι Όφθήσεται δ θεδς τών θεών έν Σιών. ι

" Γ,εη. χχχι, 13. " Ρδβΐ. χονι , 7; Ηε1)Γ. ι, β. " ξχοά ιχ, 5. " \ζ%χ\ ιι , 5 , 6. " Εχοο".

χιχ, 10, 11 "ίοβίιι,ϊβ. •• ίοκί. 51. " ϋηΛ. 32. »« ΡβαΙ. οι, 20, 22. ** Ρι*|. ιι . 4. η ρ83|

χχιχ, 9. " Αηιοδ ιν, 11. " ίθ3η. χιι, 41. " Ιβα. μη, 1. " ΒβΓηεη ιιι , 56-38. " Ρδαΐ. χίΐχ , 3.

" Ρδ»1. ίχχχιιι, 8.

βεώ ; Έκ προσώπου τοϋ θεού' < Κατέστρεψα υμάς,

/(αΟώς κατέστρεψεν δ θεδς Σόδομα κα\ Γόμοδ^α, ο-ε

είδε τήν δόξαν αύτοϋ. Κύριε, τίς έπίστευσεν τή άκοϊ|

ημών ; και δ βραχίων Κυρίου , τίνι απεκαλύφθη ; •

Ούκ είπε ■ Και δ βραχίων σου. Ιδού άποδέδειχται

σύν θειο διά πλειόνων της άγιας κα\ ομοουσίου Τριά

δος αί υποστάσεις.

Β'. Τον αντον έτερα αερϊ της ένσόρκον τον ΚχφΙον

παρονσίας.

ι Ούτος δ θεδς ημών • ού λογισΟήσεται έτερος πρδς

αυτόν. Έξεΰρε πασαν δίδν επιστήμης, κα\ έδωκεν

ηοη ΓερβπΐιΐΓ; ηοβ 3υΐεηι πιοηιΐιιιη Ίδΐιηΐ δΐΐδΐιι-

Ιίηιιΐδ, εχ (ϊεη. εηρ. χχχι. 13, ίη ιμιο Ιιχε νεΓ03

Οοπιίιιιιιη ^3^ο1)ο ιΐίχίδδβ Ιε^ίιιιυβ.

(10) ΚλιΙιίιι ΐ';Ιίιίο, τοΰ άκοϋσαι, «ί αιιάΐνα.

(11) ΙΙκε νει-03 ηίΐ 3<1 Γειη Γ308Γ6 νίιΙεήΐϋΓ. δί-

ρηβηηδ ίη 8υ3 νεΓδίοηβ βίε 1ι:ιΙη.ί, 8αΙ>ι<ΐΓΐί νοί,

φιειηαώηοάιιηι ίΐιί>ν(ΐ(ίι ί)οιι$ 8οάοηιαηι, α (ϊοιηοτ-

ναηι. (Ει Ιιαϊαι) ηιιαιιάο νίιΐίι ι/Ιοηαιη φιι; 80(1

<]ΐιί3 Ιδ3ί»3 ηοιηεη ββηιίοίΓουΙίβ ίιιείιιιΐίι, εΙαΓ6 831Ϊ8

ιιηΙίεβΓΰ νίϋϋΐιιΐ',νεΓϋ» ίΐΐα ηοη. εχ8ΐί1ί$$ε ίη δεπρίο

εοιίίεβ, ηυο ιιΐβϋηΐιΐΓ; δοΙ εχ εηη]οεΐιΐΓ3 3 βε ΓυΐδΕβ

3(1ιίίΐ3. — Ζίοη^ηίο ιηίηίιηε 3$8εηΙίθΓ, ειιί νιτίιη

ηχε, Οχιαιιάο νιαίΐ (/Ιοηατη ε/;ι«, ηίΐ 3(1 νεηι ΓβεεΓβ

νίδ3 Βΐιηΐ. Ε3 εηίηι δ. 1';ιΙογ ιίοδίιηιρδίΐ εχ .1ι>;ιιι. χιι,

4, υΐιί βίε : Ταϋτα είπεν Ησαΐας, δτβ είδε τήν δόξαν

αύτοϋ * υΐ ρΓοίηάε τεειε δίρηβιιιΐδ ϋδ ρηειιιίβΡΓίι

ίη 8ΐια νεί'δίοηε, Ει ΙιαΊα», ςιιχ ίη Ιεχίιι Ιίυηιπο

6χυί(1εΓίηΐ.

(Η) Ποιιΐ3ΐΐ3 ειΐίιίο, εοϋεηι 5οη$ιι Γεηιαηοηΐβ,.

ηοηηίΐιίΐ νκιίαΐ ίη ναΐιίδ.
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ΚαΙ πάλιν, € θεδς Κύριος και έπέφανεν ήμίν. » Α Ει πΐΓΒΐιβ , ι ϋειίδ Οοηιίιιυβ 01 ΠΙιιχίΙ ηηοίβ *•. ι

Ιίβηι , ι διιΐιίΐο νοηίοι ίιι ΙεηιρΙιιηι βυυιη Ιίοιιιί-ι '£ξιίφνης ήξει εις τδν ναδν έαυτοϋ Κύριος, βν

ΰμείς ζητείτε, χαλ δ "Αγγελος της διαθήκης, δν ύμεΐς

θέλετε, ι Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών κήρυσσε, 00-

γατερ Ιερουσαλήμ. Ίδοΰ δ Βασιλεύς σου Ερχεται σοι

πραΰς , κα\ έπιβεβηκώς έπ\ ύποζύγιον καΐ πώλον

ίνου (13). > Τις δέ ποτέ των βασιλέων, δνω καθήμε

νος, εις Ιερουσαλήμ εισήλθε ; Κα'ι πάλιν, « Τέρπου

κα\ εύφραινου, θΰγατερ Σιών, διότι έγω Ιρχομαι, κα\

κατασκηνώσω έν μέσω σου, λέγει Κύριος. Κα'ι κατα-

φεύξονται Εθνη πολλά έπ\ τδν Κύριον έν τη ήμερα

εκείνη, καΐ Εσονται αύτώ εις λαδν. ι ΚαΙ πάλιν,

ι Ίδοΰ έγώ αποστέλλω τδν άγγελόν μου πρδ προσ

ώπου σου, 3ς κατασκευάσει τήν δδδν σου Εμπροσθεν

σου (14). » ΚαΙ πάλιν, < Στήσονται οί πδδες αύτοΰ έν

ιιιΐ5 ςιιοηι νοδ φΐΟΕΓίΐίδ, 61 Αη§6ΐιΐδ ΐεδίαιικ'ΐιϊί

ίΐιιοιτι νο8 νιιΐΐϊδ **. » Ιΐ6Πΐ , « Οαικίβ νεηειιιειιΙεΓ,

ΙίΙ'κι δίοπ , ρπκιΙίοΊ, ΙΙΙί;\ .!(:πΐ8:ι1ι'.ιιι. Εοεε Ηΐ'Χ Ιιιιΐδ

νοπϊΐ Ιίβϊ ηιβηδίιείιιβ, οι βδοεηιίβηδ βυροΓ 8π1ι]α-

βαΙβηι βΐ ριιΙΙιιιιι βδίιΐίβ ". > ΟιΓίδ νβΓΟ Γε({ΐιιιι ιιιι-

(]ΐΐ3ΐιι 38Ϊηο ίιΐδίαεηδ, Ηίει-οδοΙνιηβπι ίη(»ι•βδδϋ8

6δΙ ? Ει ΓΐίΓδίΐδ , «Εχΐηι-β 61 ^»υϋβ, ΠΙία δίοη ,

φΐΐΛ ε^ο νεηίο, ει 1ι.ιΙ)ίΐ3ΐ)0 ίιι πιβοΊο Ιιιί, ιΐίείΐ

Οΐϋΐιίηπϊ. Ει εοηΓιιςίεηΐ £εηΐ68 ιηιιΐΐχ αά Β•οηιί-

ηϋίίΐ ίη άίο ΐΐΐη, βΐ επιηΐ εί ίη ροριιίαηι *•. ι Ει

ΠΙΓ8ΙΙ8 , ι Εεεε ε|$ο τηΐιιο βηββίιιηι ιηβιιηι αηΐε Γα-

οίοηι Ιυαιη, φΐί ρι-χρβΓβυίΙ νίβιη Ιυβηι »ηΐβ Ιβ **. »

Ει πιΐϋΐΐϋ , ι 8ι»Ι)ΐπιΐ ρεϋεδ γ]ιι5 ϊη <1ίο ίΙΙη δυρβΓ

τή ήμερα εκείνη έπίτδδρβς των Έλαιών,τδ κατέναντι Β ιιιοηίβηι οΙίν;ιπιηι, φΐί βδΐ εοηίΓα Ιΐίβπίδαίοπι »1>

Οπεηΐβ Μ. ι Ει ροδί ρβυοβ , « ΟδΙβηαίΐ ιιιίΐιί ϋο-

ηιίηυδ .Ιβδίιιη 33εεΓάοΐβιιι ηια^ηιιηι δΐηηίοηι 3ΐ)1β

ΓΛοϊβιτι 3η^ε1ί Οοηιίηί ; εΐ (Ικώοΐιΐδ 8131)31 3 αεχ-

Ιεΐ'ϊδ β]ϋδ, υΐ 3(1νβΓ83Γ0ΐυΓ ει. Ει ύ'ηή Β•οηΓιηυδ

3(1 (Ιίβοοίιιηι : ΙηοΓερβί ϋοηι'ιηιΐδ ίη Ιο, ιΐϊβυοίβ*6.

Ει (■(ΐιιΐι:.-ΐ;ιΙΐ3ΐιΐΓ βηςεΐιΐδ ϋοιηϊηί 3(1 Ιβδυηι ,

(ϋεεηβ: Ηχο οϊίοίι Ι)οηιίιιιΐδ οπιηίροΐβιΐδ : 8ί νίίκ

ηιοίδ 3Π)1>ιιΐ3νεΓΪ5, εΐ ρι•χεορΐ3 πιεβ ευ&ίοιϋβτΐβ ,

61 Ια ] ιι ιΐ'ιο α Ιμ β άοηιυιη ιιιειιιιι ". ι Ει ι-υΐ'δΐΐδ, < Αα-

(1Ϊ βΓζΟ, ^68α 8306Γϋθ5 11138116 νβ. ι 153Ϊ38, € Μβ-

ηϊίβδίϋδ ίαείιιβ δυιιι ηοη ςυίΡΓεηΙϊ1)ΐΐ8 ιηβ; ΐηνεη-

Ιιιβ βιιηι βϊ) Ιιίδ ςιιί πιο ηοη ίηΐοπΌ|53ΐ>3η( *'. >

(Ει ΠΙΓ8Π8 : « ΕΙ βε$εηι ηιη^ιιιιηι ν"κΐ6ΐ)ίΐϊδ ••. ι

ϋειιηι 31110111 ηοιηο νϊϋεΐ.) Ει πίΓδυδ, € ΑρρβΓε-

υϊΐ ϋυηιΊηυδ 8ΐιροΓ εο», ει ι!Ϊ8ρβΓ(1βΐ οηιηεδ Ίθ08

ςεηΐϊϋηι ", ι Ει ι-υΓδίΐδ , « Εοεβ ίΐιΙ>ιιηι ββηΐί, ςιιϊ

ηοη ίηνοεανεΓυηΐ ηοιηεη ηιβυιιι ". > Οβνϊιΐ , < Ουϊ

86(168 «ΙφβΓ ΟΙΐθΓυ1)ϊηΐ, 3ρβ3Γ6 . Ε\'6Ϊ13 ροΐεηΐΪ3ΐιι

Ιααηι, βϊ νβηϊ, ιιΐ εβίνοδ Γϊοϊΐδ ηοβ". ι Ει πιι-ϋΐιχ,

ι ϋεδεεηιΐοΐ δίοαΐ ρΐανϊβ ίη νβΐΐυβ •ν. ι ΟιιίΙιυβ

νβΓΐ)ϊδ 8Ϊ§ηίΓιε3ΐ (Ιεδεοιΐδίοηεηι ο]υδ ΓοΓβ (]ΐιΪ6ΐ3ΐιι,

3ε δίηο δίΓβρίΙιι ; ρΐυνία εηίηι δΐιρπ' ΐιτιηπι ϋβ-

βιιοηιίεηδ, δΐι-ερίΐιιηι ΓβείΙ, δοουδ νεΓο, βϊ δΐιρεΓ 13-

ιιχ νβΙΙυδ (]6566ΐΐ(ΐ3ΐ. ΜϊιΊΐίοβδ, < Ει (υ, ΒεΐΙιΙβ-

Ιιβιη 16ΓΓ3 ίιιϋβ, ηεςιΐ3(]Η3ΐιι ιτιϊηϊηια 68 ϊη ρπιι-

εΊρίοιίδ ίηά» ; εχ Ιβ εηίηι βχ'ώίΐ ηιίΐιί (Ιιιχ , ςιιί

ρ^503ΐ ροριιΐιιιη ηιειιηι 1δΓ3β1 ; ει «^ΓεδΒυβ ε]ιι»

Ιερουσαλήμ έξ ανατολών, ι Κα\ μετά βραχέα,

ι "Εδειξε μοι Κύριος τδν Ίησοϋν (15), τδν ιερέα τδν

μέγαν, έστώτα πρδ προσώπου αγγέλου Κυρίου ■ κα\

δ διάβολος είστήκει έκ δεξιών αύτοΰ τοϋ άντικεΐσθαι

αΰτώ. Κα\ είπε Κύριος πρδς τδν διάβολον • Έπιτι-

μήσαι Κύριος έν σοι, διάβολε. Κα\ διεμαρτύρατο δ

άγγελος Κυρίου πρδς τδν Ίησοΰν, λέγων Τάδε λέγει

Κύριος παντοκράτωρ • Έάν ταΐς όδοϊς (16) μου πο-

ρβύση , καΐ έάν τά προστάγματα μου φυλάξη, καΐ

σϋ διακρίνεις Π 7) τδν οΐκδν μου. Και πάλιν,

ι Άκουε δή , Ίησοΰς, ό ίερεϋς δ μέγας. » Ησαΐας,

« Εμφανής έγενίμην τοις έμέ μή ζητοΰσι (18) ,

και εΰρέθην τοις έμέ μή έπερωτώσι (19). ι ( Κα\

πάλιν , < Κα\ βασιλέα μέγαν δψεσθε. ι θεδν δέ

οΰδεις δρα.) Κα'ι πάλιν • Έπιφανήσεται Κύριος έπ'

αΰτοϋς , κα\ έξο).οθρεύσει πάντας τους θεούς τών

εθνών, ι ΚαΙ πάλιν ι Ίδοΰ πάρειμι τώ Εθνει, ο'ί ούκ

έπεκαλέσαντο τδ δνομά μου. > Δαβίδ, • Ό καθήμε

νος έπ\ τών χερουβ^μ έμφάνηΟι. Έξέγειρον τήν δυ-

ναστείαν σου , καΐ έλθέ ε!ς τδ σώσαι ήμ2ς. » Κα\

πάλιν, ι Καταβήσεται ώς ύετδς έπ\ πδκον. > Τδ άτά-

ραχον κα\ άνευ ψδφου τής καταβάσεως σημαίνων

έπι γάρ τήν γήν ύετδς καταβαίνων, ψόφον ποιεί• έπ\

δέ πδκον έρίου καταβαίνων, οΰ ποιεί. Ηιχαίας, ι Κα\

σΰ, Βηθλεέμ γή Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη εΐ έν τοις

ήγεμίσιν Ιούδα• έκ γάρ σοΰ έξελεύσεταί μοι ηγούμε

νος, (20) δς ποιμανεί τδν λαδν μου τδν Ισραήλ• κα'ι

" ΡίαΙ.οχνιι, 27. " Μ3ΐ»εΗ. ιιι, 1. »'Ζ3εΙι. ιχ, 9. " Ζβεΐι. ιι, 10. 11. " ΜβΙβοΙι. ίιι, 1 ; ΜαίΙΙι.

χι, ΙΟ. *« Ζβεΐι. χιν, 4. "ΖβοΙι. ιιι, 1,2. " ίΐιϊιΐ. 6. »» Ϊ1>ΐ«1_ 8. " |53. ι,νν, 1. " Ι8α. χχχιιι, 17.

"δορίι. ιι,ΙΙ. " Ιμ.ιχτ.1. "ΡδοΙ. ιχχιχ, 2, δ. •» Ρδ3ΐ. ιλχι, 0.

(15) 1)3 εΐ .ιρα(1 Ιυδίϊηιιηι ΜαΠ^Γεηι ΙβςϊΙυΓ ; §ο<1

ίη οϋΊΐΊοηβ ΕΧΧ ΙηΙεΓρΓεΙυηι εβί, πώλον νέον, ριιΙ

Ιιιιιι ιιυνηιιι, 3ΐφΐβ ίΐ3 εΐίβιη Ιε^'ίΐιΐΓ ηριιιΐ Ειιςεΐι.

ΰΐηιοηιίτ. ΐναιιρ. Γιο. ιι, ε. 2, η. 28. ^η.■,[^ι1^ Ιβηιεη

Ι('(•ιίοιιεηι βεςηί ν'κίοΐυτ ΐΓεηχιιβ 1ϋ>. ιν Αάνΰηηι

Ιιωτα. εβρ. 6ϋ, εΐ ενρΓίβηιΐδ ΠΙ), ιι, Ίαίχηι., ο. 29.

(14•) Ηίε ίηεϊρίΐ 3ΐιΐί()υίοΓ ν3ΐίεαηιΐ8 εοϋβχ ιιυηι.

1907.

(13) ΜβΙβ ΓβεεηΙίοΓ οοάβχ νβΐίεβηιΐδ, Εδειξε με

τδν Ίησοΰν.

(16) Οοιίεχ 3ΐιΓκ|ΐιίοΐ', έάν έν ταϊς Αδοΐς, φίβηι

].•( Ίίοιιι:ιιι ίη 3Γιΐ]ΐιίΙ)ΐΐ3 εοιΓιείϋιΐδ, οι αρικί ΗίεΓΟην-

ηιιιηι ςιιοηιιε Γερε'ηΓί ιιοΐ3ΐ ΝοΙιίΙίιι».

(17) ΜβΙβ ΓβεβηΐίοΓ εοάεχ, χα\ σύ δέ διακρίνεις.

Ρατβοι.. Οη. ΧΜΊ.

* (18) Ιη Βοιιΐ3ηη ΕΧΧ Ιιιΐιτριτίιιιιι ειΐϊΐίοηο ρι•ίοι•β

Ιοοο 681, έπερωτώσιν, ροβΙβΓΪΟΓε, ζητοΰσιν, δεου8

ΗΙςιιοΙοβίΙ ίιΐδΐίιηΐδ Μ;\ΓΙ)Τ ίιι ΰίαΙοι/ο ηΐιΐι Ττι/ρΙιοηί

ρ3{[. 242 ; 0. Ιΐίει-οιινιιιιΐδ, 61 δ. ΐ:}•ρπ3ηιΐ8 Ιίΐ). ι

Τβιΐϊηιοη. αάνβηηι ίηάχο» εβρ. 21 ; ίίειιιηιιβ Ιπ:-

ιι;εΐ!5 ΠΙ), πι Αάυεπιι& Ηχτβίβι, 03ρ. 3, (μιί ευιιι

Ννββειιο οοηεοΓ()3ΐιΐ.

(19) ριΐίΒ δεπιίοίΓουΙίδ ίηεΙιιαυηΐυΓ, αεβηηΐ ίη τα-

εεηΐίοπ Υαΐίεβηο εοιίίεε, ει ίη 3ΐίο, φιο ιίδυβ 651

δίρΙΐ3ηυ8. ΥίιΙιΐιιΐ' αιιίοπι ΓΟδρίεβΓε Ννδδειπίδ 3(1 Ιο-

ευηι, ηί ΓβΙΙογ, Ιδ3ί33 χχχιιι, 17, υ!)ί αίΐ, Κΐ<]ΐιη αιηι

ρίοήα νΐά{1)ίΐϊ$,

(20) 0οηιΐΓΐ3 ίδΐιΐιΐ υδηιιε 3(1 ϋΐ,ι νεί'Ιιη, κα; Εξοδοι,

ηοη ΙιβΙιοΙυι• ίη 1!οιιι;ιιι;ι ΕΧΧ Ιηΐεΐ'ρΐ'εΐιιιη εϋίΐίοηε,

-
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ηΐ) ίηίΐίο, εχ ϋίβ1)ϋ8 Β330ΐι1ί ". » Μογδβδ, « Ργο- Α Εξοδοι αυτοί άπ' αρχής άφ' ήμερων αιώνος (21). >

ρ1ιε(3ηι 8ΐΐ5(:ί!.ι1ιίΙ νο1)Ϊ8 Οοιυίηηδ ϋβυβ νοδίει- εχ

ΙϊαΙπίιιΐΒ νεδίπδ, εϊουΐ πιο ; ίρδυιιι ,πκΙίιΊίβ ]υχΐ3

οηιιιϊα , ς ιι ίβ<: υ ης ιι β ΙοοηΙυβ ΓϋΟΓΪΙ νουίδ : εί

οιίΐ, (|ΐιίι•ιιικ|ΐιο. ιιοιι ιιιιιϋοπΐ ρΓΟρΙιβίαια ίΙΙιιιιι ,

<1ί>.ρι:ι•(1ιΊιιΐ' "'. »

ΜαΙΙί ρΓορΙιοΐχ ευδοίΐαΐϊ 8ΐιηΐ. Οο ςυο ει•βθ

εοπιιτι Ιοςιπίαι- ? Ο,ιιί νοΓΟ δΐΐδθίΐ;ι1)ίΙυι•, 1ο§επι ηβ

Μογδίδ (ΙοοοηίΙ, 3ΐι ηΙί;ιιη? 5ί Μογδίδ φΓιϋεηι Ιε-

βι'111 , :ΐ<] ι|ΐιϊιΙ 3υρβΙΎ303η6α ,'ιΙΙι'ΠΐΙί ΜΐϋΟΐΙΠΙκι,

«:ΐιιιι Μονβΐ'δ δηίϊίοίαΐ? δίη «υίειη αΓιαιη , (ΙκιαηΙ

ηυχ βΐΐ, ει ψιχηαιη ε]αβ ιΐοείπηα , εΐ ςιιίιιαηι

ΡΐΌρΙιοΙβ ίρδΟ? Νβίαο ι-π'ιιιι 3ΐίεηί§εη3 φΐίιΐιριιιιη

εβΓϋΐιι Γΐ,'πιιιι (|ΐι;ι: 3(1 1ο£εηι ρειΊ'ιηεηΙ, νεί ροΐϋι,

νε) εύοείιΐδ ίιιίι βΐ) ειδ. Οιιίη ει υηΐνβΓΜ ϋευδ

Μωσής, < Προφήτην ύμΐν αναστήσει Κύριο; (22) 6

θεός ημών έκ τών αδελφών υμών, ώς έμέ- αύτοϋ

άκούσεσθε κατά πάντα , δσα αν λαλήσει πρδς υμάς•

και Εσται, δς αν μή άκούσβ τοΰ προφήτου εκείνου,

έξολοΟρευΟήσεται. )

Πολλοί άνέστησαν προφήται. ΤΑρα περ\ ποίου αΰ-.

τών λέγει ; Οίτος δε ό άναστησόμενος, άρα τα Μω

σέως διδάξει, ή έτερα; Εί μέν τα Μωσέως, τί τδ

περίεργον, άλλον άναστήναι άρκοΰντος Μωσέως ;

Ει δέ έτερα, είπάτωσαν, και ποία ήν τά διδάγματα

αύτοϋ , κα\ τί; δ προφήτης ; τών γάρ νενομισμένων

ούδε\ς ίξωθεν, ή έδίδαξεν, ή ί,τησε παρ' αυτών τι.

ΚαΙ αύτδς δέ δ τών δλων θεδς έκύρωσε (25) τήν περί

έαυτοϋ προφητείαν, ειπών, ι 'ΟρΟ&ς πάντα έλάλη-

ρΓχϋίοΐίοηειη οΌ δεπιείίρδο ΓβοΙβιπ οοηΠιτηηνίΐ , Β σβν. Προφήτην αϋτοϊς αναστήσω εκ μέσου τών αδελ

φών αυτών, ώσπερ σέ • κα\ δώσω τδ ρ"ήμά μου έν τφ

στόματι αύτοϋ. ι Σκοπεί ουν τήν δύναμιν τοΰ ρ'ητοϋ.

Ουδέ γάρ άλλω προφήτη εΐπε δεδωκέναι ρ"ή μα- αύτοΛ

γάρ δουλοπρεπώς διακονοϋντες Ελεγον • ι Τάδε λέγει

Κύριος, ι Αύτδς δέ κατά τδ πατρικδν αξίωμα, Ελεγε

τψλεπρφ, ι θέλω, καΟαρίσθη-ι. ι Τοις τεθνεώσι ,

ι Νεανίσκε (24), σοι λέγω, έγέρΟητι-ι κα\, ι Λάζαρε,

δεΰρο έξω. ι Τη θαλασσή έ-ιτιμϊ, κα\τοΐς πνεύμασιν

έν εξουσία , λέγων, « Σιώπα, πεφίμωσο. » Τί δέ τδ ,

ι Προφήτην ώσπερ σέ ; » ΆντιπαραΟέντες τά Μωσέως

τοΓς Χριστού (25) εύρήσομεν έπ\ σχολής, κα\ αύτδ

δέ τδ είρημένον ύπό Μωσέως έν τώ νόμω, δτι ούκ

Εστίν έπ' αυτών προσΟεϊναι, και ούκ Εστίν άπ' αυτών

ιΐιιιιι ίηςιιίι , < Κ,οοίβ οιιιηία Ιοοιιΐί δυηΐ. Ρηιρίιε-

Ι.ίιιι είδ δηδείΐαηο οχ ιηοάίο Ιίαίπιιιι ίρδΟΓυηι , δίο-

ιιΐ Ιε : εί <1;ι1.ιο υοιΙμιιιι ιιιοιιιιι ϊη ΟΓε ε]ϋδ ". ι

ΡοΓρεηιΙβ ϊ^ΊΐϋΓ νΐπι 1ιυ]ηδ ύίοΐί ; ηβφιε εηίηι ηΐί'ι

ρι-ομΙκΊ» άΊχίΐ δε ιΐεϋΐδδε νείϋϋηι ; η3ηι ίΙΙί βει•-

νϋπιιη ιηοΓε ηιϊηΊδΐΓ3ΐιΐθδ , (1ίεε1)3ΐιΙ : < Ηχο άΊοίΐ

Όοηπιπίδ. » Ιΐίε νεΓΟ οηιίοιη , ι]«3 Ρ»ΐει\ βηείο-

ΓΪΐαίο ΙεμΓΟδΟ ι!ίεο1)3ΐ , ι ΥοΙο, ιηιιηιΐιΐδ εδίο •*. »

ΜοΓίυΐδ ςιιοφίε ϋίεεΙ>3ΐ, ι Αάοίεβεεηδ, Ιϋή (Ιίεο ,

81Η•§8",> εί, • ΕίζβΓε, νβηϊ Γοηδ '•. » ϋοπιηιίηα-

1«γ ηιαπ; ει δρϊπΐΊΙιιΐδ εαιιι ροΙβδ(3ΐε άϊοίΐ, € Τβ-

εε, οΐιηιιιίεδοβ". ι Ο,ιπιΐ βυΐεηι δ'ΐυϊ νεϋΐ ίΙΙυϋ,

« ΡΓορΙιεΙβπι δΐευΐ Ιε,» δί Μογδίδ Ιε^επι ειιιη ΟΙιγϊ-

8ΐΊ Ιεκβ εοιηρβΓβνεΓίιηυδ, ηοΐΐο ηε^οΐϊο ΐιιίεΙΙί^β- „ άφελεϊν. Είτα κα\ είπών, ι Αύτοϋ άκούσεσΟε κατά

^ ν , .__ , Λ_-,^ _.ν. .«... 3. . :..-. -χ

ηιυδ, δίηιαίηιιβ εΟΓυηι νειΊ)θπιιη ηιοιιίοιιι 3δ88-

^ιιεIηυΓ, ςυίε Μογβεδ ϊη Ιβββ ρΓΟίαϋΐ , (Ιαηι 3ΪΙ,

Νοη ΓιεεΓβ Λά ε]αβ ηιαηάαΐβ <]ΐιϊ(1ρϊ3ΐη 3ΐ1]'ιεεΓ0,

ηεε 31) βϊδϋειη αοίεΓΓβ ". Ρι•8ειεΓβ3 (Ιυπι βΐΐ,

ί Ιρβαηι ηυιΐϊεΐίδ ίιιχία οιηηία, ςυκεαιιςαε Ιοεα-

Ιυδ ΓιιεΓΪΐ νοΙΊδ ", » δΪΒηίΓιεβΙ εχεε11βηΐΪ3ΐη ε]υκ

(3ο (ΐ«ο ρΓ86ύίεε1)3ΐυΓ. Ιδ3ΐ3δ , « Εοοε ϋειίδ ηοδίεΓ,

οοεε ϋοιηΊηϋδ ουιη ΓοΓίίΐϋΐΙΐηβ νεηίΐ, βΐ ϋΓβοΙιϊυιη

Οϋΐη άοιηΐηαΓιοηο •*. > 03νί<1 , ι ίιΐΓβνΐΙ Οοιηϊηαδ

Όβνίά νβΓΪΐβίοπι, εί ηοη 1'ΓυδΐΓ3ΐ)ϊΙυΓ εβπι : Πβ Γπι-

οΐιι νειιΐΓίδ Ιιιΐ ροηαηϊ βιιρεΓ βεϋεπι Ιυβηι •'. > Ει

ΓϋΓδίΐδ, « ϋϊδροδίιί Ι6δΐ3πιεη1υπι βίοοί'ΐδ ιιιεϊδ. .Ιιιγ»-

νΐ Πανιά δ8Γνο ιηεο : υδςαβ ίη κίεπιυιη ρι*ρ3-

ταΙ)θ δεηιεη Ιυιιπι, οι 86άΊΟο3ΐ)θ ίη βεηεΓϊΐΊοηειη,

πάντα, δσα άν λαλήση πρδς υμάς, ι σημαίνει τδ

ύπέροχον (26) τοϋ προφητευομένου. Ησαΐας (27),

ι Ίδοϋό θεδς ημών (28)• Ιδοϋ Κύριος μετά ισχύος

Ερχεται , χΛ δ βραχίων μετά κυρίας, ι Δα616 ,

ι "Ωμοσε Κύριος τώ Δα6\δ άλήΟειαν, κα\ ού μή αθε

τήσει αυτήν (29)• Έκ καρπού της κοιλίας σου βήσο-

μαι επί τοϋ Ορδνου σου. > Και πάλιν, « ΔιεΟέμην

διαΟήκην τοις έκλεκτοΐς μου. "Ωμοσα Δα6\δ τώ δοΰλψ

μου • "Εως τοϋ αίώνος ετοιμάσω τδ σπέρμα σου, κα\

οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τδν Ορόνον σου. ι

'Εν τοίς Παραλειπομένοις- « Κα\ εσται δταν πληρω-

θώιιν αί ήμέραι σου, κα\ κοιμηΟήση μετά τών πα

τέρων σου. Και αναστήσω τδ σπέρμα σου μετά σέ,

δ (50) Εσται έκ της κοιλίας σου , καΐ ετοιμάσω τήν

01 (5βιιεΓ3ΐϊοηεηι δειίειιι Ιιιαηι". ι Ιη ΡαΓβΙίροηιε- ο Βασιλείαν αύτοϋ. Αύτδς οικοδομήσει μοι οίκον κα\

" Μίοη. ν, 2. "8 ϋειιΐ. χνιιι, 15, 19. " ΠεαΙ. χνιιι, 15, 18.

» ίοϊη. χι, 45. β1 Μλγο. ι, 25. »' ϋεϋΐ. χιι, 52. " ϋβιιΐ. χνιιι, 48.

" Ρ&31. 1.ΧΧΧΥ11Ι, 4, 5.

•• Μ»1ιη. νιιι, 5. " Ευε. νιι, 14.

•*1»3. χι, 10. "Ρδαΐ. οχχχι, 11.

ηοο ηρηιΐ ΟνρΓΪοηυηι ϋΐ). ιι Τίίΐίη». βί<ιΐίΓ««5 3η-

Λ(βο$ 03ρ. 12, βεϋ ηίΐιϊίοιιιίιΐϋδ εχδΐϋΐιΐ βρικί ίϋδΐι-

η«ηι 'ίη ϋίαίορο αιηι Τη^Ιιοηε ρβ^• 505, εί ΤοΠιιΙ-

1ΊίΐιιαιηΑώι•βΓ8ΐι«^ΐ"<η;οί,θ3ρ.15.ϋ36ΐβΓηιη βηΙιςιιιοΓ

Υ3ΐίο3ΐΐϋδ οοιίοχ βηΐο ΥβΓίιιιιη, Εξοδοι, αιΐιουΐιπη

(21) Οοίεχ ΓεοεηΓιΟΓ, Ιως αίώνος. Ιι» ει 8'ιρΐιηηϊ

εοιίβχ. ... . ,.

(22) Ηχο ϋε ΟΙΐΓΪβΙο ρπιρίιείι» (ΙΐΥΟίδΐδ νοΓϋΐδ

εχρπήιίΐιΐΓ ίη Κοιιιαηα ΕΧΧ ΙιιίεΓρΓβΐιιιη εϋιΐιοιι,•;

δειΐ Ννίϋοηιιβ Ιβοΐίοηβιη δεςυίιιΐΓ, ςιι« Ιιαηείιιι• Αοι.

ιυ 22.
(23)Όοι1εχ κοοηΙΐΟΓ, τήν περ\ αύτοϋ, ςπο ρηοΐο

εί δϊρΐιαπυδ Ιε^ίΙ.

(24) Ιη οοιίβπι εοάίοβ (ΙεεβΙ, νεανίσκε, ηεο ϊ&Ια

υοχ ίη δίρΐιαηΐ ΥΟΓδίοπο βρριίΓΟΙ.

(25) ΟυιΙβχ 3ηΙίηιιίοι•. -τοϊς τοϋ Κυρίου.

(26) Οοιίβχ νείιΐϋΙίΟΓ, ύπερί/ον.

(27) Μηίο ΓεεοηΐίοΓ εοιίεχ, Σοφονίας.

(28) 8ίρ1ΐ3ηΊ εοιίεχ, υμών, ναΐετ, ]υχΐ3 ΕΧΧ 1η-

Ιεΐ'ρι• Ιιιηι ειΐίΐίοηεη».

(21») εοιίεχ γοοοιιΙ'Ογ, εί δίρΐιαηιΐδ Ιο^Ίΐ, αύτίν,

υΐ οιΊλιιι ΙοβίΙϋΐ- Βριΐιΐ Ιγοιιχπιιι Ιίΐ). ιιι ΛίίΐίΓδκϋ Ιικ-

ιαα οηρ. ί'.

(50) Ιη εάίΐίοηο Ι.ΧΧ ΙηίΟΓριείιιιη εδί, ος, 1314:.
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άνορΟώιω την βασιλείαν αύτοΰ εις τδν αιών» (51). Α ηίδ . « Ει επί, ψιαικίυ ίιηρίβΐί ίυεπηΐ ιΐϊβϊ Ιυϊ ,

Έγώ Εσομαι αύτφ είς Πατέρα, κα\ αύτδς εσται μΐ'.

είς ΥΙδν, χα'ι τδ "λεός μου ούκ άποστήσω άπ' αύτοΰ,

καθώς άπέστησα από των έμπροσθεν σου. Κα\ πι

στώσω αύτδν έν οίκω μου ■ χα\ ή βασιλεία αύτοΰ (32)

εως αιώνος- κα\ δ θρόνος αύτοΰ έσται άνωρθωμένος

έως αιώνος. > Σολομών, ι Κα\ νΰν, Κύριε 6 θεδς

Ισραήλ , πιστωθήτω δη τδ όήμά σου τψ Δαβίδ τ^

Πατρί μου• εί αληθώς (33) κατοικήσει 6 θεδς μετά

ανθρώπων έπ\ της γης. » Ιερεμίας, ι Κα\ άνθρωπος

έστι, χα\ τίς γνώσεται αυτόν ; > \Αμώς• < Έπικαλεΐ-

στο (54) τδν θεόν σου• έτοιμάζου , Ιερουσαλήμ , δτι

έγώ στερεών βροντήν, κα\ κτίζων πνεΰμα , κα\ άπο-

στέλλων εις ανθρώπους τδν Χριστδν μου (35), ποιών

δρθρον, χαΐόμίχλην, χα\ επιβαίνων έπ\ τα υψηλά της

εί (Ιοπηίεπδ πιιιι ραΐΓΪΙΐΐιβ Ιιιίδ, «ι ειΐδοίΐίΐΐιο δβ-

ηιεη ΐυιπιι ροδί Ιε,ςυοιΐ ο Η ό"β νβηΐι-ε Ιυο, βί

ραΐ'αίιο ϊο<ιιιιιιιι <•]ιΐϋ. Ιρδβ ;«ιΙΪΙ"κ:αΙ)ίΙ ηιίΐιί ιίοπιιπιι,

61 βπ($3πι Γεςηυιη ο]υ8 ίιι δ.-εειιΐ3 : Ε^ο 6ΓΟ βί

ίη ΡαΐΓβπ), 61 ϊρδβ επί ηιίΐιί ίιι ΡίΓιυιη, βΙ πιϊδβ-

γι( οκίκιιιι ΐΗΒ3ΐιι ιιοι» Γοιηονεΐιο ίΐΐ) 60, δίΟΙίΙ Γ6-

ηιονί αϊ) ίΪ8 ςαΐ οπιηΐ 3ηΐβ Ιβ. Ει ΓιάεΙίΐβΓ κΐα-

Ιιΐ3ΐη 61ΙΠ1 ίη (Ιοιιιο ηιεβ ; 61 1051111111 β]ϋ8 ιΐδ(]ΐιο

ίιι δχουΐυιη : 61 Ιήΐ'οηιΐδ β]υδ εηΐ οτοι-ΐιΐδ ϋδςυβ

ίιι 8:6θΐ1ιιιη ". ι δαίοπιοη , ι Ει ηυηο 1)οιιιίηε

1»ι.Ίΐϊ Ι3Γ36Ι, Ιίιΐοΐο 8)1 ςηαεβο νειίιυιιι ΐιπιιιι 1>;ι-

ναΐ ρηΐπ ιιιβο : 8Ϊ νο'Ο ΙιηϋϊΙ.ινϊι Οοιίδ , οιιιη Ιιο-

πιίηίυιΐδ βιιροΓ ΐβιτΛίιι '8. > Ιβτβιηίω, ι Εί Ιιοιηο

681, 61 φΐίδ εο£ηοδεεΐ ευπι"?ι Ααΐ08, ι Ιηνοεϊ Ποιιιιι

γης. > Μιχαίας , € Ακούσατε , λαο\ πάντες, λόγον, Β Ιυυπι : ρνίβρβΓΒΓβ, ίεπίδβίεηι, ηιιοιιίαιιι 6{[0 Πγ-

κα\ προσεχέτωή γή (36), κα\ πάντες οί κατοικοΰντες

έν αύτη • χα\ έσται Κύριο; έν ήμϊν είς μαρτύριον ,

Κύριος εκ ναοΰ αγίου αύτοΰ, διότι ίδοϋ Κύριος έκπο-»

ρεύεται έκ τοΰ τύπου αύτοΰ , καταβήσεται επί τά

υψηλά της γης. >

1113118 Ι.'.ιΐΓΐΙΠΠΙΙΙΙ , 61 0Γ011Ι18 βρίπίαπι , 61 ΙΙΐίΙΙΟΙΙ»

;ΐι1 ΙιΟΜίίΐΙΟδ ΟΐΠδΙΙΙΙΊ) ΙΓΚΊΠ1Ι, Γ;ΐθίθΠδ 111.1110 οί

Ποίιιιΐιιΐιι, 61 380611^6118 81φβΓ εΧΟβΙδ» 16ΓΓ56". »

ΜίεΙιχ»8, ι ΑικΙίΙε , ρορυΐϊ οιιιιιι-κ, νβΓΐ)3, 61 3ΐι-

βευΐΐεΐ ΐυπ•;ι, ει οηιηεβ αυϊ Ιιΐιυίΐιιηΐ ϊη 68. Ει βι-ίι

1)υηιίηιΐ8 ίιι νοίίίδ ίη Ιεδίίηιοηίυπι , Οο;ηίιιιΐ5 εχ ΙειηρΙο δβηείο δυο ; ςυοηίαιη εεεβ Ι)οηιϊηιΐ8 ε^Γβ-

ιΐίΐιιρ ϋε !οοο 8υο , ει ϋβδεειιαεί βιιρβΓ ο.νοοίδΐι ΐβίΓκ". »

Ό Ιακώβ έν ταΐς έντολαϊς, < Ούκ εκλείψει άρχων

έξ Ιούδα κα\ ηγούμενος έκ των μηρών αύτοΰ, Εως

ου Γ/.Οη (37) μ απόκειται. Και αύτδς προσδοκία εθνών, ι

Βαλαάμ , < ΆνατελεΙ άστρον ές Ιακώβ, κα\ άνθρω

πος ές Ισραήλ, κα\ θραύσει τους αρχηγούς Μωάβ,

^3^ου ίη ηιαηιίαΐίδ, ι Νοη ϋεΟείεΙ ρηηεερβ εχ

Ιικ]:ι, ικ:ι: (Ιυχ (Ιβ ΓοιιιοΓώιΐδ (•]ιΐ8, ϋοιιβε νειιίϊΐ ουί

Γοροδίΐιηη 681. Ει ίρββ ε$ΐ εχ8ρεεΐ3ΐίο ^εηΐίυ») 7'. »

Βϊΐίαιη, < ΟιίιΊιιγ βίβΐΐα εχ .ΙμοοΙι, 61 Ιιοιηο οχ Ιδ-

Γ3«1 : εί ρβΓΟίιΙίεΙ (Ιυεεδ Μοηΐι, 01 ρι-.ΐΐ1αΙ>ίΐυΓ Πϋοδ

χαί -ρονομεύσει τους υιούς Σήθ (58)• καΊ ΙσταιΈδώμ Ο δείΐι, οί 6ΓΪΙ Ειίοιιι ΙιοιειΓιΐ:)* 8βηΓ)ϋΐη".' > Όλ\\Λ

κληρονομιά εθνών. > Δαβίδ δέ (59) τούτων ού περιεγέ-

νετο. Εϊ δε περ\ τών έξ αύτοΰ Κει ειπείν, Άνατελοϋσιν

άστρα έξ Ίακώδ, καΙ ηγούμενοι έξ Ισραήλ. Ησαΐας,

< Ίδοΰ ό δεσπότης Κύριος Σαβαώθ συνταράξει τους

ένδοξους μετά ισχύος , κα\ οί υψηλοί τη ϋβρει συν-

τριβήσονται, κα\ ταπεινωθήσονται οί υψηλοί, καΐ πε-

σοΰνται μαχαίρα. Ό δέ Λίβανος συν τοις ύψηλοϊς πε-

σεϊται. Κα\ έξελεύσεται ίάβδος έκ της Λίζης Ίεσσα\,

κα\ άνθος έκ της ρ"ίζης άναβήσεται, κα\άναπαύσεται

έπ* αύτδν πνεΰμα Ηεοϋ, πνεΰμα σοφίας καΐ συνίσεως,

π'^εϋμα βουλής χαΐ ισχύος, πνεΰμα γνώσεως καΐ

ευσέβειας • έμπλήσε^αύτδν π-;εΰμα φόβου θεοΰ. Ού

χατάτήν δόςαν κρίνει, ουδέ κατά τήν λαλιάν ελέγξει•

αύΛ κρίνει (40) ταπεινή κρίσιν, και ελέγξει τους έν-

3υΐβιιι Ιιοδ ιιοιι άενίείΐ. βηοά δι «1ε ο]ιι» ροδ(6ΓΪ8

)ι;υι• ίηΙεΙΙί§εηϋ3 εδδεηΐ άίοεΓβ οροΠο1ι»1, Οηεη-

Ιπγ δίϋβΓ3 εχ Ιβεοο, 61 αΊιεεδ εχ ΙδΓβεΙ. Ι83Ϊ33,

ι Ιν (Ό (]οιιιίιι:ιΐοΓ Βοιιιίιιιΐδ δαίιηοΐΐι εοηΐιιι-ϋηΐιίΐ

^ΙοΓίΟδΟδ ευηι ίοηίίικίίιιο. , ει εχεείβί δΐιρειΊιίβ

ι•οιιΐ(Ί•ΐ'ΐιΐιιΐ' , εί δυ1>1ίιηεδ ΙιιπηίΙίϋΙπιηΐυΓ , εί εη-

ιίοιιΐ ςίαάίο. Ι.ί)>οιιιΐί Ηΐιίοπι οιιιιι εχεεΙδίδ 63-

άβΐ **. Ει 6£ΓεάΊεΐυΓ νίΓ^β άβ Γηιΐΐοβ Ιβδδβ , 61

0θ8 (Ιο ΓΓκΙίοο, 3δοεη(ΙβΙ : ει Γβςυϊεδεεί δυρεΓ

βυηι δρίΓΪΐυδ ϋεί, δρίΓίιυβ δ.ιρίεηΐίδβ 61 ΐηΐεΐίβεΐιΐδ,

δρίΐ'ϋιΐδ εοηδίΐϋ εί ΓοΠίΐυϋίηίδ , βρίπΐυδ δείεηΐί»

ει ρίείβιίδ : τερίβΐιίΐ ευπι δρϊρίΐαδ Ιίιηοπδ ϋβί. Νοη

ββοιηάυηι ορίηίοηβπι ίυϋίοβίιϊΐ, ηεηυβ ]υχΐ3 βΟΓ-

ιηοηεηι βΓ^υεΙ ; δεϋ ]υάίε3οίΐ ηυηι'ιΐι ]υϋίείυηι ,

" Ι Ρ3Γ31. χνπ. II, 14. β8 II Ρ3Γ31. νι, 17, 18.

" ΗΊεη. ι, 23. "Οεη. χι,ιχ, 10

(51) Οοιίοχ αηΐίηυίοι-, 2ως είς τους αίώνας.

1,52) ΕίΙΊΐίο Βοπΐ3ΐΐ3 Ι,ΧΧ ΙηίειρΓείαηι, και έν βα

σιλεία αύτοΰ, «1 ίη μ/ηο >?;ιι«.

(3ΐ') Εαϋειτι εϋ'ιΐίο, δ έλάλησας τω παιδί σου τω

Δαβίδ, δτι εί αληθώς, (/ηοά ΙοονΙηι 68 ραενο Ινο Βα-

ιΐίΙ, ηιιοηίαηι <ϊ, εΐε.

(34) Οοίΐοχ ΓβεβηΙίοΓ, ει 5ίρ!ΐ3ηυδ, έπικαλεϊσθαι,

αι εί δ3οβΓ ΐεχίυδ, αυ'ι Ιι:ι1>εΙ, έτοιμάζου τοΰ έπικα

λεϊσθαι τδν θεόν σου, Ισραήλ • διότι ιδού έγώ, εΐε.

Ρτα-ρατα Ιβ «Ι ΐηνοοει ΙΚηιη ιηηηι, Ι&ιααί. (Ιιιΐα ι'αε

ΐ0ο, βίε.

(35) Ιη Ι.ΧΧ ΙηΐεΓρΓβΙιιπι βάίΐίοηβ 1β8"ιΙιΐΓ: χα\

άπαγγέλλων είς ανθρώπους τδν Χριστδν αύτοΰ• βί

αηηνηΐϊαη! ίη /κχηίπβ* βΛπ'ίίιιιη ικηηι, αιιβηι Ιεοΐίο-

ηειιι δεΐ](ήΙυΓ ΤβΓίιιΙΙίαηιΐδ αάνβιιιιι ΙΙβτηιοςβΜία

6βρ. 5-2, αάκεπηι Ματο. ΙίΙι. πι, ε. Ο, εί βΐίί'ί.

(.ΐΟι Ι,οοιιδ ΊδΙβ ΜΊοΙιϊ* νηΓίηΙ ηοιιη'ιΐιίΐ ίη ειΐίΐίδ,

ΡΓΛκβΓίϊ ιη ίη Ωιιβ, ιιΙ)ί Ιοιιιιηΐ ειίίΐβ, κα\ καταβήσε-

•* ^βρ. χνιι, 9, ]αχΐ3 ίΧΧ. '• Αηιοδ ιν, 12, 13.

'» Νιιηι. χχιν, 17, 18. " 1δ». χ, 33, 34.

ται, καΐ έπιβήσεται, βί άβιοβηάβΐ, εί αιαηάίΐ «κρβΓ

βχαΐία ΐεττοΒ.

(37) Οοίίεχ δίρηβηί,εΐ ΥβΓιεβηυδΓβεβηΐίοΓ δ από

κειται, φιοά ταεηαίίΐΓ, ((υβιη Ιβειίοηβηι ίιι ΤΙιοοιΙο-

τείί δοίρΐίδ οοιίίοίΐιιΐδ δειναι-ί ΐεδίΗΐηΐ' οΌοΙίδδίιηυδ

ΝοΙιίΙίιΐδ ίιι ιιοΐίδ :ιιΙ Ιιιιικ• Ιοοιιιη.

(38) Οοιίεχ ΡοοβηΙίοΓ Υβΐίοϊηιΐδ, βί βΐίυδ δίρΐΐίηί

οοιίεχ, τους υίοϋς Σούρ • βε<1 ήβηε Ιβεΐίοηεηι ιιεο

ΥΐΐΙ(ί3ΐ3, 1100 Ι.ΧΧ ΙΐΙΙΟΐρΓΟίΟδ ρΓθΙ)31)1.

(39) ΜβΙβ οοςίεχ ΓεεεηΓιοΓ, περ\ τούτων ού παρ-

εγένετο, ςυβιη Ιεείίοηεηι δεοιίυδ βδΐδίρΐιηηιΐδ: νεί'-

ΙίΙ ειιίιη, />ηιί'(/ αυΐεηι άε Ιήί τείιια ηοη αάνεηϊΐ.

(40) Ιΐ;» ΗΐιΐίφΐίοΓ γοιΙοχ Υβΐίεβηυδ, βί Ι.ΧΧ Ιη-

Ιει-ρΓβΙιι ιη «ϋίΐίο. Ιη ι-εεοιιΐίονί, οι βρύο" δίρΐιαηιιιιι

εβί, ταπεινών, δκο" ιηοχ ΙιΧΧ Ιιβυοηΐ, ελέγξει τους

ταπεινούς της γης. Ιγοιιιοιιχ 1:ιιιιγιι ΠΙ), ίιι Αάνεηιι*

Ηκτειε», ε.ιρ. 10, Ιε^ίΙ, Ιηά'ιεαΜί Ιιητηχϋ )ηάίεΊηη\, <■(

αηβίεΐ ()Ιοήο$ο$ Ιειτα:
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61 ΒΓβΙΙΟί βΙΟΓΪΟίΟδ 101Ύ56, 01 ρείΤΙΙΙίοΙ ΙεΐΎ3Ι11 Λ

\ογΙιο ΟΠ5 5ΐη, εϊ ϊη βρίπΐιι ρεΓ Ιιιΐιί» χηΙβΓϋο'ιεΙ

ίηιρίιηη. Ει ογϊΙ ]ιΐ5ΐίΙία είιιείιΐδ Ιυιιιΐιυιη δυιιιη ,

οΐ νβΓΪΐϊΐο ϊιινοΙυΐΗβ εοδΐ3δ 5ΐΐ35 ". > Ει ροδί ραιιο»,

ι Ει επί ϊη ϋίο ίΐΐβ Γ3(1ίχ Ιββεο, ει ςιιί εοηδίιι--

βίΐ, ιιΐ ριϊηοορδ δίΐ βεηΐίυηι ; ϊη ϊρβο βεηΐεδ βρο-

ιηΐιΐιηΐ, ει βΐ'ΐι Γεαυϊεδ ε]ιΐδ Ιιοπογ". » Ββνίά ,

« δειίεδ 1ιΐ3, Βειίδ, ίιι εχευΐιιηι δδΒοιιΙϊ ; νΐΓρ ιΐί-

7Ο01ΪΟ11Ϊ5 νΊΐ'83 ΓΟβίΐί Ιιιϊ. ΟΪΙΰΧΪϋΙΪ μίδΐίΐίϋΐη , βΐ

οϋϊδίί ίηίηηίΐ.ιίειη ; ρΓορίΟΓβα υηχϊι Ιε Βειίδ, Βοιίδ

Ιιιυδ, οίοο εχδΐι1ΐ3ΐϊοηίδ ρΓ3ϊ ρ3Πίοίρί1)ϋδ ΐυίδ". •

V ί«1•-ϊ> 3 1>εο Βίαιη υη^Ί ; 1ιιιπ>3ΐΐ3 βηίιη ι-.»γιιιι

355ΐιιηρΐ3, ϊαειιΐδ 651 ι ροηΐίίβχ ει ηροβιοΐαβ οοη-

Γβδδϊοηίδ ηοδίΓΧ '8. ι Ει ρηιιΐο ροδί , « Ει Ια, Βο-

πΓιηβ, Ιβιταηι Γιιιιίΐαδίί, εΐ οροιβ ηι;ιηιιιιιιι Ιιιβιίιιιι

ειιηΐ οοεΓι. Ιρβί ρεπίιιιηΐ , Ια βιιίεηι ρβητίΒηβδ ; Β

ει οιηηεδ ε'ιοιιΐ νεβίίιηβιιΐιιιη νεΐ6Γ35εειιΐ. Ει δί-

(■ιιΐ ορεΓίοιΊυιη νοίνεδ εθ3 , εΐ ιιιιιίαίιυηΐυτ. Τα

3ΐ;ΐειη ϊιίειη ίρ$ε ε5 : οΐ βηιιί ΐυί ηοη ϋεΓιείβηΙ :'', >

ςυί , νίιίεΐίεεί , ιιπείιΐδ βδ.

δόξους τη; γής, καΊ πατάει την γήν τω λόγω τοΰ

στόματος αϋτοΰ, καΊ εν Πνεύματι διά χίιλέων άνελεΐ

άσεβη (41) ■ και Ισται δικαιοσύνη εζωσμένος την όσφύν

αύτοΰ, καΊ άλήθειαν ήλειμμένος τάς πλευράς αύ-

τοϋ. » ΚαΊ μετ' ολίγα• ι ΚαΊ ϊσται έν τη ήμερα,

εκείνη ή ρίζα. τοΰ ΊεσσαΊ, καΊ ό άνιστάμενος άρχειν

εθνών • έπ' αύτω ίθνη έλπιοΰσι, καΊ Ισται ή άνάπαυ-

σις αύτοΰ τιμή. ι ΔαβΊδ, ι Ό θρόνος σου, 6 Θεδς,

εις τον αιώνα τοΰ αιώνος• όάβδος εΰΟύτητος, ή (Ιάβδος

της βασιλείας σου. 'Πγάπησας δικαιοσύνην και έμί-

σησας άνομίαν, διά τοΰτο Ιχρισέ σε ό θεδς, ό θεός

σου, έ'λαιον άγαλλιάσεως περΊ τους μετόχους σου. ι

Όράς ότι 6 Θεδς χρίεται παρά τοΰ θεοϋ ■ ένανθρω-

πίσας γάρ γέγονεν < άρχιερεΰς, καΊ απόστολος της

ομολογίας ημών. » ΚαΊ μετ' ολίγα, € ΚαΊ σΰ, Κύριε,

την γήν έθεμελίωσας , κα'ι Εργα τών χειρών σου

είσιν οι ουρανοί. ΑύτοΊ άπολοΰνται, σΰ δε διαμένεις •

καΊ πάντες ώς ίμάτιον παλαιωθήσονται , καΊ ώσε'ι

περιβόλαιον ελίξεις αΰτοϋς, και άλλαγήσονται. Σύ δ»

6 αύτδςεί, καΊ τά ϊτη σου ούκ έκλείψουσιν, > τοΰ χρι-

σθέντος δηλαδή.

III. ϋε ηαΐϊνΐιαίε ε)α$ εχ νίΓ^ί/κτ.

Ιδ3ΐ»5, « Εεεε νϊι•§ο ίη υΐεΓΟ 1ΐ3ΐ)βΙ)ίΐ, ει ρβηεΐ

Γιΐίυιη, 81 νοεβίηιιιΐ ηοιηεη ε]ιΐ5 Ι'.ιιιηκιηιιεί β0, >

(]ΐιο(Ι ϊηΙεΓρΓεΙαΙιΐΓ ΝοΜ$οηηι ί)ειΐί ". ι Ει ρπιΐδ-

π,ιιβιη 0031105031 ρηΐΓβιη , νεί ιη:ιΐι-ειιι, ΐοΙΙεΙ νίι•-

ιιιίοιη Βαηιβδοί , ει βροΐϊα $αηΐ3πχ οοηιβϋεΐ ". ι

Ει δαίοιηοη ρΓορΙιεΙίεο , ι ΡιιεΓ 6Γ3ηι ϊη^εηϊο-

5ΐΐ5, εΐ δΟΓίϊΐιΐδ δΐιηι 3ΐιϊηΐ3ηι Ιιοηβιη : ηιηβΐδ ηιι-

Ιεπι ειιπι εδδεηι ϋοπιΐδ, νειιί 3(1 εοΓριΐδ ϊηεοίη(|ΐιΐ-

ηηΐιιτη ". » (Οιιϊδ ί§ϊΙϋΓ βηΐε η3ΐίνίΐ3ΐειη 1)οηα5

βΓβΙ, βΐ ηιιϊδ νεηίΐ Ιη εοΓρυβ Ίποοη1;»ιιπηηΙιιιιι ?)

153138, ι Ει ειιρΐεηΐ, βί (ΐ.ιηΐ ί^ηε εοπι1)υ5ΐΐ. Ουϊβ

ρητνυΐιΐδ ιιηΐιΐδ 051 ηοΐιϊδ, ΠΙίιΐδ εΐ ιΐβΐυδ εβί ηοΐιίβ,

επ]ιΐδ ρτΊηε'ιρ3ΐιΐδ δΐιρεί' Ιιιπιιεπιηι ε]ιΐδ, ει νοεβίιΐΓ

ηοηιεη ε]ιΐ8 ιηα^ηΐ εοιίδϊΐϋ Λη^οΐιΐδ , Αι1ιηΪΓ»1)ϊ1ΐδ ,

ϋοιίδϋΐΒΠΐΐδ , 1)ειΐ5 ΓοΓίϊδ , ροΐεηδ , Ρπηεερδ ρ3-

είδ, ΓβΙεΓ ΓιιΙυΓΪ δχειιϋ β». » Ει ΓϋΓ5ΐΐ5, ι Εεεβ

)ιινεηε3 {ΐεροΓϋ εΐ ηοη ρορενίΐ. » ΙΙοε βιιίεηι υϊγ-

βίηεηι (Ιεηοίηΐ. Ει πίΓδίΐδ, « ΒυΙνπιηι, 61 ηιεΙ εο-

ιηειίεΐ8*. ι Ιϋδ βη'ιιη τοίιιΐδ 3ΐε1)3ΐ«Γ, ευηι ιΐεδεεη-

ι'.ΐ'πΊ ηιηΙβΓ ε]υδ α εεηδίι ; ηπιη ροδΙε3 αΐιυικίανϊΐ

Ιηείε. ΕΙ πιιηιικ, ι Βίο ιΐίιί! Οοιηΐηιΐδ δ3ΐ>30ΐΙι :

1.3ΐ)οπινίΙ ^8_νρΐιΐ8 εΐ ηεβοΓι.ιΙϊο /Εΐηίορυηι ; εΐ

Γ'. Περϊ της γεννήσεως αύτοΰ τής έχ Παρθένον.

Ησαΐας, < Ίδοΰ ή παρθένος έν γαστρι ϊξει , κα\

τέξεταιυιδν, καΙ καλέσουσι τδϊνομα αύτοΰ Έ[μ]μα-

νουήλ• > δ ερμηνεύεται, Λ/ε0' ή/ίώ>- ό θεάς• ι Κα\

πρ\ν έ-ιγνώναι πατέρα , ή μητέρα, λήψεται δύνα-

μιν Δαμάσκου, κα\ τά σκύλα Σαμάρειας ίδεται.»

ΚαΊ Σολομών προφητικώς, (42) « Παις ήμην ευφυής,

Ο Ψυχήί τε Ιλαχον αγαθής• μάλλον δε άγαθδς ών,

ήλΟον εις σώμα άμίαντον. ι (45) (Τις οΰν πρδ γεννή

σεως ην αγαθό; ; κα\ τις ηλθεν εις σώμα άμίαντον ; )

Ησαΐας, ι Κα\ θελήσουσιν εϊ έγενήθησαν πυρίκαυ-

στοι, δτι παιδίον έγεννήθη ήμϊν, υίδς και εδόθη ήμϊν,

οϋ ή αρχή έπ\ τοΰ ώμου αυτοί, (44) κα\ καλείται τδ

Βνομα αύτοΰ μεγάλης βουλής Άγγελος, Θαυμαστδς,

Σύμβουλος, θεδς [σχυρδς, εξουσιαστής, Άρχον εΐ-

ρήνης, Πατήρ τοΰ μέλλοντος αιώνος. ΚαΙ πάλιν,

« Ίδοΰ ή δάμαλις τέτοκε, καΊ ού τέτοκε (45). » Τοΰτο

δε δηλοϊ τήν Παρθένον. Κα\ πάλιν, < Βούτυρον, κα'.

μέλι φάγεται (46). ι Τούτω γάρ έτρέφετο κατιούσης

της μητρδς αύτοΰ άπδ τής απογραφής- ύστερον γάρ

εύπόρησεν γάλακτος. ΚαΊ πάλιν, ι Οΰτο>ς λέγει Κύ

ριος Σαβαώθ • Έκοπίασεν Αίγυπτος, καΊ εμπορία

Β Αιθιόπων • καΊ ο! ΣαβαεΊμ άνδρες ύψηλοι έπΊ σε δια-

" Ιδ3. «, 1-5. " ϊϋϊιΐ. 10. " Ρδ3ΐ. χον, 7, 8. " ΗβΙΐΓ. ιιι, 1. » ΡβαΙ. α, 26-28. Μ Ιδί. νιι , 14.

"Μοίΐΐι. ι, 25. •' Ιία. νιιι, 4. " §3ρ. νιιι, 10, 20. 8Μδ3. ιχ, 5, 0. 85 1δ3. νιι, 15.

(41) ΟοιΙεχ ΓεοειιΐϊοΓ, ασεβείς.

(42) Μ;ι1ο ϊη νείυδίίοιί εοϋίεο νηΐΐοηιιο πώς

ήμην.

(45) 0ιι;ο δεηιίεϊΐ'οιιΐίδ ίηεΙιιιΙιιηΐιΐΓ, ϋβδίιιιΐ ίη

νείιΐδΐϊυΐ'ί οοϋίοβ ΥιΐΙϊυυηυ, ΙίυηΐΓΪϊ επ'υιο ιιΐίηί-

ίεδΙΟ.

(44) Ιη ΓβεοηΐΐοΓΪ οοιίίιο ν»ΐϊε3ηο, 61 Ίη εο, ψιο

ιι<•ιΐϋ βδΐ δίρΐι.ιηιΐδ, και καλείται τής μεγάλης βου

λής άγγελος, θεδς Ισχυρός • Ββιΐ νείιιβίίυιίδ \'3ΐίε3ηΐ

εοάίείδ ΙβεΊίοιιεηι, ηυαιιι δοειιιί δυιηιΐδ, ρ Ι ο ι ϊ < 1 1 1 ο εο-

<1ίθ68, ει ηοη ρβυεί ;ιιιΐί(μιί ΡαίΓοβ εχΐίίίειιΐ. ΥκΙο

Νοίιϊΐίιιηι ίη 3άηοΐ3ΐίοηί1>ιΐδ 3(1 ειιπι Ιοειιιη.

(45) Ευοιιιι Ιιυηο ηοη πιειιιίηί ιη6 Ιεςίβδο 3ριΐι1

Ιδ3ί3ηι, 3ΐιΐ 3ΐίυιιι (]ΐιεηιρΐ3ηι ρΓορΙιεί.ιηι. Δάμα-

λις 31ΐΙβΙ11 νοχ, ρΓΟ ]ιινεηο3, 83Ρρ6 ΓερβΓίκΐΓ βριΜ

ΕΧΧ. ΙιιΙεΓρΓειβδ. 0ιΐ3Γ6σιίπιιη 681 νοίίιΐ Ί{;ηθΓ3*δβ

8ίρ1ΐ3ΐιιιηι, νεί Ιεςβηιΐιιιη εεηδυίδδε δύναμις * ηΐΐη

ηΐιοπο ρΓ0ΐ'$ιΐ8 βοηδη ϊηΐ6ΓρΓ613ΐυδ βδΐ νίπιιχ.

(■ιΟι ϊΜΐιιίϋα ΙιαϋιΊ Ννδββηυδ ίη οιαΓιοιιε ίη ίΙΙιιϋ

ΑροδΙοΓι, Οναηάο ιίΙ'ϊ ι\ώ)βα;ηΙ οηιηία, ιιιηο ίρ&ί

φωψΐι• /ί/ικί Μίί);ΊΊ'ί('(ΜΓ εϊ : ιιΐιί ηοη Ιοηςε ηΐι ίιιίίίο

Ι);»••• ίηηυίΐ, Ει φιοιηοάο ηιιη βαεί ϊη[ηηι, ϊιι[αηΐίΙΐηι

αοάρίΐ ηΐιιιηι, Ιηιΐΐ}ηιιη ει ηιεί εοηιεάβηι ; ϊΐα εΐίαηι

ηηη ρτοεεείίαεί αά αάοΐε&εεηΐϊαιη, ηοη τβαιιαιϊΐ ΐά

(/((«(/ Λκί<; αΊαύεταΐ εοηι/ηιειι$ ει εοηνβ:ιϊεη$.
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βήτονται (47), καΐ σοι έσονται δούλοι, χΛΜαω σου Α 8α1)3Ϊηι νίπ εχεείβΐ »ά Ιβ ΐΓβηβ'ώιιηΐ, εΙ Ιιιϊ βπιιιΐ

80ΓΥΪ, εΙ ροδί (β δεςυεηΙιΐΓ νίηοΐί ιη:ιηίι'ίι, εΙέκολουθήσουσι δεδεμένοι χειροπέδαις, κα\ διαβήσον-

ται πρδς σέ, κα\ προσκυνήσουσί σοι χβ\ έν σοΙ προσ

εύχονται ότι ό θεδς έν σοί έστι , κα\ ούχ έστι Θεός

■πλην σοΰ. Σΰ γάρ εΐ θεός, καΐ ούχ ήδειμεν, θεός

τοΰ Ισραήλ Σωτήρ (.18). ι Ιεζεκιήλ, ι Κα\ επέτρεψε

με Κύριος κατά την ίδδν της πύλης της βλεπούσης

κατά ανατολάς, καΐ αΰτη ήν κεκλεισμένη• κα\ εΤπε

Κύριος προς μέ• Υιέ άνθρωπου, ή πύλη αΰτη κε

κλεισμένη έσται, κα\ ούδε\ς ού μή διέλθη δι' αυτής, δτι

Κύριος 6 θεδς Ισραήλ είσελεύσεται (49), κα*. έξελεύ-

σεται δι' αυτής, και Ισται κεκλεισμένη, ι Ησαΐας,

ι Έκ κοιλίας μητρδς έχάλεσα τδ δνομα αύτοϋ Μάχαι-

ραν δξεΐαν (50). • Δανιήλ, « Ίδοϋ έτμήθη λίθος άνευ

χειρών, κα\ έπάταςε τδν ανδριάντα , κα\ έγένετο εις

δρος μέγα, κα\ έπλήρωσε τήν οίκουμένην. • Ό ουν

τμηθείς λίθος άνευ χειρδς, έστιν δ γεννηθείς άνευ

σποράς ανδρός. Ησαΐας πάλιν, ι "Άκουε , ουρανέ,

κα\ ένωτίζου , ή γή, δτι Κύριος έλάλησεν • ΥΙοϋς

έγέννησα, και ύψωσα, αύτο\ 2έ με ήθέτησαν . "Εγνω

βοΰς τδν κτησάμενον , κα\ δνος τήν φάτνην τοϋ κυ

ρίου αύτοϋ• Ισραήλ δέ με ούκ έγνω, ουδέ ό λαός με

συνήκι. > Κα\ πάλιν, « Λάβε τόμον καινού χάρτου

μεγάλου (51), και γράψον έναύτωγραφίδι άνθρωπου,

τοΰ όςέως προνομήν ποιήσαι σκύλων. Και ττροατ^Ι-

θον πρδς τήν προφήτιν, κα\ έν γαστρ\ έλαβε, κα\

έτεκεν υίόν κα\ εΐ-έ μοι Κύριος• Κάλεσον τδ δνομα

αύτοϋ , Ταχέως σκύλευσον , Όξέως προνόμευσον. >

Τόμον ουν χαινδν νοοΰμεν τήν Παρθένον' ώσπερ γάρ

ΙππιμΙιιιπΙ αα" Ιβ, εΐ .κίοιαίιυηΐ ιβ, εΙ ίη 16 ΟΓαϋυιιΐ,

ψΐ0!ΐί:ΙΙ11 ίη Ιβ ϋβΐΐδ εδί, βΐ ΠΟΙΙ 681 ϋθΙΙ5 βΐΐδφΐβ

Ιβ. Τα βηίιη ϋειίδ οβ, βι ηεδείευηπιιΐδ, ϋπΐδ ΙδΓβεΙ

8.ιΙναΙθΓ8β. ι ΕζεεΙιίεΙ, < Ει εοηνβιΊϊΙ ηιβ Ροηιίηιιβ

3(1 νίαιη ροΓΐ« Γβδρίεϊεηΐίδ 3(1 Οπειιΐβπι, εΐ Ιιηεε

('ΐ;ιΐ (•1:ιπκη. Ει ιΐίχίΐ ΠυηιΊηιΐδ 3(1 π»β : ΓίΙί Ιιοιηίηίδ,

ρονία Ικγο οίαιίδ» βπΐ, βΐ ηειηο Ιγ;>ιιμ1μΙ ρβΓ εβπι,

(](ΙΟΙ1Ι3η) ΟθΜίίΐΙΙΙδ ϋβΙΙδ ΙδΓ3β1 ΪΠΕίΓΟιΙϊβΙΙΙΓ, βΙ Οβί'β-

(ΙίεΐιΐΓ ρβΓ εαιιι, βΐ ογϊΙ είαιίδ»"7. ι Ιδαΐαβ, ι Εχ

ιιΙογο πκιΐπδ νοεανί ηοηιεη ε]ιΐδ βΙίΐάΊιιηι βειι-

ΙϋηιΜ. ι ϋηηίβΐ, « Εεεβ βΐΐδείδδΐιβ ε»ΐ Ιιιρϊδ δίηβ

ηΐ3η11>υδ, ει μβΓειίδδίΙ δίαίιηηι "', εΐ ΓηιΙιιβ εδί ίη

ηιοηΐεηι ηιαβηυιη , ει ίιηρ1ο\ίΙ υηΐνεηαιη ΙβΓ-

Ι'ίΙΠΙ50. > Ι.3ρϊδ ϊβίΐΐΐΐ• 3ΐ)δείδ$115 δΙΙΙβ Π13ΙΐίΙ)ΙΙδ, ί!-

I ιι ηι υΐίηυε δίβπίΩοαΙ α,ιιί £βηίΐιΐδ εδί 3ΐ)δφΐ6 νίπ

δβηιίηβ. 1δ3Ϊ3δ ϊΐεπιιη, ι ΑικΙί, εοβίιιπι, εΐ ηιιπηιΐδ

ρβι-είρε, 16ΓΓ3, ςυίί) ϋοπιίηυδ Ιοειιΐυδ βδΐ : Ρίΐίοδ ββ-

ηιιΐ βι βχαΐΐανί, ίρβί αιιΐοητ δρΓενεπιηΙ πιβ. 0ο§ηο-

νίΐ 1)08 ροδδϋδδΟΓβιη, 61 βδίηιΐδ ρΓΧδβρβ ϋοιηίιιί

8ΐΓι ; ΙδΓβεΙ αιιίειη ιι:ε ηοη εοςηονίΐ, 61 ροριιΐυδ ιηβ

ιιοί) ίηΐβΐΐβχίΐ". > Ει ηΐΓβιΐδ, < δαιηε Ιίϋί Ιοηιυιιι

ηονχ εηαιΊχ ιηη^ηχ, ει δοπίιβ ϊη εο Ιιοηιϊηίβ

δΙ)Ίο, ιιΐ νεΙοεϊΐεΓ ϋερί'χιΐίΐΐίοπεηι Γβεϊϊΐ $ρο1ίο-

ΐ'ΐηιι. Ει 3οεεδδϊ ι•.ι1 ρΓορΙιείίδδαιη ; ει ϊη υίειο

εοηεερΐΐ ει ρερεΓίΙ ΙΊΙΊιιηι. Ει (ΙίλΊι ϋοηιίηιΐδ ηιίΐιί :

Υοεβ ηοηιεη ο] ιι 8 , ^^ιο δροΐϊ», νεΙοεϊΙβΓ (1βρι•κ>-

όΛΓβ9*. ι Τοιιιυιη ι-ίΐαι- πο\ ηιιι (Ιβ νϊΓβϊηο ϊηΐεΐΐϊ-

ό χάρτης καινός έστι καθαρδς, άγραφος ων, ούτω; γ. 8'ιηϋ3 "- ςιιβιηηοΊιιοιΙυηι οηίιη ηον» εΐιαηβ ριιτ» ε$ΐ,

και ή Παρθένος αγία αμύητος άνδρίς. Και πάλιν (52),

< Πάν άρσεν διανοΐγον μήτραν, άγιον τώ Κυρίω

κληθήσεται. ι Ουδέν δέ άρσεν διανοίγει μήτραν, άλλ'

ή κοινωνία άνδρδς πρδς γυναίκα. Τδ γοΰν είρημένον

περί τοϋ Κυρίου νοητέον. Συμβαίνει δέ πολλούς των

πρωτοτόκων είναι ασεβείς, χαί ά.μχρτω\ο!ις. Πώς

ουν ούτοι άγιοι τώ Κυρίο), δια τοϋτο κα\ άμωμοι ;

διά τί δέ μή κα\ παν θήλυ ; Αήλον ουν, οτι αύτδς

άγιος (55) καΐ άμωμος μόνος, Δαβίδ, ι Μήτηρ Σιών

έρεϊ, "Ανθρωπος, κα\ ί^Ορω-ος έγεννήθη έν αύτη,

χα'ι αύτδς έθεμελίωσεν αυτήν δ "Υψιστος. >

ευιιι ιιΊΙΓιΙ ίη ο;» βεπρίιιιη εδί, Ί'.ιι ει δ3ηεΐ3 \"η$ο

νίπ εοηδαείιΐϋΊηίδ εχρεΓδ εδί. Ει ϊΐοηιηι, ι Οπιη»

ηΐ3δειιϋηιιηι αϋαρεί'ίεηδ νιιΐναιη, δαιιείϊίπι ΠοηΓιιιο

νοο1»ϊΙυΓ*'. ι ΝιιΙΙιΐδ ηυίβηι ιηβδευΐυβ 3ρβι•ίΙ νιιΙ-

νηιη, δβιΐ εοηβιιείυιΐο νινί ειιιιι ιηιιΐίβΐ'β : ϊςίΐιιι• (1ϊ-

1 1 ιιηι ίϋιιιΐ (1ε Οοιιιίηο εδί ΐιι1ε11ί§εηι1ιπη. ϋοηΐϊη^ίΐ

3υΙεηι ιη ρΐ'ίιηοςεηίΐϊ ηοη ραυεί ίιιιρί'ι δίηΐ β( ρεε-

εηίοιτβ. Οιιοιηοϋο ί^ίΐιιν οιηηεδ π 83ηεΙϊ ιππιΐ

Οοιηίηο, ει ρΓορίεΓβ» Ϊηεα1ρ3ΐϊ? (Ιιιϊ- ίΐβιη ηοη

οηιηβ ει ίιπιι Γβιηΐηίιιυηι δβηείυηι Οοηιίηο νοεβίίΐαΐ' ?

Μ»ηΊΓεδΐυιη ί"'αιΐΓ εδί, ίρδίιιη βοΐιηη δηηείυιη ε»δο,

εΙ ίηευΐρ.ιΐιιηι. ϋ3νί(), « ΜβΙβΓ δίοη ϋ'ιεβΐ : Ιΐοηιο 61 Ιιοιιιο ηϊΐυβ εδί ϊη εα, εΐ ίρδβ Γιιηιΐ3νϊι εαηι ΑΙ-

ΙιδδΙΠΙΙΙδ

Δ'. Περί θαυμάτων, ων ίμεΛΛε ΧοιεΊν Ινανθρω- ϋ IV. Ζ)β ηίηαιίΐΐ, ηιια,' Ιιηηιαηα οατη* αανιηρία ΰο-

Λίσας ό Κύριος. ηιΐηηι βάΐΐΗηΐί εταΐ.

Ιερεμίας (54), < Ίδοΰ τέθεικά σε εις διαθήκην γέ- 3βΓ0ΐ»ιΪΛ3, « Εεεβ ρΟδυΐ ίβ ϊη Ιβδΐ3ΐηβιιΙιιιιι ββ-

νους, κα\ είς φώς εθνών, τοϋ καταστήσαι τήν γήν, ηβιίδ, ίιι Ιυεεηι βεηΐίυηι, υΐ εοηδΙϊΙυεΓεδ ΙεΓΓϊηι,

»«1<>3. χι,ν. 14, 15. " ΕζβεΙι. χι,ιν, 1, 2. β»Ιδ3. χιιχ, 1. " Οβη. ιι, 34.

" 1δ3. νιιι, 1-5. "Εχοϋ. χιΐι, 2 ; Νιιιιι. νιιι, 17. ,ν Ρϊαΐ. ίχχχνι, 5.

" ϊ1)ΐά. 35. βι 1^3. ι, 2, 3.

(47) Οοιίβχ ΓβεβηΐΊοΓ, καταβήσονται. 113 εΙ 8ί-

ρίικιιί εοϋεχ.

(48) Ιίάβιιι εοϋΐεβδ Ιε^αηΙ θεδς τοϋ Ισραήλ κα'ι

Σωτήρ.

(ί\)) Κοιιι:ιιι:( Ι.ΧΧ ΙηΙεΓρπ^Ιιιηι β(1ϊΐίο, είσελεύ

σεται δι' αυτής, ϊιι^βάϊβΐΗΓ ρβΓ βαιη; εκίεΓα άβ-

βυιιΐ.

(50) Κοπιβηβ ΙΛΧ ΙηΐβΓρΓ. βιΐϊιίο ηΓιΙβΓ Ιββϊΐ, Εχ

ιιΐίΓΟ τηαίτϊι χηεκ νοεανίι ηοηιεη ηΐίΐιηι, ει ροίκίί οβ

ι/ΐίκιιι ψια$ϊ ηΙαάΪΗηι ααιίιηιι.

(51) Ηϊηε ΙβεΙϊοηβιη 3 ίΧΧ ΙηΙβΓρΓ. βίϊΐίοηβ

άίνεΓ53ΐη ίη ηυίϋιΐδύβιη εο'.ΐίιίΐΐϋδ ΓερβΓίπ ΙοβίιιΐϋΓ

Νοίιίΐίιιδ ίη ηοΐίδ :ιι1 Ιιιιιιε Ιοειπη.

. (52) Εχοάί Ιίίοιιηι ϋδΐίειιι ρΓορβ νβΓίιίδ Ι:ιυι1;ιΐ

ΤβΓίιιΙΓιβηιΐδ ίη Ιϊΐ). ϋε εατηε εΗτΐιΐϊ, οηρ.22.

(55) Οοϋεχ ΓεεβηΐϊΟΓ, άγιος μόνος. Ιιη βι δίρΐιβηί

εοαβχ.

(54) Εοειίδ ϊδΐβ ηοη ίεΓβπιίκ, δβ(1 153Ϊ33 βδΐ;

εαιη ιβηιειι ρΓο ίοΓοηιΊίε Ιοεο «εεβρίδδε Ννδδβηιπη,

νβΙ ίικίιί ρβίεΐ, ιριοι! Ι5;ιπκΊι ΐ68ΐίπιοηίυηι, Ιαηςιοιιι

ιιηϊιιβεϊιΐδάβηι ρπιρίκϋίε δΐι1)]ϋη§3ΐ : ΒΐπιεΙι βυίβηι

δίερε αϊ) αηΐίιμπδ ΒΐιΙ) 3ογοιιιϊι»; ηοιιιϊιιε Ιιιιιιίαιί 80-

ΙεΙ.
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βΐ ρο5ϋϊ«ΐ£Γθ8 ΙΐίΟΓεάΊΐΒίεπ) άεδεηί, (Ιίοβιΐδ Ιιϊβ (|ϋί Α

ϊη νίηαιίίβ δΐιηΐ : Εχίΐε ; ει 1Γΐ8, ηυϊ ΐη Ιοηεοπβ,

ΠονβΙιηιίηί ". ι Ηβεο βυΐβιη όε ριιπ) ραίοςυι; Ιιο-

ιιιΐηο αϊ) ίρ«ο ηοη ϋίοί, ίικίβ ρβίβΐ φιοο" ίρββ βΓ3ΐ

φιί άίχίΐ, ι Πιο ββΐ ϋουδ ηοδίει•, βΐ ηοη 3εδΐίπΐ3υί-

ΐυΓ αϋυ$ Λά ευω *«. ι Ιβαϊηδ , « ϋοηΓοΠβηιίηί,

ιηβηυβ Γβηιίδδδβ βΐ §εηιΐ3 (Ιίδδοΐυΐβ ; εοηβοΐαηιϊηΐ

νοδ, ριιβίΙΙβηίηιβδ πιοηΐβ, εοηίοπβηιίηί, ιιοΐίΐβ Γι-

ηιβΓΟ 9Τ. Εοοβ ϋβυβ ηοδίει•. ΕοοβΒοηιίηυδ οιιηι Γογ-

ΙίΙικΠηβ νβηϊΐ 9β. ι Ει ηΐΓβυβ, ι Τυηο βρεπεηΐυι•

οουΐί οχεοηιπι, βΐ βιίΓΟδ δΐιι-άοπιιη αυάίβηΐ; Ιιιηο

ίβΐίεΐ οΐΒΐκίιΐδ, δϊουι οοι-νυΒ, εΐεχρε(1ίΐ3 επΐ1ιη{!ΐΐ3

1)3ΐηθΓϋηι **. » Ει πίΓδίΐδ, < ϋρίπΐιΐδ ϋοηιίηί δυρεΓ

ηιο, ρΓορΙβι* ς,αοά ^υηχίι ηιβ ; βνβηβοΙίζβΓε ραυροι-ί-

1)118 πιϊδίΐ ηιβ, ρπΐϋΓκ'ΐΐΓΰ εαρίίνίδ Γβηϋδδίοηεηι οί

οδεοϊδ νίδιιιυ. > »

V. Όε ρι-οάϊΐιοηε.

ϋβνϊϋ, ι Ουϊ οοη>ε<1εΙ)3ΐ ρβηεδ ηιεοβ, ηιβ^ηΙΠοβ-

νΙΙ δΐιρει• ηιβ δΐιρρίβηΐβΐίοηβηι *. >

VI. Ώε Ρααϊοηε•.

< Ροριιΐβ ιηβυδ, φιί 1>ε3ΐθδ νοδ ιΐίοιιηΐ ιΐεοϊρίηιιΐ

νοδ, βΐ 8εηιϊΐ3ΐη ρεάΊιπι νβδίΓΟΠίηι ΙιΐΓΐ)αηΙ. δοά

ιιιιηο δίβοίΐ ίη]ιιϋίοίο ϋοηιίηυδ, ει δίβΐυοΐ 3ο"]ιΐ(Ιί-

οΐοιη ροριιΐυηι διιυπι. Ιρδβ ϋοηιίηιΐδ 3ι) }ιι<Ιϊείυιη

νειιίεΐ ουιη 8οηίοπ1)υ8 ρορυΐϊ, ει οιιηι ρι•ίηοίρίΙ)ΐΐ8

ο]υ8 *. » Ι);ινϊι1, € 0ιΐ3Γβ ΓΓεηιυοπιηΐ βειιΐοβ, εΐ

ροριιΐί ηιβάΉβΐί βιιηΐ ϊη3ηΪ3? ΑδίίΐεπιηΙ τε^βδ ΙβΓ-

τχ, εΐ ρπηοϊρεδ εοηνβηβΓυηΙ ϊη ηηιιηι 3(1νεΓδΐΐ3

ϋοηιϊϋΐιιη εΐ 3(1νβΓ$ΐ!$ ΟιήδΙιιηι ε]ιΐδ *. > ΙΓιβΓβ-

ηιΪ3δ, ι δρΪΓΪΐΜβ Γ3είοί ηυδίηε ϋοιίδ ϋοπιίηυβ οαρίιΐδ Ο

βδΐ ϊη εοπΊίρΙίοηίυιΐδ ίρδοπιηι, όβ ηυο (ϋχίηιιΐδ :

Ιη ιιηι1)Γ3 β]ιιβ νϊνειηυβ ίη §οηΐϊ1)υ&4. > Ιδβϊββ, ι Ιρ-

8β ρβοο3ΐ3 ηοδίΓα ροΠαΙ, οΐ ριτ ηοΐιϊδ ϋοΐοΐ, ει ηοδ

τεριιίανίπΗίδ ευπι εδβε ΐη Ιβοογο, ει ίη ρΐββ», ει ίη

ϋΓΠίεΙίοηε. Ιρδβ βιιίεπι τιιΙηεΓ3ΐιΐδ εδί ρι-ορίοι- ροο-

0313 ηοδΐΓ3, εΐ ίηΓΐΓηΐ3ΐιΐδ ΟδΙ ρρορίεΓ ίηίφιίΐηίοβ

ιιοδίΓΟδ. 1)ίδεϊρΙπι:ι ρ3θίδ ηοδΐΓ3Β δΐιρεΓ οιιηι : ΙϊνοΓο

β]υβ ηοβ δβηβΐί δΐιιηιΐδ. Οηιηββ φιβδί ονβδ οιτανί-

ιηαβ; ιιηυδουίδα,ιιε 3 νί:ι κιιλ α1κ:π;ι\ίι. Ει Οοηιίιιιΐδ

ΐΓ»(1ίϋίι ίρδυηι ρΓορίορ ρεοοβίβ ηοδίιβ : ει ιρδβ

ρι-ορίεΓ οΓΠϊοΐϊοιιοιιι ηοη βρεπί οδ. δίοιιΐ ονΪ3 3(1

νίοιίηιβιη άυοίυδ οβί, οΐ δίοιιΐ β^ηιΐδ οοΓηιη Ιοπ-

άεηΐβ δβ ΓηυΙυδ, δίο ηοη βροπΐ οδ δΐιυηι ίη ηυηιί-

ΙίβΓιοηβ β]υδ, (]υ'ΐ3 ΙοΙΙίΐυΓ <1β 18ΓΓ3 νίΐη β]ιΐδ; 3&ιιβιιοηβ β^δ, π,υιβ ιοιπιιΐΓ οβ ΐεπ-3 νιΐη β^ιιδ; 31) &φωνο;, οϋ-ως ο-;

" Ιδ3. χυχ, 6-8 ; Βογ. πι, 36. •β Ιδ3. χχχν, 3, 4. •7 Νη. χι, 9 , 10.

1. • ΡβαΙ. χι, 10. • Ιβ». ιιι, Ιϊ-14. 'ΡββΙ. π, 1, 2. * ΤΙπ-εη. ιν, 20,

(55) Οοίΐεχ ΓβοβηΙίοΓ, κληρονομίαν, λέγων. Ιΐβ ρΐ ρ ιΡηι Ιοοιίοπεηι ε^

κα\ κλη&ονομήσαι κληρονομίαν (55) έρημου, ).έγων

ηϊς έν δεσμοΐί , Εξέλθετε• κα\ τοϊ; έν τω σκότει,

Ανακαλύφθηκε, ι Κα'ι οτι ού περ'ι ψ'.λοΰ ανθρώπου

λέγει , αύτδς ην 6 ειπών, « Ουτοί 6 θεο? ημών, ου

λογυθήσεται ϊτερος πρλς αύ-(5ν. » Ησαΐας, ι Ισχύ

σατε, χείρες άνειμέναι κα\ γίνατα •παραλελυμένα•

παρακαλέσατε , οί όλιγίψυχοι τί) διανοία • Ισχύσατε,

μη φοβεΐσθε. Ίδοΰ 6 θεός ημών, ίδοΰ Κύρ'.ος •μετά

ισχύος ϊρχεται. > Και πάλιν, ι Τότε άνοιχθήσονται

όφθαλμο\ τυφλών, κα\ ώτα κωφών άκούσονται ■ τότβ

άλεΐται, ώς Ιλαφος, ό χωλδς, κα\ τρανή έσται γλώσσα

μογιλάλων (56). » ΚαΥ πάλιν, ι Πνεύμα Κυρίου έπ*

έμέ, ο5 εϊνεκεν 2χρισέ με • εύαγγελίσασθαι πτωχοΐς

άπέσταλκέ με , κηρύξαι αίχμαλώτοις άφεσιν κα\ τυ-

φλοϊς άνάβλεψιν.

Ε'. Περί προδοσίας.

Ααδ'ιδ, € Ό έσθίων άρτους μου, έμεγάλυνεν έίς*

έμέ πτερνισμύν. ι

<7'. Περί Πάθους.

ι Λαός μου, οί μακαρίζοντες υμάς πλανώσιν υμάς,

και την τρίβον τών ποδών υμών έκταράσσουσιν.

Άλλα νΰν καταστήσεται Κύριος εις κρίσιν, κα\ στή

σει τδν λαδν αΰτοΰ εις κρίσιν (57). Αύτ6ς Κύριος εις

κρίσιν ήξει μετά τών πρεσβυτέρων τοϋ λαοϋ , ν.αλ

μετά τών αρχόντων αυτών, ι Δα6\δ, < "Ινα τί έφρύα-

ξαν Εθνη, και λαο'ι έμελέτησαν κενά; Παρέστησαν οί

βασιλείς της γης, κα\ οί άρχοντες συνήχθησαν έπ\

το αύτδ κατά τοΰ Κυρίου κα\ κατά τοϋ Χριστού αΰ

τοΰ. • Ιερεμίας, « Πνεύμα προσώπου ημών θεός

Κύριος (58) συνελήφθη έν ταϊς διαφθοραϊς αυτών, ου

εϊπομεν' Έν τη σκιά αύτοΰ ζησόμεθα έν τοις ίθνε-

σιν. > Ησαΐας, ι Αύτος τάς ανομίας ημών φέρει,

καΙ περ\ ημών όδυνάται κα\ ήμεϊς έλογισάμεθα αύ-

τδν έν πόνω, κα\ έν πληγή, κα\ έν κακώσει. ΑϋτΙς

δέ έτραυματίσθη διά τάς αμαρτίας ημών, κα'ι μιμα-

λάκισται διά τάς ανομίας ημών. Παιδεία ειρήνης

ημών έπ' αύτον, τώ μώλωπι αυτού ήμεΐς ίάθημεν.

Πάντες ώς πρόβατα έπλανήθημεν Εκαστος τήν όδδν

αύτοΰ (59) έπλανήθη. Και Κύριος παρέοωκεν αύτδν

διά τάς αμαρτίας ημών • κοΛ αύτδς διά τδ κεκακώσθα:

οϋκ ανοίγει τδ στόμα. Ώς πρόβατον έπ'ι σφαγήν

ήχθη, καΧ ώς άμνδς εναντίον τοΰ κείραντος αύτδν

άφωνος, ούτως ούκ άνοίνει τδ στόμα (00) αύτοΰ έν

" Ιδ3. χχχν, 5, 6. •• Ιδ3. ι,χχ,

(55) Οοιίεχ ΓβοβηΙίοΓ, κληρονομίαν, λέγων. Ιι,ι ρΐ

δίρΐι.'ΐιιί οοιίβχ. δβϋ ίη βάίιίοηε ίΧΧ ΙηΐβΓρΓ. εβί,

κληρονομιάς έρημους, Ιια'ΠίΙίΙαΙι'α άαετία».

(56) Οούεχ 3ηΙίφΐίθΓ, μογιλάλου.

(57] ΟοιΙεχ αηΐίηιιίοΓ, τδν λαδν εις κρίσιν.

(58) ϋυιΐυν ΓβοεηΐίοΓ, ίΐηηιηυβ ΓΟίΙεχ ηιιο ιΐδιίδ

051 δίοΐιαηιΐδ, Ιΐ3οβΙ ημών Κύριος • δ8(1 ίη εϋίΐίοηε

(Ι,ΧΧ ΙηΐΡΓρΓ. βδ(, Χριστδς Κύριος, φΐ3ΐη Ιβοΐίο-

ιιειη )υ»ιίηιΐ8, Ιι-ειιχυδ, ϋνρήβηυδ, ει ΤεηηΙΙίβιιιΐδ

5βι|υιιηΙαΓΰΐ.. < | «« »• »• κι • •

(59_) Ιη εαΊΐϊοηβ Ι.ΧΧ ΙιιΙβΓρΓεΙιιπι εβί, άνθρωπος

τήόδώ αύτοΰ, εΐ ηιοχ, παρέδωκεν αύτδν ταΤς άμαρ-

τ' ■'-ιών : ΙεοΙίοηειη ιιΐΓ3ηιΐ|υβ «οηυίΐυΓ Ιιΐίΐίηιιβ

■ ΑροΙ.% ρΛΐ;. 86, εΐ ιη ϋϊαΐυηο αιηι Τη/-

230, ίίειπι^ιιε αΐϋ ; δοϋ ρο^ΙειίοΓί δίιιίί-

ϋ Ιεη) Ιεοιίοηεηι εχ ΠίοΓθη)•ηιο ει Ονρπβηο ΙίΙ) ιι

Τβίίίΐίί. αάυετ$Ηί Ιιιάκοι, οηρ. 13, γοΓργΙ Νο1)ίΓιιΐδ

ίη ηοΐίδ 3(1 Ιιιιηο Ιοοπηι. Οα-Ιεπιιη ίη,ι-βοειιΙίοΓΪ νβ-

Ιίοβηο, εΐ ίη ;ιϋο 5ΊρΙ)3ηί οοιίίοε ιιιαίβ 1ε§ίΐιΐΓ, χαρ-

έδο>κεν εαυτόν.

(60) Ηοο ίη Ιοοο Ιοηββ άΜνιτδβ ΡδΙ ΕΧΧ ΙπΙργ-

ρΓΡίιιιη 0(ΓιΙίο, ηιι.•Β ίΐ» ββ ΙιλΙόΙ, ούτω; ούκάνοίγει

τδ στόμα. Έν τή ταπεινώσει ή κρίσις α.^ο\> ήρθη.

ί>ίε ηοη αρεήΐ οι. Ιη ΙιυτηίΙϊΙαίε ]νίΙίαΪΗ>η ε}η$ ι>ώ-

Ιιιΐιΐι-.ι ε$ΐ. Ιΐηηο βυΐοηι Ιβοΐίοηεη) δοπ,ιιιιηΐιιτ ίπδΐί-

ηιΐδ Μβι-Ιυγ, ΐΓβΐ)3;ιΐδ, ΤβΠιιΙΙίϊηυβ οι ϋνριίβηιΐδ

Γ.ΌΙΟΓίηυβ,ηίδί ηηοά Ιιηΐίοπΐ, ούκ ανοίγει τδ στόμα

αύτοΰ, ΛΌιι αρεήΐ ο$ «ηκιη. 8ιμ1 Νγδ$εηιΐδ νίάεΐιΐΓ

Ιιίε ίη ερίιοηιεη ι•οϋο[ΐίδδο Ιδβίϊε νεΓΟΛ.
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τι) ταπεινώσει αύτοΰ, ότι αίρεται άπδ της γης ή ζωή Α ίηί<|υίΐ3Γι1)ΐΐ8 ρορυΐϊ ιτΐ6Ϊ (ΙυοΙιΐδ 081 3<3 ιποι Ιι.ίιι. Κι

(1α1)0 ηιβίοδ ρΓΟ δορυΙ(ιιι•3 ο]αδ, εΐ ιϋνίΐβδ ρνο ηιοιΊε
αύτοΰ ■ άπδ τών αμαρτιών τοϋ λαού μου ήχθη εις

θάνατον. Κα! δώσω τους πονηρούς άντ! ταφής αύτοΰ,

χα! τους πλουσίους άντ! τοΰ θανάτου αύτοΰ, δτι άνο-

μ:'αν ούκ έποίησεν, ουδέ ευρέθη (61) δδλος έν τω

σΛματι αύτοΰ. ι Κα! μετά τίνα, ι Διά τοϋτο αύτδς

κληρονομήσει πολλούς, κα! τών ισχυρών μεριεί

σκύλα, άνθ' ών παρεδίθη ε!ς θάνατον ή ψυχή αύτοΰ,

ότι άνομίαν ούκ έποίησε , κα! έν τοις άνόμοις έλογί-

σθη • κα\ αύτδς αμαρτίας πολλών άνήνεγκε , κα! διά

τάς αμαρτίας αυτών παρεδίθη. • Έκ τούτων (62)

δήλον ότι ού περ'ι τοΰ λαοΰ τοΰ άπαχθέντος έν Βα-

βυλώνι ό Προφήτης λέγει , ώς τίνες ύπέλαβον. Πώς

γάρ 5ν ό λαδς, άπδ τών αμαρτιών τοΰ λαοΰ ήχθη ε'.ς

θάνατον ; ή ποίος λαός, κα! τζοϊου λαοΰ ; Κα! πάλιν ,

ίΙΙίιΐδ, ψπκ ίηίφιίοιειη ιιοιι Γοείΐ, ηοπ,υβ <1οΙυδ ίιι-

νβιιΐιΐδ εδί ϊη ογθ 8110 *. » Ει ρηυΐο ροβΐ, « Ργο-

ρίονοα ίρδβ ροδδίιΐοΐίΐ πιιιΐΐοδ, βι ΓοΓίϊαηη άΊνίόΌΐ

δροΐίο, ρΓΟ βο α,ιιοιΐ ΐι ίκΐίΐα βδΐ 3(1 ηιοι-Ιβιη 3ηίιηα

ε]ιΐ8 ςιιοηΪ3ΐη ίηί(]ΐιίΐ3ΐοηι ιιοιι ΓβοίΙ, οΐ ίη ίηίφΐίβ

ΓβρηΟΐυβ εβί : ει ϊρδε ρεοεαίβ ιηιιΐίοπιιη Ιιιΐϊΐ, ει

ρΓορίεΓ Ίηίο,ιιίΐηΙβδ εοπιιη ΐΓαάΊΐιιβ βδΐ '. ■ Εχ Ιιΐδ

ρβίεΐ ρΓορΙιβΙαιη ηοη Ιοφιί ό"ο ρηριιΐο, φιί ϊη Ββΐ))-

Ιοιιβιη :ιιΙιΙικ•ΐιΐ8 εδί, δίειιΐ ηοηηιιϋί δϋβρϊοηΐϊ βιιηΐ.

Οποηιοιίο εηϊηι ροριιΐυδ ρΓορίοΓ ρεεοΛίη ροριιϋ

όΊιοΐιΐδ εδί »(1 ιικιι Ιοιιι, ηιιΐ α,ιιίδ ροριιΐοδ, ει οΐι €11-

]ιιβ ροριιϋ ρεεεηΐη ίιΐ ρβδβιΐδ εβί ? Ει ϊίβηιηι, ι ϋοΓ-

δΐιιη ηιοιιηι ιΐβάί αιΐ ΠαροΙΙα, εΐ §οη;ΐ8 ιιιε:ΐ8 3<Ι

« Τδν νώτ<5ν μου ϊδωκα ε!ς μάστιγας, τάς δέ σιαγόνας Ο βίβρββ, βΐ Γβοίβιη πιεαη) ηοη 3νβΓΐί α οοηΓιιβίοηο

μου εις ραπίσματα , τδ δέ πρόσωπον μου ούκ άπ-

έστρεψα άπδ αισχύνης έμπτυσμάτων. ι Κα! πάλιν,

• Ούκ είχεν είδος, ουδέ κάλλος, άλλα τδ εΐδος αύτοΰ

δτιμον, έκλεϊπον παρά τους υ'.οΰς τών ανθρώπων, ι

Κα! πάλιν & ταΰτα είπών, είπε, < Την δέ γενεάν αύτοΰ

τις διηγήσεται; ι Δα6!δ, ι "Οτι έκύκλωσαν με κύ-

νες πολλοί• συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με.

"βρυξαν χείρας μου, κα! πόδας μου- έςηρίΟμησαν

■πάντα τά όστα μου. Αύτο! δέ κατενόησαν, κα! έπεϊδόν

με ■ διεμερίσαντο τά ιμάτια μου έαυτοϊς, κα! έπ! τδν

ίματισμόν μου Ιβαλον κλήρον. » Ιερεμίας, ι Έγώ

δέ ώς άρνίον άκακον άγόμενον τοΰ θύεσθαι, ούκ

εγνων. ι Κα! πάλιν, ι Δεΰτε, κα! έμβάλλωμεν ξύλον

εις τδν δρτον αύτοΰ ■ κα! έκτρίψωμεν αύτδν άπδ τών

δριιίοπιιιι '. > Ει Γυτδΐΐδ, ι Νοη 1ιαϋεΙ)3ΐ δροοίοιη,

ηΐ'φΐι; άβεοΓεηι, βεά" δρεεΐεβ ο]ιι$ ϊιι1ιοιιογ3Ι3, ει

άβΠείοηδ ρι-οο ΓιΙϋδ Ιιοιηίηοηι β. ι Ει ηίΓδίΐδ εαιη

1ι;ΐ'(' ϋίχίδβεΐ, ϋϊΐ, ι (ΐι.ΊΐΓΐ :ιΓιοιΐΓΐιι ο]υ8 φΐίβ οη3Γ-

Γ3ΐ)ϊΙ 9 ? ι ϋηνίύ, ι (^ιιοιΓμιιι οίιπιιικΙΐΗίοπιιιΐ ιηβ

οαηβδ ππιΐΐϊ, οοιιοίΐίιιηι ηιηΠβΐΐίΐηΙίιιηι οΐΐδοΰίΐ ηιβ.

ΓοιΙοΐ'ΐιηΙ ηΐ3ηυδ ιηεαδ, εΐ ρειίοδ ηιεοδ ; (ΙίηιιπιΟΓβ-

νοηιηΐ οηιηΐη 0883 ηιεβ. Ιρδϊ υθγο οοιίδΐιΙεΓΒνεπίηΐ

ει ίιΐδρεχβΐ'ΐιηΐ ιηο ; άίνίββΓαηΙ 8ΐύΊ νεδίϊιηεηία

11103, ει δυρβΓ νβδίεηι ιικ•;ιιιι ηιίδοπιιιΐ δΟΓίοιη 10. »

ΙθΓβηΓΐ38, < Ε^ο ηιιίειιι ιμιαϋί ηςηιΐδ ϊηηοοειίδ <1"-

εΐιΐδ αιΐ ίηπιιο1;ιικΙιιιιι, ηοη εο^ηοδοοίιβηι ". ι Ει

πίΓδυδ, ι ΥοηϊΙβ, ει ηιίΐΐ3ΐιιιΐ3 Ιί^ιιιιηι ίη ρηηβηι

ο]υδ, εΐ οχΐοΓ3ΐιιιΐδ οιιιιι ε νίνοιιΐίΐιιΐδ, εΐ ηοηιεη

ζώντων (63), κα! τδ δνομα αύτοΰ ού μή μνησθή Ετι. ι " ε]ιΐ3 ηοη ιιιπιιοπΊιπ' 3ηιρ1ϊιΐδ ". ι Ζ3θ1)3ΐ'Ϊ38 , < ΕΙ

Ζαχαρίας, « Κα! έλαβον τά τριάκοντα αργύρια τήν

τιμήν τοΰ τετιμημένου , 8ν έτιμήσαντο άπδ υιών

Ισραήλ• κα! έδωκαν αυτά ε!ς τδν άγρδν τοΰ κερα-

μίως, καθά συνΐταξέ μοι Κύριος. >

Ζ'. Περί τοΰ στανροϋ, κα\ ζοΰ γενομένου σκό

τους.

• (61) "Οψεσθε τήν ζωήν υμών κρεμαμένην άπ-

έναντι τών οφθαλμών υμών, κα! ού μή πιστεύσητε,

έάν τις έκδιηγείται ύμΐν. Τδ πρωΐ έρεΐς• Πώςέγένετο

έ-πέρα; κα! τδ εσπέρας• Πώς έγένετο πρωί ; > Άμώς,

ι Κα! Ισται έν τη ήμερα εκείνη, λέγει Κύριος ό θεδς,

Δύσεται ό ήλιος μεσημβρίας, κα! συσκοτάσει έν

ήμερα τδ φώς. > Ιερεμίας, < Έπέδυσεν ό ήλιος έτι

ΒοοερεπιιιΙ Ιπ^'ιηΐ» 3ΓβοηΙοοδ ρΓοΙϊιιιη αρρΓβΙιαΙι,

ςιιεπι αρρΓειίβνοηιηΐ α ΙίΙϊί» ΙδΓαεΙ; εΐ ιίοιίι-πιιιΐ

008 ίη αςπιπι ιί^ιιΐί, δίειιΐ εοηδίίΐυϊΐ ηιΊΙΓι 1•υ-

ίΐιϊηϋδ".>

VII. ΰε ετνοε, ει Ιεηώτη ηηω ί;ι ΟΙιήιίΊ χηοτίε (α-

ί-Ι<ν 511)1/.

« νί{1ο1)ίΙΪ8 νίΐ3Π) νοδΐΓ3ΐη ροηιΐοηίοηι 3ΐιΙβ οοιιΐοδ

νβδίΓΟδ, οι ηοη ΟΓειΙείίδ, δϊ ςιιίδ οηβΓΓηνοΓίΐ νοίιίδ.

Μ»ηο (Ιϊοοδ : Οιιοιηοάο Γηεΐ3 βδΐ νβδροΓβ ? Ει νε-

βροΓΪ : Οιιοηιοάο Γβειιιιη εδί ηιβηο "? ι Αηιοβ, « ΕΙ

ειίΐ ϊη ϋίο ϊΙΙβ, (Ιϊοίι ϋοηιίηυδ ϋοιίδ, ΟεείιΙοί δοΐ ηιβ-

Γϊιΐϊε, οι οοηΙοηεΙίΓεδοεί ίη «3ίβ Ιμχ ". » ^βΓβΜι^35^,

< ΟΐΊ•.Ί(1ίΙ 8θΙ, ΟΙιΠΙ ϋΐΙΙιιΐε ιιιοιίίιΐδ άίοδβδδεί". »

μεσούσης τής ^μίρΛς. > Ήσα'ας, ι "Ολην τήν ήμέ- ϋ Ιδ3Ϊ38, ι Τοΐ3 ϋιβ βχρβηιΐί ηιβηυβ ιηββδ 3(1 ρορυΐυηι

ϊηοΓεοΊιΙυπι, εΐ οοηΐΓβοΊοοηΙεηι ". ι Ει πίΓδίΐδ,

ι Κβν3ΐβ δίκηαπι ίη§βηΐοδ ιβ. • Είτυτδΐΐδ, ι Ει Ιιιηο

1ΐ33οεοηδϋηιιιΐ3ϋυηΙυΓ,(1ίεϊΐΟοιηΊηιΐδ,ςιΐ3ηοΌΓΐ6ηυιη

1ϊ§ηοΓϋπι ΐηεΙίηΒΐϋδ (υοηΐ,εΐ ΓεδαΓ^οΐ, βίςηίηιΐοε

Ιί^ηο δ»η$;ιιί8 οΊδΐίΙΙαϋΐΙ '».>Ζ3ο1ΐ3Π3δ,«Εΐβπΐ, ϊηιϋο

ραν διεπέτασα τάς χείρας μου πρδς λαδν άντι-

λέγοντα , κα! άπειθοΰντα. ι Κα! πάλιν , ι "Αρατε

σύσσημον ε!ς τά έθνη. > Κα! πάλιν, ι Κα! τίτε

ταύτα συντελεσΟήσεται, λέγει Κύριος, όταν ξύλον

ξύλων χλιθή" , κα! άναστη , κα! όταν έκ ξύλου αίμα

• !δ». ιιιι, 4-9. •Ιμ. Ε,ιιι, 42. Ίββ. ι, β. •Ιίί. μη, 4. ΜΜά. 8. "Ρβίΐ. χχι, 17-19. " ίβΓ.

χι, 19. "Μά. "ΖβεΙι. χι, 12; ΜαΙίη. χχνιι, 10. '*ϋευΐ. χχνπι, 66, 67. " Αηιοδ νιπ, 9. 'ιΙΰτ. χν,9.

" Ιδί. ι,χν, 2, 12. "Ίδ3. ιχιι, 10. " Ζβεη. χιν, 6, 7.

(61) νοΓΰαιη, ευρέθη, άβοδί ίη ειΐίΐίοηβ ίΧΧ Ιη-

Ι' ι ριοιιπιι, 80(1 1ι;\1κ•1ιιΐ' ηριηΐ ^^Γιιιιιηι, οΐ ιιριΐιΙ

»>ίο8, ηυοδ ΙαιιιΙιιΐ Νουίΐϊυδ ίιι ηοΐίδ, <ιιΓώιΐ8 ικΚΙε

Τΐ'ΠιιΙΙίαηηη) Αάνετ$υ$ ,ΙικΙαηα, οβρ. 10.

(62) ΟοιΙοχ βηΐίφΐίοΓ, έκ τούτου.

162) ΕιΙίΐίο ΕΧΧΙηΙοΓρΓ. άπδ γής ζώντων, π,υβιη

ΙεοΙϊοηβηι δεςιπιιιΙιΐΓ ΙιΐδΙίηιΐδ Ίη Ωΐαίορ. «η» Τγ}/-

ρΐιοηε, ρ3?. 29?, ΤεΓίιιΙΙίβηιιβ, ϋνρπίηιΐδ εΐ 3ΐιί.

(64) ΟίνβΓδβ βδΐ Ιιιιΐυδ Ιυοί Ιοοιίο Ι3ΐη ίη ούίΐίοηο

ίΧΧ ΙηΙβΓρΓοίαηι, ({ϋ3Γη αρι1^ ^υδι^ηυI11, ΤβΠα -

Ιιαηιιιη οΐ αΐίοδ.
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ϋΐα ηοη ογϊΙ Ιυχ : ρι ιϋβδ ΐΙΙ» ηοΐα ϋοο : οι ηοη ϋίοβ, Α

ιιειμιιί ηοχ ; 3ιΙ νθδρθΓ3Π) γγΊι 1 ιι χ . ι Πανιά, ι ΕΙ 80?-

Ιίηιιί, φιί βίηπιΐ οοιιΐιΐ ^ιητοΐιι γ, οι ο,ιιί οοηβοίαπϊΐυτ,

βΐ ηοιι ίηνβιιί, βΐ αΌϋοΓυηΐ ίη Οδοβιη ιηοαηι ίβΙ, βΐ

ίη δίΐί ιτΐ68 ρηιανβπιηΐ πιβ ίοοίο ". ι Οϋοππη οηι-

ιιϊυιη ιιίΐιίΐ Ι);ι\ΊιΙί εοηΐίξίδδβ ροδδΐιηΐ οδΙοηάΌΐΌ. Γι

πιι•«ι:8, ι ΡοδίιείΊΐηΐ πιο ίη Ιαευ ϊιιΓιηιο ,ι. • ΖηοΙια-

ΓΪ38, « ΓΓοιποη, οοηδϋΐ'^ο βυρεΓραβΙοΓβηΊ, οΐ ίη νί-

ΐ'ΐιιη ρορυΐί ιηεί, Ροιτιιΐο ρ.ΐϋΐΟΓοηι πιο ιι ιιι, βΐιΐίβ-

ρβΓ^εηΐυΐ' ονοδ βΓΟβΐβ ". ι Ει πΐΓβυβ, ι Ει ϊη ϋ'ιο

ΪΙ1.1 βπΐ, (]ΐιοι1 8ΐιρβΓ (Ί'ειιυηι ε(]ΐιί οβί δβηοΐυιη

Τίοιιι ■ ιιο ". ι

VIII. ϋε ϋΐηϊίΐί πίΗτηείΐοΜ.

ϋ.ινΜ Γεδίιιτεείίοηοηι ο]υβ ρι•3ενίι]βη3 άΊεοΙιβΐ,

« Εχδΐιι-ββ, ςυατο οΐκίοπιιίδ, ϋοηιϊηο? οχδΐιΐ'^ο, οΐ

ηβ ΓβρβΠαβ ίη Γιηβιη *'•. ι Ει πιγβιιχ, ι Εχδυι-ζβ,

Ηοιηίιιο, βαΐνηπι ιηο (μ, Πει>δ ηιοϋβ ". » Ει ίίοπιιη,

ι ΕχδΐΐΓβε, Όοιιπηο, ηϋ]υν» ιιο.;, οΐ ιοιίϊηιο ηοβ

ρΓορΙοΓ ικιιιιι.Ίΐ Ιιιυηι *•. ι Ει ηίΓδυδ, « Εχδυ>•{<ο,

Οοιηίηβ, }υι1ίοα Ιογγλιιι ; ηιιυϋίαιη Ιυ 1)Χΐ•οϋί1.ι1>ίδ

ίη οιιΐιιίΙιιΐ8 ςοηΐίυιιβ ". » Ιβαΐηβ, < Νιιιιο οχδΐιι--

§3ΐιι, ιΐίΐ'ίΐ Ποηιίηιΐδ, ηιιικ• £ΙοπΠο»!:ογ, ηιιηε οχαΐ-

ΙηΙιοΓ, ηυηο \ί(!ι?Ι)'ιΐίδ, ηιιηε δ»1ν»1>ΐιιιϊιΓι. Υαηα βΓΪΙ

Γοηϊΐιΐίΐο βρίηΐιΐδ νβδίΓ.ί ". > Οβοε, ι Ει ηιιΚΓοηΙ

ίβοΊοπι ηιοΛίη ίιι ΐηΐηιΐηΐίοηβ 5ΐΐ3, οι ιηβηβ νί$ί-

1;ιΙηιηΙ 3ϋ ιηο, ιϋοοηΐβ» : Ε.ιιηιΐδ, εΐ ΓονβΓίαιηιΐΓ 3ϋ

Ιίοιίίίηιιιιι !>ι'!ΐιιι ηοδίηιηι, φΐίβ ίρ3β Γηρυ'ιΙ, 1 1 83-

Ιΐ3ΐ)ί1 ηοδ; ροΓΟίιΐίβΐ, οΐ οιιι•;ι!)ϊΐ ηοβ; βαιιοδ ηοδ

στάξει (6*>). ι Ζαχαρία;, « Και έσται, έν τη ήμερα,

εκείνη ούχ έσται φώς ■ χα'ι ή ήμερα εκείνη γνωστή

τω Κυρίω* χαΐ ούχ ήμερα, χαΐ οΰ νϋξ (66)• τδ πρδς

έσπέραν έσται φώς. > Δα&δ, « Κα\ ύπέμεινα συλλυ-

πούμενον, καΐ ούχ υπήρξε , καΙ παρακαλοΰντα , χα\

ούχ είρον • κα\ έδωκαν (07) είς τι» βρωμά μου χολήν,

κα\ εις την δίψαν μου έπίτισάν με δξος. > ΤΩν ουδέν

Ιχουσι έπ\ Δαβίδ όχϊξαι γενόμενον. ΚαΙ πάλιν ,

ι ΈΟεντό με έν λάκκψ κατώτατα), ι Ζαχαρίας,

ι "Ρομφαία, ΙξεγέρΟητι έπ\ τον ποιμένα, κα\ έπ

άνδρα τοΰ λαοΰ μου (68) ■ πάταξον τον ποιμένα μου,

κα\διασκορπισΟήσονταιτά πρόβατα της ποίμνης.ιΚα\

πάλιν, ι ΚαΙ έν τη ήμερα εκείνη , έσται τδ έπ\ τδν

χαλινδν (69) τοΰ ίππου άγιον τω Κυρίω. »

β Η'. Περί αναστάσεως Χρίστου.

Δαβίδ την άνάστασιν αύτοΰ προορών έλεγεν •

ι ΈξεγέρΟητι, ίνα τι ύπνοϊς, Κύριε; άναατηθι, και

μή άπωση είς τέλος. • Και πάλιν, • Άνάατα, Κύ

ριε • σώαόν με, 6 θεό: μου. ι Κα\ πάλιν, € Ανάστα,

Κύριε, βοήθησον ήμΐν, κα\ λύιρωσαι ημάς ένεκεν

τοΰ ονόματος σου. > Κα\ πάλιν, < Ανάστα, Κύριε ,

κρίνον την γην, δτι σϋ κατακληρονομήσεις έν π3σι

τοις έΟνεσι. ι Ησαΐας, « Νΰν άναστήσομαι, λέγει

Κύριος, νΰν δοξασΟήσομαι , νΰν ύψωθήσομαι, νΰν

δψεσΟε, νΰν σωΟήσεσθε (70)• ματαία έσται ή ίσχϋς

τοΰ πνεύματος υμών. ι Όσηέ, « ΚαΊ ζητήσουσι τδ

πρίσωπόν μου έν θλίψει αυτών, κα\ (71) όρΟριοΰσι

πρδς μέ, λέγοντες, ΠορευΟώμεν χα\ έπιστρέψωμεν

Ε πρδς Κύριον τδν θεδν ημών, 2τι αϋτδς ήρπαχε, χα'ι.

ϊάσεται (7ί) ημάς* πατάξει, χα'ι μοτώσει' ήμας •

"Ρδ.ι1. ■.χνιιι, 21,22. " ΡδϊΙ. ιαχχμι, 7. » Ζαρ.η. χιιι, 7. "ΖαοΙι. χιν, 20. "Ρβίΐ. χίΐιι, 23.

'5Ρδ3ΐ. ίιι, 7. »6ΡδαΙ. χμη, 50. "Ρδαΐ. ίχχχι, 8. ■« Ιδ3. χχχιιι, 10, II.

(65) Ιη Υαΐϊεαηο Γοοοηΐίοιί, βι ίιι βΐίο δϊρΐι.ιηί

ΓΟΐϋοε Ιο^ϊΙιιγ, λέγει Κύριος, δτι έχ ξύλων αίμα

στάξει. Οι'πί Όοηύηηϊ, φιία άΐ Ι'κμιΉ χιιιιψάϊ $ΐΗ-

Ιιιίηί. ίΐίΕίβηιιιι Ιιίο Ιοπίδ .ιρικΙ 4θΓεηιΪ3ηι ηοη 1ο-

ΒΪΙιιγ: 80(1 νοΊιιι ίΙΙα, Ιιι ιΐΰίίηηο 5αιιΐ)νϊ* ιΙίαΐίΙΙιιΙιίι,

ιορβΓΪυηΙιιι• ίη Ε&ιΙγοβ Ιίυ. IV, οβμ. ν, 5. Λ:ι 3ΐιΐβιιι

Ν^δδοηιΐδ 3ΐΙ Ιιυηο ΕδιίΓ» Ιοειιιιι ΓΟδροχοπΐ, ν'κ1ο;πιΙ

οιιιιΐ'αί. Λιιΐίηιιοδ δβιιο ΡβίΓεβ ηυβηιιιιι ΕβιΙγ.έ Ιί-

ίιπιιιι ΓαδΐοΓΟπι, ([υαιη ιιιιιιο 8ΪΙ, Ιι»υιΐ)8δό, οχ Ιοοίβ

(|ΐιοδ οχ οοϋοιιι Ι'ιίιΐΌ Ι.ιικΙλ! ΑπιΙιΐΌδΊυδ ίη ΙίϋΐΌ

ϋβ Ι)οηο ιηοΓίίί, Ιιιοίιΐο βρρίΓβΙ.

(6ιί) Γοιίοχ ίΐηΐίφιίοι•, χα\ ούχ\ νύξ. δοηιιίΙΠΓ ίη

οιΐίΐ'ιοηβ ΕΧΧ Ιι\ΐβι•ρΓθΐ)ΐ))), κα\-ρδς έσπίραν, αΐ(]ΐιε

ίια (:\ρΐ'ί;ιηιΐ8 ςιιοηιιο Ιο^ίΐ.

(^67) Ιη ΓοοοηΐίοΓΪ νη1ίο.ιηο, εΐ ηριιιΐ 8ίρΙΐ3ηυιη

ιιΐ3ΐο, παρακαλοΰντας, κα\ ούχ ευρον • έδωκαν.

(68) Ιη νιιΐβαΐβ Ι.ΧΧ ΙηΙβΓρΓ. εϋίΐίοηο Ιε^ίΐιΐΓ, έπ'ι

τους ποιμένας μου, κα'ι ϊτλ άνδρα πολίτην μου• ίίιι-

ρίΓ ;)Οϊ(ογρ« ηιβοί, ίί «ΜρίΓ π'γηιιι εϊνοη ηιαιιη. 8ο»Ι

ίιμιιι! ΤΙιοοιΙΟΓΟίυιη, οΐ 3ΐίο8 3 ΝοΙιίΙίο ίη ηυΐίβ

ιιιοιιιοιηίοδ, Ιε^ΊΐιΐΓ ιιΐ ηϊο, έπ\ τδν ποιμένα μου, οΐ

ιιιοχ, πάταξον τδν ποιμένα. ί»Λΐίιιΐ!8 βυίοιη ίη ϋία-

ί«3<> ί«"« Ττιιρίιοηε \>ηξ. 275 ΙιβηοΙ, 'Ρομφαία,έξεγέρ-

Οητι έπ'ι τον ποιμένα μου, έπ' άνδρα τοΰ λαοΰ

μου, οίε. πάταξον τΰν ποιμένα χαΐ διασκορπισΟή-

αο/ται τά πρόβατα αύτοΰ ■ ςιΐ33 Ιοοίίο δίιηϋ'ι» οδΐ 1ε-

οΐίοηί, (|ΐ);ιιιι Ιιίε δοηυίΐιΐΓ Μγδδεηυ$, ιιίδί ιριοιΐ Ιΐ3-

1)01, τά πρόβατα της ποίμνης • Ι1ίοιθ)))Ίΐιιΐ5 ηυο<]ΐιο

Ιεςίΐ, Οκρβ^αιίητ. Νγ8βοηυδ Ιβιιιοιι ίιι Αηίχτ-

ιΗΐϊκο αάνεηα$ ΑροΙΙϊηατοη εαρ. 18, Ιο^ϊΐ, Ρταηιεα

ιναίιαη αιρβτ ραιίοτοη ιηαηιι, «( &ιφβΓ νπαιη νοη•

(π'ί'ΐι/βΐΗ *»£»]», Ιιοο θδ(. σύμφυλόν μου, ηιιοά ροδί-

π'.ιιι ιι ιιι νοΓΐ)ΐιιη οχ Αο,ιιίΙίβ νοΓδϊοιιο ιΙβ8υιιιρΙοιη

081.

(09) Μ ιΐβ ίιι Γοο'ηΐίοΓί ΥαΙίείιηο, εΐ βρυιΐ δίρΐια-

ηυιη έπ\ τών χαλινών.

(70) ϋοιίοχ δϊρΐιηηί οι ΥιιΙΐΓ.ιηιΐδ γροοιιΙϊογ Ιιη-

ΙΐεηΙ νΰν ύψωθήσομαι, νΰν σιυΟήσεσΟε. δοιΙ ίη οιΐί-

Γιοηο ΓΧΧ ΙιιΙΟ'ρι•. 081, νΰν ύψωθήσομαι, νΰν δψεσΟε,

νΰναΐσΟηΟήσεσΟε.Ιιι ιιοιιιι «ι ΙΙίβ ηιιίοιι Ιίοιΐί, 8ΪΐΝοΙ>ϊ-

Ιίιΐδ, βι>1, αϊσΟήσεσθε. Ιιι ιιηο ββΐ, αίσνυνΟήσεσθε,

οιι'ι ΙοοΙίοηί δΐιΙΓι-.ΐβΐιΐιΐΓ ΙΠοΓοηνιιιιΐδ. δι-ιί ('.νρΓίηηιΐδ

ΠΙ). II ΛάΐβΓ$νΐ ίΐκΐιΐ'ΰί, Ο.ΐρ.' 26, 11ΐΓ3Ι1)1|ΙΙβ ΓβΙΪ-

η ηιιίΐ ; Ιο^ίι οηίιη, ΛΊιιιι; νΐάεϋΐΐΐ*, »«"« ίηΐείίίααϊί,

ιιιιιΐί ΰοηβιηίβηιίιΐ). δο<1 Ιοοίίο φΐιιιιι Ιιίο δοιιιιϊΙιΐΓ

Νχδδβηιΐδ, ηοδοίο 3η ηραιΐ «Ιίυιιι ΐ]ΐιειΐιρί3ΐιι βοπ-

ρϊοΓβιη ΓοροΓΪβΙαΓ.

(71) Ιη βιϋΐίοηβ ΙΛ\ ΙιιΙοΓρΓ. (ΙοοδΙ καί, βι ίη-

Ιθ)'ριΐ)ΐί()ΙιΐΓ 3ΐιΙο, έν θλίψει, (|ΐιΊϋ)ΐδ νοΓίιίδ ίηοίρίΐ

ο,ιρϋΐ 6. ΪΟΓίιιΙΙίιιηιΐδ Ιηιηοη Ιίϋ. ιν ΛιΙιη&ιι& Μαιχ.

ε. 43, Ν)•5δοιιΊ ίηίοΓριιηοΓιοηοιη δοιιυί νίαΌΙιΐΓ; 1 1 α ι ιι

Ιομϊΐ, ϋι ηηπταηΐ (αάεηι ηχεαιη, αηΐε Ιιιεεηχ π'^ί-

Ιαίιιιηΐ, οίε.

(72) Ιιι Γβοβηιίοπ Υ3ΐίθ3ηο οοιΙΊγο, οι «ριιιΐ δί-

ρ1ΐ3ΐιιιηι 081, οτι αύτδς πέπαικε, κα\ ίάσατο.Ρο^ίΓοηΐΛ

νοχ 1ίΙΐι•3Γ'ιί νίιΙιΊιιι• οπό)•; 86(1, πέπαικε, ΙίοοΙ οιιιη

ΙΙοΙΐΓ3Ϊθ3 Ιεοιίοηο ηοη οοηοοηίοΐ, ίη ο.ΌΐΡΓίδ Ιαηιοη

1ίΙ))ί5 ίια Β(.τίΙ)ί ΐοδΐ3ΐυΓ ΝυυίΙίοδ. ΤοΓίιιΙΙΪΒηη.ι :ι1-

101*311) Ιοιίίοηοηι οχρηιιιϊΐ ίη ΓιΙι. Αάνΐτιη» Ιιιάα•οχ

ο.ιρ. 15; 8θίΙ)ίΙ οηίιιι, Ο«οιιιηιπ ίρ$ΰ εηρίι-1, (Ι

ΙίΙ>ΐΊ-ηΙ>ίι ιιοβ. ΥίαΌ οιιιηαΌηι ίιι 1ΊΙ>. ιν Αύναπνι Μάνε.,

ε. 42.
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ύγιάσει ήμά"; μετά δύο ημέρας• έν τη" ήμέρχ τ^ Α ΓβοϊβΙ ροδί άϊοβ άιΐ03; ϊη (Πο ΙοΝίο ΓβδϋΓββιηυβ

τρίτη άναστησόμεΟα ενώπιον αΰτοΰ, και γνωσόμεθα,

διώξωμεν τοΰ γνώναι τϊ,ν Κύριον ^73) , ώς δρθρον

έτν.μον εύρήσομεν (71) αυτόν. » Δαδ'ιδ, ι "Οτι οΰχ

εγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου εις άδην, ουδέ δώσεις

τον δσιόν σου ίόεΐν διαφθοράν. ι Και πάλιν, ι Έγε-

νήΟην ώσε'ι άνθρωπο; αβοήθητο;, έν νεκροί; ελεύ

θερος. » Τις δέ ελεύθερος θανάτου, ει μή ό θεός;

Γέγονε γάρ ώσει άνθρωπος αβοήθητος, ταπείνωσα;

τήν ίαν-ο\) σάρκα μέχρι θανάτου , θανάτου δέ

σταυρού. Ησαΐας, ι Ίδοϋ (75) τίθημι έν Σιών λίθον

άκρογωνιαϊον, έκλεκτδν, έντιμου • κα\ δ πιστεύων εϊς

αΰτδν οΰ καταισχυνθήσεται. » Γέγονε γάρ « εις κεφα

λήν γωνία;, » ετέρας δηλαδή οικοδομής (70) τής κατά

τήν Έκκλησίαν, ήτις έστι (77) θαυμαστή έπι οφθαλ

μοί; ημών.

θ\ Περϊ τής άναΛήψεως.

Δαδ'ιδ, ι Άνέβη ό 6>εδ; έν άλαλαγμώ, Κύριος έν

φωνή σάλπιγγος. ι "Οτι δέ περί τοΰ Σωτήρο; ημών

λέλεκται, Δανιήλ λέγει, ι Έθεώρουν, ι φησ\, < κα\ ιδού

θρόνοι ετέθησαν, καΐ Παλαιό; ήμερων έκάθητο. »

ΚαΊ μετά τίνα, ι Και ιδού μετά τών νεφελών τοΰ

ουρανού, ώς Υίδ; άνθρωπου ερχόμενος • και ϊως τοΰ

Παλαιού τών ήμερων έφθασε, και προσήχΟη (78)•

αΰτώ εδόθη ή τιμή, και ή αρχή, κα\ ή βασιλεία* και

πάντες οί λαο\, φυλαι, και γλώσσαι δουλεύσουσιν

αΰτώ* ή εξουσία αυτού, Ιξννζί» αιώνιος, ήτις οΰ

παρελεύσει, και ή βασιλεία αυτού οϋ διαφθαρήσε-

ται. > Και άλλαχού ΛαβΊδ, ι Είπεν ό Κύριο; τω Κυρίω

γ.οπιπι βο, βΐ δοίεπιιΐδ. ΡεΓδβφίΒΐηυΓ υΐ οο^ιιοϋοη-

ιηιΐδ ϋοηιϊιιυπ), ηιιηε>ί πι.ιιΐϋ ρ.ΉαΙιιιη ίητβη'ιβηιιιβ

βπι» ". • Π:ινίιΙ, ι Πιιοηί.πιι ιιοη ά'βΐ'εΐίηηιιεδ ηηί-

ίηαηι πιβαιη ϊη ίηΓειτ.ο : ηεψιβ ϋηΐηβ δαιιΠιιιη Ιιιπιη

νίιΙοΓο ουιτιιρίίοηεηι ••. ι Ει ηιΐΈΐιβ, ι Εαείιΐδ δΐιιιι

δίευΐ Ιιοηιο $ίηε :ιιΙ]πΐοπο ίηΙβΓ ιηοι-ΐυοδ Γώβι* ". ι

(}θϊδ νβΓΟ 1ίΙ)βΓ α ΠΙΟΓίβ ηΐδϊ ϋΟΙΙδ ? Ρί1€ΐ1Ι5 051

εηίηι δϊευΐ Ιιοηιο :ιιιχίϋο <1β8ΐϊΐιιΐιΐ5, ειιηι ΙιιιιηϋίανίΙ

ΐ'ΊΐΊΗ'ΐη δΐιηιη υδο,αο 3(1 ηιοιΊοιιι, ηιοηοηι αυΐοηι

ΟΠΙΟίδ. Ι$3Ϊ3δ, € Ε(00 0£Ο ρΐ)ί10 111 δίθΠ Ιαρ'ΐ(1θΙΗ

8ΜΙ1ΙΙΙΙΙΠΙΙ :ιιι;,ίιΙ:>π:ιιι , εΐοοίιιιιι, ηοηοηιυίίοιτι ; οί ηιιΐ

ΟΓΡίΙίϋοΓΪΙ ϊη ειιιη, ηοη οοηΓιιη(ΙεΙιΐΓ ". ι Γβεΐυιη

081 ('ΐιίιιι ι ϊη ο:ιριιΙ βηβιιΐϊ 33 >, 3ΐΙεπιΐδ νίύβΐίεεί

;ΐ!ι1ίΙίΐ'ϋ Εεείοδϊίβ (]ΐιχ 8δΙ ηι'ιιηΐπΐίδ ϊη οευίίϊ

' ηοδίΐ'ϊδ.

IX. Όε Αιαιαϊοηβ.

ϋ3νΐ(], « ΑδεεηίϋΙ ϋουδ ϊη ]ιι1)ΊΙο, ϋυηιϊηιΐδ ϊιι

νοεε Ιυ1)3Β **. » Η;βε αιιίβηι ιΐε 8αΙν:ιΙθΓθ ηοδΙΓΟ

3880ΓΪ, ΟΧ 00 ΟΟίΠ^ίΐΙΙΓ, 0,110(1 ϋΐΙΙΐίεΙ (1Ϊ031, « Εοοο

ΙΙίΓοηί ροδϊΐί 8ΐιηΐ, ει Ληΐίί|ΐιιΐ8 (Ιίιτιιιη 8β(ΓιΙ ". >

Ει ρηυΐο ροδί, ι Ει οεο<: ειιιτι ηιι1>ϊ1)υ8 εα:Ιϊ φιηδϊ

ΡίΠυδ Ιιιιιηίηϊδ νεηϊεηδ, ει υ*<]ΐιο 3(1 ΔιιΙη'ιιιιπί

(Ιίεπιιη ρεΓνεηϊΙ οί 3(!ϋιιεΐιΐδ 051. Ιρβϊ (Ιηΐιιβ ο$ΐ

Ιιοπογ, |)!•ίηΐΊ|>:ιΐιΐ8. οί ΓΟβηιιπι, εΐ οηιιιεβ ροριιΐΐ,

ΐΓϋ)ΐΐ5, οι ϋηςυχ ΐρβί δβηνίειιΐ. Ριιίοδίοβ ο]υδ, ρο-

Ιβδίαδ «ριη ρϊΐιτιιη, ΐ|υ?β ηοη ρεΓίΓΟίικίηϊΙ: βΐ γο^ιπικι

ο]ιΐδ ηοη οοιτιιιηροΙιΐΓ >β. ι Ει 3Γιοιι1)ί ϋανϊϋ, < ΏίχϊΙ

Π(ΐηιΊηιΐ8 Οοηιίιιο ιηεο : 8β(Ιο η (1οχΙγΪ8 ιηοί», (Ιοηεο

μου• Κάβου έχ δεξιών μου, εω; άν Οώ τους εχθρούς ^ ροιΐ3ΐη ίηίηιίθ08 1ιΐ05 503ΐ)εΙ1υηι ρο(1υηι Ιυοπιηι ". >

σου ύποζόδιον τών ποδών σου. ι

Γ. Περί ζής δόξης τής ΈχχΑτ\σΊ«ς.

Δαβίδ, « Παρέστη ή βασίλισσα έκ δεξιών σου,

έν Ιματισμώ διαχρΰσο^ , περιβεβλημένη, π=ποικιλ-

μίνη.

ΙΑ'. Περί τής αεριτομής.

Έροΰσι οέ πάντες οί Ιουδαίοι, οτι Εί τον αύτδν

θεον σέβεσθε , τί μή περιτέμνεσθε, ή ζώα προσφέ

ρετε εις θυσίαν, ή σαββατίξετε, τών Γραφών περ\

τούτων διαγορευουσών ; Άκούσονται ουν (79), δτι ή

περιτομή ούκ ην έξ αρχής, άλλ' έν χρόνω έγένετο,

ώς και έν χρόνο,) παυσομένη • έπειτα, δτι ό θεδς δια-

ταξάμενος τοΐ; πατράσι τήν περιτομήν, αύτδς είπεν,

ι Ίδοϋ ήμέραι έρχονται λέγει Κύριος, καΐ διαθήσομαι

τώ ο'κω (80) Ί^ρα¥^. διαθήκην καινήν, οϋ κατά τήν

διαθήκην, ήν διεθέμην τοις πατράσιν αυτών (81),

έπιλαβομένου μου τ:,ς χειρός αυτών, τοΰ έξαγαγεΐν

αΰτοΰ; έκ γής Αιγύπτου, δτι αϋτο'ι ούκ ένέμειναν τη

διαθήκη μου, κάγώ ήμέλησα αυτών, λέγει Κύριος, ι

Κα\ πάλιν αίτιώμενο; τους Ιουδαίους λέγει, € Πάντα

Χ. /)« φίοτϊα ΙίίίΙαίω.

Γ)3νί(1, « ΑδΙίΙ'ιΙ Γ(•{•Ίιΐ3 3 (1οχΙγι8 Ιιιίδ ίη νοίΐϊΐΐ)

ϋθ3<ΐΓ3ΐο, εΪΓοιιηιιηιϊοΐα, ναηε^&ΐα **. >

XI. Όβ ΜαιηιοΊίϊοπΐ.

ΠίεεηΙ βιιΐοηι ΙιιϋΒβΊ οπιηοδ : 8ί οιιηιάΌηι 30 ηοβ

Πειιηι ν ι • η « • ι : 1 1 1 1 ϊ π ϊ , πιι• ηοη οϊΐ'οιιη)Γ.'κΙίιηίηΐ, αηίιηα-

1Ϊ3 ηοη οΠΌΓΐίδ 3(1 ββοΓίίίΰίιιιη, ηεο δηυΐιβίιιηι εο-

ΙοΙιΐΜΐίδ, οιιιη 8οΓΪρΐιΐΓ»3 (1ε ΙΓιβ τεουβ εχρΓΟδδβ

ρΓ3β('ίρ'ΐ3ηΐ ? 8οΐ3ηΙ ϊβϊΙυΓ οίΓεηηιεϊδϊοηοηι ηοη ΓαΪ550

βϋ ίηίΐΐο, 50ΐ1 οογΙο ΙοηιροΓβ ϊηδίίΐηΐιιπι Γιιϊ$δθ, ηΐ

ηηίο εΐϊβηι οογΙο ΙβηιροΓΟ Πηοιη Ιΐ3ΐ)ίΐιΐΓ3 εβδεί ;

(Ιείηϋβ Οοιιηι, ηηί ρ3ΐη1)ΐΐδ, ηΐ εΪΓΟίιηιείιΙεΓοηΙιΐΓ,

ηιηη(ΐ3νεΓ.'ΐΙ, Ίρβαπι οΊχ'ΐδδο : « Εοοο ϋίοδ νειιίυηΐ,

ηίΐ Οοηιϊηιΐδ, οί (Ιΐδροηηιη (ΙοηιιιΊ ΙδΓ»ε1 Ιοδίαηιεη-

Ιηηι ηονυπι, ηοη ]ιιχΐ3 ΐΡδΐ3ηιεηΐιιηι ήΐιυΰ" (ϋβροδίΓι

ρ:ι!π1ηΐ8 εοΓυηι, ειιηι βρρΓοΙιοικΙί ι•{;ο ηιβιιηηι

οοΓυηι 3(1 εύυεεηύϋηι εοδ (Ιο Ι'.τγλ Α^'ρΐ'ι, ηιιί3

ϊρδϊ ηοη ηιβηδεΓΗιιΙ ίη ΙββΙαηιβηΙο ιηοο, ε( γ;.; ■

"Οβοβ ν, 15; νι, 4-3. "Ρδβΐ. χν, 10. " Ρβ»1. ι,χχχνιι, 6. «Μβα. χχνιιι, 16. "Ρδαΐ. «νπ, 22, 28.

•» ΡδβΙ. χι.νι, 6. " ϋβη. νιι, 9. " Οαη. 13, 14. »' ΡβίΙ. ειχ, Ι. " ΡδαΙ. λίΐν, 10.

(75) διρηβηί οοίβχ οί Υ.ιΐίοπηυδ ΓεοεηΐϊοΓ, εν

ώπιον α,^το^ διώξωμεν.

(74) Οοιί. 3ΐιΐίΐ]ΐιίοΓ ΥαΙΐο. κα\ εύρήσομεν.

(75) Ιιι εϋίΐίοιιο Ι. XX Ιιιίει |ιγ. (ΙίνοΓδα βυιιΐ 1ιιι]ιΐ8

Ιοεϊ νοΓΐ)3 ; 80(1 ίϋοιη Γογο 8οη8ΐΐ8.

(70) Οχίεχ δίρηαηί, εί ν'βίΊεβηιΐδ ΓεεοηΙϊοΓ, οικο

νομίας.

(77) Οούοχ 3πΙϊ(ΐ!ΐίθΓ, ήτι; κα\ Εστί.

(78) Ιη βιΐίΐίοηβ ΕΧΧ ΙηΙΟΓρΓ. 081 προσηνέχθη,

οΐιΐιιΐιια βιί ; δβ(1 ΝοΙ>ΐΙίιΐδ ίη ηοΐίδ ρΓχίεΓΐ ΙεεΙίουϋΐιι

(]η3ηι ηίο Ν)δδοιιιΐδ δθφΐίΐιΐΓ.;

(79) ΟοιΙοχ ΓβοεηΐϊΟΓ, γούν.

(80) ΰίκίεχ βηΙίιΐιιίοΓ, έν τω οΓκψ.

(81) 5ίρΙι:ιηϊ οο(1>.•χ, οι γογοιιΙΊοι• \3ΐίο.ιηπ5, υμών.

δοιΐ ιηοχ αηΐία,ιιίοΐ' εοιίοχ Ιι,'ϋίΐ, έπιλαβόμενο; τής

χειρός.
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ηεβίεχί 008, αΐΐ ϋοπιΐηιΐδ *•. » ΕΙ πίΓδίΐδ ϊηοιΐ33ΐΐ8 Α τά Εθνη άπερίτμητα σαρκ\, δ δέ λαδς ούτος τή" καρ

δία. » Κα\ πάλιν, ι Περιτέμνεσθε τήν καρδίαν

υμών, κα\ μήτήν σάρκα τής άκροβυστίαςϋμών (82). ι

Και πάλιν (85), ι Νεώσατε έαυτοΐς νεώματα , κα\

μή σπείρετε έπ' άκάνθαις (84)• αλλά περιτέμνεσθί

τδ σκληρδν τής καρδία; υμών. ι Ιερεμίας (85),

ι Κα\ περιτέμνεσθε τω Θεώ τήν άκροβυστίαν τής

καρδίας υμών. > "Οτι δε οϋδένα δίκαιοι ή περιτομή,

δήλον έκ τούτων • Αβραάμ άπερίτμητος εύηρέ-

στησε (86) τω θεώ ■ πρώτον γάρ ώφθη εύαρεστών,

κα\ τότε αύτώ την περιτομήν δίδωσι. Κα\ οι εν τϊ)

έρήμω δε γεννηθέντες, έν τοις τεσσαράκοντα Ετεσιν

άπερίτμητοι ?)σαν• κα\ οϊ άπδ Αδάμ ομοίως έως

Αβραάμ εϋηρέστησαν τώ θεώ, πάντες άπερίτμητοι

ήσαν διά γάρ τδ έπιμίγνυσθαι τον λαδν εις τά ϊθνη.

^|(1%0δ αίΐ, Ι 0Ι1Π1Γ5 £811188 Π10ΙΓ0ΙΙΙ1ΙΠδ;ΐ! ( '.ΙΙΊΙΟ,

ροριιΐιΐδ ηιιίοιιι ϊδίο ϊηοίΓουηιοϊδίΐδ εδί οοπίο "•*'. »

Ε( ι ιιι δΐΐδ, « ΟίΐΌΐιιηοϊώΐβ ι.όγ νεδίπιηι, ει ηοη εαι-

ιιειιι μπυριιΓιί νββίη. » Ει ίΐεπιιη, • Νοναιο νο1>Ϊ8

ηον»Ηα, εΐ ηβΐίιο 88Γει•β δΐιρβΓ δρίηηβ; βοιΐ οίι--

ειιηιεϊιΐϊΐε (ΙυιΊιΊαηι οοηΐϊδ νεδίΓΪ. > Ιεπ;ηιί33, ι ΕΙ

οίι-οιιιιιείϋίΐε ϋοο ρπεριιΓιιιηι εοπίίδ νεβίΓΪ. > Ροιτο

ρβΓ οίΓευπκίίίοηεηι ηεηιϊηεπι ]ιΐ5ΐίίϊοη , εχ Ιηβ

|ΗΜί|Ίί:ηιιιιι εδί ; Λ1>πι!ι;ιηι ϊηεΪΓΟίιιτιείδυδ ρΐαευίΐ

1Κ•ο ; ιΐίιηι ρπυβ νίδΐΐδ εδί ξΓΐΙιΐδ ει ηεεορίιΐδ ϋοο

8880, οϊ Ιυηο (Ιειηυηι ΐρδ'ι εΪΓΟιιηιεϊδ'ιοηεηι ιΐίάίΐ.

Οπί εΐίαπι ίη (ΙεδεΝο ηιιαϋιαςίηΟ αηηοπιηι 8ρ»ΐίο

η»Ι'ι δυηΐ, 'βΐ ΐρβΐ εϊιευηιείδϊοηε οβπιοπιηΐ ; φιίιριο

;ιΐι Λ(!;ιηι ιΐδηυο 3(1 λυΐΜηιιιιπιιι 1)εο ρΐαοιιβπιηΐ,

δϊιηΐΠίΟΓ οπιπεβ ΐηείΓουηιοίδϊ ογϊιιΙ; ηβιη ηιιί» ρο- Β εδόθη ή περιτομή, και ή αιτία δήλη • είληφε γάρ τήν

ρυΐυδ βοηΐίυιΐδ 'ιηιηΓίδεεπ ιίευεϋαΐ, ϊιΐοίιτο ϋηΐη 881

(•ΪΓΟίΜΐιείδΐο. ΙΙυ]ιΐδ :ιιιΐι.•ηι ιν.ί ηιΐίο ηιαηίΓεδία εδί.

ΓΪΓειηιιεϊδίοηϊδ ςυϊρρε ιιβιΐδ α1> ΑϋηιΙιαιιιυ ίιιίΐιπιιι

!ι:ι1ιιιίι, ςπεηι έπη) ΙΚ'ΐΐδ βιιρι•3 οπιηεδ ϊΙΓιυδ χίαΐΐδ

ΙιοπΓιηεβ (ΙΊΙοχίδδοΙ, οχ ΐρβο ϋΐιπδΐιιηι φΐοφιβ δβ-

ειιιιύυηι εαΓηεηι η»5ε'ι ρΓχιΙβδΙ'ιηηνίΙ. Ιΐβςιιβ ιιι ϊιΐ

ηιιοο" Πεπ νοΙυβΓΒΐ, ροβδεί οιίαηι δϊηοοΓο οϊ Ιοβί-

Ιίιηβ Ιϊογϊ, ίιΐι•ϊπ•ΐ) οριιβ ίιιϊΐ οΪΓουιηοϊδϊοηβ βΐ δβ-

£ΐ'0£α1ίοηβ α Γο!ίι|ΐιίδ βεηΓιοιίδ, υΐ νείιιΐϊ φιορίνι

δορίο Ιεχ ίρ808 α εδείοηβ Ιιοιηϊηίΐιιιβ 8ερ»ΐ'9Γ0(.

αρχήν τά τής περιτομής έκ τοΰ Αβραάμ, δν άγαπή-

σας υπέρ πάντας τους τότε ό θεδς, ές αΰτοϋ γεννη-

θήσεσΟαι και τον Χριστδν κατά σάρκα προέθετο. "Ινα

ουν (87) δπερ έβουλήΟη, καθαρώς γενέσθαι δυνηΟή,

και άνοθεϋτως, τούτου χάριν εδέησε (88) περιτομής,

κα\ τής περί τά λοιπά γένη άμιξίας, ίνα ώσπερ τι

διάφραγμα, των λοιπών αυτούς ανθρώπων χωρίςη (89)

ό νίμος.'ΌΟεν καΐ τεχθέντος τοϋ δι' δν ταΰτα γέγονε,

λοιπδν ώς περιττά τώ θεώ τά παρά τήν άρχαίαν

ξενίζοντα κατάστασιν έκβέβληνται.

(^π.υπ(ΐΐ)ΐ'ριιι εο ιι:ιΐο οΐι ηυεπι Ιιχε ('αοΐα κιιιιΐ, Ιυιιο υΐίηιιο ϊΐΐα »1)γο«31.ί ΓιιεΓΟ, (]ΐιχ α Οεο ρτ«ΊεΓ

αηΐίηυυπι Γεηιηι οπϋικιη ίιΐδΐίΐιιία ίιιεί'ηιιΐ.

XII. θα $αοήβΰϋ$.

8ΊιηίΙϊΐοι• ϋειίδ εΐαηιαΐ, ϋϊεεηδ, ι νίνο ε^ο, (ΙίείΙ Ο

Ριπιΐίιιιΐδ, ςυοηίαιη άε δαοΓΪΓιείίδ ει Ιιοΐοεαιίδΐίδ ηοη

Ι!ΚΠ1ΐΙ;ΐνί ραίΓΙΟΠδ νβδίΓΪδ, ΟΧ (|ΙΙΟ ιίίο π.'Ίιινί 008

ιΐο ιογγ3 Λ1?γρ1ί οι υδςιιο αά Ιιυηε ϋϊεηι Μ, ι Ι$3Ϊ3δ,

« ΛΊιιιιριϊιΙ ε^ο ρΓ2εεερϊ ρα(ΐ'ίΙ)ΐΐδ νεδίπδ εχειιηΐίοιίδ

ε'ΙθΓΓ3 Λ^νΐ'ΐϊ, ιιι οΙΓβΓΓοηΙ ιηίΐιΐ Ιιοΐοεβιΐδία 01

Ε30ΓΪΠείυιη ?> Ει πίΓδυδ, «Οιιο ιιμΙιϊ ιιιπίιίίπιίπκ'ΐη

μκίΊ ΓιΐΊυπιι:ι νβδίΓΟΓυηι, (Ιίείΐ Ι >ιιιιιί ιι ιι•> ? Ρίοηυδ 8(ΐίη

Ι)θ1οε3ΐΐδΓΐ8 3ΐ-ίεΐιιιιι, οϊ ηιΓιρειη Οξηοπιηι, εΐ δπιι-

μι:ϊιιι:πι ΐιπιπιπιηι, οϊ ΙιΪΓΟΟΓίιηι ηοΐο : ηοί]ΐιβ νε-

ΐ)ί3ΙΪ8, ιιι :ιρρηΓΐ\ιΙΪ8 ιιιίΐιί. Οιιίδ εηίιη ίμιχδίνίΐ ϊι.νν.

ύα ιιιιιιιΊΙιιΐδ νεδΐΓΪδ? ΟβΙεβΓβ .ιΐι-Ίιιηι ιηουπι ηοη

ηρροηείίδ. 5ί :ιΙΪΓ.ι•:\Γΐδ δϊηιίΐ3ΐιι ; ναηιιιη ίηεεηδυιη

η1)θηιΐη3ΐίο ηιϋιΐ εβί. Νεοηικηίηβ νοδίΓβδ, εΐ δβΐι-

1)313 νηδΐΓ3, εΐ (Ιϊεηι ηι»"ηυηι ιιοη ΓβΓο ; ]ε]αηίυπ),

ειοΐίυπ), οϊ Γεδΐίνίΐ3ΐ88 νεβίΓίδ οιΐϊΐ βηϊιιια ΗΐΡ34ί.')

ΕΙ ι ιπ'Μΐδ, ι ί,αναπιϊηϊ, ηι ιι η (Γι εδίοιβ, ηιιΓίτΙο ηιβία

ΙΒ'. Περί Ουσιών.

"Ομοίως 6 θεδς βοα, λέγων ι Ζώ έγώ, λέγει Κύ

ριος, δτι περ\ Ουσιών, κα'ι όλοκαυτο>μάτων οϋκ έν-

ετειλάμην πρδς τους πατέρας υμών, άφ' τ^ς ημέρας

άνήγαγον αυτούς έκ γης Αιγύπτου, χα\ εωςτής ημέ

ρας ταύτης. > Ησαΐας (90), « Μή έγώ ένετειλάμην

τοις πατράσιν υμών, έκπορευομένοις έκ γής Αίγύ-

πτου προσενεγκεϊν (91) μοι ολοκαυτώματα -χα\ θυ-

σίαν; > Κα\ πάλιν, < ϊί μοι πλήθος τών Ουσιών

υμών, λέγει Κύριος ; πλήρης εϊμ\ ολοκαυτωμάτων (92)

κριών, και στέαρ άρνών κα\ αΤμα ταύρων, κα\ τρά

γων ού βούλομαι- ούδ' δν Ιρχησθε έφθήναί μοι. Τίς

γάρ έξεζήτησε ταΰτα έκ τών χειρών υμών; πατείν

τήν αύλήν μου ού προσθήσεσθε. Έάν φίρητέ μοι

σεμίδαλιν, μάταιον θυμίαμα βδέλυγμά μοι εστί (93).

Τάς νεομηνίας υμών, κα\ τά Σάββατα υμών, καΐ

^μέρα^ μεγάλην ούκ ανέχομαι- νηστείαν, κα\ άργίαν,

καΐ τάς έορτάς υμών, μισεί ή ψυχή μου. ι Και πά

βχ αιπιιιηΐηΐδ νεδίΓΪδ **. » ΟβΥΐο", « Νοη ιοιυοΙ.ιπι 03Γ- β λιν (.94), « Λούσασθε , κα\ καθαροί γίνεσθε , άφέλετε

*••*• ;ογ. ιχ, 26. *» ^γ. ν», 22. " 183. ι, II, 11.99 .Ιι.τ. χχχι, 51, 32 ;ιιιιιι1 1ΛΧ; ε. χχχνπι.

•» 11)1(1. 16.

(82) Ι^πευηι Ιιιιηο ΐη δοετο Τεχία ηοη τοροΓί.

Ύίάε 3η ΐΌδρίεϊβΙ 3ΐΙ Ιοεηηι ϋειιΐ. χ, 16.

(85) Ιη ΓεεοηΙΐοπ οοαΊοο ηιΐιΐίΐιιι-, Ιερεμίου.

(84) Οοϋεχ ΓεεεηΙίοΓ, έπ' άκανθας.

(8(85) ^Γειη'ιοβ ηοηιεη (Ιεεβΐ Ιιϊο ίη ΓεοεηΓιοπ οο-

ιΓιεο νβΓιεβηο. ν'ιάε 3η δΐΐ Ιοειιβ ϋευΐ. χ, 16; ιιηηι

»ρυά ^0Γεη1^^η1 η«ο νοΓϋ3 ιηε Ιοβϊδδε ηοη ηιοιηϊηί.

(86) Ιιίοπι εοιίεχ εΐ βίρΐιβηυδ, έδούλευσεν.

(87) Ιη τεεεηΓιοπ εοΛίοβ ύεεδί ουν.

(88) 1(1ειη οοίΐεχ έδεήθη.

(89) Ιιίοπι 00(1εχ διαχωρίζΐ).

(90) Ι,οειιηι Ιιιιηο ηρυιΐ Ιδ3Ϊ3ΐη ηιε 1ε§Ίδδε ηοη

ηιειιιϊηϊ ; δίηιϋϊ» ΙΐΒϋοηΙίΐΓ βριΐϋ" ^βΓεη1^^ηι ε»ρ. νιι,

22, εχ ηυο εΓΐ3ΐη Ιοεο ρΓ3υεεϋοιιΐΐ» υογΙ)» Βΐιιηρΐ3

Γυίδβε νί(1εηΐιΐΓ.

(91) ϋοιίεχ ηηΓια,υ'ιοι• προσενέγκαι.

(»"
(92) ΜβΙε ίϋοηι εοιίεχ, ολοκαυτώματα.

(95) 5'ιρΙιαηΐ εοιίεχ, ει ΥβΓιεβηυβ ΓεεεηΓιΟΓ, μά

ταιον μοι βδέλυγμα εστί. δίρΐιβηιΐδ νοΠϊΙ, Υαιια

ηιϊΐιϊ, ϊί αΰοηιΐηαΐϊο αϊ.

(91) Οοιίοχ 3ηΙϊ(|ΐιίθΓ, καΐ μετ' ολίγα.
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τάς πονηρίας άπδ των ψυχών υμών. » Δα6\δ, « Ού Α ηεδ Ιαιιι-οπιιη, ίιι Ι δαη^ιιιηοιτι Ιηινοπιιιι ροΙαΙ>ο ". >

φάγομαι κρέα ταύρων, ή αΓμα τράγων πίομαι. » Κα\

σιάλιν, ι Ού δέξομαι έχ τοϋ οίκου σου μόσχου;, ουδέ

έκ των ποιμνίων σου χιμάρους. > ΚσΛ πάλιν, < θϋ-

σον τω θεψ θυσίαν αινέσεως (95). > 'Λμώς , ι Μεμί-

σηκα, άπώσμαι τάς έορτάς υμών, ( [96] καΐ ού μή

δσφρανθώ έν ταΐς πινηγύρεσιν υμών (97)• διότι καΛ

έάν ένέγκητέ μοι ολοκαυτώματα καΐ Ουσίας υμών,)

ού προσόίξομαι αυτά , κα\ σωτηρίου επιφανείας

υμών (98) οΰκ έπιβλέψομαι. Μετάστησον άπ' έμοϋ

ήχον ωδών σου, και ψαλμδν οργάνων ούκ άκούσομαι. ι

( 119) Μαλαχίας, < Ουκ Ιστι μου θέλημα έν ύμϊν, λέγει

Κύριος παντοκράτωρ, και θυσίαν ού προσδέξομαι έχ

των χειρών υμών, διότι άπδ ανατολών ηλίου, και έως

δυσμών τό δνομά μου δεδόξασται έν τοϊς έθνεσι , κα».

Ει ηΐΓ$υδ, < Νοη αοο'ιρίηιιι ιΐβ ιίοιηο Ιυ» νίΐιιΐοβ,

ηοο,ιιε άε ςτφυυβ ΙυΪ8 1ιίπ;οδ Μ. ι Ει ηΐΓκυϊ, « Ιιη-

ιιιηΙ.ι [)βο βαοτί ΓίΓ.ϊπιη Ιηυά'ίδ ". ι Αιηοδ, ι Οϋίο

1ια1>υϊ, Γερυΐί Γθ5ΐίνίΐ3ΐβδ νεδίΜδ (ιιεο οιΙογοΙιογ ίιι

οοηνεηΐίοηίΐιιΐδ νβδίπδ. ί}πΊη, 5Ϊ ουίυίοπίίδ ιιιΊΙιί

1ιο1οο3<ΐδΐ3, ιΊ ^ιιτίΐία» νοΝίΓ.'ΐ), ηοη δΐΐδοίρίβηι.

03, Οί 83ΐΐΙΐ3Γβ ρΠΕδΟΙΙΐί»! νθδΐΓ3Ε ηοη 1 1_' > [ : ί <: ί :ι 1 1) .

Τγ:ιιι-,!ι.τ 3 πιβ 8θιιίΐιιιιι ('.ϋΐ'ΐηίιιιιιιι Ιυοηιηι : »Ί

ρ83ΐιηυπ) ΟΓ^αηοΓυηι Ιυοηιηι ηοη .-ιικίίηηι '\ ι Μπί.ι-

οηίββ, < Νοη βδΐ νοίιιηίαδ ιηοα Ίη νοίιίδ, ά'ιο'ιΐ Οο-

ιιπηιΐ8 οιηηίροΐοηδ : εΐ δαοπίϊιπιιιι ηοη δΐΐδοίρ'οιη

(Ιβ ιηηιιίυιΐδ νεβίΓΪί, α,ιιί» 3ο ογΙιι δοίίβ, εΐ υδηυο 3(1

οεο38ΐιηι οΙηπΠοαΙιιιιι β»1 ηοηιοη ηιειιηι ίη βοηΐίϋιΐδ,

εΐ ίη οιιιηί Ιοιό ίηοβη$υηι οΠΌγΙιιι• ηοηιίηί ηιοο, οί

έν παντ\ τόπω θυμίαμα προσφέρεται (1) τώ ονόματι " δβοπυοίιιηι ηιιιικίυηι, (|ΐιΪ3 ηιββηιιηι 881 ηοηιοη ηιεπιη

μου, κα\ βυσία καθαρά• διότι μέγα τδ δνομά μου έν

τοις έθνεσι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. »

ΙΓ. Περί τον Σα€6αζί&ιν.

Τδ Σάββατον εδόθη αύτοίς, τοϋ καταπαύσαι (2) τήν

φιλοχρήματον αυτών έπιθυμίαν. Τοϋ Χλο\> γάρ πενο-

μένου, εξελθόντος έκ της Αιγύπτου (3), κ*1 μηδέν έχον

τος, πλην ών έχρήσαντο παρά τών Αιγυπτίων, σπου-

δήν έποιεΐτο έκαστος διά τοϋ ανενδότου πόνου πλούτον

έαυτώ περιποιήσαι. Διδ λέγει, ι "Εξ ημέρας εργά

τη δέ ήμερα τη έβδομη ού ποιήσεις παν έργον έν

αυτή. ι Κα\ την αίτίαν επιφέρει, "να ανάπαυση συ,

χα\ή γυνή σου, καΐ ό υιός σου, κα'ι ή Ουγάτηρ σου,

καΙ ό παις σου, 6 (3ο5ς σου , καΐ τδ ύποζύγιόν σου.

Έπεϊ τοι τίνος ένεκεν ό Ιησούς ό τοϋ Ναυή κύκλων *■* Ιιιιιδ, 01 5ΐιΙ>]ιΐί;3ΐε Ιιιιιηι. ΑΙίθ(|ΐιί οιφίδ ιοί «γ«1'ι»

ίιι ςοηΐίυιιβ, (ΙίείΙ ϋοιιιίηιΐδ οηιηίροΐοηδ ".

XIII. ϋε 8αΙ>οαΙ\ εείεοϊαίϊοηε.

δ;ι!.1>.ιΙιιηι (Ιηΐιιιη ε8ΐ εΪ8 3(1 βυϋ.'ίικίιιιη ιιίηιίυιη,

({ΐιο ΙοηοΙ)3ΐιΙίΐΓ, ροοιιηίεε δίικίίιΐηι. Ν.ιηι ειιηι ρο-

ριιΐυδ ραιιροΓ 8§ι•8δ8ΐΐδ ΟδδεΙ εχ .Αϋςνρίο, οι ηίΐιίΐ

Ικιΐιιτοί ργββΙογ 03 <]ΐι;ο εοηιιιιοιίιιΐο 3εοοροΓ3ΐ ηΐ)

Λ^ίίχρίϋδ, υηιΐδ(|ΐιί5(ΐιιο ορεΓ.τηι ι];ι1ι;ιΙ, ίιι εοηΓι-

ηεηΐί βίςιιε 38δίι1υο 1ηΙ»0Γ0 δϋ)ί ο'ίνίΐϊηβ ρ3Γ3Γ0(.

ΟιιηηιοΙ)Γεηι ίίΐ, € δοχ (ίίοΐιιΐδ ορετηϋοηδ ; άια ϊιι-

(εηι δεριίηιοηοη Γβείβδ πΙΙιιηιοριΐδίη οο'0.• ϋβιΐδηιπ-

ςιιο δΐιΐκΐίΐ, ιι ι Γεηυίοδοαδ Ιιι, εΐ ιιχογ Ιιΐ3, οΐ ΓιΙίιιβ

1(ΐΐ]5, ει ΩΓΐ3 ΐιι,-ι, γ! ριιοΓ Ιυιΐδ, οΐ ατιοιίΐα (ικι, 1>οδ

την Ιεριχώ μετά σαλπίγγων έπ'ι επτά ημέρας, ούκ

έσχόλασε τώ Σαββάτω; Πώς δέ τη ογδόη ήμερα πε-

ριτέμνεται πα:δίον; Διά τϊ δέ έν ίιμέρα Σαββάτου

τίκτει γυνή ; Πώς δέ κα\ οι ιερείς πάιαν θυσίαν έν

Σαββάτω ποιοϋσι : Πώς δέ ήλιος , κα\ σελήνη , κα\

δστρα τδν ώρισμένον δρόμον εκτελεί καΊ. τψ Σαβ-

βάτιο ;

ΙΛ'. Περί τον καζασνραγίζεσΟαι.

Δαοιδ (ί), < Έσημειώθη έφ'ήμίς τδ φώς" τοϋ προσ

ώπου σου, Κύριε, ι Και πάλιν, ι Ποίησον μετ' έμοϋ

σ-ημεΐον εις αγαθόν • και ίδέτωσαν οί μισοϋντές με,

καΐ αίσχυνθήτωταν, δτ( σΰ , Κύριε , έβοήθησάς μοι

χαΧ παρεκάλεσάς με. ι ΚαΙ πάλιν, « "Εδωκας τοις

Ιβδίΐδ ΓιΙίιΐδΝ:ινε" δΐ•ρΐΐ'ΐιι (1ϊι;1)ΐΐδ οίΐ(;ιιιΐ'(1;ιιι>.)οιί( Ίιο

011111 ΙυΙ)ίδ, ΙΙΙ 8;»1>1>;ΐ1(Ι ΓθΓΪ31Ι18 ΙΚΙΙΙ 051 ? Οιιοιιιοίΐο

ϋίε ο<Ιην;ι οίΓΟίιιηο'κΙίΙιΐΓ ριιοΓ ? ΟϋΓ ίη ϋίβ 5:»1>1>αΓι

ηιηΐίοι• ρηΐ'ίΐ? Οιιοιιιοϋο οΐίβιη 83θεΓ(1οΙθ8 οηιιιο

κ;ιΐ'ΐ-ϊΙί( ΐ ιιιη ίη 8;\1)Ι>:ιΙο ίαοίιιηΙ? Οιιοηκκίο ϊΙλπι

8θ1, οι Ιιιηα οι 3δΐΓ8 ϋεΓιη'ιΐιιιη οιιΐδΐιιη εΓκιιη ίη

δ3ΐ>1)3ΐο οοηίϊείιιιιΐ?

XIV. Όε ί'ιφύ ϊηνρηαΐοηε.

0:ι\ΉΙ, ι δί^ιΐ3ΐιιιη ΟδΙ δηροΓ ηοδ Ιππκίι νιιΐΐιιβ

Ιυί, ϋοιηίηο •*. ι Ει πίΓδίιβ, « Ρ;»ε ηιοοιιηι δί^ηυπι

ίη ϋοηο, οί ν'ιϋοαιιΐ ηιιί οιίοπιιιΐ ηιρ, βΐ οοηΓιιικΙαη-

Ιιιγ, ηιιοηίαιη Ιιι, Οοιηίηο, ηιΙ]ιινίδΙί ηιε, οί οοιίίΟ-

131(1808 ηιβ".» ΕίπίΓδΠδ, < Οοΐίβΐΐ ηιοΐυεηΐ'ιυιΐδ Ιβ

'» Ρδ,ιΐ. χμχ, 13. 4βί1>ί(Ι.9. " ίυί.Ι. 14. »» Αιηοβ ν, 21-23. Μ ΜαΙαεΙι. ί, 10, II. " Εχοϋ. χχ, 10•

■• Ι.η. νι, 10. " Ρδ»1. ιϋ, 7. " Ρδ3ΐ. ι-χχχν, 17.

(95) 0<1βχ ΓβοοιιΙίοΓ οι 3ΐίιΐ8 δϊρΐιηηί , δικαιοσύ

νης, ιιι νί'.Ιο:ιΐιιι• Ιθ(•ιΐδ Ρδ88 Ρβπΐιιιί ιν, 6. .

(96) ΟιΐΒβ δοηιίείΐ'οιίίδ ίικΊικΙυηΐιΐΓ ΙίΙιπίΓίί, ιιι

ρηιεί, εΓΓΟΓβ ϋεεΓΛίιΐ ίη δίρΐιπηί οοοϋοο, ηοο οΙϊλιιι

Ιι.ίΙιοιιΙιιγ ίη Γοοοηΐίοιί ΥαιίοΑίιο, ΓιοοΙ ίη ιιίΓοψιβ

εο(Ιίοε η(ΐχ(1ηιη οχ ΙΓι» Ιοοο ηοη δΐιο ίηδθΓ»ιιΙιιι•.

(97) Ιη εϋίΐίοηε ΙνΧΧ ΙιιΐβΓρΓοΙιιηι .-κΚΜΙιιγ νοχ,

θυσίας, (\αχ 1;ιιη<•η ηοη Ιι;\Ι)01ιιγ ηοο ηρυιΐ ϋιικίίπιιιιι

ίη ΟιαΙοηο εηιη ΤτχιρΙιοηε ρ:ΐί?. 238, ιιοο αρικί Τογ-

ίιιΙΙίιιιιιιιιι , (|ΐιί ίη ΙιΙι. ν Ααν. Ματειοηειη 1ι;ι1κΙ,

Νοη οάοταύοτ ίη [Γεηνεηίίί» νείΐτΐι.

(98) δίρ!ΐ3ηί εοϋεχ οι ΥηΙίοαηυβ Γεο.οηΙίον, σωτη-

ίιίους επιφανείας αυτών ροδΙί'ειη.Ί νοχ νίιΙεΙιίΓΟδδΟ

ί1ΐΓ3ΓΪί ογγογ. Ργϊογοιπ νοεοιιι ΙιαΙιοΙ οΓιηιη νηΙ^.ιΐη

ΙΧΧΙιιΐοΐ'ριχΊιιιιι οΊίιίο ; δει) »1ίί οοιΙίΐΌδ ει ϋ. ίίίβ-

0 ι•οηγιιιιΐδ, ιιΐ 5θί!οΝοΙ)ίΙΊιΐ8 3(1νοΠίΙ, Ιιηΐιβηΐ σωτη

ρίου, (|1ΐί|)|18 ,1(Ι(Ι(ΜΙιΙΐ15 ΟδΙ 4ιι$1ίιιιΐδ ιιιοιΙοΙ:ιιιιΙ»Ιιΐ3.

(99) (^μγο δοιηίοίΓουΙίδ ίηιΊικΙιιηΐιΐΓ ηοηΙιηηοιιΚίΓ

ίη ΓβοβηΙίοΓί νοίίοηηο, ηοε ιιριιιΙ δίρΙΐΛΐιιιιη.

(Ι) Ιιι ΙΙοη)3Π3 Ι,ΧΧΙιιΙεΓρΓείιιιηοιΙίΙίοιιεβδΙ, προσ

άγεται • 80(1 βριιο" .Ιιΐδΐίηιιιιι ίη Οίπίοί/ο εηιη Τπ/-

ρΐιοηε, ρη^. 216, Ιο^ΊΙμγ, θυσία προσφέρεται• νοπιιιι

ίηΓιτίιΐδ ρπ«. 260 πιπί Ννβδκηο Ιι-^ίΙ θυμίαμα προσ

φέρεται. ΟνρΓίΛηιΐδ Ιίύ. ι Λάυ^ηά., ο. ίΰ : Οιίοΐί»

νιεεηιί οβετηηίητ.

(2) ΟοιΙβχ ηηΐΊΐ|ΐιίθΓ, παϋσαι.

(3) ((Ιηιιι ου(Ιεχ, πενομένο•> έκ γή; Αιγύπτου.

(ί) Οθ(1οχ ΥίίΓιοβιιυδ »ηΙίςιιίθΓ, Δαβ'ιδ πρώτος,

ΈσημειώΟη.
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Μ,'ΐηϋΓίαίοιίΓΉΐ, ιιΐ Γυςϊαηι α Γίοίο βίτιΐδ ■*. ι Εζβ- Α

(ίΐιϊβΐ, < Ι Ί 1 ί Ιιοιηίηϊδ, ΐΓβηδί ηιοιίίαιη Ιεηΐ83ΐβιη, βΐ

(Ιη δί^ηιιπι δυρβΓ ΙΥοηίοβ νίΓΟπιιη βειιιεηΐίιιηι, εΐ

(ΙοΙβηΓιυηι βυρβι- ίηίο,ιιίΙηΐΊϊυυβ, ςυχ ΓιιιηΙ ϊη ιηευΜο

ϊρβοι υιη ••. ι ΕΙ πιι-δΐΐδ , « δεχ νϊπ νεηίεΐιβηΐ 3

ροΓΐ» εχοείδβ, ςιιοε ΓΟδρίοίίαιί ηςιιΊΙοηεπι, εΐ υηίυδ-

ου]ιΐ8(]ΐιε δεοαπδ ίη ηιηηιι ε}ιΐδ. Αυάίοιιΐβδ. ϊΐο ϊη

οινΗαΐεπ), ει ρβΓουΙϊιε, ει ηοη ρΛΓοίΐβ οοιιΐίδ νεδίπβ,

ει ηοη ηιίδοα'ηπηί ; ΐεηεηι, ει 3(1ο1εδοεηΙειη, εΐ

νίΓβίηεηι, ει ρηι-νιιΐοδ, ει ιηυΙϊοΓβδ ίηΙβΓίϊείΐε αιΐ ίη-

ΙΟΓίιβοίοηειιι. διιρβΓ οηιιιοδ βιιίειη, δΐιροι• ο,υοδ β&Ι

8ί£ΐιοιη ιιιιιιηι, ηβ βρρΓορίηιμιεΙίδ ", » δ.ιοπΓιείη

ηπίεηι ϋΐίδ ΓηοίβηιΙ» ρΓΧδοπρδίΐ, ηοη ςιιοϋ ϋοιίδ

Ββοηβεϋβ 1ιο1οο»ιΐδ1ϊδ(]ΐιβ ίιηΙί^οΓεί, δειΐ ςιιία ειιηι

Ιι6νίΐίε3 ΐΐ'ΊΙιιΐδ δΟΓίειη ίη ρΓοηιίδδϊοηΐδ Ιογγβ ηοη ρ

1ιαΙ)θΓ6ΐ, ςιιίρρε ψιοο" ίρδε Ποηβ δΟΓδ ε]μΐδ εηΐ,

Ιϊβηο 8Ϊ8 αΐίηιοηία δίηί οοιηρ3Γ3η(1ί πιΐίοηοηι Ιπ-

1>αίΐ ; ηοΐοΐκιΐ εηίιη εοδ ςυί δαοεηίοΐίο Γυη^εΓεηΙυτ,

ΙηΙιοΓΟ ιιιηηυιιηι, ηε^οΐίηΐϊοηβ αΐϋδηιιβ ΙΥαιηΙιιΙεηΙίδ

3Ι'Ιΐ1)Ι18 3ΐϊ.

XV. ϋβ Εναηηΐϋο.

ϋβνϊιΐ, ιϋοπιίηιυ (ΙβΙιϊι νεΗιιιιη ενϊη^εϋζβηΐίϋυδ

νίηιιΐβ ιηυΐΐβ ". > Ει ηΐΓβυβ, ι Οιιβηι βρεοίοδί ρβιΐϋδ

ενηιι^εϋζηηΓιυιη ραοεπι •" ! >

XVI. ΰε ίηετεάηΐίΐαίε ^ηά(Βο^ηη\, εί ΡχοΙβιχα

φεηΐίιιιη.

Ιβαίαβ ϋοί ηοηιϊηε, «Νεςιιο ηοδί'ι, ηβίΐιιβ δοίδΐί,

ηρπ,ιιβ 3 ρπηοίρίο ηροπιϊ βιιτεδ Ιυηβ ; ηονβΓβηι οιιίιη

φΐοη'αηι ρι-χνβποαηδ ρι•*ν3π«ιΙ)οπβ *•. > Ει πιι-δ'ΐδ, „

« Μηςηυηι ηοιηΐ'ΐι ε]υδ ίη Βεηΐίηιΐδ, ει ίη οηιηί Ιοεο

ϊηεεηδίιηι οΟογΙογ ηοπιπη ηιεο, εΐ δ3θΐ'ίίίοί(ΐηι ηιυιι-

Πιιιη "°. > Μίε1ιχ38, «Ει βΓΪΐ ϊιι ηονίδδ'ιηιίδ (Ιίβπιηι

ιηβπίΓεδΙιΐδ ^ηοηδ ϋοιηίηί, ρΓκρηΓβΙυδ διιρβΓ νοΓ-

Ιίεεβ ιηοηΐίυιη, ει βΙοναΙίϊΐυΓ δΐιρβι- εοΐΐεδ ; ει Γβδίίιιβ-

I Ίΐιιΐ 3(1 ειιηι ροριιΐί, εΐ ϊΰαηΐ ςεηΐεδ πιυΐΐχ, εΐ ιΙΊ-

(ΌηΙ : Υεηίΐο, 38εειΐ(ΐ3ηιυ8 3(1 ηιοηΐεπι ϋοηιίηί, εΐ

3(1 ιΐοηιιιηι ϋοί ^οοΐ) ; εΐ ίΙΙιιιιιίικιΙκιηΐ ηοδ νϋδ φΐ5,

φΐΪ3 άΌ 8ίοη εχίεΐ Ιοχ, ει νοΓ&ιιηι Οοιηίιιί (1ε ίβπι-

δβίεηι ••. ι ΙεΓεηιΪ3δ, • Ει ϋίχίΐ 1>οιιιϊ ιμιλ 3(1 πιο:

Εοοβ (1θ(1ί νβΓίο» ηΐ83 Ίη οβ ΐιιπηι ; εοοβ εοηδίίΐιπίε

Ιιοίΐίε διιρβΓ ^εηίοδ εΐ βαρεί• το^εδ, υΐ εηοΜοοβ, εΐ

(ΙοίΓοηεεδ, οι (Ιίδρεπίαδ, ει ΓεκϋιΙίοοδ ει ρίβηΐβδ 6*. >

δί ΙίΧΟ (1ε Ι8Γ0Ι11Ϊ3 (ΙίοΙη δΙΙΙΐΙ, 00(11136 Γ0§113 ΊδΙε

ονεηϊΐ, :\ιιΐ α,ιιβδ §ειιΐοδ ρβΐ'ϋϊιΐϊΐ ? Υοπιιιι (Ιο ί)ο-

φο€ουμίνθ!ς σε σημείωσιν, τοΰ φυγείν &τΑ κροβ-

ώπου τόξου, ι Ίεζεκ(ήλ, ι Υίε άνθρωπου, δίελΟε μέ

σον τήν Ιερουσαλήμ, χα\ δος το ση μείον έπ\ τ4 μέτ-

ω-α (δ) των ανθρώπων, των στεναζΊντων, χα\ κατ-

ωδυνωμένων επί ταΐ; άδικίαις , ταΐς γ'.νομίναις εν

μέσω αυτών, ι Κα\ πάλιν, « 'Γ,ξ άνδρες ήρχοντο άπδ

της πύλης της ^λεποϋσης προς βορίάν, και έκαστου

ή πέλυξ έν τη χειρί αύτοϋ (0)• άκούοντες (7) πορεύε-

σΟε εις την πόλιν, και κίπτετε, κα'ι μη φείσασθε τοις

δφΟαλμοϊς υμών. κα\ μη έλεήσητε • πρεσδϋτερον,

και νεανίσκον, κα^ -αρθένον (8), καΐ νήπια, και γυ

ναίκας άποκτείνατε (9) είς έξάλειψιν έπ'ι δέ πάντας ,

ίψ' οΰς έστι τδ σημεϊ<5ν μου, μή εγγίσητε. ι ΠερΊ δέ

τοΰ Ούειν αυτούς εΓρηται , ούχ δτι ό Θεδς έδεΐ-ο Ου

σιών, ή ολοκαυτωμάτων, άλλ' επειδή ή Λευϊτική φυλή

ουκ είχε κλήρον έν τη γη* τής επαγγελίας , δτι αύτος

ό θεδς κλήρας αυτής , ταϋτην Ιδωκεν αΰτοΐς είς τδ

τρέφεσΟαι πρόφασιν ουκ ί6αύΧε-ο γαρ αϋτοϋς ίερα-

τεύοντας, άπδ πόνου κα'ι πραγματείας, ήγουν καπη

λείας, τρέφεσΟαι.

ΙΕ'. Περί τον ΕϋαγγεΜου.

Δα6\δ, « Κύριος δώσει (5ήμα τοις εύαγγελιζομέ-

νοις δυνάμει πολλή. > ΚαΙ πάλ.ιν, « Ώς ωραίοι οί

πόδες τών εύαγγελιζομένων είρήνην ! »

Ι07'. Περί της απιστίας των Ιουδαίων, χαΐ χερΊ

τών έΟνων ΈκκΛησΙας.

ΉσαΈας ίκ προσώπου τοΰ Θεού, < Ούτε ϊγνως, ο&τε

ήπίστασο (ΙΟ),οΰτε άπ' Αρ^ης ήνοιξά (11) σου τλ

ωτα• ήδειν γάρ , δτι άπειΟών άπειΟήσεις (12). » Κα\

πάλιν, « Μέγα τδ δνομα αύτοΰ έν τοις ϊθνεσι (15) καΊ

έν παντ'ι τόπω θυμίαμα προσφέρεται τώ ονόματι

μου, καΊ θυσία καθαρά, ι Μιχαίας, « Κα"ΐ Ισται έπ'

έσχατων τών ήμερων εμφανές τδ όρος Κυρίου, ϊτοι-

μον έπ\ τάς κορυφάς τών ορέων, χαΊ μετεωρισθήσε-

ται υπεράνω τών βουνών κα\ σπεύσουσι (14) πρδς

αϋτδ λαο\, κα\ πορεύσονται §θνη πολλά, καΐ έροΰσι,

δεΰτε άναδώμεν είς τδ δρος Κυρίου, κα\ είς τδν οίκον

τοΰ θεοϋ Ιακώβ" κα\ φωτιοΰσιν ή μας ταΐς δδοϊς

αύτοΰ (15)• δτ•. έκ Σιών έξελεύσεται νόμος, χα\ λόγος

Κυρίου έξ Ιερουσαλήμ. • Ιερεμίας (1(ί) , ι Κα\ είπε

Κύριος προς με, ίδοΰ δέδωχα τους λόγους μου έν τώ

στόματί σου• ίδοϋ κατέστησα σε σήμερον έπ' Ιθ\η ,

χαΊ βασιλείς έκριζοΰν, κα\ κατακόπτειν, και άπυλ-

λύειν, κα\ άνοικοδομείν, καΐ καταβυτεύειν. ι ΚαΙ ει

»' Ρβ:ι1. ι.ιχ, 6. " Εζοοίι. ιχ, 4. «• ίυίιΙ. 2, 5. ,7 Ρβ»1. ι.χνιι, 12. ίβ Ιβα. μι, 7 ; Κοιη. χ, 15. •' Ιδ3.

χι.νι:ι, 8. β0 ΜβΙλοο. ι, II. •"' Μίεΐι. ιν, 1,2. 6ί ίοι. ι, 10.

(ΐί) 8ίρ!ι3ηί οοιίεχ, οι ναΐϊεβηυδ ΓΟΟβηΙίοΓ έπΊ τδ Ι)

μέτωπον.

(6) Μ»1ε ίη ΓοεεηΙίΟΓί \73ΐίοηηο, χα\ έκαστος πέλυξ

έστ\ τή χειρΊ αύτοΰ. δίρΐιπιιιιβ Ιο^ίΙέκάστω.

(7) ΙΙΊο ηιιιΙΙιιιη ιΐίδοΐ'ορϋΐ β(1ίΙ:οΚοιιΐ3ΐι:ι, ηιιοε Ιΐ3-

1)θί, και τούτοις εΐπεν άκούοντός μου. ΑρηιΙ ΤεΓ-

ΐιιΙΙί.ιιιιπη Ιαιιιοη αάν. .//"/, οηρ. 11 ΙοςίΐιΐΓ, Κι ϊη

Ιιί$ άϊχίι αά αηάίεηΐΐτη.

(81• Ουιΐοχ βηΙίο,ιποΓ χαΊ παρθένους • 80(1 ϊη δίη-

ριιΐηπ, παρΟένον, Ιιαίιβΐ βΐί:ιιιι ΤοηιιΙΙ. βΐίΊ>. 1ηΑ•

<"ΐρ. 1 1 , 0)ρπ3ηιΐδ 3άν. οοβιίεηι Ιίΐ). π, οαρ. 22 εΐ

»ΙίΙ)ί.

(9) δίρΐι.ιηϊ οοίΐεχ οι ΓοοεηΓιΟΓ ΥβΙ. καΙ άποκτεί

νατε • 80(1 ε;ιπι ρ:ΐΓΐίοιιΙιιιι ηοο ειΐίιίο ΕΧΧ ΙηΙοΓρι•.,

ηεο Τοιίιι'ΐίαηιΐδ, ιιοεΓ<)ρπ2ΐιιΐδ ηβϋειιΐ.

(10) Κοηιηηβ είΙΊΓιο ή-ίστω.

(11) δίρΐι.ιιιί ουιΐοχ, οί Υ.αίιαηυδ ΓοεοηΐίοΓ, ήνοι-

ξας, ηρι'ηιίαΐί.

(12) Ειΐίιίο Κοιιι,ιιΐ3 ΙΛΧ ΙιιΙίΐ ρι•. έγνων γάρ δτι

άθετών αθετήσεις.

(15)ϋοι)οχ νβΙίΓ.ιηυδ ΓΡοεηΙίοΓ, έπ\ τοις ΙΟνεσι.

Μοχ ίη νβΐυδΙίοΓΪ (ΙοεδΙ τόπω, Γώτοτϋ , ϊιι νίϋοΐυτ,

επ'ΟΓβ.

(1-1) Μηΐβ οοιίεχ 3ηΐίηυίοΓ σπείσουσι.

(Ιο) !ΐ ι 81 .1<ΐΝΐ:ιιιι•ί Ιι>μίΙ ϊιι 1)ιαΙ. ιιιιη Ττΐ/ρΗοπΐ

ρβρ. 336, δοιΐ 1ιηΙ)01 τήν όδδν αύτοΰ.

(10) Ι,ο(-.ιΐ8 ίδίο ^^^βι11^^ι: ραιιΐο (ΙίνοΓδίβ νοτίιίβ,

80(1 οοϋειιι ΓοΓβ δΡΐΐδϋ ΙοβίΙϋΓ ϊιι ΙΙοηι»η3 ΕΧΧ Ιη-

ΐοΓρίΌΐαηι ειΐίΐίοηο.
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ταΰταπερ\ Ιερεμίου, -οίας βασιλείας έξερ\ί!ζωσεν,ή ^ ηιΐιιο οΜεΙβ δΐιηΐ, ςυϊ ίη οηιηΐ ΓιιΙβΙΊ βηίπι» 3(1νβΓ-

ποΐα Ιθνη άπώλεσεν; Άλλα περί τοϋ Κυρίου ειρηται,

έκριζώσαντος άπδ πάσης ψυχήί πιστευούσης αύτώ

τήν βασιλείαντοΰ Αντικειμένου, 8ς κατέστρεψε τά

οικοδομήματα της κακίας, κα\ των μοχθηρών δογμά

των (17), καταφυτεύσας τά κρείττονα. Δα6\δ, » Τΰ-

σαί με έξ άντιλογίας λαοΰ, καταστήσεις με εις κε-

φα/.ήν εθνών. Λαδς, δν ουκ Ιγνων, έδούλευσέ μοι ■ εις

ά/.οήν ώτίου ύπήκουσέ μου• υ!ο\ αλλότριοι έψεύσαντό

μοι (18) • υΙοΐ αλλότριοι έπαλ,αιώθησαν κα\ έχώλαναν

άπδ των τρ ίδιον αυτών. > Μο^ϋσής έκ προσώπου τοϋ

θεοΰ πρδς Ά6ραάμ, ι Κα'ι ένευλογηθήσονται έν σο\

πάντα τά πέρατα (19) της γης.» Κα'ι πάλιν , « Απο

στρέψω τδ πρόσωπον μου άπ' αυτών, κα\ δείξω τι

ϊσται αύτοΐς έπ' έσχατων (20), ότι γενεά έξεστραμ-

δβΐίί Γ'.'^ΙΙΙΙΙΙΙ βνΟΓίϊΙ, ηΐΐί ιιι;ιΙίΐί;ε ηκιΐίΐηϊιιιι ϋεδΙΠΙΪΙ,

ει ροΓνβΓ8οπιιη Ιοεο ηιο1Ίοι•3 (Ιο^ηιαΙα ρΐαηοι.

)ΐ;ι\ ίιΐ, < Γ.πΐι: ηιβ (1ε ( ιιιιΐι :ιιϋ( [ίοιιϊΐιιΐί ροριιΐί ;

εοιίδΓιΙηεδ ηιε Ίη εαρυΐ ςοηΐίιιπτ. ΡορηΙιι» ο,ιιεηι

ηοη ι•ι»0Ίΐονί, 8 ο ι- ν ϊ ν ϊ ι ηιίΐιϊ ; ίη αυιΙΊια βιιπδ οΙ)βι!ι-

νίι ηιίΐιί. Ρίΐίί βΐίεηί ηιοηΐίΐί »υηΙ ιιΓιΙιί ; ΠΙίί βΓιειιϊ

ΊηνεΙεΐ'3ΐΊ δπηίεΐ εΙβιηΙΊεβνεΓυηΙ ;ι δεηι'ιΐίδ δΐιίδ".»

Μο)'5θδ Οβί ποιηίηε 3ΐ1 Α1)ΐ'3ΐιαιη, ( Ει υεηείϋεεηΙιΐΓ

ίη Ιε οπιηεδ Ιειηι'ιηί Ιειτ»; •*. ι Ει πίΓδίΐδ, ι ΑνεΓίαιη

ίαείεηι ηιεβιπ 31) εϊβ ; ει ΟδίειιιΙηιη ηιιΐιΐ ειίΐ οίδ ίιι

ηονίδδίιηίβ, η,ηοηΪΒΐη ςεηεΓαΙίο ρει•νοΐ"δ3 εδί. Ρίΐϋ

ςιπίουδ ηοη εβίΐΐϋεβ ίη είδ ; ίρδί 3ΐΙ ζοΐιιιη ρΓΟνοο-

νεπιηΐ ηιε Ίη ηοη ϋεο, οχ3εει•1>3νεηιηΙ ιηε ίιι Ίιΐοϋδ

βαίδ, οΐ ε^ο ρΓονοεαΙίο εοδ βά ζεΐιιιη ίη ηοη βεηΐε :

μένη εστίν. ΤΙο\ οΤς ούκ έστι πίστις έν αύτοΐς• αϋτο'ι Β ίη ^εηΐε δΐυΐΐα ΪΓΓίΐ3ΐ)0 ΊΙΙοδ '*. » Ει βΙίΜ, ι ϋβΐιίΐ, »

παρεζήλωσάν (21) με έπ' οΰ θεώ, παριϋργισάν με έν

τοις εϊδωλοις αυτών, κάγώ π*ραζηλώσω αυτούς έπ'

ούκ ίθνει• έπ' ΙΟνει άσυνέτω παροργιώ αυτούς. > ΚαΙ

άλλαχοΰ, ι (22)Δώσει,ι φησ\ν,ιτοΰςπονηροϋςάντ\τής

ταφής αύτοΰ. ι Ησαΐας (25), • Εμφανής έγενόμην

τοις έμέ μή ζητοϋσιν, εύρέθην τοις έμέ μή έπερωτώ-

σιν. ([24] Είπα, Ίδοϋπάρειμι Εθνει (25), οι ούκ έπ-

εκαλέσαντο τδ δνομά μου. ι ) Δαβλδ, « 'Απηλλοτριω-

μένος έγενήΟην τοις άδελφεΐς μου , κα\ ξένος τοις

υίοΐς της μητρός μου. ι Περ\ δέ των εθνών λέγει,

ι 'Απαγγελώ (26) τδ δνομά σου τοις άδελφοϊς μου ,

έν μέσω Εκκλησίας υμνήσω σε. ι Περ\ Ιουδαίων,

ι Αι* υμάς βλασφημείται τδ δνομά μου διά παντδς έν

τοις ΙΟνεσι. » Μαλαχίας, ι Ούκ έστι μου θέλημα έν

ύμΐν, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. > ([27]Περ\ Εθνών

δέ, « "Οτι ά-δ ανατολών ηλίου μέχρι δυσμώντδ δνομά

μου δεδόςασται έν τοις Έθνεσι, λέγει Κύριος παν

τοκράτωρ• > ) ι κα\ έν παντ\ τόπφ θυμίαμα προσ

άγεται τώ δνίματί μου, κα\ μέγα τδ δνομά μου έν

τοις 'ΕΟνεσι , λέγει Κύριος παντοκράτωρ. > ( Περί δέ

Ιουδαίων λέγει, ) ι Τμεΐς δέ βεδηλοϋτε αυτό. ι Δα-

6\δ, < Αίτησαι παρ' έμοΰ, καΐ δώσω σοι έθνη την

κλήρονομίαν σου, κα\ την κατάσχεσίν σου τά πέρατα

της γήί• » Μωϋσής (28), € 'Εασόν με έξαλεΐψαι τδν

λαδν τούτον, κα\ δώσω σοι έθνος μέγα, καΐ πολύ,

ΊηηιιίΙ, • ρεδδίηιοδ ρΐΌ δερυ.ΙΙηι-3 ε]ιΐδ β6. ι Ιδ.ιϊβδ,

ι ΜαηίΓεδίιΐδ ί»οΙυδ βυιη ηοη α,υίεΓοηΐίυυδ ηιε : ίη-

νεηΐυβ δΐιηι :ι1) ϋίί, ηυί ηιε ηοη ίιιΐεΐ'ΐΌ£3ΐ)3η(.

(Γί\ι, Εεεε βύδΐιηι βεηΐϊ, ςυί ηοη ίηνοωτοΓυοΙ

ηοιηεη ιηευιη) "*. ι 1);ιν';ιΙ, « ΑΙίοηηΙιΐϊ ίαείυδ βυιη

Γι•:)ΐπΙιΐΐδ ηιοΐδ, <•ι Ιιοδρεδ ΓιΙϋδ ιηαΐΓΐδ ηιεικ ". > 1>ΰ

ςεηΐίυυδ βυΐεηι ;Γιΐ, ι Αηηυηιίαοο ηοιηεη Ιυιιηι Γι■:»-

ΐΓΪΙιυδ ηιείδ, ίη ηιειίϊο Εεείεϊϊίε 1μιιιΙ:ι1ιο Ιε 6'. ι 1)6

,ΙικΙχίδ, < ΡΓορΙεΓ νοδ 1)ΐ3δ|)1ιειη:ΐΜΐι• ιιοιηεη ηιειιιιι

δειιιρει• ίιι ^βιιΐίΙ>ιΐ£ 70. » Μη1»εΙιί3δ, •Νοη εδί νο-

1ιιηΐ3δ ηιεα ίη νο1)ίδ, (Πι ίΐ Ποηιίηυδ οηιηϊροίβηδ ".»

(Πε Οεηΐίοιίδ «υίειιι, ι Ουίβ 3 βοΐΐδ ΟΓία υδςιιε 3(1

θ(.'('ίΐδΐιιη εΙηπ(ϊε3ΐιιηι εδί ηοιηεη ηιειιηι ίη £εη1ίυιΐ5,

ιΐίι'.ι Οοιηΐηιΐδ οιηηίροΐεηδ :) εΐ ϊη οηιηΐ ιοεο ϊηεεη-

8ΐιιιι οΠ'εΓίιΐΓ ιιοιιιϊιιί ιιιεο, οΐ ηΐ3§ιιιιιη εδί ηοιηεη

ηιειιιιι Ίη ΟεηΓιΙηΐδ, (Γιείι οιηηϊροΐεηδ ". » (Ι)ε ίιι-

ιΐνι^ ιιιιΐΓΐιι ιΙΊεΊι.) < Υοδ ηιιίοιη εοιιίαιηίηαΐίδίΐΐιιύ ".»

Π.ινίιΙ, ι ΡοδΙιιΐ3 3 ηιε, εΐ <1;>Ιιο Ιίΐι'ι ςεηΐεδ ΙιΐιτεΜι-

ΙβΙοιιι 1ιΐ3ΐιι, ει ροδδεδδϊοηεηι Ιυιιιη Ιεπη'ιηοδ ΐεΓΓ2ε7ν. ι

Μθ]Γ863, ( δίηε ιηε ύεΙοΓε ρορυΐηιη Ιπιηε, ει άβυο

ι'ιΐι'ι ^ριιίειη ιη:ψιι:ι;η,εΐ ηιιιΐΐο ιηβ^ίβ (ριβηι 1ιη?ε '*.•

1δ3ί3δ (Ιε Ιυό&ίδ, < Λικίίιο νειΊιυηι Ροιηΐηϊ, ΓιΙϋ

δοοΌιιιοπιηι ; ιιΐίειηΐίΐε Ιεβί ϋεί ροριιΐιΐδ Οοηιογ-

.γΙι* '•. » Ει ηίΓδίΐδ, ιδίϋϋαΐΒ νεδΐΓ3, εΐ ιιοοηιεηΊ»ί

νεδίϋΐδ οάίΐ 3ΐΓιαΐ3 ιηε3 : νοΐ3 νοδΐι.1 ηοηεχαπιΙΊηηι.

" Ρδβΐ. ινπ, 44-46. •» Οεη. χιι, 3. •■ ϋειιΐ. χχχιι, 20. 21. ββ Ιδ.ι. ι.ιιι, 9. " Ιδ3. ι.χν,1. 6" Ρ$αΙ.

ιχτιιι, 9. •• ΡβΒί.χχι, 23. '° Ιδβ . ιπ, 5. " ΜλΙβοΙι. ι. 10. " ΗιΊϋ. 11. " Ί1)ί(1. 12. η Ρδ»Ι. ιι, 8.

" Εχοϋ. χχχιι, 10. " 1δ3. ι, 10. " Ί1ά(1. 13-16.

(17) Ιη ΓβοοηΓιοΓΪ εοιΙΊεε νηΐϊεβηο εβί δομη|/.ά ϋ

των, Ίηερΐ3 ΙεεΙίο. δίρΐιβηηδ Ιε^Ίδδ'! νίιίεΐιιτ, ρλα-

στημάτων, νεΓίίΙ εηϊιιι ΒίοΙοηα βΐ ηιαίΐεοΐϊ; δθ(1 Ιε^βη-

οΊιιη. δογμάτων Ίυχΐ3 νείυδίίοΓειη Υιιΐίεηηιιηι εοϋί-

εεηι.

(18) Ιη βηΙϊςυϊοΓΪ ΥβΓιεβηο, μέ.

(19) Ιη Ποιηβηβ ειϋΐίοηε, πάσα ι α! φυλαί, ηιιεηι-

ιιΙιηοΊΙιιιη εΐΐ3ΐη Ιε^ίι .ΙυδΙίηιιβ Ίη ϋ'ιαί. ρ»§. 348,

βΐ (Ι)•ρτ'ΐ3ηϋδ.

(20) Κοηιβηβ ΕΧΧ ΙηΐεΓρΓ. εϋϊΐίο, έπ' έσχατων

ήμερων, δεο" ίιι?1ίιιιΐδ ίιι Οι'λ/. ίΐιηι Τπ/ρ/ι. ρβ^. 347,

ιιοη ΙιβΙκΊ ήμερων, ηοφιο εΐίαιιι ΤεΓίυΙ. αάυ. Μακ.

Ιίί). ιν, ε. 51.

(21) 113 ϋιΐδΐΊπϋδ ηιιοςιιε ηιοιίο γοΙπιιι.ί Ιεμίι, 3ΐςυε

Ιΐα Ιβ^ϊβδε νκΙεΙιΐΓ ΤβΓίυΙΙΊαιιυδ; ηβιη Ιιαϋεΐ Ηιε ρνο-

νοααυεηιηΐ, εΐ ηιοχ ρτονοεαύο: δεύ ίηεϋίΙϊοηεΚοηΐ3'

ιΐ3 Ι.ΧΧ ΙηΙεΓρΓβΙιιιη 6δΙ παρώξυναν.

(-22) Όε 1ΐ30 ΙεεΓιοηε νίιΐε ΝυυίΙϊιιιη Ίιι Νοίϊδ.

(23) Οο Ιιοε Ιδ»ίχ Ιοεο \Ίι1ε ειιρηι ίη Νοίίδ 3^

εηρ. 2, η. 5.

(21) Οικη δεηιϊεϊΓευϋδ Ίηείικίιιηίοι• (Ιεδίιρί Ίη

ΓεεβηΐϊοΓΪ ΎΒΐίεβηο, δειΐ ΙιηυεηΐυΓ ηρίκΐ δϊρΗα-

ηιιιη.

(2ο) Ιη νβΐίεβηο εοϋ. εβί έθνου, ηιβηΊΓεδίο ΙίϋΓβπΊ

6ΓΓ0Γ«. ΕιΙΊΐϊο ΙΙοηκιιηι, 81 ιιΐίί ΙββυηΙ, ίδοϋ ειμί

ϊθνβι, ει 4ιΐδ1ίηιΐδ Ίιι Οίαίο^ο εαιη Ττι/ρΙι. ρββ. 242,

είμ'ι εθνεσιν.

(26) Ειΐίΐίο Γ*.οιτΊ3η3, διηγήσομαι, εβπιςιιε ΙεεΙϊο-

ηεηι δεοιιυηκίΓ ΤειίιιΙΓιοηυδ εΐ ϋ)'ρΓΐ3ηυβ.

(27) 0ιΐ3Ί Ιηπι Ιιίο, ο,ιιηιη Ίηίΐ'3 δεπιίεΪΓευΙϊδ ίιιείιι-

ϋυηΐιΐΓ ιίεβυιιΐ ίη Γεεεηΐίοΐ'Ί ΎβΓιεβηο βΐ αριιά δίρΙο-

ιιιι πι.

(28) ΥίιΙεΙυΓ Ν)•δδεηυδ ΓβδρϊεεΓβ »Λ Ιοειιπ)

Εχοιΐ^ χχχιι, 10, ε]ιι$(ΐϋβ τείεΓΓβ βεηδυηι, ηοη

νεΓΐ)3.
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Εαναπιίιπ, ριιη εδίοΐε. Μβηιΐδ νοβίΓΧ ΐηψιϊικιΐχ Α μάλλον τούτου. > Ησαΐας περΊ Ιουδαίων, ι Άκουετε

βυηΐ ϊ:ιι><»ιμιιο ". ι ΕΙ οιιιιι Ιεχ βρειτίε ιΐίι ;ιΙ ιιοη

οροηεί'β Γθ3ΐυηι οχΙγβ ,ΙοΐΌδοΙνπκΐιΐι 3ε Ιειηρίιιιη

οε1εΙ»Γ8Γε, ΙαχίΆ ίΙΙιιϋ, ι Τε (ΙεεεΙ Ιινιιιηυβ, ϋουδ

ίη 8ίοη ; ει (ίΐιϊ τεάιΙείϋΓ νοίυηι ϊιι Ιεηιβαΐεαι " ; >

ηίΙιΠοηιίιιυ.5 δοπρίυιη ε$1, • ΑαΌι-βυυηΐ• Οοιιιίηιιιη

υιιυδςυί&ηυε ϋε Ιοεο δυο". < Ει πιι-ϋΐΐδ Ρι•ορΙιεΐ3,

ι Μαι,Ίΐιιηι ηοηιεη ε]υ$ ίη ΟεηΙϊ1>ιΐ3, ει ίη οιιιηί Ιοοο

ϊποεπβιιπι (ιΙΙΊί ιιιγ ηοηιΐηί ε]υβ, ει »»;»<• ι-ϊ ιϊι-ί ιιιιι γπηιι-

ιΐιιιη . ι < Υοϋ :ιιι1ειιι ίιιΙειΊιείεΐ ϋοπιίηυδ , 86Γνϊεη-

ΐιΐιΐϋ ίπιΐΐ'ΐιι ιηϋιϊ νοεαΙιίΐιΐΓ ηοηιεη ηονυιη, ευί

Ιιΐ'ΐΐΓΐΙΪΓ'-ΐιπ κπ|>ι•ΐ' οηιηειη ΐβΓΓβιη". ι Αι ςιι'κΐ ιη»-

£18 ηονυιη, ηιιαιη ηοηιεη ΟΐΓΪβΐϊβηοΓίιιη ? Εΐϋβνϊϋ,

ι ΑηηυηΙίαυυηΙ ]ιι$1ίΐί3ΐη ε]ιΐ3 ρυρυΐο ςιιΐ ηβδοείυτ,

ηιιβιη Γεείΐ Ποιιιϊηιΐ3 "'. ι Οαιιι αυΐεηι )>;ι\ί•Ι ;ιί(,

λδγον Κυρίου υίοΊ Σοδόμων (2ί))• προσέχετε νόμον

θεού, λαός Γομόό^ας. > ΚαΊ πάλιν, ι Τα Σάββατα

υμών, καΊ τάς νεομηνίας μισεί ή ψυχή μου' καΊ τάς

εύχάς υμών ού προσδέξομαι • λούσασθε, καθαροί γί-

νεσθε* αί χείρες υμών μεμολυσμέναι αϊματι. » ΚαΊ

ότι τοΰ νόμου σαφώς διαγορεύοντος το μή δεΐν Ιξω

Ιερουσαλήμ καΊ τοΰ ναοϋ έορτάζειν κατά τδ, ι ΣοΊ

■πρέπει ύμνος , ό θεδς, έν Σιών καΊ σοΊ άποδοδήσεται

ευχή έν Ιερουσαλήμ, » γέγραπται, ι "Οτι προσκυνή-

σουσι τω Κυρίω έκ τοΰ τόπου αύτοΰ έκαστος (30). ι

ΚαΊ πάλιν ό Προφήτης, < Μέγα τδ δνομα αύτοΰ έν

τοις "Εθνεσι, καΊ έν παντΊ τδπω θυμίαμα προσφέρε

ται τψ ονόματι αύτοΰ, καΊ Ουσία καθαρά. > « Υμάς

δέ άνελεϊ Κύριος• τοις δέ δουλεύουσί μοι κληθήσε-

ιϋειίδ ίιιΙΐίΐυίΐηΓε Γβοϊι υιιίιΐδ ηΐ0Π8 ίη ιΐοηιο", > " ται δνομα καινδν, 3 εύλογηθήσεται επί πάσης της

γης. > Τ! δε καινότερον τοΰ των Χριστιανών ονόμα

τος ; ΚαΊ ό ΔαβΊδ , € Άναγγελοΰσι τήν δικαιοσύνην

αύτοΰ λαώ τω τεχθησομένω, δν έποίησεν ό Κύριος. »

ΚαΊ ότι μεν τδ ειπείν τδν ΔαβΊδ τδ, ι Ό θεδς κατ

οικίζει μονοτρόπους έν οίκω, > σημαίνει τδ πρδς τά

Έθνη τδ τών ΰπδ νόμον άμικτον. Ησαΐας, ι Πληρω-

θήσεται πάσα ή γη τοΰ γνώναι τδν Κύριον, ώς ύδωρ

πολύ κατακαλΰψαι(όΙ) θάλασσαν, ι ΔαβΊδ, ι Μνη-

σΟήσονται καΊ έπιστραφήσονται πρδς Κύριον πάντα

τά πέρατα της γης , καΊ προσκυνήσουσιν ενώπιον

αύτοΰ πάσαι αί πατριαΊ τών εθνών, δτι τοΰ Κυρίου

ή βασιλεία , καΊ αύτδς δεσπόζει τών εθνών. » Καλδν

δέ καΊ τδ πυθέσθαι τών Ιουδαίων, τις δ κρατών έστι

ιηοΓειιι ιΙΙιιιιι 8Ϊ(;ηίΠθ3ΐ, ο,ιιο Μοδβίοχ Ιεςί ίκΐιΐίεΐϊ

(ί•Ιι•ι;ιιίιιιι ςεηιίιιηι οοιΐ5θΐ•1ΐ3 νίΐιιΙιΛίιΐ. Ιβηϊβδ,

< Ιιιιρίευϊΐυτ οιηηίδ Ιειτη εοβίΓιιϊοηε Ποιιιϊηί, ιιΐ :κ]ΐια

ιιιιιΐΐ.ι 3(1 ορεποηαΊιηι ιηί»ι•ε".ι ϋανϊϋ, ι ΜοιηοΓοβ

επιηΐ, εΐ εοηνειίεηΙιΐΓ ;κΙ ϋοηιίηιιπι οιηηε$ Ιοηιιίηϊ

ΐ8ΓΓ3ε,εΐ3(1θΓ3ΐ)ΐιηΙ εθΓαιηεοοιιιηεδρ3ΐηχ ΟιιΙίυιυ,

ψιοηίηιη ΟοιιΓιιιϊ εβί ι•θβΐιιιΐϊ>, ε( ίρβε ϋοιηϊηαίιΐΓ ίη

(Ι.ίιΙι.'μ "'.ι 1Ι:ιικΙ ίΐΐίεηπιιι :ιιιΐι:ιη ΓιιειΊΐ $εΊ$είΐ3ΓΪ

εΐϊ.ιιη α ΙυιΙχίδ, φΐχ ηιιηε ΓογΙο Ιεχ νϊββηΐ ; Μοββίε»

ηο, ο,ιΐίε οΐΐίοίενϊΐ, 3ΐφΐβ ιιεςΙίςίΐιΐΓ, ρΓορΙει-εη φίοιΐ

ιιοο Ιοιηρίηιη ηυηε βίΐ, ηεε Ιοειίδ, ηεε ρΓορΙιοΐα,

(|ΐι'ι ΙΐίΙ-.ιπιι ιιιπ ΐ|ΐιί(1ρί;ιιιι ρΐ'ΐυιιιιιιΐίιΊ ; ηεε 3Γ08, ίη

ΐ|ΐι;ι Ιο{;Ϊ8 Ι;ι1>ιι1;<! ιιΐοηε 1)εθ3ΐο§υ$ 8οιν:ι1ι,ιηΙηι•, ίιι

ί|π;,1)ΐΐ5 Ιΐ'ϋδ Π138 βοίβηιιιοβ οβΙο1)ΓΪΐ!ϊΙθ8 ρβΓβ^εΓε ρ νΰν άρα (32), πότερον ό Μωσαϊκός νόμος, ου παρά-

«ί«-τΓ\λ<Ι^ί1ΐ'^Ι . , ϊ Ι Λ 4 . , 1 •ϊ 1 1 Ι ι Ι Ι Ι Λ II II Ι η η Ι Ι Γλ ■•λτΙΐΙΗ η /' ^. _ .' _ Ι. ^-^- . •.,,■■ *(ΜΙ /Ι *- ■*-/-: '*- Τ1 Ι ' Ι Ι 1 ^ ,\ Ι Ι Υ /. ' ^/.\Ι Ί 1 Ι . ■• ΙοροΓίεΙιηΐ, ει ηοη βΐϊυΐ. Κεηι, ι Οιι'ο ηιιΓοιχΊιιι• α

Ιιιιΐχίϊ Γοςηιιιη ϋεί, ει (ΙαΙιίΐιΐΓ βειιΐϊ Γϊείεηΐϊ Ιπι-

οΐυβ β]ιΐδ ".> Ηϊεε βιιίεηι ηοη ;ι!ι;ι ΓυεηΙ, ηιιβιη

ΟΐΓί8ΐί»ιιηηιιη },•(Ίΐί, (|ΐι;υ νϊΐ36 Ιεχϊβ ϋίνίηχ ίηδίίΐηΐ'ιβ

εοιΐ8θη»ΐ ΓπιοΙϋδ ε^ΙιίΙιεΙ. 1);ινίιΙ, < ('οιιΐΐ'ίϋίο εΐ

η>3£ΐιϊίίοοηΐί3 οριιβ ε]ιΐ8, ει ]ιΐ8ΐίιία ο]η8 ηιβιιεί ίη

Βχευΐιιιη δ.ΌουΙί β".> ϋυιιΓιΙβΙιΐΓ ηιιίοιιι ΡαΙιί ηοη

8113 ίρδίΐΐδ ρ8003ΐ3, <|Ιΐί 111110001)3 881, Μ'ιΙ 8010111

ρι•(•Γ:ιΙ;ι, ι|ΙΙΙ ΪΙΙ ίρδΙΙΙΙΙ ΙΊΌιΙΐΙΙΐΙ : 113111 οιιιιι (1ίε3ΐ

Ιί;ιν1ιΙ, ι Πίχϊΐ Οοιιιίιιυδ Οοιηίιιο ηιοο, βειίε 3 <Ι<'\:

ΙΓΙ5 111018 *', 1 Ι'Ι Ι'θΙίΐ|1Ι3, 183133 εΐ3ΓΙΙ18 3ΪΙ, 1 Κίί'ίΐ

ϋοιιιίηυδ ΟΐΓϊϋΐο ηιοο ϋ\το88.• ΑίιιηΙ αιιΐοηι Ιιχο

«Ό €)Γ0 ΡθΓ83ΓΙΙ1ΙΙ ΓΟ^Ο (1ίεΐ3 8580, δϋΐΙ ΓΙπΚΊΐΙ,ι 881

βασίς έστι νΰν, και ού τήρησις, διά τδ μηδέ τδν ναδν,

ή τδν τόπον είναι , ή προφήτην προμηνύοντα τι τών

μελλόντων, ή τήν κιβωτδν, έν ^ αί πλάκες, κα\ ή Δε

κάλογος, έν οΐς Ιδεί (Γ>5) τάς τρεις έορτάς πληρούν,

κα\ ούκ άλλαχοΰ. Και, ι "Οτι άρθήσεται άπδ τών

Ιουδαίων ή βασιλεία τοΰ θεού, κα\ δοθήσεται ΕΟνει

ποιοϋντι τους καρπούς αυτής, ι Τοΰτο δ' άν εϊη τδ

Χρισΐιανών έθνος, τους προσήκοντος καρπούς της

κατά θεδν πολιτείας έπιδεικνύμενον. ΔαβΊδ, ι 'Εξ-

ομολόγησις καΊ μεγαλοπρέπεια τδ έργον αύτοΰ, χαΊ ή

δικαιοσύνη αύτοΰ μένει είς τδν αιώνα τοΰ αιώνος. »

Εξομολογείται δέ τψ ΠατρΊ, ού τάς έαυτοΰ αμαρτίας

ό άμωμος, άλλα τάς τών έπ' αύτώ πιστευόντων ότι

1ιιι)ιΐ3οεηιθ(]ί ορίηίο. 1}ιιηιιιοι1ο ειιϊηι Γ«1ί(]υ3 Ουγο ϋ τοΰ ΔαβΊδ είπόντος, € ΕΙπεν δ Κύριος τώ Κυρίω μου•

οοηνοηίιιιιΐ ? ι ΛρρΓοΙιεηϋί <1εχΙβΓ3ΐιι Ιιιβιη ; οϋε- Κάθου έκ δεξιών μου , ι καΊ τά λοιπά. Ησαΐας σα-

αΊεηΙ ηηΐε ίαείειη ε]υδ ^εηΐεδ ; εΐ ΓοιΊίΐιιιΙίιιειιι φέστερον λέγει, ι Λέγει δ Κύριος τω Χριστώ μου

Π'^ιιηι ιΙΪ8ΐ'ΐιιιιρ;ιιιι ; .ιροικπιι αηΐε οιιιιι ^3I1υ^8, εΐ Κύρω (54). ι Λέγουσι δέ είς Κύρον τδν Πέρσηνείρή-

οίνίΐαΐοδ ιιοιι ειιιιιυΌιιΐιΐΓ. Αιιΐε Ιο ιΐιο, εΐ πιυπίεδ σθαι ταύτα. Γελοΐον δέ* πού γάρ αρμόζει Κύρω τά

"* Ρδηΐ. ι.χιν, 2. "ΚορΙι. ιι, 11. " ΜβΙβεΙι. ι, 11. " Ιδ.ι. ιχν, 15.10. ■' ΡδπΙ. χχι, 32. "Ρδβΐ.

ιχνιι.7. 83ΐ83.χι,9. •νΡδ»1.χϊΐ, 28,29. " ΜαΙΙΙι. χχι, 4ο. 8β Ρ83Ι. εχ,ό. "Ρβαΐ.οιχ,ΐ. ΜΙβ>.χι.τ,1.

(ί!)) Ιη ειΐίΐίοηε Ποιιιιιη», εΐ βριιιΐ ϋϋοβ 05ΐ άρχον

τες Σοδόμων, ροδί ΐ|ΐιχ υογΙ)3 οοιίοχ 8ίρ1ΐ3ιιί οι Υβ-

(ίε:ιηυ3 ιοοοιιιιογ ηιΐιΐιιηΐ και. δοηιιοιιΐίβ νεΓΟ ρΓΟ-

ρΙιιΊχ νρΓίιη Ίη ερϊίοιιιοη ιτϋι'^Ίΐ Ν)'85θηιΐ5.

(50) Ιιι νοΙιΐδΙίοΓί ν;«1ίο3ΐιο αΌοδΙ, έκαστος• 8θϋ

ΙιαΙκΊκιΙιΐΓ ίη ί>ιρΙΐ3ΐιί ο<>0"ιγρ, οΙ ίη ειίίΐίοιιε Ηοιιι:ιιΐ3.

ΚιΐίθΙ)ιΐι> Ι)αη. Ενα»$. Ιίυ. ι, ε. Ο, ρ3^. 19, έκα

στος έκ τοΰ τόπου αύ-ών. \ ιύΌ εοιηιίοιη Ιίΐι. Πι,

• ■■ιι». 2, ιιιιιη. 10.

(31) Οοιίοχ Γοιχτ.ΙίοΓ ΥβιίοΒηυδ, καλΰψαι.

(52) Ιη ΓοεοιιΓιοΓί ΥηΓιεβηο εβί, τους Ιουδαίους,

τίς δ κρατών έστιν άρα, ϊΐα,ιιε ίΐη οΐίαιη Ιε^ίδΜ! νί-

(ΙιΊυι- 5ίρΙΐ3ΐιυδ; νειίίΐ εηίιη, ϋηϊά ιιιιιιο ϊρίιατ οΐιΐί-

ηεΐ.

(55) ΙΙχε ν(τ1ι;ι 3υΙ)]ιιηςεηϋ3 6388 νία'βηιπΓ ροεί

ριχοθ(1οιιΐί3 ίΐΐβ, διά τδ μηδέ τδν ναδν, ή τδν τόπον

είναι.

(34) Ηιιηε Ιίηίχ Ιοηιιη ϊηίεΙΙίςοηιΙιιιη 88δ« <Ιο

ΟιιίδΙο ΤεΓΐοΙ1ί:ιηιΐ3 ιριοςιιε αάν. .Ιιΐιί,ι υ.\ ε. 7, •Ί

€νρΓΪ3ΐιιΐ3 1ί1>. ι Γίΐΐϊπι., εβρ. 21, βυίαιιι»"1 •"*- '"
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λοιπά, ι Έκράτησα της δεξιά; (35) σου - έπακούσου- Α οοιιιρ];ιιι:ι1)θ, ροΠ3£ ΟΟΓ038 €0ΐιΐ6Γ»ηι, 81 νεείε»

σιν έμπροσθεν αύτοϋ έθνη, καΐ ίσχϋν βασιλέων δια(&-

£ήΞω• ανοίξω έμπροσθεν αύτοΰ πύλας, κα\ πόλεις ού

συγχλεισθήσονται • έμπροσθεν σου πορεύσομαι , κα\

όρη όμαλιώ • θύρας χαλκάς συντρίψω, κα\ μο

χλούς σίδηρους συνθλάσω , καΐ δώσω σοι θησαυρούς

σκοτεινούς; ι Πώς ούν άρμίσει ταύτα Κύρω, τω μι

κρόν ύστερον ε!ς Μασαγέτας αίσχρώς άναιρεθέντι καΐ

είς άσκδν έχδαρέντι ; κα\ μετά μικρόν (37) ερμηνεύει

αυτά δ αύτος προφήτης, λίγων έκ προσώπου τοϋ θεού,

(53) < Έγώ Κύριος δ θεδς δ καλέσας σε εν δικαιοσύνη•

έκράτησα της χειρός σου, κα\ ισχύσω σε, κα'ι δώσω σε

εις διαθήκην γένους, είς φως εθνών, άνοϊςαι δφθαλ-

μοϋς τυφλών, χτ\ έξαγαγεϊν έκ δεσμών πεπεδημέ-

νους (59) , κα\ έξ οΓκου φυλακής καθήμενους (40) έν

Γειτεοδ εοιιΓπηβαη). Ει ά»ύο ιίΐιί 11ιε$»ιιΐΌ8 Ιοιιο-

ΙιιοϋΟδ 8!,.ι ΟιιυιιιυιΙπ ίςίΐυΓ Ιικε Γ.)• ιό εοηνεηίεηΐ,

ςυϊ ρβιιΐο ρο8ΐ»ριιι1 Μ3533£8ΐ3δ ιυτρίΐεΓ ίηΐβιΊβεΐιΐδ

εδί, εΐ ει φι$ (Ιιΐι.Ηΐ.ι ρεΙΙε ιιίει• εοηίεεΐιι$? ΕΙ

ραυίο ροδί ίιίειιι ρι ορΙκΊα νεΓυοπιηι δΐιοπιηι $εη$υιη

εχρϋι.'ίΐΐ, άίεειίδ εχ ρει•δοη;ι ϋεϊ, ι Ε§ο Οοηπιηΐδ

Ρείΐδ, (|ΐ;ϊ νοεανί Ιε ίιι ]ΐΙ8ΐίΙΪ8 ; Ιι-ιιιιί (ΙεχΙεΐ'3Π1

Ιυαηι, ει εοηΓοιΊαυο Ιβ, ει (1αΙ)ο Ιε ίη Ιεδΐ3ΐιιειιΐιιιη

£εηβπβ, ίη Ιιιιτιη ε,εηΐίυηι, 3(1 βρεηεηϋιιιη οειιΐοδ

εχεοΐ'υηι, 3(1 εϋυεειηΐυιη (Ιε νίηευΐίβ νίηείοδ, εΐ (Ιε

άοηιο ε3ΓεεΓΪ8 βείΐοηΐβδ ίη Ιεηευιϊδ ••. » Ει πίΓδυβ

ΐιίειη 183Ϊ38, (Ει άΊχίΙ ιιιίΐιί : Μ:ΐ£ΐιυηι Ιίΐιί Ιιοε, νο-

εβπ ριιι ι ηιευδ, ει μιμίΙ;ιπ• Ιπΐιυδ Ι3θο1), ει οΊδ-

ρβΓδίοηεηι ΙδΜεΙ εοηνειΊοΓε. Ει ροβιιϊ ιε ίη Ιεβίβ-

σκότει. ι ΚαΙ πάλιν δ αύτος Ησαΐας, (41) « ΚαΙ εΐπέ Β ηιεηΐυηι μ >ί:<• ι ίδ, ίη Ιιιεεηι κειιΐίιιιιι, ϋΐ 3Ϊ5 ίη δ»1υΙεηι

μοι,Μίγα σοι τούτο, κληθήναι παϊδά μου, κα\ στήσαι ιΐδφΐε 3ΐ1 εχΐΐ'οηιιιιη Ιειτ»! ".»

τάς φυλάς τού Ιακώβ, κα\ τήν διασποράν τού Ισραήλ στρέψαι • κα\ τίθεικά σε είς διαθήκην γένους, είς φώς

εθνών, τού εΤναί σε είς σωτηρίαν έως έσχατου τής γής. >

ΙΖ'. "Οτι Λρο της τοϋ Κυρίου δευτέρας παρουσίας

έ.Ιεύσεται ΉΛίας.

Μαλαχίας δ προφήτης λέγει, < Ίοού έγώ απο

στέλλω (42) ύμΐν Ήλίαν τ&ν θεσβίτην (45), πρ\ν

έλθεϊν τήν ήμέραν Κυρίου τήν μεγάλην και επιφανή,

δς αποκαταστήσει καρδίας πατρών πρδς υιούς, καΐ

χαρδία,ν άνθρωπου τ.ρΐ; τ&ν πλησίον αυτού, μή έλ-

θών πατάξω (44) τήν γήν άρδην. >

ΙΗ'. "Οτι χΛηΟησομεΟα Χριστιανοί.

"Ησαΐας λέγει, < "Οψονται έθνη τήν δδξαν (15)

σου, κα\ πάντες οί βασιλείς τήν δικαιοσύνην σου,

χα\ καλέσει σε το δνομα τδ καινδν, δ δ Κύριος δνο-

μάσει αύτδ. > Κα\ πάλιν, ι Τοις δέ δουλεύουσ! μοι

χληθήσεται δνομα καινδν, δ εϋλογηθήσεται έπ\ τής

γής. ι Ώσηέ, (4(3) ( Κα\ έσται έπ' έσχατου τδ δνομα

αυτού επιφανές έν πάση τή γή, και τω δνόματι αυ

τού έπικληθήσονται λαοί. πολλοί, καΐ κατά τάς δοούς

αύτοϋ πορευθέντες, ζήσονται έν αύταΐς. ι

XVII. (}νοά αηΐε εοηιηώιιη ΰοηινιι αανβηΐηιη

νεηίηηι» ιιΐ ΕΙίαι.

ΜαΚιεΙιίβδ ρι•ορΙιεΐ3 (Ιίείι , « Εεεε εβο ηιϊΐ-ΐο

νοίιίβ ΚΙϊ;ιιιι Τ1ΐ68ΐ)Ίΐεη , ;ιιιΐι•ι[ΐι.,ιιι τεηίϊΐ ιΙιγη

ΙΚιηιίι,ί πιιι^ιιιι εΐ ίΙΙιΐ8ΐΓ'ΐ8, ι|ΐιί «οηνιΊ ΙιΊ εοτ ρ3-

ίππη ;ΐι1 ΓιΙίοβ, ει εοΓ Ιιοιηΐηίι 3(1 ρι-οχίηιηηι

βιιιιηι, ηε ΓοΠε νεηίεΐιδ , ρεΓευΐίβιη ΙεΓΓαηι ρεηί-

Ιυβ•*. »

XVIII. (}ιιοά νοοαηάϊ ΟΙιήιίΐαηϊ.

Ι&3Ι38 (Ιίείι, ι \ΊιΙε1ιιΐ!>1 ςεη1ε$ ςίοπαπι Ιααηι,

εΐ οηιηεβ ι°εςε8 }πδΐ'ιΙί3ΐη Ιιιηιιι , εΐ νοο:ιυίΐ Ιε

ηοπιεη ηονυιη, (ριοιΙ Οοηιίηυβ ιιοηιίηίΐΐιίΐ ίΙΙυιΙ ". ι

Ο Ει Γΐιΐ'δΐΐδ, < 5εΓνίεηΐί1)υ8 :ιιιΐε:η ιηίηί νοεβϋίΐυτ

ηπηιεη ηονιιηι, ευί υεηεάίεείοΓ βυρεΓ ΐεΓΓβηι ". •

03ε38, ι Ει επί ίη εχΙΓεηιο ηοιηεη ε]ιΐ8 εΐβπιπ)

ίη οπιηί Ι6ΓΓ3, ει ηοιηίηε ε]ϋ8 εο8ηοπιίη3ΐ)υηΙιΐΓ

ρορ•.ι1ί ηιιιΐΐί , εΐ ίη νϋ5 εϊυϊ 3ηιί)υΐ3ηΐ8ί, νΐ-

νεη( ίη ειδ. >

•» Ν». 1-3. ,0 1δ3. «.ιι, 6. 7.

15, 16.

•' Ιδ3. χι.ιχ, 0. " Μϋίβεΐι. ιν, 5. 6. " Ιδ3. »ιι, 2. •* Ιδα. ι?,

Κΰρον, Ωοηιϊηνηι ίιιΙεΓρΓεΙβηΐεδ. Ιίίειη ΓαοϊΙ ΤΙιεο-

ρΐιίΐυδ Α1εχ3ΐΐ(ΐΓίηα8 ίη ιΐίδρυΐβΐίοηε 3(11ιιιε ίικ-ίΐίΐα

ευηι δίιηοηε ^υιI^εο. 8ε(1 (Ιε Ιιηο νείεππη Ραΐηιηι

ορϊηίοηε, νίιΐε ΗίεΓΟίινιηυιιι ίη ϋοιιιιιι. 3(1 1ιι;ηε 1υ-

ευιη.

(55) Ιη ι-εεεηΐίοπ Υβΐίεβηο 3ΐ1(1ίΐυΓ, τής χειρός,

φιχ νοχ εΓιβηι ίη ϋίρίοηί ευιΐίεε ΓορβΓΪεΙιβΙιΐΓ.

(36) ΥεΓΐ);ι ϊΐΐ.ι, και είς άσκόν έκδαρέντι, ιιοη εχ-

δΐ3ΐιΙ ίη ΓεεεηΙίοΓί εοίΐίεε Υίΐίεβηο, ηεε ίιι δϊρΐιηηί

νεΓϋίοιιε 1ε£υηΐιιι-.

(57) 1•3ΐ)ίΐϋΐ• ι«6ΐηοΓί3 Ν)δδεηιΐδ ; 1ι«ε εηίιη νεΓΪ)»

ρηεοεϋαηΐ, εαρίΐε νίιίεΐίεεί (ΐαα(ΐΓ3(ίεδίιιιο 88-

ευιιιΐο.

(58) Εοευδ ίδΙε ηοηηίΐιίΐ νβΓίηΙ ίη ειΙΊΐίοηε Κο-

ηιηηα, ίη ψια ίίΐίηε Ι^^ϊΙιιγ, Ε$ο βοιιιιΉιΐί 1)ειΐ)

νοοαί'ϊ Ιείη )αιΙίιία, ει («ιιβίιο άεχΗΓαιη ιααηι ει εοη-

(οτίαύο Ιε, (Ι άι^ά'χ Ιε ίη Ιε$1α>ηεηΐαιη ρεικήι, (Ίο.

Ιίπιι ιιι.ιιίιι Ιευΐίοηειη οο:ι. ριοΙια ιιΐ ϊιΐίΐίΐιΐΐδ ίιι

Οϊαί. αιηι Τη/ρΙιοηε ^ιιάαο ραζ. 243, 2ί)0 ει 550,

ϋγρπαηιΐδ 3ΐίίΐ[ΐιε.

(ίθ) Ιΐα εΐίϊηι Ιε^ϊΐ Ιυδίίιιυδ ιηοιίο ΙαικΙιΗιΐδ. Ιη

ειΐίΐϊοηε Κοηιβηα εδί, έχ δεσμών δεδομένους.

(40) Ιη ε3ΐΙειιι βίΐίΐ'ιοιιβ Κοιΐ)3ΐΐ3 Ιρβίΐυτ, χαΐ κα

θήμενους. Νοίιίΐίιΐδ 3(Ιηοΐ3ΐ ίΙΙυιΙ, καί, βϋεδβε 3

ηοηηιιΙΙίδ, εΐ 3 ΰνπΙΙο. ΑιΙιΙε ^υδι^ιι1IIη ραχ.

243-290, Ονρπβηυιή ΠΙ), ιι Τείΐίιη. εβρ. 7, ϊεΠιιΙΙ.

αάνεηιΐ! ϊνάκο» εηρ. 12, Ευϊεΐ). ύειη. Ευαηρ.

η Ιίί). ιν, ε. 51.

(41) Ει Ιιίε Ιοεοδ ηοηηϋιίΐ ν.ΐΓίηΙ ίη εάίΐίοηε Βο-

ηΐ3ΐια, ίη ςιιβ Είΐίιιβ Ιε^'Ι»1-» Μαρηηηι ίίί»ϊ ε$ι «Ι

νοοεή! ρνετ τηειιε, ηΐ ειΐίαΐα ίπ'ί>κ* ίαεοΙ), α άηρετ-

ιϊοηεηι Ι$ταεΙ ίοηνετίαί. £>« άεάϊ Ιε ίη Ιεαατηεη-

ίιιηι, εΐε. δίιιιίΐεηι Ιιυίε ΙεεΙίοηεηι εχΐιίυεί ΤεΓίυΙΙ.

αάυβμηί Ρηιχ. αρ. 11.

(42) Ιη εϋίΐιοιιε Κοιιιπιι.ι, άποστελώ, χη\11αηι.

(45) Οοϋεχ δίρΐιβηί, εΐ Υ,ιΙίεΒίΐϋδ ΓεεεηΐίοΓ, τδν

προϊήτην.

(44) Ιιι είίΐίοιιε Ποιιΐ3η3 εδί, μή έλθω, κα\ πα-

τάξ(ι). Νε /οι/β νεηϊαιη, εΐ ρεΓαιιίαιη.

(45) Ιιι βίϊ'ιΐ'κιηβ Κοηιαηα ρτίοτο 1ο(Ό εδί, διχαιο-

σύνην, ρυϊΙειίοΓε, δίςαν.

(46) ίοειιω Ιιυιιε αρυιΐ Οδεβιη ηοη τερεπο.
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XIX, (}ιιοά /ΊιΐϋΓΗίΐι εται ιιί (Ητίαπίπτ ΪΙίτοάβί , Α

(1 οηιηα </"' ίΗ,η »'/'*" <'''«'''•

.ϊΐ'ΚΊίικίϋ οίΐ, ιΐη «Ιί'• ΐ 11α, «! < «ϊ ι Ποηιίηυδ, ρε-

Γί1)ίΐ ΟΟΓ ΓΟξϊδ, Οΐ ΟΟΓ ρηηι.'ίρΐΙΙΙΙ, 61 οΙιϊΙΙίρΡδΟείΐΙ

ββοβπίοΐεδ, βΐ ριορίιυΐ»; ηιίΓϊΙιαηΙυΓ". »

XX. Ώε Βπρί'ιιηιαίε.

ΕζοεΙιίβΙ , ι Ει ϋ'ιχίΐ ϋοιηίηιΐδ :ΐι1 ηιβ : Λφΐ.ι

ΐ|ΐι;ι• ι ^ΐ(ΐ:ϊ[ι.ΐΓ ΐη ΟηΙϋχηπι, ίΐιικίίΐκηΐιίΐ 3ςυαδ.

ΕΙ επί . οηιιϊΐδ βηίιηβ 3(1 φιαιη δΐιρεΓνεηεί'ίΐ

ηςαη Ϊ$13, νίνεΐ ει 82ΐια1)ίΙιΐΓ,β. • ΙβΓειηίηδ , « Εε-

εε α,υβδ'ι Ιοο αδοεικίβιΐδ οβ ηιεαίο .Ι<πί1;πΓι:> ". ι

Β

XXI. ϋε ΰοηινιϊ ίη Λ^ι/ρίκηι άαεεη&ιι.

Ιβαίηδ ιΐίοίΐ, ι Εεεο Ποιιιίιιιΐδ δειίοΐ δΐιρβΓ ηιι-

Ιιβιη Ιενεηι , οΐ νεηίεΐ ίη .ΈβνρΙιιιη , οι εηηευ-

ΙΐοηΙϋΓ οιηηί:ι πιβηιιΓαΓίη ΑΙ^ρΐί "• » Ει πιΐ'δΐΐδ ,

< Νοΐιΐ8 6ΓΪΙ ϋοιιιίηιΐδ ^Εβ^ρΐϋβ , ει Γ:ηιε1>ιιηΙ 1)ο-

ιηίιιυηι Ίη ιΐίβ ίΙΙ» ν0. >

XXII. Ζ)β 5ρίπί« χιηείο.

Ι$3Ϊ»5, < Ει (ιιηο ϋοηιίηιΐδ ηιίδίΐ ηιβ , <Ί δρί-

ϊϊΐϋδ ο]υ5 '. ι Εχ Ε\οΊο , ι ΕΙ ϋίχίΐ ΗοιηίΐΓ.ΐδ

Μ0581 : ΑιΙϋυο ιηΊΙι'ι βορίυη^ϊηία δεηίΟΓββ , βι 8ϋ-

πιαιη (Ιο δρίπΐιι φ Γι 681 ίη Ιβ , βΐ ΓιηκΙ:ιιιι δ'ιιρθΓ

005, 61 βυβοίρίίηι ιε*. » Πϊνίϋ, ι Οογ ιηυηιΐιιηι

εΓεα ίη ηιβ, ϋι.'ΐΐδ, 61 δρίπΐιιπι ι-εείιιιη ϊηιιονα ίη

νίδεεπϋιΐδ ηιβΪ8 ; βι δρίπΐηιη καηοΐυιη ΐιιιπιι ηε

3υΓβΓΠ8 3 πιο : εΐ δρίιίΐιι ριίηείραΐί εοιιΩπιια £

ηιβ*. » Ει Π1Γ8118, < Ουο Ϊ1)0 α δρίηΐυ Ιιιοι?»

ίοΐ), ι δρίπΐιιβ ιΐίνίηιΐδ , ςιιί Γεε'ιΐ πιε ". ι Ει πιγ-

$ιΐ8, < δρίι-ίΐιΐδ β8ΐ ίη Ιιοηιίηίυιΐδ ; βρίτβΐίο ηυίειη

ΟιηηίροΙβηΙίδ εδί , ςιι» ιΐοεβΐ ηιο *. ι Ει ηίΓδυδ

ι νίνίΐ ϋβυδ, <ιυί βίο ιηβ ]υύίθ3νίΙ, ει Οιηιιίρο-

Ιεηδ, ιμιί αΙ1ι'('ίΙ ίΐιιιηπίιιιϋηρ, ηηΊιιι.'ΐηι ηιΐ'ΐιιη. 8ρί-

ιίΐιΐΗ αυΐβιη (Ιίνίηηδ , ηιιί ε'ιι•εα ιηε βδΐ ίη ιι:ι-

ΓΪ1)ΐΐδ τ. > Ζ κ•Ιι:ιπΛ8 <Ε^ο 5 νι ιιί ίη νο1)ίδ , (Ι δρ'ι-

πΐιΐδ ηιειίδ δίειίΐ ΐη πιειίίο νοδίπιιτ» β. » δαίοιηοη ,

ι δρίηΐυδ Ι)οιιΓιιιί ΓβρΙβνίι οΓυεηι ΐειταηιηι 9. >

Ιθ': "Οτι ταραγβήσεται 'ΗρύίΒιχς, και οΐ μετ' αυ

τού πάντες.

Ιερεμίας φησ\, (47) < Έν τή ήμερα εκείνη, λέγ«

Κύριος, άπολεΐται ή καρδία τοΰ βασιλέως, καΐ ή καρ

δία των αρχόντων, κα^ οί ιερείς έκστήσονται, κα\ οι

προφήται θαυμάσονται. ι

Κ'. Περί τοΰ Βαπτίσματος.

Ιεζεκιήλ, (48) « Και είπε Κύριος πρίς με ■ >Τδ ϋδωρ

τοΰτο το έκπορευόμενον εις τήν Γαλιλαίαν, άγιάαει

τα ύδατα. ΚαΙ £>ται, πάση ψυχή , έφ' ήν άν έπ

έλΟη τδ ϋδωρ τούτο, ζήσίται και ϊαΟήσεται ■ > Ιε

ρεμίας, ι Ίδο» ώς λέων άναβήοεται έκ μέσου τοΰ

Ιορδανού. >

ΚΑ'. Περί τής ε'ις Αίγνχτον τοΰ Κυρίου χαθό?ου.

Ησαΐας λέγει, (49) « Ιδού Κύριος κάθηται έπ\

νεφέλης κούφης, κα'ι ήξει εις ΑΓγυπτον, κα'; σεισΟή-

σεται πάντα τα χειροποίητα Αιγύπτου, ι ΚαΙ πάλιν

« ΓνωσΟήσεται Κύριος τοις Αίγυπτίοις, καΐ φοβηΟή-

σοντα: Κύριον έν τή ήμερα εκείνη, ι

ΚΒ'. Περί τοΰ αγίου Πνεύματος.

Ησαΐας, ι Κα\ νϋν Κύριος έξαπίσταλκέ (ί)0) με,

και το Πνεύμα αύτοϋ. ι Της Έςόδου (51), « Κα\ είπε

τω Μωϋσεΐ' Άνάγαγέ μοι έβδομήκοντα πρεσβυτέ

ρους, κα\ λήψομαι άπ6 τοΰ έπ\ ίέ Πνεύματος, κα\

έκχεώ έπ' αύτοϋς , κα\ άντιλήψομαί σε. > Δαβ'ιδ,

• Καρδίανκαθαραν κτίσον εν έμο\, δ θεδ;, καΐ Πνεύ

μα εύβές έγκαίνισον έν τοΤς έγκάτοις μου , κα\ τ6

Πνεϋμά σου τδ άγιον μή άντανέλης ά-' εμού, κα\

Πνεύματι ήγεμονικψ στήριξόν με. > Κα\ πάλιν,

€ Πού πορευθώ άπδ τοΰ Πνεύματος σου ; ι Ίώ5,

ι Πνεύμα θείον τδ ποίησαν με. ι Κα\ πάλιν, « Πνεύ

μα έστιν έν βροτοΐς, πνοή δέ Παντοκράτορας έστιν ή

διδάσκουσα με (52). ι Κα\ πάλιν, • Ζή Κύριος, δς

ούτω με κέκρικε, και ο Παντοκράτωρ, ό πικράνας

μου τήν ψυχήν. Πνεύμα δέ θείον τδ περισν μοι έν

ρΊσ! (55). » Ζαχαρίας, ι Έγώ είμι (54) έν ύμίν, χα\

τδ Πνεύμα μου έφέστηκεν έν μέσω υμών. » Σολομών,

« Πνεύμα Κυρίου πεπλήρωκε τήν οίκουμένην. ι

» Ιοτ. ιν, 9. •• Εζεείι. χι,ιι, 8. »7 Ιβτ. χχιχ, 19 3ριΐ(1 ΕΧΧ. " Ιβ3. χιχ, Ι. •• ίυίά*. 21

ΧΙΛΜΙ, 16. * Ναηι. χι, 10. * Ρβαΐ. ι., 12-14. * ΡμΙ. εχχχνιιι, 7. ' ^ο1) χχχιιι, 4. * ίο\> χχχιι, 8

'^Ι) χχνιι, 2, 3. 8„Λ6(5. ". 6• ' δι.ρ. ι, 7.

(47) Αάηυΐηΐ ηιΐ 5032 νβΓδϊοηίϊ ιηβΓ^ίηβηι δϊρΐιη-

ηιιβ, ηιιιΙΐ3 ΙΓκ: ΙίϋΓηιίί ηο^ϋ^βιηί», 3ΐιΐ ογγογο οιηίδβα

Γιιίδδβ ίη βχειιιρΙβΓί ΓΐΕΐΙίδίίηιβ εοπ'ΐιρίο εΐ ηιυΐίΐαίο,

ηιιο ιΐδΐΐδ Γιιοΐίΐΐ; ιιηπι ςιιαϊ (Ιείηοερδ δοηυιιηΐιΐΓ, αίΐ,

ρ:ιπιιιι ηπΐ ηίΐιίΐ ευιη Ιίΐυΐο εοηνβηίϋηΐ. ΠοεεηΙίορ

ςυοφίβ Υ3ΐί('3ΐιιΐδ εικίεχ ευιη δίρΐιαηί εχυηιρίαη

εοηοοηίαΐ, δβιΙ ίη βΐίο ρ]ιι<;ιΙβιη ΒιΙιΙίιΗΐιεοκ νεία-

δΙίοΓΪ,εΐ ορΐίιιια;ηοΐ£ε βοπριο εοιίίεε, ηοη ιηοιίο ηίΐ

εοπιιη ΓβροΓϊΙϋΓ, (|υα; 3ΐι Ιιοο Ιοιο ιΐδφ-ΐβ αιΙ Πιιοηι

οροΓίδ ΙοβίιηΙιιι- ίη οΙΙογο Γβεβι.ιίοιί, οι ίιι δίρΐιηηί

εϋίΐίοηε; νοπιιη εΐί»ιη ςιιαίυοΓ 5ΐι!φΐη^υη!ιΐΓ §ε-

ηυίηβ εηρίΐυΙ.ι, η υχ ϊιιίεςπιπι 3ΐΐ5θ1ιιΐυηιςιΐΡ ,Ννδ-

ββηί ορνίδ ηο1)Ίδ εχΐιίϋβηΐ. Νοη εβί ίιη(]υβ ιιί οριΐδ

Ιιοο Ννδδβηο :ι1^υ<ϋεοιιΙ ςυοίςιιοί ϋο βεε1βδί35ΐίοίδ

ΒεΓΪρίΟΓίΙιυδ ΐΓ3εΐ3Γυηΐ, βι εο Ιαιιΐυιιι ηι^ιιηκ'ΐιΐο

ιιίΐβιιΐυΓ, ί](ΐθ(1 ίη Ιιιι]υδ ορβιίδ εηΐεε φ^ααιη εχ

ΟίΓΥβοδίοιηυ ι!β»ιιιιιρΐ.ι Ιιι^.ιιιΙιιγ, ςυί ροδί Ν^βδβιιί

ΐεηιροΓ3 ΠιιιιιίΙ; η.ιιιι, ιιί (Ιιιίιηιιβ, ςιιχ 3 εβρίΐβ 19

ιΐδφΐβ ;ΐ;Ι ίίιιιΊΐι ορβί'ίδ ίη δίρ!ΐ3ηί εύίΐίοηβ εοηΐί-

ιιεηΐιΐΓ. ιιοιι Ννδδεηί νΐ'ΐΐιη, δβιΙ ρ:ιιιηιιιη Οδδε εχ

_ «ΠοΓυπι δεπρίίδ Ννδδβη'ι ορεπ 31) 3ΐιΐί(|ΐιίδ ΙίΙίΓαΓίϊδ

Ο ηδδΐιΐιιπ), νβΐ δοΐβ Υοΐίεαηι νβδίιΐδΐίοιίδ οοίΐίείδ ΙίιΙβ

αίφ,ιβ αυοίΟΓΪιηΐβ' οοητιρτοΙιαΚίΓ.

(48) Ιΐυηε ΕζεοΙιίεΙίβ Ιοειιιη ίη ερίΐοηιεη γοιΙο

ςίδδβ νίιΙεΙυΓ Ννδδβηυδ.

( ί9) Ννδδεηυδ γοΓογΙ Ιιίε ρ:ιιΐίιη δεηδυπι, ρατίίιιι

ίρβαηιεί Ιδαί* νοΓίιβ.

(50) Κοιηηη3 ΕΧΧ ΙηΙβΓρίΌΐιιηι ηιΐίΐϊο, Κύριος Κύ

ριον απέστειλε.

(51) Εοευδ ίδΐβ 3(1 Γι1)Γηιη ΝιιπιεΓΟΓυηι οβρ. χι,

χνι, ρβΓίίηεΓβ νίιΙιΊιιΐ'; δειΐ ιΙ» Ιιιίη ίη νειΊ)ίδ, Ιυηι

ίη ββηδίι ιιοηηίΐιϊΐ (ΙίνεΓδυδ εδί.

(52) Ρΐ'οηοηιειι, με, ιιοη εχδΐ3ΐ ίη νιιΐ^ηΐη ΪΛΧ

Ιιιΐΐϊΐ-ρΐ'ρΐιιηι ειΐίΐίοηε.

(53) Ειΐίΐίο ΚοηΐΛη3 ΕαΧ Ιιιίεΐ'ρΓβΐιιηι, έν (5ινί •

5ε<1 ρΓορί'ίΟΓ Ηο1)Γ3ίε33 Ιβεΐίο, ςυβιη ϊΡηιιίΙυΓ Νγδ-

δεηιΐδ, ει Αυ^υδΙίηιΐδ 3 ΜοοίΙίο ηιειηηι-3ΐιΐ8.

(54) Ι.ηειίϋ 881 Λ^βΧ'ί II, 6, ηοη ΖλκΊιπγϊχ, 50(1

ίη Κο:ι;;ιιι;ι 0(1ίΙ. 051, μεθ' υμών έγώ είμι.
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Ησαΐας •

εστράφη αύτοΐς εις έχθραν. — Ό οίκος τοϋ "Ιακώβ

παρώξυναν τδ Πνεϋμα Κυρίου. • Ίωήλ• « ΚαΙ έσται

έν ταϊς έσχάταις ήμέραις, έκχεώ ά-6 τοϋ Πνεύματος

μου έτΛ πασαν σάρκα, ι δηλαδή την πιστεύουσαν, < κα>.

επί τους υΐοϋς υμών, καΐ ίτλ τα; θυγατέρας υμών, >

χα\ τΐ έξης. Ησαΐας• ι Πνεϋμα Κυρίου έπ' έμέ, ου

ε'νεχεν έχρισε με (53),» κα\, « Έπαναπαύσεται έπ' αύ-

τδν επτά πνεύματα, ι Κ^., < Κατέβη Πνεύμα Κυρίου,

χαΐ ώδήγησεν αυτούς. » Κα:, « Πνεύμα επιστήμης

Επλησε Βεσελεήλ τδν αρχιτέκτονα τη; σκηνής• Πνεύμα

παροξυνόμενον, και Πνεϋμα έξαραν Ήλίαν έν άρ-

ματι, κα'ι ζητηθέν παρ' Έλισσαίου διπλάσιον. ι Κα\,

ι Πνεύμα παρ' έμοϋ έξελεύσεται, κα': πνοήν πασαν

έγώ έποίησα. > Κα\, € Ιδού δ παις μου δ έκλεκτδς, δ

ι Παρώξυναν τδ Πνεϋμα τδ άγιον, κα\ Α 153Ϊ33 : € Εχ3οειΊ)3νεΐ'ΐιηΙ δρίι-ΐΐιιιη $3ΐιεΐιιιιι , οι

(Όΐιγιτ8ΐΐ!> 631 ει» ίιι ίΐ]Ίρ.ιί('ίιϊ;ιιιι ". — Οοηαυβ ϋαεοο

εχ3οειΊ)ηνίΐ δρίηΐιιιη Βοηιίηί ί0. » ^εΐ : ι Ει ειίι

ίιι ηΐΐίιηΐδ ιΐίευιι*, ο £Γιι ιιιΐ η 1 1 > ιΐε δρίπΐυ ιιιγο μι-

ρΐ'Γ οιηηοιη οιιπιιηι, • εΓεϋειιΓιιιιη νκίεΐίεβΐ, ι ε!

δΙίρΟΓ Π1Ϊ05 \05ΐΓ08 , θΐ δϋρΟΓ ΠΠ.Ίδ νΟδίΓΒδ ", »

61 ΓιΊ;ι|(ΐ:ι. 1$αί:ΐδ : ι δρ'ιπίϋδ ϋοηαϊηι βιιρει πιο,

ρΓορΙβΓ ςυοιΐ ιιηχίΐ ιηε •*. ι Ει, ι ΙΙεηιΓιεδεεηΐ δΐι-

ροΓ ευπι δβρίειη δρίηΐιΐδ *'. > Ει , < ΟοκοβηϋίΙ

δρίπΐιΐδ 1)ΐ)ηιίιιί εΐ ιΐιιχ εοπιηι ίιιίι •*. • ΕΙ, ι δρ'ι-

ιίΐυδ δβρϊεηΐίυβ ίιηρίενϊΐ Βεβείβεΐ Ι3υεπΐ3ευ1ί :>ι•-

εΙιίΐβ<;1υπι ,;'•. δρίιίΐιΐδ ίιιεϊΐαηβ Ε1ί;ιιιι , ευπιςιιε

Ιοίΐεηβ ίιι ευιτυιιι, ςυί οΊιρΙεχ υΐ ίη $ε ΠεΓβΙ ΕΙί-

5οιΐ8 ροδίιιΙ.ηΐ ". ι Ει, ι δρίι-ϊΐιΐδ ε ιηε ε^ΓεϋϊεΙυΓ,

ει Παΐυηι οιηηεπι ε($ο Γβοί ". > Ει , « Εεοε ριιει-

αγαπητός μου, ε!ς δν εύδόχησεν ή ψυχή μου, θήσω β ηιευδ εΐεείιΐδ , ϋίΐεείαδ ιηειίδ , Ίη ηαο οεηβ εοηι-

τδ Πνεύμα μου έπ' αυτόν, ι ΚαΙ, ι Οΰα'ι, τέκνα άπο-

στάται, τάδε λέγει Κύριος • Έποιήσατε βουλήν ού

δι' έμοϋ, κα\ συνΟήκην (56) ού διά τοΰ ^Πνεύματος

μου. » Κα\, ι Έκεϊ συνήντησαν έλαφοι, καΐ εΐδον

τά πρόσωπα αλλήλων αριθμώ παρήλβον, καΐ μία

αυτών οΰχ ύπελείφΟη (57), διότι Κύριος ένετείλατο

«ύταίς, κ*\ τδ Πνεϋμα αύτοϋ βυνήγαγεν αΰτάς (58). ι

Και ότι ή άνάστασις δια τοϋ Πνεύματος ενεργείται,

Λα€Ίο λέγει•• Άντανελεΐς τδ πνεύμα αυτών, κα\ έκλεί-

ψβυσι, κα\ ε!ς τδν χουν αυτών έπιστρέψουσιν. Έξ-

αποο-τελεΓς τδ Πνεύμα σου, και κτισθήσονται, καΐ

άναχαινιεΐς τδ πρόσωπον της γης. >

ρ1;(οπΐ αηίπιοε ιιιο;ε, ροιιβπι δρίΐ'ίΐιιιη ηιειιηι βιι-

ρ(>Γ ειιηι •*. > Ει , « Υ», ίϊΐίϊ άεβεηοΓεδ , ηίεο άΐεΐΐ

ϋοηιΐηυβ : Εβο'ιβίϊδ εοηβίΐϊυιη, ηοη ρεΓ πιβ ; οι

ρηείιιιη , ηοη ριτ δρϊΓΪΐιιιη ιιιευιη '■'. ι Ει, ι Ιοί

οεευΓΓεΓϋηΐ οβΓνϊ , βΐ νϊίΙεΓυηΐ Γαεϊβδ ίηΐβΓ δβ ;

ηιιηιείΌ ΐΓαηδϊει-υηΙ, ει ιιηα ίρβαππη ηοη Γοιηηιι-

δί! : (]υΐα Ποιιιϊιιιΐδ εϊ$ ιηαιιϋίΐνίι, εΐ δρΪΓίΐιΐδ ίρ-

δ'ιιΐδ ευηςη^ανίι 038 "". > Εχίεΐ'ηιιι ΓεδυΓΓεεΙίοηεηι

ςυοςιιε δρίηιυβ εΙ1ϊι•ϊΙ; 1>ϋ\ίι1 εηίηι .ιϊι, ι ΑιιΓοιόχ

δρίπίαιη εοπιηι , εΐ (ΙεΓιεϊεηΙ , ει ίη ριιΐνει-ειιι

δΐιυιη ΓενεΓίεηΙυτ. ΕιηίΙίεδ δρίηΐυηι Ιιιιιιη , β

εΓ63ουη(υΓ, ει Γεηονβϋϊδ Γιοΐβαι ΙεΓΓχ". •

"» ΙβΛ. ι,χιιι, 10. " Μΐεΐι. ιι, 7. «' ίοεί ιι, 28. •• 1$.ι. ιχι, 1. •» Ιδ.Ί. χι, 2. •» Ιβ3. ϊ,χιι, 14.

•' Εχού. χχχι, 1. " IV Κοβ. ιι, 10, 11. «' Ι»3. ιχνιι, 10. 68 153. χυι, 1 ; ΜαΙίΗ. χιι, 18. •• Ιδ3. χχχ, 1.

'• 1»β. χχχιν, 15, 16. " ϊ'δϊΐ. οιιι, 29, 30.

(ί>5) ΚεδρϊεεΓε νϊιΙοΙιΐΓ »^ Ιβ3Ϊ33 Ιοειιιη ίη 03ρ. χι,

2 : Ει Γίί/ιιι'ίίίί< ίΐιρίΓ ειιιυ 8ρϊηΐ«$ ϋεί, !ρϊηΐα$

ιαρϊεηϊιω, ε! ίηΙεΙΙεαηι, ιρίάΐια εοηι'ιΐϋ, ει [οτϋ-

Ιιιάϊηπ, ιρϊήΐηι $είΰηίϊιΐ•, ει ρίείαΐΐι; τερίεΰίΐ αιιιι

ίρίπ'ίΐ/ί ιϊιηοηι Οοιηίιιί. δεριειη ειιίιη δρίΐ'ίΐιΐδ Ιιίε

8ΐιρριιΐ3ηΐυΓ, εΐΐ3:η α Τεηυΐΐίβιιο Ιίΐ). ν Λάνεπη$

Ματο., ε;ΐ|ΐ. 17.

(56) Ιιι Κυιη.ιηη ΕΧΧ ΙηΐεΓρΓ. ειΐίΐίοηβ βδΐ, ίυν-

Οήκας, ΐ|ΐιοιιι:ΐ(Ιιιιο(Ιιιηι εΐίβηι ΙεβίΙ ΐΓεηβίυδ ΙίΙ). ιν

Λ(Ιν. ΙΐίΤΓ., εβρ. 23. 8ο<Ι Ογρή>ηιΐδ ίη βρ. 55 ευηι

Ννββεηο ιοικυπίαΐ ; Ιοζίΐ εηίηι, (εε'αΐΐ» εοηνεηιϊο-

ικηι.

(57) Ε3(1οιη Κιηικιικι οιΐίιίυ, οϋκ άπώλετο, ηοη

ρεήίι.

(58) Εαιίυιη ειΐίιϊο, αυτά.

ΙΆτηοί. Πκ. ΧΙ.νί<;
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΝΕΤΜΛΤΟΜΑΧΩΝ, ΟΤΙ ΘΕΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΠΟΝ,

ΠΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ.

Ε,ΐυδϋΕΜ 8. ΟΚΕβΟΒΙΙ

ϋΕ 5ΑΝ0ΤΑ ΤΚΙΝΙΤΑΤΕ

ΕΤ 1Ν ΑΠΥΕΚ8ΑΙΙΙ08 δΡΙΒΙΤυδ 8ΛΝ0ΤΙ, Ο,υΟΟ δΡΙΚΙΤϋδ δΑΝΟΤϋδ 81Τ ϋΕϋδ

ΑΌ ΕΌ8ΤΛΤΗΙΟΜ. '

ϊ,εςϊΐατ ϊηίετ ΕρήΙοΙα» 8. ΒαήΙΧ Μαρηΐ, ερ. 189 «Ιίι. Μιιηιϊη. (Ρ.ιίΓοΙοκίχ ΐοηι. XXXIΙ, εοΐ. 683). ίιιοηΐιτα-

ίίοιιεηι ϊιίαηι οοά'κε» >η$». αίϋ Βα$ϊϋο, αΐϋ Οηαοήο Ν\)$ίβηο αχιτϋιιιηΐ. €{. Ρηιάειιιίαι Ματαηνα, \ ίι»

δ. Β.ιβΊΙϋ, ί. 31, η. 2, ίη (τοηΐε ορεηιπ 8. Βα»Ηϋ ηο»ίτ<Β εάίίιοηη.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΝ ΤΟΝ Ι&ΙΟΝ ΑΑΕΑΦΟΝ

ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ.

ΕαϋδϋΕΜ

ΑΌ ΡΕΤΜΜ ΡΒΑΤΒΕΜ 8ϋνΜ

ΌΕ ϋΙΕΡΕΚΕΝΤΙΑ ΕδδΕΝΤΙ^Ε ΕΤ ΗΥΡΟδΤΑδΕΟδ

Ιϋ ΕδΤ δϋΒδΤΑΝΤΜΕ δΙΥΕ δυΒδΙδΤΕΝΤΙΛΙ.

ΙλΙ Βαίϊίιί Μηιβίί Ερϊ&'.οΙα 58 εά. Μαητϊη. \'ϊάε Ορρ. ΒαιΐΙϋ εάΐιϊοηϊι ηοιΙτ<ε, ΡαΐΓθ1θ£Ϊχ Ιοιη. XXXII,

εοί 526. €{. ΡτνΛεηύχ Ματαηί ηυΐα ϊΐιίά.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

ΠΡΟΣ ΓΑΓΜΛΌΛ'.

Ε,ΙϋδϋΕΜ, ΌΕ ΑΝΙΜΑ

ΑΌ ΤΑΤΙΑΝϋΜ.

ΕΐίΙαΐ ιη/ίΓ Ορετα 8. (ΐη^οτϋ ΤΙιαιιηιαίηι^' ηοείτα; ε<ϋίΊοηί$, Ιοιη. Χ Λη/ημϊ ΡβίΓοΙοβίκ ^^x^x, εοί. 1 ΙοΟ.
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ΡΑΒ5 III.

ΔβεετιΟΑ ετ μι$€ει•ΙιΑνεδ.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ

ΤΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΝΟΜΑ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΝΙΟΝ.

ΕΙϋδΌΕΜ δ. αΚΕβΟΚΙΙ

ΑΌ ΗΛΚΜΟΝΙϋΜ

Οϋΐϋ ΝΟΜΕΝ ΡΚΟΡΕδδΙΟνΕ ΟΗΒΙδΤϊΑΝΟΚϋΜ

δΙΒΙ νΕΙΛΤ.

ίΰΐίΓΟίιϋο 5ίΓαηο ίηΙοτρΓΟίβ.

"Οπερ ποιοΰσι πρδς τους κρατούντος ο: τοις ήμε- Α (}ιιο<1 ηρυ<) ηΐ3£ίδΐΓ3ΐιΐδ βΐ βΟδ <]υΐ Γβπιηι ροΐϊιιη-

ρινοϊς υποκείμενοι φόροις , ει πλειόνων ήμερων έλ- Ιηγ, ΓααιιπΙ ϊί <μιϊ (μιοΐίύίβιιίδ νοείϊςαΓώιιβ οβποχίΐ

λειφθείη τδ χρέος, αθρόως των κατά μέρος δφλημά- βιιηΐ, ιιΐ βί οοηιρίιιπιιπι ιΐίοπιηι 3ΐδ πΙϊοπιιγπ η1> ίρδίδ

των άποτιννύντες έν κεφαλαίω τδ δφλημα , εί τίνος ροΓδοΙιιΙιιιη ηοη δίΐ, ίη υηβιη δΐιηιηιηηι οοηοΐιιηι δίη-

έπιτϋ/οιεν εύπορίας , τούτο ποιήσω καΐ αύτδς έπ\ ριιίαπυπι (ΙιΊιίίοιιπιι !?$ ηΠοιπιηι ύβρεηά'βηΐ, δι ηυηηι

της σεμνότητας σου. Χρεωστών γάρ σοι το συνεχώς ΓογΙο ηηείϊ ίυβπηΐ ροουηϊα> Γ«οιι1ΐ3ΐβιη, ϊά βΐϊβηι ϊρδβ

ίπιστέλλειν (διότι τοϊς Χριστιανοϊς ή επαγγελία χρέος Γ;ιπ:ιιη 3ρ\ι<1 Ιιιλπι .ΊΐιιρΙΚιιιΙϊηοηι. Νηιη ουπι άεΐ'β.ιιη

έστ\ ), την έν τώ παρελΟόντι χρόνω των γραμμάτων 0Γβ1)Γ;ΐδ «ά 10 ηιίΚβΓβ 1ίΙ(6Γ3δ, φιίρρο ουηι Οιιϊ-

Γλλειψιν, ήν ακουσίως πεποίημαι, νΰν άποπληρώσαι δΐίβηΐδ ρΓοηιϊδδϊο ιΐοΐιίΐιιιη δ'ιΐ, ηααπι ίη ρΓΧΙβπίο

βούλομαι, τοσούτον έκτείνας της επιστολής τδ μέτρον, ΙεπιροΓβ ϊιινϊΐιιβ Γβοί Ιιιι<:ι•;ιπιιιι ίηΙβΓΠ)ί$δίοη<Ίΐι,

ώστε χα\ πρδς τά συνήθη μέτρα τών γραμμάτων πιιηο. βχρΙοΓΟβΙοοηιροηββΓβ τοίη,ϊη ΙηιιΙιιπι ορί?ΐη1;ρ

διαιρουμένην, άντ\ πολλών νομισθήναι. Ός δ' αν μή ιικχΐιιιη βχοεάεηδ, υΐ δι 3(1 οοηδίιβίυπι ιιιηιΐιιιη ΙίΙίε-

μάτην άδολεσχοίην τώ μήκει τοΰ γράμματος , καλώς Γβπιπι ιΓινίιΙιιΐιιι-, Ιοοο πιιιΙΙαπιηι ερίδΙοΙ»πιηι Ιιη&ρπ

έ/ειν ηγούμαι διά της έπιστολιμαίου ταύτης φωνής ροδδ'ιΐ. Υεπιπι ηο ΓηΐδΐΓ3 Γιΐΐιτηπιιιι ρΓοΠχϊΙηΙο Ιιι-

τήν κατά πρόσωπον ημών συνουσίαν μιμήσασθαι. ρ άανη, 30 ιιιΐβαικίο Ιειηριΐδ 16Γ3Π1, Γεείβ ηιίΐιΐ ΓβοΙιι-

Μέμνησαι γάρ πάντως, δτι τών πρδς αλλήλους πάν- πίδ βδδβ Υΐιΐβοΐ', δϊ ρβΓ ερΐδΙοΙαΓβι» Ιΐίηο νοοεπι

τότε ήμϊν λόγων α! άφορμα'ι, μελέται πρδς άρετήν ϊηαϊΐαίιΐδ Γιΐ6Γ0 €0ηδΐΐ6ΐα(1Ίη6Πΐ (]Π3 ο>Γαιη ΊηΙβΓ ηηδ

και γυμνασίαι πρδς Οεοσέβειαν ήσαν , σοΰ μεν έπι- ιιΐί δοΐεηιιΐί;. ΜοηΓιηίδΙϊ οηίιη, 5.11 δοϊο, οιιού δθ:ηρΐ'Τ
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8ΐ*£ΐιιηειιΐ3 δοπηοηιιιη, φπΐιυδ ίηΙεΓ ηοβ ιιΐί οοΐοΐιη- Λ στατιχώς άε': τοις λεγόμενο:; άνθυποφέροντος , χα\

ΙΙ1Π5, ηιοιΓιΐ3ΐίοηο5 νΪΓΐυΙίβ βιηηΐ, οΐ 3ι) ϋοί ειιΐίπηι ουδέν άνεξετάττως παραδεχόμενου των λεγομένων

ηΐο,ιιε ρίοΐοίοιη οχοΓοίΐΛΐίοηεδ, οιιιιι 1υ φπιΐοηι ρι;«- ημών ίέ διά τδ προήκειν τώχρδνω τά εκάστοτε παρά

οβρίοπδ 30 πιαςϊβΐΐ'ί πιΟΓβ δοιιιροι• ϋβ ηοα; ιΐίοουηιιΐιιι• της τοΰ λίγου ακολουθίας επιζητούμενα διαλυόντων.

εχ ΗίΙνβΓδΟ 8υ1>]'ΐΜΓί'8 εΐ ορροηοτεδ ιιίΐιίίομιο, ςιιοίΐ Ει μέν οϋν ην δυνατόν κοΆ νΰν γίνεσθαι οϋτως, ώστι

(ΙϊοογοΙμγ 3ΐ)δΓ|ΐιο εχευδδίοηβ 3ΐ(]ΐΐϋ ο\.'ΐιιιίιΐ3ΐίοιΐϋ παρά τής σή; συνέσεως δίοοσθαι λόγω τήν άφορμήν,

3αΊιΓιΙΙεΐΌ8; ιιοδ υοιό (]ΐΑΙε[3ΐε ρΓΧΟβίΙοΐΐΐιιιιβ, <\αχ

ροΓ οοηδθί|υβπΐίαιιι δεπηοηίδ ΐϋβιιΐϊϋβιπ ι•εφΐίπ:ι•εη-

ΙϋΓ, (Ιίδδοΐνειοιιιαδ. δι ί^ίΐατ ηιιηε βΐία,ηι ίΐ3 Γιοτί

ροδδοί, υΐ 3 ΐιΐϋ ριυιΐοηΐία οιιιηϊ βεπιιοιιϊ οοοβδίο

ιΐ3ΐ'ϋΐιΐΓ, ηϊΙιίΙ βο ηιβϋιΐδ ;ιε ρπεδΟυίΙίιΐδ βοοίϋβΓβ

ροδδβΐ. Οιιρίβχ βηϊιη υίπιμιο ηοδίπιιη Ιυοηιηι εχδί-

816Γ61, Ιιιιιι οχ ιηυΐυο οοιιβροοίιι, (»|ΐιο ηιΓιϋ ίη νϊΐα

ιιιίΐιί (1ιιΙοίιΐ5?) Ιυιη οχ εο φΐοο" μΐεοίτί ίη ηίθιΐυιη 3

Ιιΐ3 ριιΐιίοιαία ηο$ΐΓ3 νείιΐδΐΐ θίΐ1ΐ3Γ3 5ΐΐ5θίΙ:\πΊιιι•.

τώ παντ\ κρεΐττον άν ην το τοιούτον. Διχόθεν γαρ άν

ύπήρχεν άμφοτέροις τδ κέρδος , Ιχ τε τοΰ προσορ^ν

αλλήλους, (ου τ£ γλύκιον των κατά τδν βίον έμοί;) καΐ

έκ τοΰ πάρα της σης φρονήσεως , πλήκτρου δίκην,

τήν γηραιάν ημών άνακ:νεϊσΟαι κιθάραν. Έπε\ δέ ή

τοΰ βίου ανάγκη όιεστάναι ήμας παρασκευάζει τώ

σώματι , καν ει τάς ψυχάς συναπτώμεθα , άναγκαϊον

αν εϊη , κα\ τδ σδν «πρόσωπον ύποδύεσθαι, εΓ πού τις

άντίρ\ίησις πρδς τδν λόγον, κατά τδ άκόλουθον, ήμΐν

δβά ()ΐιο .ιί;ιιιι νίυβ ηβεβδδϊΐΒδ Γβοίΐ, ιιΐ εοτροΐΌ 30 « άναφανείη. Καλώς δ' αν £χοι ύπόθεσίν τίνα των

ίηνίοβπι ιΐίίμιιιοΐί δΐιιΐϋδ, 01 ία πι δι 3ΠΪιηΪ8 $οιηροΓ ψυχωφελών προθεϊναι τώ τών γραμμάτων σκοπώ ,

ι-οιι] ιιιιϊ;3ιιιιιγ, ηβ06883Πΐ!Π1 ΙυοΓίΙ, δίουοί οοιιΐιϋάί- ειθ' ούτω πρδς τδ προκείμενον άσχοληΟήναι τώ λόγω.

βΐϊο 3ΐίςιΐ3 ηοΐιΐδ βχδϊδΙβΓβ νϊδ3 ΓυβηΙ, ρβΐ' εοηβο- Ούκοΰν, ώς έν προδλήματι, ζητείσθω παρ' ημών

φΐοΐιΐίαιιι 3ΐ1νοι-8ΐΐ8 δΟΓηιοηεηι οΐίιιηι Ιιιαιιι 8ιι1)Ϊγο ροΓ5θηηιιι. ΟοηιιιιοόΊιιιι :ιιιΐοιιι Γιιοπΐ ριίπιιιιη 3Γ£ΐιιιιειιΙιπη

()ΐιοιΙι!;ιιιι, ιιηιΐο αΐίφιαικ] ιπΓιιιπιηι ιιΐίΙίι.Ίδ ρβι•νβιιίι•εροδδ:.ΐ,ρι•οροηοιβ ηιΐ3δϊδεοριι»ι Ιίϋεπιπιηι, ΐ)ΐιιι δ|>ι οίοιιΐί

ιΐοίπιΐε δίε ;κ1 Γεηι ρι-οροδίΐηιιι δοπηυηί ορεΓβιη ϋιιτβ. ΙβίΙτίΓ :ι Ι-ηιιυΐΓεικΙιιηι 3 ηυΙιΊδ ρΓοροδίΙυιη βι>Ιο :

ΟιΐΛ' ίίΐ ΟιτΗίχαΜ Ιιοηιϊη'ι» ρτο[α$ϊο ?

ΡοΠ3δδϊδ ΐ'ΐιίιη Ικιικί ϊηιιιίΠδ οπι Ιιυ]ιΐ8 ΐ'οί εοηδϊ-

(!ι•Γ.»ΐίο. Νιιιη δι ρΐβιιε ;ιΐΐ|ΐιο εχβείε ίηνεηΐυιη ΓιιοτίΙ

ίιΐ ΐ|ΐι ι ιιΙ |>ιτ Ικπ- ιιοιυεη ιΙοεΙιιπιΐιΐΓ, ιΐ)3ξΐιιιιιι 3ι1]ιι-

ηιοηΐυιη 3(1ορΐί Γιιεηπιυδ λ Ι νίίαιιι ειιπι νίηυΐβ ΐΓβιιβ-

ίμι'ΐκΐιιιιι, δι ίά ι]ΐιθιΙ ιιοιιιίιιβιιιιιΐ', ριτ δαΙιΙΊιιίοιη <\αη-

((υβ νϊΐ* Γ3ΐΊοιιοπι νεΓε εβδβ .-,Ιγ.ι!ο3ιιιικ. Ουεπιαιί-

ηιοιίιιηι εηίιιι δϊ (^ιιίδ ιυεϋίειίδ, νβΐ οπιιογ, νεί ςεο-

ιιιοΐΡ3 νοθ3ΓΪ (ΙϋδϊιΙειΏδδεί, ιιοη ηιΐιιιίΐιοΐΐΐ, ιιΙρι-ορίϋΓ

ιιιιροΓίιίιι.ιι εο@ηοιηεη ιτμιχΊιοίΗίοΐ'βΙιΐΓ, δι ΙΊκ-ΐο ρε-

ν.ι-πίο Ϊ8 ιιοη ΊηνειιΐΐΌΐιΐΓ, ευ^ιιβ ιιοιηϊικ.• ηρριΜΝιιί,Ίιιγ,

86(1 ςυί νι•νι• πιΐΓΐιιιι »1ιειι]ιΐ8 ριοΓεδδίοιιιιιιι ηοΗΐϊηο

ιιρρεΙίΗΐ'ϊ νβΐΐεΐ, ηβ Γιιίδο 8ΐπηρΐ3 πρρεΙΙ,ιΙίο εοη-

νϊικβΙιΐΓ, ίρκο δΐιιάίο 3ΐ€)υβ οχεΓίίΙϊο ίίιΐοηι Γαεεί'εΙ

3ρρι;1ΐ3ΐίοιιϊ ιεοιίεηι ιιοδ ςυοηαε ηιοϋο,δί νεΓααι Ιιοηιί-

ηίδ ΟΙΐΓίδΐίαηΊ ρΓυΓεδϊϊυηίδ ίοοριιιη 8επιΐ3η(!ο ίηνεηε-

Γΐιιιιΐδ, ηοΐίιηυδ ιιοη 6356 κΙ ιΐ'.ιοϋ ϋίικί ιιοηιεη ρΓΟ

ιιοΐιίδ ροΙΙίεεΙιΐΓ, ηβ ίη ιιοδ (:ΐΐ3ΐη ί|ΐ:αι1η•ι ΊΛ ο,ιιοΰ'

.ι!ι εχίοηιίδ ει Ίιιΐίιίεΐίυιΐδ ιΐβ δίιιιί» νυίςο ικιγπιΙιιι•.

Λιιιιιΐ εηίιιι ςυειηϋαιιι ίη ιιιΐιβ ΑΙι•χ3ΐιιΙι ί:ι είΓευΙ,ιΙο-

ι-ειηεΐ ρΓΧδΙί^ίβίοΐ'ειηεχεΓοιιίδδεαειΙοευϊδδβδϊπιίβηι,

υΐ 3ξί1ίΐ3ΐο (ΐιΐ3(Ι,ιιιι ίη Ιυπίιηιιι ει Ιΐ3ΐιϊ(ιιηι δαίΐβΐΐ'ί-

0Ϊ8 μ•μ: εοιιιροίΗΤϋΙ, ('ίΐ|ΐιο 83ΐΐ3ΐπείδ ίίρροδίιϊδδε

μβίδοηιιηι, 30 νοδίοιιι οίΓοηηκΙβίΙΊβδε βχεκΐιίο εοη-

νοιιίοΗΐβιιι ; οΙ οιΐΜΐ οίκιιιιιιι ει 3θ!Ιιί5υίδ8οΐ, ρΐβ-

ουίδδβ 3ε οΐ'Ιοίιιιιΐ ιιιιι Ιιοηιίηιπη δοηηυιιε ίη ρΓοίίο

ΙΊΓίδδβ ρΐ'ΟρΙΟΙ' 5111113111, ()11:ι: 3(1 03111 Ποιιχ Ιΐιυΐΐϋϊ 30

ιιιιηιοΓίιηι 8εδβ ηεείβΐ'βΐ εοηίοπιιιει-είιμιε, ϋε ροτ

οιηηίίΐ ΐ|ΐιιη ει Γιιοίοΐιβΐ εΐ Γ,ιεεΓε νί(1οίΐ3ΐιιι•, η:ιΐιιι•;ιιιι

οοοιι1ΐ;ιι•οΐ. ϋηιη 3ΐιΐι:ιιι ειιρίί 688βη( ιοί ηονίΐ3(β

51Ι1.Όΐ3ίΟΓ05,()ΙΙι:ΐ11ΐΐ3Ι11 εχΐβπδ 38ΐιιΐίθΓεπι ίυί Γυίβδβ,

ςιιί ΙιιιΙο ()ΐιυι1ιιιη ίηΐιίβηΐίυιΐδ δροοίιιειιΐο ΟδΙεικΙοτϊΙ

5!ΐιιί3ΐιι εδδβ 5ίιιιί;ιιιι.ΛοοΙ:ιιιΐ3ΐιΐίΙιιΐ8 εηίιιι ειιηείϊδ οΐ

ηρρΐ3ΐΐ(1εηΐίϋιΐ8 3^ί1ίΐ3ΐί δίιιιίιο, ικίοιιιιΐιιιιι οΐ ιιιοοΊι-

Ιαΐίοηοηι κρίο δβ ιηονεηΐίδ ει είΓ0ΐιηΐ3^εηΐί8, ριο-

ΐοοίδδο ειιιη αίηιιΐ Ίη οιεΙιοδίΓα ε Ιεΐίαιϊίδ 03 ςαχ Ια-

Τί τον Χριστιανού τδ έχάγγεΛμα;

Τάχα γαρ οΰκ ίξιο τοΰ λυσιτελοΰντος ή περ\ τούτον)

σκέψις γενήσεται. Εί γαρ ακριβώς εϋρεΟείη τδ δια

τοΰ ονόματος τούτου δηλούμενον, πολλήν άν λάβοιμεν

πρδς τδν κατ' άρετήν βίον συνεργίαν • αληθώς, δ—ερ

όνομιζόμεθα , τούτο καΐ είναι διά της υψηλής πολι

τείας σπουδάζοντες. "Ιίσπερ γάρ ει τις ίατρδς. ή ;5ή-

£ τωρ,ή γεωμέτρης καλεϊσΟαιποΟήσειεν,ούκ άνδ.'ξαιτο

τη" άπαιδευσία τήν έπωνυμίαν έλέγχεβθαι, μή ευρι

σκόμενος έπ\ τής πείρας 3 ονομάζεται, άλλ' ό κατά

άλήβειάν τι τούτων προσαγορεύεσΟαι θέλων, ώς άν

μη ψευδώνυμος ή κλήσις έλέγχοιτο, αϋτώ τώ έπ'ιτη-

δεύματι τήν προσηγορίαν πιστώσηται- τδν αύτδν κα\

ήμεϊς τρόπον, είπερ τδν αληθή σκοπδν τοΰ Χριστια

νού επαγγέλματος εξετάζοντες εϋρομεν • οΰκ άν έλοί-

μεΟα μή ε'να: τοϋ:ο, όπερ τδ όνομα υπέρ ημών επαγ

γέλλεται ■ ώς αν μή τδ περ': τού πιθήκου διήγημα τδ

παρά τοις ξξω περιφερόμενον καΐ ήμΐν έφαρμόσειε.

Φασ\ γάρ τίνα τών θαυματοποιών επί τής Αλεξάν

δρου πόλεως άσκήσαντα πίθηκον διά τίνος ευστρο

φίας όρχηστικώς σχηματίζεσΟαι, κα\ περιΟεϊναι αϋτώ

πρόσωπον όρχηστικδν, και έσθήτα τώ έπιτηδεύματι

" πρόσφορον • και χορδν αϋτώ περιοτήσαντα, ένευδοκι-

μεϊν τω πιθήκω πρδς τδν τοΰ μέλους <5υΟμδν έαυτδν

έκλυγίζοντι, και διά πάντων έπικρυπτομένω τήν φύ-

σιν, οίς έποίει τε κα\ έφαίνετο. Κατεχομένου δέ τού

θεάτρου πρδς τδ καινοπρεπές τοΰ θεάματος, παρόντα

τινά τών αστειότερων παίδια τινι δεϊξαι τοΤς προσκε-

χηνόσι τψ Οεάματι, πίθηκον δντα τδν πίθηκον. Έπι-

δοώντων γάρ πάντων, κα\ έπικροτούντων ταϊς τού

πιθήκου περιστροφαϊς, εύρύθμως πρδς τήν ώδήν κα1.

τ'. μέλος συγκινουμένου , (ίίψαι φασίν αύτδν επί τής

<^ΡΧή<ιτΡ*ί των τραγημάτων έκεϊνα δσα τήν λιχνείαν

τών τοιούτων θηρίων έφέλκεται ■ τδν δέ μηδέν μελλή-

σαντα, επειδή διασπαρέντα είδε πρδ τοΰ χορού τά

αμύγδαλα , έκλαθόμενον τής τε ορχήστρας , και τών
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κρότων, και τών τής έσθήτο: καλλωπισμών, έπιόρα- Α Ιίιιιη υβδίϊηπιιιι ίηςίυνίεπι :\11ι:ι1πιιι1 3ίφιο ίηνίΐαηΐ;

μεϊν τι αύτοϊς, χα\ ταϊς τών χειρών παλάμαις συλλέ-

γειν τά ευρισκόμενα • κα\ ώς άν μή έμποδών εί'η τό

π,,ιοσωπείον τώ στόματι, περιαιρεϊσθαι κατά σπουόην

έιυτοΰ τοις δνυξι τήν σεσοφισμένην μορφήν περιθρύ-

πτοντα , ώστε αϋτδν αθρόως γέλωτα κινήσαι τοις

Οεαταϊς, άντι των έπαίνοιν τι χα\ θαύματα,;, είδ-

εχθώς καΐ γελοίως έκ τών τοΰ προσωπείου λειψάνων

διαφαινόμενον. "Ωσπερ ουν ούκ έξήρκεσεν έκείνω τδ

σεσοφισμένον σχήμα προς τδ νομισθήναι άνθρωπον,

άπελεγχθείσης εν τή λιχνεία τϋν τραγημάτων της

φύσεως•• ούτως οί μή αληθώς αυτήν τήν φύτ•.ν εαυτών

τή πίστει μορφώσαντες, (5αδίω; εν ταϊς τοΰ διαβόλου

λιχνείαις άπελεγχθήσονται άλλο τι δν^ες παρ" δ έπαγ-

γέ'/λονται. ΆντΙ γάρ ίσχάδος , ή άμ υγδάλης, ή τών

ίΐίαιη νοο ιιίΙιίΙ οιηιοΐ3ΐ3«ι, ιιΐ νΜοιϊι αιιΐβ «Ίιοπιιη

ιίίίρβΓδ» 3ηιγ3ΐΙ»1η, ουίίΐηπι βΐ «αΐιαίίαπίδ, οι ρΐηιι-

Μΐιιηι, οι νβδίίδ οπΐ3ηιβη(θΓΐιιη, βοοιιιτίδδβ 3.1 οα,

νΐ ιιιιιιιιιιιιη ρ;\1ιηΪ3 οο11ρ{;'ΐδ86 ςιι* ίηνβηϊΓοί, οί πο

ίηιρευπιιοηΐο 65801, ρβΓ$οηαιη ογϊ ιΐοΐι-αχϊδδβ οοΐο-

ΓΪΐβΓ, αΙ«]ΐΐ6 ιιη8υϊ1)ΐΐ3 βιιίδ 35δίιηιι1ηΐ3ΐτι ΓοπτίΛΐη γογ-

πιρϊββο 3ΐ<]ϋο ί1ϊΙποβΓα55θ, •ηΐί|;ιο ΐΐη ρτο ΙαιιιϋΙχίΛ

61 ΗΐΙιηίΓηΐϊοηο πδΐιιη .ι'.μιιηΙο δροοίίίοιίϋΐΐδ ηιονίβ-

86, ιιΐ ηυηο Ιιιτρίδ 3ο Γ'ιιΐίοιιΐη οχ ρΡΓβοιι* ΓοΙίηιιϋδ

80 οοη&ρίοίοικίηηι ρηχϋοιβί. Οιιοηιαιίηιοιίιιιιι ίβίΐιιι•

ίΐϋ ιιοιι 8ΠΙΪ8 Γιιΐΐ Γαΐκα ;ιΙι"ΐιΐι' 35δίιηιιΐ3ΐα αιΐδοίΐαηιιο

Γοπιιη, 3ΐΙ Ιιοο ιιΐ Ικιιηο 6χίδΐίηΐ3ΐ•βΙυι•, άορΓοΙιοπχη

ρ^Γ ίιι^ΐιινίοιιι 1)οΙ1.ι;ίοπιιτι ιιηΐιιι•» : ίΐα ςιιί ηοη \τιό

ϊρδαιιι π;.ΐι;ΐ;ιιιι δυβιη ΓιιΙο Γυπιιανοιίιιΐ, ΓικίΙο ροι•

τοιούτων τινδς , τδ χενόδοξον κα'ι φιλότιμον, χαΐ τδ Β όΊηυοΙΐ οβοαιη οι ίιΐ£ΐιιν'ιρηι οοηνίηροηΐυι-, ηιιοιΐ

φιλοκερδές καΐ φιλήδονον , κα\ όσα άλλα τοιαύτα ή

κακή τοΰ διαβόλου ί•(ορί, τοις λίχνοις τών ανθρώπων

άντ\ τραγημάτων προτιθεϊσα, (5αδί(ι>ς είςΐλεγχονάγει

τά: πιθηκώδεις ψυχάς , ο: διά μιμήσεως έσχηματι-

βμένης τδν Χριστιανισμδν υποκρίνονται, τδ της σω

φροσύνης ή τδ τής πραότητος, ή τίνος άλλης αρετής

προσωπείον έν τώ καιρώ τών παθημάτων έαυτοΐς

άφανίζοντες. Ούκούν άναγκαίον άν εΓη νοήσαι τοΰ

Χριστιανισμού τό επάγγελμα• τάχα άν τούτο γενοί-

μεΟα, δπερτδ δνομα βούλεται , ίνα μή ψιλή τή ομο

λογία, κα\ τώ προσχήματι τοΰ ονόματος μόνου κατα-

μορφούμενοι, άλλο τι παρά τδ φαινόμενον δντες, τφ

τά κρυπτά καθορώντι έπιδειχθείημεν.

3ΙΪ!Ι(1 δΐΐΙΙ 3ΐί]ΙΙ0 ρΓ30 80 ΓοιμπΙ ηο ριοΓιΙο»πΙιΐΓ. Ρ ΙΌ

03ΠΙΜ8 ΟΙΙΪΙΙΙ νοΙ ηίηγ§(1α1ί8, 3111 Ιΐπμίδΐΐΐοάί 3ΐί(|1Ι0

θΗ>ο, νβιιη §Ι()ΓΪη, πιιιΐιίΐίο, Ιιιοπ νο1ΐφΐ3ΐΪ8(]1Ι6 5ΐιι-

ιΙ ί ιι : ιι οι (μιχουιιηιιο βυηΙ αΐίπ Ιιιι}ιΐ3Πΐθ(1ί ιη.ι!;ι, ι('ΐ3-

1'ΐιΐϊ ηηηοηα Ιοοο ΙκΊ 1;» γϊογιι ιιι ανκΐϊδ Ιιοηιίιιίΐκίκ

ρ'οροβίΐΒ, κίηιΗιπιπι κίιηϋοβ ηηϊιηηβ Γβοϋο ρΓοιΙιιιιΐ,

ηιιϊ ροΓ (ίοΐβιιι ίιη!ΐ3ΐϊοη6ΐη 0>ΓΪ8ΓιηηΪ8ΐηιιιη «ϊηια-

Ιαηΐ, ΐθ!ΐιρ6Γαηΐϊ;«, πΐΒΐΐδΐίρΙιιιΙίιιίί, ηιιϊ 3ΐϊριι]ιΐ3 »1-

Ιοιίαβ νϊπιιΙΪ8 ριτϊηηβηι Ίη ΙοιηροΓο :ι ίίΐ ϊ ο Ι ϊ • ιιιιηι οί

0Ηΐ,ιηιίΐ3ΐηιη 8°ιΙ)ί ϋοίτηΐιοιιΐοδ οί βηιονβηΐββ. Ι^ΊΙιιγ

11006880 ΓΐΙΟΠΐ ΓΟηδΉΙΟΓΟΓΟ 01 ίΐΙΙοΙΙΪ^ΟΤΟ ϋ!>ΠδΙΙ3-

ηίβιηϊ ρΓθΓο85Ϊοιιοιη : Γογ1383Ι8 εηϊηι Πογϊ ρο88Ϊπιιΐ8

Ο ΊΙ ηιιο:Ι ιιοιηοη ϋίικί δίΐιϊ νιι'.Ι, ηο ιΐιιηι ιιιι.Ιλ ρΓΟ-

Γο35Ίοηβ 30 δρβοϊε ρΓΧΙοχΙιιηυο 8θΙί»8 ηοιιιίιιΊε ίηςιςηίιιιιΐΓ, αϋιιϋ αΐΐ|ΐιο ν'κΙοηπιυΓ 0880 ;ι1> ου <]ΐιί οιί ηΐί.ι

ΊιιΐιιοΐυΓ1 (ΙοιηοιίΒΐΐ'ϋΐηυΐ'.

Τί τοίνυν δ Χριστιανισμός εξ αυτής της προσηγο

ρίας νοείται, πρώτον έπισκεψώμεΟα. "Εστί μέν ουν

παρά τών σοφωτέρων μείζονα τίνα και μεγαλοφυε-

στίραν πάντως έξευρεΟήναι διάνοιαν, συνεπηρμένην

τφ ϋψη).ψ τοΰ ονόματος. "Α δε ήμεϊς χωροΰμεν περ*.

τούτου τοΰ ονόματος, ταΰτά έστι• Τδ τοΰ Χριστού

δνομα, εϊ πρδς τδ σαφέστερόν τε κα\ γνωριμώτερον

^ήμα μετενεχΟείη, τδν βασιλέα σημαίνει, τής αγίας

Γραφής τήν βασιλικήν άξίαν τή τοιαύτη φωνή κατά

τίνα ίδιάζουσαν χρήσιν ένδεικνυμένης. Άλλ' επειδή,

χαΟο')ς φησιν ή Γραφή, άφραστόν έστι τδ Θείον κα\ ϋ

άκατάληπτον , πάσης ύπερκείμενον καταληπτικής

έπινοίας, άναγκαίως οί τφ άγίω Πνεύματι Οεοφοροϋ-

μενοι προφήται κα\ απόστολοι, πολλοίς όνόμασί τε

κα>. νοήμασιν έπ\ τήν σύνεσιν τής άφθαρτου φύσεως

ημάς χειραγωγούσιν • άλλου πρδς άλλο τι τών βεο-

πρεπών νοημάτων ήμας διευθύνοντος, ώστε τήν μέν

έπ'ι πάντων έξουσίαν τώ τής βασιλείας ονόματι πα-

ραδηλοΰσθαι ■ τδ δέ πάθους παντδς κα\ κακίας πάσης

αμιγές κα\ ελεύθερον τοις τής αρετής όνόμασιν όνο-

μάζεσθαι, έκάατης πρδς τδ κρείττον νοούμενης τε

χα\ λεγομένης" ώστε τδ αύτδ δικαιοσύνην τε είναι, καΐ

σοφίαν , κα\ δύναμιν, κα'ι άλήθειαν, αγαθότητα τε ,

κα'ι ζωήν, κα\ σωτηρίαν, κα'ι άφθαρσίαν, κα'ι τό άμε-

τάδλητόν τε κα'ι άναλλοίωτον, κα'ι παν δ τί πέρ έστιν

Οικιιιιο1ιιο;ιι ίιηρΓΪιιιίδ ιριίιΙ οχ ίρ83 ηρροϋαΐΐοηο

ρβΓ ΟΐΓίδΙίΐηίδΐιιιιιη ϊιιΐ6ΐΠ§3ΐυΓ οοηδίιΙΟΓΟηιιΐδ.

ΓίοΓΪ ίξίΙΙΙΓ ρυ108ΐ, ΙΙ( 3 83ρίθηΐίθΓί1)ΙΙ5 (!|ΠίΙ.•Ι!1

πι3]ογ ρΐαηβ οί ηιιιρΙίοΓ ϊηΐιΊΙοι Ιιι», ςιιί 3ΐιΙ)1ίηιΊΐ3ΐί

Ι10Ι11ΜΙΪ8 Γ03ρθΙ1(1θ3ΐ, ΟΧΟΟμϊΙι'ΜίΓ. 0>ΙΧ 31)10111 110$

οβροΓΟ οι ϊηΙοΙΙί!;6Γθ ιΐυ Ιιοο ηοηιίηο ρο$$ιιιιιιΐ8,

Ικνο 8υηΙ :0ΙΐΓΪ8ΐί ηοηιειι, β'ι η«1 (ΙίΙικ'ίιΙίιιχ ιηπ^ίδίριο

ροΐ'βρίοιπιιιι 01 ίιιίοΙΙοιίιι ί.ιιΊΙίιΐί νοΓίιιιπι ΙπιΐϊδΓο-

ΠΙΙΠΓ, Ι'Οβι'ΙΙΙ 8ΪβΙΐίΠθ31, (]ΙΙΪρρθ 011 III 8.111013 δΟΓΪρΙιΐΓί

Ιιιι,ίιΐΜΐιοιΙί νΐΜ'ι• ριτιιΓιηνί ςυοιίαιιι π -.η ΓΟςϊηιιι ίιι-

(1ίι•!;ΐ (ίίμιιιΐ;ιΙι'ΐη. 8ο<1 (]ΐιοηί3πι, ιιΐ αίΐ δοΐ'ίρΐιιΐ'3,

ηιιηιοη ιΐίνϊιιιιιιι νθΓΐ)Ϊ8 οχρΓιο.ΐΓί ηο ροΓοίρί ηοη ρι-

1081, (μιίρρβ οιιηι οιιιιιιίιι βιιρεΓΟΙοχοη^ίΙηΙΐοιιοιιι οί

οοηιρΓβΙιβηδϊοηοηι, ηβοοβδητίο ηιιϊ δρϊΓίΙιΐδ 8»ηο(ί

ιιοιιιϊι»! (Ιίνίιιίΐιΐδ ι•:ΐ|)ί(.Ίι;ιιιΙιΐΓρι•ορ1ιι:ΐ;υ 3Ι(|ΙΚ! ;ιριι-

8ΐθΙΪ, Ιΐΐΐΐΐΐϊδ ΙΙ0Ι1ΐίΐΐί1)Ι1δ, ηθΙίθΙΐίΙ|ΙΙ8 01 00Ι13Ϊ(Ιΐ.Τ3•

ιϊηηϊΐιιΐδ άΑ ίηίοΐΐϊςοικίιιιιι ίηοοΓπιρίίΙιίΙοηι ιι31ιιγ.ίιιι

ηο$ ηιιαβϊ ιιι:ιιιιι ιίιιπιιιΐ, ηΐίιΐδ 3ΐΙ ίΐϊηηι <ίιιι>ϊιΙ.ί-.ι -

ιίοηβηι βΐ ίηίοΙΙοοΙιιιη Οοο οοηνοηϊοηίοιη ηοδ ιΐίιί-

ΡΟΠίΡδ, III Ϊρδ3 Ι|Ιΐίΐ1(ΊΙ1 0ΙΙ)ηί1)1Ι8 ΙΙΙΐρΟδίΙ» ρΟΐΡϊΙΛδ

ΓΟβη'ι ηοηιίηβ <1οοΐ3ΐ'6ΐιιι-; β» νΟΓΟ νί» π,ιιχ οηιηίδ

ΒίΤοοιιΐδ ροΓίιΐΓΐιηΓιοηϊδηιιο οχροΓδ, οι ηΙ) οηιιιί νί-

Ιίθδίΐ3ΐ6 30 ΠΙβΓίΙίβ Υ301Ι3 30 ΙίϋθΓ.1 ΟΚΐ, νΪΓΐΐΐΙϊδ

ιιοιηίηΊυιΐδ ι1ρδί§ιιοΐιΐΓ ; ίΐη ιιΐ αηβηιιχηοο νΐΓΐυβ ι!ο

ηαΙυΓΛ οχοοίΐοηΐίοιο ΐιιηι ιΙίοβΙυΓ, ΐιιιιι ίηίοΙΙϊβ^ΙιΐΓ;

1 ΜαίΙΙι. νι, 0.
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3ΐ<ΐυβ ίιΐοηι 5.1 1 61 ]υδΓιΓ)3, βΐ 33ρίβηΙΪ3, βΐ ρυΐεηΐίβ, Α ύψηλόν νόημα διά των τοιούτων ονομάτων δηλού-

61 νβΓΪΙβδ 1>οηίΙ;ΐ8ί]ΐιο 61 νίΐϊ, Ιιιιιι 8:>Ιιΐδ, ίιιεοΓπιρΓι-

1)ί1ίΐ;ΐδ ίηιηιοιΊ3ΐίΐ38ςιιε, Ιυιιι ίιιιιιιιιΐιιπ ;π• ν:ιπ:ιπ

ηεβοίβ ν'π-ΐιΐδ, ει ςυίευηα,ιιβ ϊΐιΐιΐίιιιίί 881 ίηίεΙΙεείιη,

ψιί ρβΓ ΙΐίΒΟ ηοιιιίιια (Ιβΐ'Ι.ΊΓεΙυΎ, οιιιιιιλ η'ιΐιίΐ ιιϋιιϋ

ΐ|ΐιαιη ΟΙιιίϊΐιΐδ εί δίηΐ οι (ΙίοαηΙιΐΓ. ί>ί ϊ«ϊιιιγ οηιηίδ

δΐιϋΐίηιίδ ίηΐβΐΐεείυβ ίη ϋηηβΐί ιιοηιίηε οοιηρΓεΙιεηιΙϊ

ίηΙεΙΙϊ^ίΙιΐΓ (δυυΙίηιίοΓί εηίπι 8ϊ^ηϊΓιοαΐϊοηο ιεϋφία

ι|ΐιι)ιιιιι: εοηΐίιιεηΙιΐΓ, ίΐ:ι ιιΐ εχΙβΓΟΠίηι ιιιιιιιικμκχΐ-

ςιιε ηοηιεη ίη ηοΐίοηε εΐ ίιιίεΐΐεεία κ%η\ εοαδίϋβ-

ΐ'βΐικ), ΓθΓΐ3$5ε ρεΓ οοηδβπ,ιιεηΐκιηιηΐΐιιιιο ιηοϋοιμικί

Ι (.τ ΟΐΓΪ5ΐΪ3ηί8ηΗΐιη δίβηίΠοείιιι-, 3ΐιίιηα(1νεΝ6ΐ'ε ε(

ϊιιίεΙΙίροΓε ροδδίηιυβ. δι εηίπι ε]υ$ ςιιοιΐ εχεείΐϊΐ

ίιιΙΟΓοα ηοηπικι η,υ'ώιΐδ ίηεοι-ηιρΓιυίΙίδ 61 ΐιηιιιοΓίαΙίβ

ιιαίυΓα ενρΐίι αΐιιι-, ηοπιίηίβ ραι-ιίαροϊ δαιιιυβ, ςιιί

μενον, πάντα τον Χριστδν καϊ είναι και λέγεσθαι.

Εί τοίνυν περίληψις παντός ύψηλοΰ νοήματος έν τώ

τοϋ Χριστού νοείται ονόματι (τώ γάρ ύψηλοτέρω των

σημαινόμενων κα\ τα λοιπά περιέχεται , ώς ίκαιτον

των άλλων τη έννοια της βασιλείας ένθεωρεϊσθαι),

τάχα δι' ακολούθου γένοιτο άν τις ήμϊν τής τού Χρι

στιανισμού ερμηνείας ή κατανόησις. ΕΙ γάρ τω

ύπερέχοντι των της άφθαρτου φύσεως ερμηνευτικών

ονομάτων συνονομαζόμεθα οι διά τής εις αυτόν πί

στεως προς αυτόν συναπτόμενοι , ανάγκη πασά έστι,

και όσα μετά τού ονόματος τούτου περί τήν άφθαρ-

τον έκείνην θεωρείται φύσιν νοήματα, κα\ προς εκείνα

ήμϊν τήν όμωνυμίαν κατά τό άκόλουθον γίνεσθαι. Ώς

γάρ τη μετοχή τοϋ Χριστού τήν τοϋ Χριστιανού προσ-

ροΓ Ιίιίειη ίη ευιη ευιη ίρβο εοι^υηβϊιιιυΓ : οηιηίηο Β ηγορίαν έσχήκαμεν , ούτω προσήκει κατά τό άκό

λουθον, κα\ πάντων ήμας των υψηλών ονομάτων τήν

κοινωνίαν έφέλκεσθαι. Κα\ κσθάπερ £π\ άλύσεως ό

τήν κατά τό άκρον άγκύλην έπισπασάμενος, τάς

συμφυώς έχομένας αλλήλων διά της μιας άν έφελκύ-

σαιτο* ούτως, επειδή τώ τού Χρίστου ονόματι συμ

φυώς Εχει κα\ τά λοιπά τών ερμηνευτικών της άφρά-

στου καΐ πολυειδούς εκείνης μακαριότητος , έπάναγ-

κες άν εΓη τόν τοϋ ενός δραξάμενον, κα\ τά λοιπά τώ

έν\ συνεφέλκεσθαι.

ιιεεεδδβ 651, αϊ πηίευιιφιε ιιπα ευιιι Ιιοε ποιιιίηβ

»•ΐΓοα ίηιηιοιΊαΙεηι ίΙΙ.ιιιι ικπιιμιμ εοηβίύβΓβηΙιΐΓ ίη-

ιβΐΐεείυδ, ρβΓ οοη$β<μκηΙί3ΐη ειιηι ίΙΙίδ ηυοα,ιιε ηο-

ΙιΊϊ εοωηιυηίο ηοιηίηίδ βίι. Γι εηίιη ραιίίείραιίοηβ

(Ηιιίϊΐί, ϋΙπΊϋΐίαηί βρρεΙΙαιίοηειιι ϋϋερίί δυηιυβ :

Ϊ13 ρβΓ εοηδοηιιβηβ εοηνεηϊΐ οιηιιίυπι ηυοιμιε δΐιΐιϋ-

ιιιίυηι ηοιηίηυιιι ηοβ 35εί8εει•ο οοιηιηυηίοηβηι 30

5οείεΐ3ΐβηι. Αε ηιιεηκκίιιιοιίιιιη ίη εαΐεηα ψιί εηιη,

ςυχ ίη εχΐΓβηιϊίαιβ 651, ειπ νίΐΐυηηι »ιΐι•αχοίι, 638

ηυ.36 εοηΐίηεηΐετ ίηΙεΓ 8ε οοΙκιίϊιιΙ, ρ6Γ υιΐίΐηι »ΙΐΓ3χεΐ'ίΙ : Ϊ13 ψιηιηιιιη ΟΐΓΪδΙί ηοηιίηί Γεϋ(|ΐΐ3 ςιιοιμιε

ί|ΐιί!)ΐΐ8 ίηε(Γ3υίΙί8 3ε ηιυΙιίΓοπηίί Πΐη υεηΐίΐυάο εχρ1ίε3ΐιΐΓ, ιιαιαι ;ι εοαχΓεηΙ ;ιΐιριε εοιψιηείΐ $υηΙ, ιιεεε8$β

ΓυβπΙ εαηι ςυί ιππιιιι βπ-ίριιεπί, ιιιιιι ειιηι ίρβυ ΓεΓιηυβ α,υοςιιε ;ιΐ!ι•;ιΙιειν.

8ί ςυίβ ί^ίΙιΐΓ ηοηιεη ηιΓηΙβιη ΟιτίδΙί βυιηαΐ, ςιι* Εί τοίνυν τό μέν όνομα τις τού Χρίστου ύποδϋοιτο,

λόγο 11Π3 ειιηι Ιιοε ηοηιίηε εοηίίϋεΓαηΙιΐΓ, νίΐα ηοη όσα οζ τώ ονόματι τούτοι συνθεωρεϊται μή δεικνύοι

εχρπιηαΐ ηεηαε ΓερΓΧβεηΙεΙ : Ϊ8 ηοηιεη ειηειιΐίΐιΐΓ, τω βίω, καταψεύδεται τοϋ ονόματος ό τοιούτος, κατά

ϊιιχΐ3 ρΓορΟϊίΙηπι 3 ηοΐιίδ κίιιιίΐίΐιιιΐίιιειιι ρι.ΤΜίιιιιιη _ τό προτεθέν ήμϊν υπόδειγμα, προσωπεϊον άψυχον,

ιιι.ιιιίιιιαιιι ηυηιβηχ ΓιςυΓΧ εοιιΓοηη.ιΐ:ιιιι ει 338Ϊ

ιιιίΐ3ΐ3ΐη βίπιίχ βρροηεηβ. ΡϊβΓΪ εηίπι ηοη ροίεβΐ

«ριίιι ΟΙΐΓΪ8ΐυ8 8)1 εί ]ΐ18ΐί1ί3, 61 ριΐΓΪΐ33, ει νεπΐ38,

:ιΐφΐε ειι]υ8νΪ8 ιηαΐί νίίαιίο, ηεηαε Οιη8ΐίαηιΐ3 εβ8ε

ροίεβΐ (ηιιϊ <]ΐιί(1επ) νεΓε ΟΐΓΪ8ΐί3ηυ8 3ί(), ηιιί ηοη

ίΙΙΟΓίιιη ιιοηι'πιιιιιι ςιιοπ,υβ εοηιιηιιηίοηπη εί βοείε-

Ιΐΐεπι ίη βεβε 08ΐεηαΉΐ. Οιιοο'ιιτ» 8Ϊευΐ ϋεΐίιιίΐίοηε

;ι1ΐίμιί5 ςιιϊιΐ ρ(.τΙ'ΙΐΓίΜΊ:ιιιίϋπιιιιιι ϋίμιιίΙίι•ι>ΐιΐΓ, (Ιεεία-

τβνβΓΪΙ : ιΙίεεηιιΐΗ ηιιο(Ι Οιπ$Γΐ3ΐιί$ηπΐ3 ϊίΐ ίιηί(;ιΙίο

ιϋνίικε ηαΐιιι;ο. Αε ιιειιιο (ΙβΓιιιίΐίοηί ΐαηςιιαιη ίιη-

ηιοιϋεχ ηθ8ΐΓ8Εηυε ηυηιίΐίΐβίειη η-.ιΐιίΓα; βιιρεΓβηΙί

οΙ)ΐΓ6εΐβΙ : ηοη εηίπι εχεβ88ίΐ 63 ΐιιιΐιιπιηι. Ν;ιιη βί

ιμιΐδ ρΓίιηαηι Ηοππηίδ ΐΌΐκΙίΐίοηειη εί δΐ:ιΐιιιιι εοηβί-

ιΙβΓϊνεΓΪΙ, (ΙορΓοΙκ'ΐιιΙιΊ βχ ΛοευηιεηΓίδ 8εΓΪρΙιΐΓ8β,

άνθρωπίνω χαρακτήρι μεμορφωμένον , περιθείς τώ

πιθήκψ. Ούτε γάρ τόν Χριστόν ϊστι μή δικαιοσύνην

είναι, κα\ καθαρότητα, κα\ άλήθειαν, κα\ κακού παν

τός άλλοτρίωσιν , ούτε Χριστιανόν Εστίν είναι ( τόν

γε αληθώς Χριστιανόν ), μή κάκείνων τών ονομάτων

τήν κοινωνίαν έν έαυτώ δεικνύοντα. Ούκούν, ώς άν τις

δρω τού Χριστιανισμού τήν διάνοιαν έρμηνεύσειεν,

ούτως ίρο^με\, δτι Χριστιανισμός έστι της θείας

φύσεως μίμησις. Κα\ μηδεις ώς ύπέρογκον κα\ υπερ

βαίνοντα τήν της φύσεως ημών ταπεινότητα διαβαλ-

λέτω τόν δρον • ού γάρ έξέβη τήν φύσιν ό όρος. Εί

γάρ τις τήν πρώτην κατάστασιν τοϋ άνθρωπου λο-

γίσαιτο, εύρήσει διά τών Γραφικών διδαγμάτων, δτι

ούκ εξήλθε τά μέτρα της φύσεως ημών 6 όρος. "Η τε

ςυοιΐ ύεΠηΚίο εχΐΓ3 ιηοιίιιπι ηοβίΓΧ ιΐίΐΐιιι ;« ε£Γ0δ83 η γάρ πρώτη τοϋ Μρώτ.ο^ κατασκευή κατά μίμησιν

ηοη δίΐ- Ν;ιιιι εί ριίιικι Ιιοηιίηίδ ΓιιΙιιίοηΐίυ 3(1 ίιηϊ-

ΐ3ΐίοηεηι Ώβί δίη^ίΐίίικίίηίδ βΓβΐ, Μο^βο ιΐε Ιιοηιίηε

ίΐ» ρ1ιί1θ3θρ1ΐ3η(ε, (Ιιιιιι :ιίι, < ΓεείΙ Πειιβ Ιιοιηίηεηι,

.ιοι-ιιηιΐιιιη ίπΐ3^ίηειη ϋεί ΓεείΙ ειιηι '* : » ει ΟΗγϊ-

δΐίαηίδίηί ρΓοΓεδδίο εβί, υΐ ηοιιιο ιίίΙικ•;ιΙιιι• αά

ρΐ'ίβ'ίηβηι ιΊ ;ιιιΐίΐ|ΐι»ιη ΓεΙίοίΟΙεηι.

δι ί^'ϊΐιιι- βηΐίςιιίΐυδ Ιιοιηο ϋεί δίηιίΐίίικίο 6Γ3(,

ΓυΓδίΐϊη Ηαικί ηϋδυπίαπι βΐ 3 ρΓοροδίΐο ηΐίοιιαηι

ίεείηιιΐδ (ΙεΟηίΐϊοηβπί, ςυί ίηιίΐβΐίοηειη «Ιίνίη» ηα-

ΙυΓ»3 ΟΚπδΐίβηίβηιυπι εδβε ρΓοηυηΙίαιιιυί. Ρι-οΓοδδίο

τής τοϋ θεού όμοιότητος ήν (ούτω τοϋ Μωϋσέως περ\

τού ίν^Ιρώποιί φιλοσοφήσαντος, έν οΤς φησιν, δτι

« Έποίησεν ό θεός τόν άνθρω-ον κατ' εικόνα θεοϋ

έποίησεν αυτόν >), κα\ ή τοϋ Χριστιανισμού επαγγελία

έστ\ τό εις τήν άρχαίαν εύκληρίαν έπαναχθήναι τόν

άνθρωπον.

Εί δέ τό άρχαϊον θεοϋ ομοίωμα ό δνθρωπος ήν,

τάχα οϋκ Εξω τοϋ σκοπού τόν όρισμόν πεποιήμεθα ,

μίμησιν θείας φύσεως τόν Χριστιανισμόν είναι άπο-

φηνάμενοι. Ή μέν ούν ΰπόσχεσις τής προσηγορίας

'• Οεη. ι, 27.
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οΟτω μεγάλη. Καιρδς δ' άν είη διασχοπήσαι, εί τδ Α ψΐητ βρρβίΐβΐίοηϊδ ϊΐα ηΐ38ιΐ3 631. Νοη βΐίβηυηι

μη ούτως έχειν κατά τδν βίον, άκίνδυνόν έστι τώ

προδαλλομένω τδ δνομα. Γένοιτο δ' άν έξ υποδειγμά

των σαφές τδ {ητούμενον Ύποκείσθω τις γραφικήν

έπαγγελλόμενος τέχνην, γενέσθωδέ τούτω πρόσταγμα

του κρατούντος, τοις πόρ^ωθεν άπ:υκισμένοις χάρα

ξα! την της βασιλείας μορφήν. Εί τοίνυν ειδεχθές τι

χαΐ δύσμορφον είδος επί τού πίναχος διαχαράξας, ει

κόνα βασιλέως τήν άσχήμονα ταΰτην μορφήν όνομά-

σειεν • άρα ούκ είκδς άγανακτήσαι τήν έξουσίαν, ώς

τοΰ αρχετύπου χάλλους δια της κακής εκείνης γραφής

έν τοις άγνοοΰσιν ύ6ρι£ομένου ; Οίον γάρ επί τής

εικόνος τδ είδος δείχνυται, τοιαύτην ανάγκη χαΐ τήν

άρχέτυπον νομισθήναι μορφήν. Εί ουν θεοΰ μίμησ(ν

τον Χριστιανισμδν δ δρος φησ'ιν, δ μήπω δεξάμενος

ααίβηι βΐ ίιιίβηιρββιίνυιιι 'μια Γαβι-ίΙ «ΙίδρίοβΓβ, 3η

ηϊΐιίΐ πι Ιιοο ροι-ίοιιΐί δίι βϊ ςυί Ιιοο ηοηοη ρΓχίεη-

όίΐ, 8Ϊ β]υ8 νίΐί ΙαΙίδ ηοη δίι. Εχ βίηιίΐίΐυάϊηίΐχΐδ

3ΐιΐβΜ ρΐαηιιπι ηοο'ιβ 30 ρβΓδρίουυηι ΓυεπΙ ίά ςιιοιΙ

αηχπιηυβ. ΡοηβΐυΓ 3ΐία.υίδ β888, φιί 3Γΐβω ρϊιι-

(βιιϋί ρΓοΟίβαΙϋΓ, ιιΐφιο ΙιηιΌ ϊιηροΐίΐΓί 3 ιηββϊ-

δίΓβΐυ, υΐ ϋδ αοϊ ρΛουΙ ΙιβΙήΟηί, Γβ^Ίβ ϊιηββϊηβηι

δοιιΐραΐ. δι ϊ^ΊΐιΐΓ ΐυιρβιιι αΠιμιαπι 3ε (ΙβΓοηηβιη

δροοΐβηι ιιι Ιιιΐιιιΐιι δΟΐιΙρΟηι ϊιιιβςίηοηι ΓΟβίδ ίιιϋβ-

εοΓ3ηι οιι πι Γοπηηιιι ποιιιίιιιινοπΐ, αη ηοη νβπδίηιίΐβ

ε8( ίικϋι,ΊΐίΐΐϋΓίίΐη ε&8β μοίβδΙ.Ίίοιη, φιοιΐ ριιΐοΐιπ-

Ιυϋο ρπηοίραϋδ ρΓορίεΓ ιηιιΐιπιι ίΙΙιιπι ρίοΐιιπιιιι

νίιυρβι-βΐιΐΓ ϊηΐβΓ ϊ£ΐΐ3Γ0β ? Οαβίίδ εΐιίπι ίη ϊηιββίηο

8ροοϊβ8 οδίεηύίΐιΐΓ, Ιβίεηι εΐίηπι (οπηαηι ρΓϊηοϊρα-

('.Ιιπϋΐίιιιιίϋΐιιιιιιι Πει ίηιίΐ3ΐίοηοιη ε83ε όϋοίΐ, ςιοΐοηι

νίΐαηι, (ΐικιηι ]ιι\ΐ.ι ίηιίΙβΓιοηοηι ϋοϊ Ινηιΐπΐ'ϊ ιτοιϋΐιιιιι

εβί, ϊηίοΓ ηοδ νίϋεπί Ϊ8 ςιιί ηοικίιιπι ΐίΐΥ8ΐοιϋ πι-

Ιίοηειιι βοοορβηΐ, Ιαίε ηοδίπιηι αυοα,υο ηυιηεη 085υ

ονίίΓπιιιιΙιίΙ. Ιΐιιιμιι: δίιμΓκΙοιιι οιηηΐδ Ιιοιιΐ εχεηιρία

νίϋβπΐ, Ιιοπιπιι οιοιΙιΗ 633ε ιπιιιιοη, ςιιοιΐ νεηοτ3-

ιιπιι ; δ'ιη ίΐηΐΓΐη βΐίυ,ιιίδ 30οοΙί1)ΐΐ8 ο!)ΐιοχίιΐ3 30

1ΐ63ΐΪ3Γυηι βίιηίΐίβ ΓυβΓΪΙ, 31ςυε αΐϊαβ πι Αΐΐοβ ίιίοιι-

Γιιίοιη 3θ'βεΐιΐ3 ΙιβιΐδίοπιιοΙιιι•, ιιιιιΐΐιικφιο ΓοΓβπιηι

Γογπ)33 ηιιιΐιι ιιι 3ΐ(]υβ ίηβοηϋ ίιιιιηιιιιϊΐιιΐυ ίικΙιι.Ίΐ

εί ΙΤρΐΊ080Ι1ΙθΙ (Γ8Γ38 Ι'ΙΐίΐΙΙ ρΐΐΐΐΐϋ νίΐΙΟΙ'ε ΙΪΟΟΐ 113-

Ιιιπι.' ιιοκΙγλϊ (ΙορπιναΙ:»! νίΐϋβ ΐιιΓοΐΊΐι:ιι•ί), αΥίικΙο,

ΟιπδΙίβηυιιι Ϊ3 8ε ηοιιιίηοΐ, ηοηιίηε ί§ηθΓ3ηΐο,

τ,υ μυστηρίου τδν λδγον, οίον αν ήμϊν Γδη χδν βίον Β |βΙΙ. εχΪ8ΐϊαΐ3ΓΪ ιιεοβδδε ε81. ΟυοοΪΓ€3 3Ϊ άεβιιΐΐΐο

τον χα^ μίμησιν θεοΰ χατορθοΰσΟαι πεπιστευμένον,

τοιούτον ημών χαΐ τδ θείον οίήσεται. "Ωστε εί μέν

ιταντδς αγαθού υποδείγματα βλέποι, άγαθδν τδ Θείον

είναι πιστεύσει τδ παρ' ημών σεβαζδμενον • εί δέ τις

εμπαθής εΓη κα\ θηριώδης , άλλοτε πρδς άλλα πάθη

μεμορφωμένος θηρίων έν τώ ήθει μορφάς φτ\ρία γάρ

άντικρυς Ιστιν ίδεϊν ταΐς τής φύσεως ημών παρατρο-

παΐς^ έμμορφούμενα } , έπειτα Χριστιανδν έαυτδν ό

τοιούτος δνομάςοι, φανερού πάσιν δντος,' δτι ή ύπό-

βχεσις τού δνδματος μίμησιν θεού επαγγέλλεται•

νεχτδν έν τω ίδϊω βίψ τδ πεπιστευμένον παρ' ημών

θείον έν τοις άπίστοις ποιήσει. Διδ καΐ άπειλήν τίνα

φοβερωτέραν ή Γραφή τοις τοιούτοις επαγγέλλεται, , _

λέγουσα• « Ούα\, δι* οδς τδ δνομά μου βλασφημείται Γ ςικκΐ ε]ϋ8 ηοιυϊηϊί ρΓοΓεββ'ιο ίηιϊΐ3ΐίοηεηι ϋβί ροΙ-

έν τοις Εθνεσι! » Και μοι δοκεί πρδς ταύτην μάλιστα

τήν διάνοιαν οδηγών ημάς δ Κύριος, τούτο πρδς τους

άκοΰσαι δυναμένους ειπείν , δτι ι Γίνεσθε τέλειοι, ώς

καΐ ό ΙΙατήρ υμών ό ουράνιος τέλειδς έστιν. ι Ό γάρ

Πατέρα τών πεπιστευκδτων , τδν άληθινδν δνομάσας

Οατέρα, βούλεται πρδς τήν ένέκείνψ θεωρούμένηντών

αγαθών τελειότητα και. τους δι' αύτοΰ γεννηθέντος

δμοίως έχειν. Έρεϊ; οίν μοι• ΚαΙ πώς άν γένοιτο άν-

θρωπίνην ταπεινότητα πρδς τήν έν τώ θεώ χαθορωμέ-

νην μακαριότητα έπεκτείνεσΟαι,ώς αύτόΟεν τώ προσ-

τάγματι της αμηχανίας προφαινομένης;Πώςγάρδν

γένοιτο δυνατδν, πρδς τδν έν ούρανοίς δμοιωθήναι τδν

γήϊνον, αυτής τής κατά τήν φύσιν διαφοράς δει-

χνυούσης τδ άνέφιχτον τής μιμήσεως ;Έπ' ίσης γάρ

είναι άμήχανον, τψ τε ούρανίω μεγέθει καΐ τοις έν Ο ίη ϋεο οοηβρΐοΐΙϋΓ ϋοβίΐίικίίηειη εηϊΟΙιΐΓ, ςυαβϊ

Ιίΐ'οιιΐιΐΓ, ριτ νίΐιιιιι 3113ΜΙ «ίΐϊοϊοΐ, ιι ι ςιιοιΐ 3 ιιοΐιϊε

ΓΠϊιΙίΙιΐΓ 683ε ηιιιιιειι, ν'ιΙιιριιΐ'ιΊιιΐ' 30 η'ρι•ε1ιειιι1;ιΙιΐΓ

ϊιιΙογ ίιιΠιΙίΊοδ. ί)ίΐ;ιιι)ϋ1)Γ0ΐη 5οηρ1ιΐΓ3 ηηοιρκΐ Ιίΐί-

1)118 30ΓΪΟΓ03 30 ΙΟΙΤίΙήΙΐΟΓΟδ ()110(ΐ3Ι11ΙΙ10(1θ 11111133

(Ιεηιιηΐϊιιΐ, (Ιιιιιι ιΐίοίΐ : « Υιι;, ρτορίεΓ ηυοδ ηοηιΐηϊ

ιιιοο (ΐΙ)ΐΓοιΐ;ιΐιΐΓ πιΙογ 8011103*. > Αο ηιίηί νϊϋοΐιΐΓ

3(1 ΙίΛΙΙΟ Ι113Χ1ΙΙΙ0 80Ι1ΐ011ΐί3Π1 61 ίΐΐΐοΐΐοοίΐΐΐΐΐ Π03 «ϊ II—

00118 ϋοιιιίηιΐϊ ϋΐιιιΐ ιΙίχ!880 3(1 β08 ηιιϊ ιιιιιϋιο |Κ)10-

Γ3ΐιΙ : ι 5ίΙΪ8 ρεΓΓβΟΐϊ, ίίοιιΐ εί Ριιΐον Υ08Ι ΟΙ' 0ΟβΙβ3ΐί3

ρβΓίοοίιιβ 031 '. ι Οοί εηΐιιι ΡβίΓειη εοιυιη ςυί ογο-

ιΐυοπιηΐ, νοηιιιι ρηΐΓβιη ιιοιηϊηπνίΐ, νιιΐι εΙΪ3ηι β08

ηιιί ροΓ ϊρβιιιιι βεηϊΐί βυιιΐ, Ιχιηοηιηι ρειΤεοΐΐοηϊ ηικο

ίη ΠΙο 8]κ.Όΐ;ιΐιιι• δίηιΐΐΐβ 6830. Οίοοκ ί^ίΐηΐ' ιιιΊΙιί, Κι

(|ΐιί ΠβΓΪ ρο88ίΐ, ιιι 1ιυιηϊ1ίΐ38 Ιιιιηιιιηιι 3(1 ο.ιιη, «ιιι.ο

αύτψ χάλλεσι τήν δψιν παρισάζεσθαι, κα\ τδν έκ γής

άνθρωπον τω ούρανίψ δμοιούσθαι θεώ. 'Αλλά σαφής

δ περ\ τούτου λόγος • δτι ού τη φύσει τη θεία τήν

φύσιν τήν άνθρωπίνην συγκρίνεσθαι κελεύει τδ Εύ-

αγγέλιον, άλλα τάς άγαθάς ενεργεία;, καθώς άν ή

δυνατδν, μιμείσθαι τψ βίψ. Τίνες ουν είσιν αϊ παρ'

ημών ένέργειαι πρδς τάς τού θεού ενεργεία; ομοίως

έχουσαι ; Τδ πάσης κακίας άλλοτριούσθαι , χαθώς άν

ζ δυνατδν, έργω τε κα\ λόγω καΐ διανοία τών παρ'

αυτής μολυσμών χαθαρεύο•;τας• τούτο μίμησίς έστιν

ώς αληθώς τής θείας τε και τής περί τδν ούράνιον

θεδν τελειότητο;.

* 153. ιιι, δ. • ΜαΙΙΙι. ν, 48.

ίη ίρδο νίιΐοΐίοοΐ ρποοορίο, γοι ςυχ ΓιογΊ ιιοιριοιιΐ,

ροιρ1οχ'ιΙ;ΐ8 ηΐιιιιο (ΙϊΙΓΐ0ΐι1ΐ38 οιιΓιικ'31 61 ιιρριππιΐ'.'

^ίΐί 0111111 ΠιΊ'ί ρ03311, ΙΐΙ Ι0ΠΌΙ1115 8Π1ΐίΓΐ8 ΙϊΐΐΙ 01 <|1Ι!

ίη 0Ο31Ϊ3 081, οιι ιη 03 (|ΐι;ι; ίη ιΐ3ΐυΓ3 οοη5Ϊ81ίΐ ιίϊΓ-

Ιοι•οιιΐί;ι 03ΐειΐ(ΐ3ΐ Ιίοΐ'ί ηοη ρο33θ, υΐ ϊιιιίΐιιικίο ςιιΪ3

οο υβηυο ον;κΐ3ΐ? .Ί'^ιιιο οιιϊιιι Ιίοΐ'ί ηοη ρο38θ, ιιΐ

νοί 0(ο1ο5ΐί ιικι^'ΐιίΙυιΙΊιιϊ, οι ι•ϊ <μιι« ίιιίΐιί 681, ρυΙ-

(■ΙιιίΙικΙίιιϊ Γιιΐ'ίι' (|ΐιί8ρϊ:ιιιι 3ι1ιοΐ|ΐιοΙιιΐ', νοί Ιιοιιιιι ΙΟΙ'-

1ΌΙ1ΙΙ8 ΟΟΟίββΙΪ Ι)θ0 338Ϊΐηί1θΙΙΙΓ. 5β(1 ρι•Γ8)Γΐ(Ίΐ:ΐ Ιιικ:

(Ιο π; οΐ'ιιΐίο 081, ηι'ιιΓιπιιτι ((ΐκιιΐ ηοη οιιιη ηϊΐυτ»

ιι;ιΙυΐ'3ΐ)ΐ, Ιιιιπι.ιιιαιιι ίικ|ΐΐ3:η, οιιιη ιΐίνίιιιι οοηιρ.ιιικ ί

] ιι1)03ΐ Εναηξοίίυαι, 50ΐ1 1)θΐι;ΐ5 3θ1ίοηο8, ο,ιιοαιΐ ο]ιΐϋ
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ίΐοπ ροδβίΐ, νίνβηϋο ίπύίαιΐ. 0.•,ι:εηαηι ^ϊιιιγ 8 ηοΐιίδ ρι•οί!είδειιηΙιΐΓ αοΓιοηβ», φ>5ε ϋεί βεΐίοηυη-, δίπιίΐεδ

δηηΙ? Αϋοιηηί νΐΐίοβϊΐαΐβ ακιιιβ ηΐϊϋιίί, φΐ03(1 φδ (ίειϊ ροδδΚ. εβδθ βΐίεηοδ, αΚιυβΗΐ) ρ]ιΐ8Ϊηςυιη3ΐιοηι1)Π8,

ΐιπη οροΓβ, Ιιιηι «βπτιοηβ, Ιιιηι ηιεηΐε ναειιοβ αε ριίΓΟδ εδδε, ίά ΓβνβΓα ά'ινϊηκ ει ε]ιΐδ ς«* είΓεβ οαϊΐββίοιιι

Ι)ευ ιι δρεοΐαΐυΓ, ρ2ΐ•Γεεΐίοηίδ ϊηιίΐαΐΐο βδΐ.

Νοιι βηίιη πιίΐιί νΊϋβΙατ Ενηηββϋιιηι εΐεηιοηΐιιιη Α ΟΟ γάρ μοι δοχεί τδ στοιχεϊον τοΰ ουρανού, χαθά-

γοβΙϊ Ιβηαυ.ιηι δθρηΓΒίαιη φιοϋίΐ»™ άοηιίείΐίιιηι Οεί περ τι χεχωρισμένον ενδιαίτημα θεούι λέγειν τδ Εύσγ-

ΐΙίΟβΓΟ, (ΙϋΠΙ ]ϋ1)εΙ 1108 ίΐ3 ρΒΓΓοΟΙΟδ Οδδβ δίίΊΙΙ 008-

ΙηδΓιβ ΡαΐοΓ ρι:ι Γΐ'.ιΊιΐϋ εβί, ςιιίρρβ ευπι ηιιηιβιι αΜνί-

ι:ιιιη ίη οηιιιίϋιΐδ εχ «φι» βίΐ, ει ρει• οηιηειη ίΐϊάεπι

ίτεαίιίΓαιη ρβπιιεεί ηΐηιιε ρεΓνβάηΐ, ει ηϋιϊΙ, φιοά

ηΐ) εηΐε $ορ:ΐΓ.αιιιιι β'ιΐ, ίη εβδεηΓιη ηιαηεΓΟ ροδδίΐ,

8.001 3Η]ΐιο1)ίΙίΙοΓ ρ:π'ί'|Μΐ? Γβΐίοηε ηε ηιοιίο ιιηβηι-

φιηιηηυε τεπι ιιιιΐιιπι (Γινίιο α;ηρ1εεΐ3ΐι»Γ εΐ βΙΙίη-

831, οιηηίβ νΐ εοηιρΓεΙιεηδϊνβ ϊιιίτα ββ εοηΐίπεηδ

«Ιφΐε οοεΓεεηδ : ςιιβηιαάιηοϋιιιη ΡΐΌρΙιεΙβ ςιιοςυε

γέλιον, έν οΓς προστάσσει τελειοΰσΟαι ημάς, χατά

τον έπουράνιον Πατέρα ■ 6ιοτι τδ θείον χατά το ίσον

έν παβίν έστι, χαΐ δια πάσης ωσαύτως διήχβι της

κτίσεως, καΊ οϋδεν άν χωρισθέν τού δντος έν τώ είναι

μένοι, άλλ' όμοτίμως έκαστου των δντων ή θεία φύ

σις εφάπτεται, πάντα τή περιεκτική δυνάμει έντδς

εαυτής περιείργουσα• καΟάπερ κα\ Προφήτης τούτο

παιδεύει λέγων, δτι Καν έν τω ούρανώ γένωμαι τή

διάνοια, καν τά ύπίγεια τφ λογισμώ καταδυείς έξ-

Ιιοε αΌεεί, αΊεεηβ : δίνε ηιεηΐε ΙΊιει-οίη εοείο, δίνε Β ετάσω,χάν έπι τά πέρατα των δντων τδδιανοητιχδν της

ψυχής επεκτείνω, πάντα δρω τή δεξιά σου περικρατού-

μβνα. "Εχει δέ ή λεξις τούτον τδν τρόπον ι Έάν

άναβώ εις τον ούρανδν, σΰ ει εκεί• ει καταβώείς τον

άδην, πάρει. Εί άναλάβοιμι τάς πτέρυγας μου κατ*

δρΟρον, και κατασκηνώσω είς τά έσχατα τής θαλάσ

σης • καΐ γάρ έκεϊή χείρ σου οδηγήσει με, κα\ καΟ-

έξει με ή δεξιά σου. > Ούκούν εκ τούτων έστι μαθεΐν,

τ6 μή άφωρίσθαι κατ" έξαίρετον τώ θεώ την ούράνιον

οΓκησιν. Άλλ' έπεί γε έπίσταται καΟαρεύειν κακίας

ή άνω λήξις ( τούτο πολλαχή τής αγίας Γραφής πι-

ρασημηναμένης ήμϊν βι' αινίγματος), κα\ τή κάτω

ταύτη τή ϋλωδεστέρα ζωή τά κατά κακίαν ενεργείται

πάθη, ώδε τού εύρέτου τής κακίας δφεως περ'ι τον

γήίνον β£ον ίλυσπωμένου κα\ έρποντος, καθώς φησιν

8Ϊ0ΓΪ ηΐ3ΐβΠ3 εοηη;>ΐ3 8δΙ νίΐπ, ε» φι* εχ νίΐίοδί- € ° λόγο; περ\ αυτού έν αίνίγματι, δτι επί τδ^ στήθος

κα\ τήν κοιλίαν πορεύεται, κα\ γήν σιτεϊται διαπαν-

τδς. Τούτο δέ τό τε σχήμα τής κινήσεως ήμϊν ερμη

νεύει, χα'ι τδ τής βρώσεως είδος ■ δτι γήινος ούτος και

κατφκισμένος βίος έστ\ν, δς τήν έρπηδόνα τής πολυ

τρόπου κακίας έφ' εαυτού δέχεται , καΐ τροφή τοΰ

έφίρποντος αύτον θηρίου γίνεται, υύκοϋν δ τδν ού

ράνιον μιμείσθαι κελεύων Πατέρα, των γηίνων πβ-

8ΐιυΐειτ3ηε3 εο@Ίΐ3ΐΐοηε ρειιείΓοηβ δεπιΐβΐυδ ΓυεΓΟ,

.'ίνε αιΐ ΐοΐ'ΐΐΜΐιοδ Γϋππη νΐπι ηηπιιχ οοςϊΙαΙΐνΛπι εί

ίιιΐΗξϊηΑΐϊν.Ίηι εχΙεηϋεΓΟ, οπιιιϊα νΐ<1οο (ΙεχΙεΓβ ΐυ»

<:υιηρΓεΙΐΜκ1ϊ. ΌΐεΓιο βυΐεη) »ά Ιιυηε πιοιίϋηι δεδε 1ΐ3-

1>ιΗ : ι 5ί ΑδεβικΙεΓΟ ίη εοείιιπι, πι ίΙΙίεεβ; δι ϋεδεεη-

ύεΓΟ Μι ϊηΓίΊΊίπιιι, ρΓ3?&Ιο εδ; δι δΐΐδΐιιίεπι βΐ.ΐδ ιη(Ό8

3(1 ϋϋιιπιΐιιιιι, ει (ΙίνοΓίεΓΟ αά εχίΓεηιβ ηκιτίδ, εΚΊΐίιη

ϋΐίε ηιπηιικ Ιικι (Ιεϋιιεεί ηιο, ει άκχίερα Ιιιλ ιηε (1ε-

Ιίηε1)ίΐ *. • Ι^ΪΙιιγ εχ Ιιίβ «ΙΊδεεΓε ροδβυιηυδ ηοοι! ηοη

ρεευΙίβηΙεΓ εεείεδίίδ 1)3ΐ)ίΐ&Γιο Πεο 8ερ3Γ3ΐΛ 3ε

(1εδ1ίΠ3ΐ3 δίΐ. 8ε(1 (•,Π(ΙΙΐί;ΐΙ11 δΙίρεΓΠ» Π311ΙΓ3 3 νί-

Ιίοδίΐαίε εί Π)3ϋΐί3 ριπή εδδε δοΐεΐ (ιηιιΚΊβ ίη Ιοείβ

Ιιοε 5θΓΪρΐιΐΓ3 83ηεΐ3 ηο1;ίδ δί^ηίΠεαηΐε ρεΓ βιιιΐιβ-

β«8 εί Ίηνοΐυεπι), εί 31) Ιιηε ϊηΓβπηη, (|ΐΐ35 εχ ει-ίδ

ιαΐβ εχδίδΐυιιΐ ηι:\1» (Ιε^ί^ηηηΐιιΐ', ευηι Ιιΐε ίηνεηΙυΓ

νΐΐίθδίΐ3ΐΪ8 3ηςυίδ οϊιτη νίι»ηι Ιεπ'ρηηιιι εετρηΐ 31-

(|«ε νοΙνβΐυΓ, φΐοηΐ3ίΙΐ(ΐο(1υιη άε εο ρεΓ νεΓΐ).ι 1εεΐ3

)ηνο1πΐ3ηιιε (Ιίείΐ 8εηρΐιΐΓ3, ηικκΐ βυρεΓ ρεείιΐδ 3ε

νεηίΓειη αηηΐιυΐοΐ, ει 1επ•3 νεβεβίοΓ δειτιρρΓ * ( Ιιοε

αιιίειη Ιιιηι Π«υι•.ι ιηοΐυδ, Ιιιηι ξεηυδ είΐιί ηοΐιίδ εχ-

ρΓιεβΐ, ςιιοιΐ Ηκε ΐεΓΓεηβ ει ΊηΓβΓηβ νΐΐα βίΐ, ςυίε

ιερΐ3ΐϊοηεηι ππιΙΙίΓοπιιίδ νίΐίοβϋβϋβ ίη δεδε βϋπιίΐ- Οών καθαρεύειν κελεύει , ων ή άπόστασις ου οια

Ιίΐ, ει ('ϊΐιιΐδ ΪΓΓερεηΐίδ ίη γηπι 1)ε8ΐίχ Οι) : ϊ^ίΐιιι• ιριϊ

ϋοείεδίειη 1';ιΙιί•ιιι ]:ι1η:Ι ίιιιίΐ:ιιΊ, 3 ΐειτεηϊδ 3ΐΓεεΙί1)ΐΐ8

νβεβΓε βε ριιπιιη εδ$ε ]ιι1εΐ : ςιιοΓυηι νίΐ.ιιίο ηοη

ηιυΐβΐίοηε Ιοεϊ, βεϋ εχ 1ϊ 1κ•ι•:ι νοίηηίαίε 3ε δθΐ3

αιιΊηιί άεδίΐηβΐΐοηε ίίι. Οιιυείΐ'εη δι ιιαίυτα Ϊ13

οοιηρηΓ.ιΐιιηι βδΙ, ιιΐ 8θΙο ιτιοΐπ ηιειιΐϊ» εί ηρρειίΐα 3

ιιι:ι1ο 3ΐΐεηεηιιΐΓ, ηίΙιίΙ 1»1)0Γ)0δΐιιη ηοΙ)ίδ ρΓχείρίΙ

εν3ΐι^ε1ίειΐ8 βΡΓπηο. Νεηιιε ειιϊηι ΙβΙοτ εο^υιιοΐυδ

εδί 3ΐΓεεΐΐοηί εί βγοΌπ ιηεηΐϊδ, βεά ΙίοεΙ ηοϋίδ α!)8-

ςυε ηΐΐο ηε^οΐίο ο,υοευηηυε νεϋηιυδ ρερ εο^ϊΐη-

Ιίοηεδ 3εεε(1εΓε. Ιΐβφΐε νοΙεηΓι Γαείΐε εβι, εοβίεδίεπι

νίΐ33 ΐΓΒα'αεΙΐοηεπΊ νεί ίη ιβγγβ ΙιαυεΓε, δι ςυεηιηιΐ-

ιηοϋιιιη Εν.ιιΐζεΓιιιηι ρπεκοπίιίΐ, ε(βΙεδΐί3 δ»ρΪ3πιιΐ8,

εοείεδίίϋιΐδ ΒΠίείβηιυΓ, ει ίη ΙΙιεδηυτΊδ εοοΙεδΐί!)ΐΐδ

νΪΓΐυΓίδ ιΐίνίΐϊηδ ό('ροη3π»ιιβ. Ιιΐφΐίΐ εηίηι . < Νε

εοιίβεΓίιε νοΙ/ιβ ΙΙιεδπιίΓΟδ ίη Ιεπ3, βεα" εοη^τε^Λίε

11ιεδ3ΐΐΓ08 ίη εοκϋδ ιι1)ί ηεφίε Ιίηεβ ηρφίε χπι^ο

εοΓπιιηρίι, ηεφίε ΓϋΓεδ ρειΤοιΙίυπΙ εί ΓϋΓβηΐιΐΓ '. »

τοπικής μεταβάσεως, άλλα διά προαιρέσεως ενερ

γείται μόνης. Εί ουν έν μόνη τή; διανοίας ορμή χατ-

ορΟοϋσθαι πέφυκεν ή τού κακού άλλοτρίωσις , ουδέν

έπίπονον ήμϊν 4 ευαγγελικός έγκελεύεται λόγος. Ουδέ

γάρ βυνέζευχται κόπος τή τής διανοίας ορμή, άλλ'

Ιξεστιν ήμϊν άπραγματεύτως, ο-ηο^-πζρ άν θέλοιμεν,

0 δι' ενθυμήσεων παραγίνεσθαι ■ ώστε τήν ούράνιον

διαγωγήν ίάδιον είναι τώ βουλομένο.) χα\ έπ\ γήί

εχειν, καθώς ύφηγείται τδ Εύαγγέλιον, έν τώ φρονείν

τά ουράνια, και τοις έκει Οησαυροίς τδν τής αρετής

πλοϋτον έναποτίθεσΟαι. € Μή θησαυρίζετε » γάρ,

φησί, ι θησαυρούς έπ\ τής γης, αλλά θησαυρίζετε

θησαυρούς έν ούρανοϊς , όπου ούτε σήί, ούτε βρώσις

αφανίζει, ούτε κλέπται διορύσσουσι κα\ κλέπτουσιν.ι

Ενδείκνυται δέ διά τούτων, τδ μηδεμίαν τή άνω ζωή

φθαρτικήν τής μακαριότητος έμπολιτεύεσθαι δύνα-

μιν. Ό γάρ έπ\ λύμη τού τήδε βίου πολυειδώς τήν

ποικίλην εαυτού κακίαν κατά τής ανθρωπινής ζωής

* Ρδ3ΐ, εχχχνιιι, 8 εςς. ' Οειι. ιιι, 1Ί. β ΜηΙΐΗ. νι, 19 ; Εοε. χιι, 53.
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ενεργών, ήτοι σητδςτρδπον ταΐς διανοίαις έντίκτεται, Α Ο.πΐΙιυδ νοΛΐδ οδίοηιϋΐ ςαηϋ ηιιΙΙα νίβ, φι.τ 1)εαιι-

άχρειών το μέρος ώπερ άν έμφυή• ήτοι διά της βρω-

τ.κής τε κα\ άφανιστικής δυνάμεως, ει μη ταχέως

άποτιναχβείη τοϋ μέρους , προς τά παρακείμενα

μεθέρπων , διαφθοράς Γχνος, οΓς αν έμπελάση, δια

της κινήσεως ένσημαίνεται • ή, εϊπερ τα έντδς ασφα

λώς έχοι, δια τών έξωθεν περιστάσεων έπιβουλεύει.

"Η γαρ δι' ηδονής τον θησαυρδν της καρδίας έτοιχω-

ρύχησεν , ή δι' έτερου πάθους κενόν της αρετής τδ

τήί Ψυχήί δοχεΐον έποίησε , θυμϋ ή λύπη ή άλλω

τινί τοιοΰτω πάθει τδν λογισμδν ύποκλέψας. ΈπεΙ

ουν έν τοϊ; άνω Οησαυροϊς, ούτε σήτα φησιν, ούτε

βρώσιν δ Κύριος γίνεσΟαι , ούτε την άπδ τής κλεπτι-

κής κακίαν διδάσκουσαν ταϋτα, άπερ ύπενοήσαμεν*

έκεϊ μεταΟετέον την έμπορίαν, έν 7; τδ Οησαυρίσαι οίι

Ιιιιΐίιιοιιι ίΙΙίΐιιι ευπΊΐιπρεΓε ρο&5ΪΙ, ίη ί:ΐ|κ'Π!:ι ν'ιία

νβΓ80ΐυτ. Νλπι ϊ Ι Ιο ςιιϊ «ιΐ οοΓΓυρίοΙηπι ει ρβΓπϊ-

οϊοιπ Ιπψΐδ νΐΐίβ ιιιιιΙιϊΓβπηιη ιηιιΐΐίδηιιε ιηηιΐί*

νοπηπι $υαηι ηιαΗιίαιη α(ΙνοΓ8ΐι$ ηιιιηαηαηι νϊΐηιη

εχβΓΟΟΐ, νεΙ Ιίηε.ν ίη ηιοάΊπη ΠΊεηΙίοιίδ ίηηηβεϊΙπΓ,

ραΓίοιη ειιίοιιηφιε ΐηΙιΕδεπί ίηιιΐίίειη πίΜι-ιικ ; νεΙ

ρΟΓ νίηΐ ΟΟΓΓΟδϊνβηΐ οΐ οοΓΓυρίϊνΛΐη , ηϊβί εεΙεπΙΟΓ

(1β ρατίβ φΐιιηι Ϊην3$επ1 βχειίδδΐΐδ Γυεπί, .\(1 ρπ>-

χίηιη ψιχη,ηε δενρεηαΌ ρΓΟ^Γβάίβηδ, α,ιΐίΒΟΐιιιψιβ

ηιονεηάΌ 86 οοηΐίββπΐ, ϋβ νεδίϊϋϊιιηι εοΓπιρΙίο-

ιιίδ ϊηιρπηιίΐ ; νβΐ βί ϊηΙοποΓ» Γιηηα 30 Ιαΐη δίηΐ,

ΡΟΓ 8X1017138 (ΜΓΐ';ιιιΐϋΙ;ιιιΙί;ΐδ ίΐ)5Ϊ<ϋ3ΐυΐ•. Απί εηϊηι

νοίιιρίαίε ρει-ΓοάίεηιΙο εοπϊίδ Ιηβββυπιηι ΐηναιίϋ.

»υΙ ρβΓ αϋυιη ;ι Γίο< Ι'.ιιιι βχ 3ηϊηΐ3ΒΓεοερΐ3ειιΙο νΪΓΐυ-

μόνον άσυλόν τε κα\ άμείωτον εις άε\ διαμένει, άλλα Π Ιβιυ εχϊηιϊΐ, νβ! ϊτα, νεΙ ΙπδΙίΐϊβ βί ϊη{[ΟΓΘ, νεΙ 3ΙΪ3

καΛ σπερμάτων δίκην, ΐπ\ τδ πολλαπλάσιον κατεργά

ζεται την έπαϋξησιν. Χρή γάρ πάντως τη φύσει τοϋ

την παραχαταθήκην δεχόμενου μεγαλύνεσΟαι τήν άν-

τ.'δοσιν. "Ωσπερ γάρ ήμεΐς κατά τήν εαυτών ενεργούς

μεν φύσιν, πτωχά προσάγοντες διά τδ πεφυκέναι

τοιούτοι • οΰτως είκδς, τδν έν παντ'ι πλούσιον δντα,

α πέφυκεν έχειν, ταύτα τοις προδεδωκόσιν άντιχαρί-

ζεσΟαι. Μηδε\ς ουν άθυμείτω, τά κατά τήν έαυτοϋ

δΰναμιν τοις θείοις Οησαυροΐς συνεισφέρων, ώς πρδς

τδ μέτρον, ων δέδωκε, κομιούμενος, άλλ' άναμενέτω,

κατά τήν έπαγγελίαν τοϋ είπδντος δτι μεγάλα τών

μικρών άντικαταλλάξεται , ουράνια μέντων γηΐνων,

άΐδια δέ τών ώκυμίρων διαμειβίμενος ' α τοιαύτα τή

φύσει εστίν, ώς μήτε διάνοια δυνατδν είναι ληφΟή

Βίηιίΐΐ (]ΐΐ3ρϊηηι ρει-ΙιΐΓββίϊοηε βί αΓΓοοΙιι Γηιϊοηεηι

ΜίΙκΙιιεεηδ. Οιιοηί3πι ϊ§'ιΐιΐΓ ϋοηιϊηιΐδ ϊη βυροΓίιϊδ

Ιΐιββαυπδ ηε.ηυβ Ιίηβηηι ηεςιιε βΕΓυ^ίηοηι ιηηβδοί

(ΙϊοϊΙ, ηβςιιβ 3ϋ 3Γΐβ ίιΐΓβηιϋ ηι;\ϋ(ϊ;πιι ϊηβδδο, η»*

ιίοιτηΐ ο;ι (]ϋίβ οοιιιπιβηιθΓ3νϊπιυδ, ϋΐιιο ΐΓ3ηδΓεΓβιιιΐ3

ιιοςοίϊηιίο εβί, υ1)ϊ ηοη ιηοϋο οοιτιρίΐηΐϊοηϊ ηΐηυη

(ΙϊιιιϊηαΙΐοηϊ ηοη ουηοχϋ ΐΙιοδβϋΓΪ δβηιροΓ ρβΓηι,ι-

ηεηΐ, νεπιιη εΐίθηι δβιηϊηυηι ίη ηκκίϋΐη ηιυΐΐϊρίεχ

οΠΊεϊιιιιΐϊηεΓεηιεηίαηι.ΟροΓίεΙ εηϊηι ρΓΟΓβυβ εχ ηβ-

Ιιιγ3 (ΙεροδίΙΠΓϋ ηιη^ηβηι Πεπ τεηιιιηεΓβΙίοηεηι.

Οπεπίίίΐιιιοϋπηι εηϊηι ηοβ εχ η3ΐιΐΓ3 ηοβίΓβ Γ3θϊ-

ηιιιβ, ιιΐ ΐεηυ'ι» ο(ΤεΓ3ηιιΐ8, ηοίρρε εηιη ηβΙϋΓ» δϊ-

ιηυ* ΐΗΐεβ , ϊΐη εοηδεηίαηεπηι 681 εαηι ηυϊ ίιι οηιη'ι

γο ιΐίνεδ ε»ΐ, ϋδ ηηο! εχ ηβΐυΐϊ ηβϋεΐ εοβ ςιιϊ δ•α»

μήτε εις έρμηνείαν λίγου έλθεϊν , π•ρ\ ων ή βηΐε (ΙειΙοΓΪιιΙ, εδδβ ΓΟίηιιηοΓαΙιίΓαιη. Νβ α,οΊδ ϊβ'ιΐιιΐ'

θεδπ'/ευστος διδάσκει Γραφή, δτι ι Ούτε ό έφΟαλμδς

είδεν, ούτε ους ήκουσεν, ούτε επ\ κορδίαν άνθρωπου

άνέβη , 1 ήτοίμασεν ό θεδς τοις άγαπώσιν αΰτίν. ►

Ταϋτά σοι, ώ τιμία κεφαλή , ού μίνον υπέρ τών έλ-

λειφθέντων γραμμάτων άνεπληρώσαμεν, άλλα καΐ τά

μετά ταύτα γινόμενα ελλείμματα προεξητάσαμεν.

ϊϋ δέ μοι πράττοις έν Κυρίφ χαταΟυμίως. Τούτο δέ

σοι είη διαπαντδς καταθύμιον, δ κα\ τω θεφ κεχα-

ρισμένον έστ\, κα\ ήμΐν καταΟϋμιον.

δε αη'ιηιο άβιηίΙΙίΐΙ, ιΐιιιη ςηκ ρΓΟ νϊηϋιιβ δΐιϊδ ρο-

Ιβ8ΐ, ϋϊν'ιηΐβ ϊιιΓοΠ Ιΐιββηυιίδ, ςυαβϊ ρΓΟ ηιοιίο εο-

ηιιη ηιΐΐβ (ΙεϋβΓΪΙ ΓεεερίιίΓυδ ; βοά βρεΓεΙ ]ιιχΙ» ροΐ-

Γιείι:πΐοηειη ε;ιΐ8 φιί (Ιϊχίΐ, ηιιοά ιηββη» ρίΓνί» βίΐ

οοιηρ3Γ3ΐιΐΓϋδ, ε(Εΐβ8ΐίΙ)ϋδ ((ΐιΊιΙβηι Ιεπ-εη.•», βειηρΊ-

ΐεΓηίδ νεΓΟ είιο ρεπίιΐΓβ ρεπηυΐβιιβ, ςιιχ ι»ϋ3 ιΐ3-

Ικι-η δίπιΐ, όι ηεςπβ ηιεηΐε ρβΓοίρϊ, ηε<|ηε ββπηοηβ

εχρϋεαπ ροβδϊηΐ, άβ ί|υίΙ)ϋ8 ιΐϊνΐηα ϋοεεί δεηρ-

Ιηι•3, ηυοϋ ηε(]ΐιβ οειιΐιιβ ν'ιιΙβΓίΐ, ηεηιιε 3ιιγϊ8 3ϋ-

«ΙίνεΓίι, ποηυε ίη οογ Ιιοηιϊηΐδ 3δεεηι1εΓΪη(, ςιια; ρΓοερβΓηνβπΐ Πειιβ (ΙΊΙϊζεηΐϊηπδ βε '. Πΐκ ΙίυΊ, ο εΙΐΗπιηι

Γηριιΐ, ηοη βοΐιιιη ρΓχΙεΓηιϊδβηβ ΙϊαεΓ38 ΓεδβΓείνΙιηοδ ει εοηιρεηδβνϊηιιΐδ, νεΓαιη βΐϊβιη <|05β ροδίΐιβο ργχΙογ-

ιιπιΙγπΙιιγ ηο γι.ΊΊι]ιι;ι (ί(>ιιΐ, ρεΓ3Γ§;ιιιιιβηΙυιη (}ΐιΧΓ8Γβ 3ηΙϊοϊρ3νϊιηιΐδ. Τα νβΓΟ ηηϊΐιί νίν3δ Ίη Οοηι'πιοβχ βιΐϊΐηι

ίοί δειιίεηΐΐβ. Ηοε βυίοιη δεπιρεΓ (Ίϋϊ εοηΐί δίΐ βία,υβ ρΓο1)εΙ(ΐΓ, ηηοϋ ει Οεο £Γ&Ιιιπι ει ηο1)ΐδ ]ιιοιιικΙηπι εβί.

• Ι Οογ. ιί, 9.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ.

ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΧΡΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΛΝΟΝ,

77ΡΟί ΟΛ ΥΜΠΙΟΠ ΜΟΝΑΧΟΝ.

Ε,ΠΙδΟΕΜ

ΌΕ ΡΕΚΡΕΟΎίΟΙΝΕ

ΕΤ ΟϋΑίΕΜ ΟΡΟΚΤΕΑΤ Ε58Ε ΟΙΙΚΙδΤΙΑΝυΜ ,

Αΰ ΟΙΥΜΡΙΙΜ 3ίΟΝΑΟΙΐνΜ.

ΓΓϊηοίδοο Ζίηο ϊοΙβΓρΓβΙβ.

Ουχιϊδ φΐ3 ΓίίΓιοηο νίΐα γχ ν'ιιΊυΐο ροδβ'ιΐ ιπβΓι- α

Ιυί, ιιΐ οηιηίϋιΐδ οΟϊείοΓυιη ηυηιοι-ίδ »1)5θ1υΐ3 ηΐιριε

ρειΤεείη ηιιΐϋϋ ΓβρΓβΙιεη$ΊοηίΙ>υ5 8ΪΙ οΙ)ΐιιιχί:ι ; ιΓι^μλ

ρΓοΓβοΐΟ ρΓοΓοδ&ϊοπβ Ιϋϊ ρο8ΐιι1;ιΓιο. Μϋιί νβΓΟ ηϊ-

ΙιίΙ 05501 ορίαΐίυδ ηιιηιιι υΐ εοηιιιι ψι:ν ουρ'ΐδ εχοιη-

ρΙ» ροβδοηι οχ ηιβα νϊΐβ Ιί1)ί όβρΓοηιβΓβ, ιιΐ (Ιο-

οίπηαιιι αΐΐδ (β ςυχ8ΪΙ»ηι Γίεΐίδ ροΐϊιΐδ ηυαπι νβΓ-

Ιικ εχρΙΐεαπ:ιιι. Ειι οιιίπι ύβηιυιη Ιιοιχ: νϊνοικίί ϊη-

βΐίΐυΐίο ϋίβηα εβί, ευϊ Ιίάεδ ΙκιΙιοαίιΐΓ, οιιηι ιίοοοηΐίδ

ιϊι» εοηβπιίΐ ογ.ίΓιοιιϊ. Ο.ιοπιιη ιμιοιικιη) ιηο ϊι]

φίοιΙ ορίο ιιηηιΐιιιη βδδεευΐυηι νίιΐοο, ιιΐ ΟΓαΙίοηίδ

Ιοεο ροΒβίπι νΐιαιη οδίεηιΐιτε, ηο ΊιηροιΓεοΙιΐϋ οηι-

ηϊηο νϊίίβηι• βΐ 3 βί^ηο ρΓΧ ίηδεϊΐίβ ρβηϊΐιΐδ λΙ>ογ-

πιιό, ΟΓενεπι ιϋ>ί ΓεΉε νϊνβηάϊ ΓοηιιπΙιιιη Ιι ;κ1:ιιιι ;

3ΐςυβ ίΐΐϊυδ π,υίϋοηι Ιιϊηε ]:ιηι ΓιββεΗυτ οχοπΓιυηι.

Βοηιΐδ Οοηιίηιΐδ ηοβΙεΓ Ιεδϋδ ΟΙιτίδΙιΐδ ιΐ05, (|ΐιί Β

ϊιι ίρ*ικη εη'ιΙίη)ΐΐ5, ϋόΌτβιιιΙί ηοηιϊηίβ 8ΐιί ριιιΓιοΊ-

ρεβ ΓεοϊΙ, υΐ βϊνε ιΐίνϊΐο*, δίνε ηουίΐεδ, δίνε οΐ)-

βευη, βϊνε ίηορεβ, δίνε (ΙοεΙπηχ 3ΐιΙ ιΐίβηίΐβΐΐβ ϊη-

βΐβπιΙ>υ8 ΐ'χοΐΊΐηι'ι δίηιυδ, ηιιΐΐα Ι3π>εη εχ ι•ο ςικο

ηο)>ϊ3 βάδίι ηοιιιίηειηιΐΓ, βεά Ιιί$ οηιη'ώυί Γο]οοΐίδ,

άα ιιιιο ηοιιιίιιε ίρδίυβ ρι-ορπε βρρεΙΙοηιιΐΓ Οπ-Ϊ-

Βΐϊίηί. ϋυηι ίβϊΙιΐΓ Ικιιιο ηοΙ)!β ε εοείο £ΓαΓΐ3ΐη

;ιΐΐιιΙοπΐ, οριτα• ρΓβΐίιπη εδί ιιΐ ρπυ$ ιιπιηβπδ

πκι^ιιίίικίίιιειιι οοηδ'κΙεΓεπΗίδ, ςοο ιηοΓΪΙαδ \&τξ\-

Ιογϊ ϋεο ^γ;ιι ϊ:ΐ!> Ι)3ΐ>ε3ΐηυδ. ΐνϊικίο (3ΐε8 "πι οηιηϊ

νίΐα ηοδ ρΓΧδίεηιυΒ, ηιιηίοδ ΓεφίίπΙ 1ιυ]υδεε ηοιηϊ-

ηίδ εχεε11ειιΙΪ3. Οικιιαα ΒίΙ Ιιυ}υ3 ηηιηιπδ 11135111-

Ιιιιΐο, ψκκΐ ΐΙΙίυδ ςιιϊ νϊΐχ ηοδίΓΚ Οοιπϊιπίδ 881

ηοηιίηε ιιηηειιρεηιιιι•, ηοΐι'ΐδ ρεΓΒρίειιιιπι ΓιεΙ 8Ϊ ηαϊΐΙ

ηοπιβη ίρδίιιηβ εΐιι-ίδίο άεάΊιείυηι Βί^ηίΠεεί βηίιη-

ηιΐνεηεηιιΐδ, υΐ ίιιΐεΙΗςηι»ιι$ φίβηϋο υηίνεΓδΐ Πο-

τηϊπιιηι ϊη ηοδίπδ ρΓεοαΐΐοιΓι1)ΐΐ8 Ιιηε νοεε ιιο'.ιιίπ.ι-

ιτιιΐδ, ςιΐ30ΐ :ιηίιηΪ5 ηοδίΓΪΒ ηοΐίοηεπ) εοηεϊρϊαηιυδ,

αιιΐ ηυί() ροΓ Ιιοε ηοπιεη εοςϊίβηίοδ βρίε οΓειΙ.ιηπίδ

ίρϋΐιιιι βρρεΙΙαΓΟ, 1(1 υ1)ϊ εοηιροηιιοι Ιιιιΐιυοιίιιπίί,

Πρέπουιβ η) προαιρέσει ή σπουδή περ\ τοϋ γνώ-

ναι πώς δν τις διά τοϋ χατ' άρετήν βίου τελειωθει'η,

ώστε δια πάντων χατορΟωθήναί σου τϊ) ζω?| το άμώ-

μητον. Έγώ δέ περ'ι παντός μέν άν έποιησάμην, έν

τω έμώ βίω τών σο\ σπουδαζομένων εύρεθήναιι τϊ

υποδείγματα, ώστε τοις Ιργοις πρδ τών λόγων έπι-

ζητουμένην ύπδ σοΰ παρασχεΐν διδασχαλίαν. Οΰτω

γαρ αν αξιόπιστος ήν τών αγαθών ή ύφήγησις, τοϋ

βίου τοις λόγοις συμφθεγγομένου. Επειδή δέ τούτο

μέν ε&χομαι γενέσθαι ποτέ , νϋν δέ οϋπω τοιούτον

έμαυτον βλέπων, ώς άντ\ τοϋ λόγου προδειχνΰειν

τδν βίον, ίνα μή καθόλου δοχοίην άσυντελής είναι

σοί τις πρδς τον σκοπδν χαΐ άνόνητος, έφ' δ δει συν-

τεΐναι τδν ακριβή βίον, ύποθέσΟαι διενοήθην, εντεύ

θεν τού λόγου τήν αρχήν ποιησάμενος• Τοϋ άγαΟοΰ

Δεσπότου ημών Ίησοΰ Χριστού χαρισαμένου τήν

χοινωνίαν ήμΐν τοϋ προσκυνουμένου ονόματος, ώστε

ημάς έκ μηδενδς άλλου τών περ\ ημάς όνομάζεσθαι,

κάν πλούσιος τις ων τύχΐ), κα\ ευπατρίδης, κϊν δυσ-

γενής ζ ή πένης , κα\ έξ επιτηδευμάτων τινών ή

αξιωμάτων τδ γνώριμον ΕχΤ|, πάντων τών τοιούτων

ονομάτων άργούντων, μίαν είναι κυρίαν χλήσιν τοις

ε!ς αύτδν πεπιστευκόσι δεδώρηται, τδ Χριστιανούς

όνομάζεσθαι. Ταύτης Λνωθεν ήμΐν έπικυρωθείσης

της χάριτος , άναγκαϊον 4ν εΓη πρώτον της δωρζας

νοήσαι τδ μέγεθος, ώστε κατ* άξίαν εύχαριστήσαι τώ

τά τηλικαϋτα δωρησαμένψ θεψ. "Επειτα δέ τοιούτους

εαυτούς διά τοϋ βίου δεϊξαι, οΤον επιζητεί ή τοϋ με

γάλου τούτου ονόματος δύναμις. Τδ μέν ουν μέγεθος

της δωρεάς, ής διά τοϋ συνονομασθήναι τώ Δεσπότρ

ο,-:της ζο)ής ημών ήξιώθημεν, ούτως άν γένοιτο δήλον

ήμΐν, εί αύτδ τδ σημαινόμενον τοϋ κατά τδν Χριστδν

ονόματος έπιγνοίημεν, ώστε συνεϊναι, όταν διά ταύ-

ιηί ιήί φωνής τον τοϋ παντδς Κύριον έν ταΐς εύχαΤς

προσκαλώμεθα , ποίαν ταΐς ψυχαΐς ημών άναλαμ-

6άνομ:ν ίννοιαν , ή τί διά τοϋ ονόματος τούτου χα
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τανοοΰντες, εύσεβώς αύτδν έπικαλείσθαι πιστεύομεν. Α ιρ^ο ιιοιιΓιηι: υΐ ηια^ϊδΙΠ) 6ΐ ^υι;ε :ι(1 Ι•0116 ββίΐβ-

Έ-ειοαν δέ τούτο νοήσωμεν, τότε δι' ακολούθου, καΐ

οίους προσήκει ημάς διά τής περ'ι τδν βίον σπουδής

έπιδειχθήναι, σαφώς μαθησόμίθα , διδασκάλω καΐ

οδηγώ πρδς τδν βίον τω ονόματι χρώμενοι. Ούκοϋν

τδν άγιον Παϋλον πρδς τά δύο ταΰτα καθηγεμόνα

ποιούμενοι, άσφαλεστάτην οξομεν δδηγίαν πρδς.τήν

των ζητουμένων σαφήνειαν. Ούτος γάρ μάλιστα

πάντων ακριβώς, χα\ τί έστιν ό Χρίστος κατενόησε,

κα\ οΓον είναι χρή τον έπονομαζόμενον αύτω, δι' ών

έποίησεν, ύφηγήσατο• ούτως έναργώς αύτδν μιμη-

σάμενος, ώς έν έαυτώ δεΐξαι τδν εαυτού Δεσπότην

μεμορφωμένον , διά της ακριβέστατης μιμήσεως,

μεταβληθέντος τοϋ της ψυχής αϋτοΰ είδους πρδς τδ

πρωτότυπον, ως μηκέτι Παϋλον είναι δοκεϊν τδν ζώντά

ςιιε νίνοιιοΊιηι ιιίεηΐεδ, ςιιχ ηυΐιίδ ν ϊ ι ; < > δΐιιιΐία μ•-

ιρκΊκΙ;! δίηΐ, Γηο'ιΐε εοιςηοδεεπιυδ. Αι] 1ια:ε αιιίοιη

ιΐιιο <|ΐι;ο ϊηνοδίΐβαηιυδ ρειτίρίεηιΐϊ Ιυΐίδδϊιηυηι βιΐΐ-

ΐιι ιιι ΙμΙη,ΊιΊιιιιιλ, $ϊ ηοϋϊδ Ι). ΡαυΙυιιι ΪΙΪηβΓΪΒ (Ιππία

ρΐΌροδυοηηιιΐδ. Ιΐίι: εη'ιηι ηιαχ'πιιο οιιιηίυηι βχα,ιΓι-

8Ϊ16, εΐ φιί ΟιΗδΙηδ δϊΐ ηον'ιΐ , εΐ αηαΐεπι εδδβ

οροίίειιΐ, η,ιιϊ ιιΐι ευ ηοπιεη ηοοερ'ιΐ, εχ ϋδ ςυ*

βοϊϊίΐ ϊρδβ, (ΙεεΙ.ΐΓίΐνϊΐ : ηβιιι αϋεο βεειίΓαΙβ ϋΐιιιιι

ίιηίΐαίιιβ εδί, ιιΐ ίιι 50 ϋοιιΓιηιιιιι ίρ^υιη εχρίΌδδυιη

ΟδίοηοΌιίι, ςιιϊρρε ςυί άίΓιξειιΐί$5Ϊιηα ίηιΊι.ιΓιοηβ

Γι)ιίιι:ιιιι αηίηιί βυί ϊΐ;ι ΙπιιΐδΙιιΙίΙ ίη ίρβιιιιι οχοηι-

ρΐατ, ιιΐ ηοη 3πιρΙϊιι$, ςηί Ιοιμιείιαίυι•, Ρβαίιΐδ, «<:Ί

ΟιπδΙυβ 8888 ΥΪΊεΓΟίυΓ, (]ΐιοηΐ3ΐ1ιικκ1ιιιιι ίρίεηιιΊ

(Ιίιίι, (μι! ρΓορΓΪα ηοη» ρυΐοΐιτε άοιιΐϊευαΐ : ■ Οιιο-

τε καΐ φθεγγόμενον, άλλ' αύτδν τδν Χριστδν έν αύτώ " ηϊ^ηι βϊρεπηιοιιΐιιηι, ι ίικιυίΐ ', ι ςιιαίπΐίβ ε^ί α,ΐ'ί

ζξν καθώς φησιν ό καλδς των ίδιων αγαθών έπαι-

σθόμενος, ότι < Ει δοκιμήν ζητείτε τοϋ έν έμο\ λα-

λοϋντος Χρίστου. • ΚαΙ, ότι ι Ζώ οέ έγώ οϋκ Ιτι, ζ%

δε έν έμοί Χριστός, ι

Ούτος ούν τοϋ κατά Χριστδν όνομάζοντος έγνώρι-

σεν ήμίν τδ σημαινόμενον , ειπών , δτι Χριστός

έστι θεοϋ δύναμις χα\ θεοΰ σοφία, άλλα καΐ είρήνην

αύτδν έκάλεσε, και φώς άπρόσιτον, έν ψ οϊκεΐ ό βεδς, •

άγιασμόν τε καΐ άπολύτρωσιν, αρχιερέα τε μέγαν,

και Πάσχα, ίλαστήριον ψυχών, απαύγασμα δόξης,

χαρακτήρα υποστάσεως, κα\ ποιητήν αΙώνων, βρώμα

πνευματικδν κα\ πόμα, καΐ πέτραν, κα\ ύδωρ, Οε-

μέλιον πίστεως, καΐ γωνίας κεφαλήν, κα\ θεοΰ τοϋ

ϊη ιηβ 1οΐ|ΐιίΐιιι• ΟΙιπβΐιΐδ. » Ει, < νϊνο 880 ]3ηι

ηοη β%0, νίνίΐ αυΐεηι ίη ιηε Οιή8ΐυ5 '. >

Ηϊε ϊβΐΐιιτ ηουΐϊ οΐ ηυαιη νϊιη ηοηιοη Ιιοε ϋΐιπ-

8!ΐΙϋ 1130631 ρ3ΐ«Γε€ΪΙ , εΐΙΙΙΙ ΐΙΪΟβΓΟί ΟΙΐΓΪίΙϋΙΙΙ 8888

Ι)ιί νίιΐυΐεηι εΐ ϋεί βπρίειιΐϊηηι, ( ιιπιΐ|πο ει ρΐεεηι

ϊρβϋΐιι ηυηιΐη3ΓεΙ ει Ιιιεοηι ίηβοεεδδίΐϊΐεηι, ϊη ςυα

ϋεϋ8 ΐηΐιαυίΐαΐ, εχρί3ΐΐοηοιη, εΐ Γειίεηιρίϊοηεηι, 81

8»ΐ'8Γΐ1υΐειιι ηιο^ιιιιιη, εΐ Ρ38εΙΐ3, εΐ ρΐ'ορΗΊπΙϊοηειη

3η"πιιαηιιΐ), δρΙεηϋοΓεηι βΙθΓΪ33 εΐ Π§ιΐΓ3ηι 8ΐΐυ8ΐ»ιιΐ'ι;ε,

ει εΙΤεεΙοΓειη δχευΐοηιηι, είϋυηι 38 ροΐιιπι δρϊΐ'Ίΐιι;»-

Ιβιη, ροΐιηπι 81 :ιΐ]υ:ιιιι, ΓιιικΙιιιικμιΙιιιιι Γιύεί, ε13η§ιι1ί

αοράτου εικόνα, καΐ μέγαν Θεδν, κεφαλήν τε τοϋ _ εβριιΐ, ει ϋεϋιινίδΊϋϊΙίδ ίπιβ^ίηεπι, εΐπΐ3^ιιυιη ϋευιη,

της Εκκλησίας σώματος, καΐ της καινής κτίσεως ε3ρυιοοΓροΓΪδΕοεΐ88Ϊ2ε,εΐηον8ε ΟΓεβΙϋΓϊΒρί'ΐιιιο^εηϊ-

Ιααι, εΐ ρπιιιίΐίβδβοΓυπιςιιϊ ίοΓηιϊεΓϋΐιΐ, βΙρΓίπιοββ-

ιιΐΐυηι βχ ηιοΓίιιϊδ, εΐ ρπιιιοΒβηΚιιηι ϊη ιηυΙΙίδ ΓγλΙγϊ-

1)ην, 81 ηιειΙϊβΙοΓειη Οοί ει ηοηιίηυηι, βΐ ΡΗίιιιιι υηϊ^β-

ιιϊΐιιιη β1»ι•ί:ι 61 Ιιοιιοτε 00Γθΐΐ3ΐυιιι, οι ΟοιιΓιιιυιη

ιιρωτότοκον, κα'ι άπαρχήν τών κεκοιμημένων, πριο-

■ζ&ζοχον έκ νεκρών, κα\ πρωτότοκον έν πολλοίς άδελ-

φοΐς, χ&\ μεσίτην θεοΰ κα\ άνθρ(ύπων, κα\ ϊίδν

μονογενή δόξη κα\ τιμ!) έστεφανο>μένον, καϊ Κύριον

της δόξης, καΐ αρχήν τών δντων (οϋτως ειπών περί

αύτοϋ • "Ος έστιν αρχή ) , βασιλέα τε δικαιοσύνης

πρδς τούτοις, βασιλέα ειρήνης, κα\ βασιλέα τών

άηάντων, άπερίγραπτον ϊχοντα της βασιλείας τδ

κράτος. Κα'ι άλλα τοιαύτα πολλά, ών ούκ έστι τδ

πλήθος (Ιαδίως έξαριθμήσασθαι • άπερ πάντα συν-

τεθέντα πρδς άλληλα, τής έκαστου τών επωνύμων

διανοίας , τδ παρ' εαυτής εις ένδειξιν τοϋ σημαινό

μενου συνεισφερούσης , έμφασίν τίνα τής σημασίας

81οπ;ε, ει γοπιπι ρπηεΐρϊιιιη, ει ι-ε^βι» ]ιΐδΐίιϊ2Ε, 3(1

η»20 61 Γββεηι ρβοίδ, εΐ Γββειη οηιηΐιιηι, ϊπιρεΓΪιιιη

ΐρζΐιΊ ηιιΙΙίδ 1εηιιίηί8 εΪΓευηίδεΓΐρΐιιηι οΐιΐιηεηίβηι.

Ηίδ ει ιιΐϋδ ί(1 |•ΐ!ΐιιΐδ ιιοιηίπΊΙιιΐδ ευηι ηρρείΐανϊΐ,

ςυίβ Ιβηι ηιοΙΙα δυηΐ υΐ ρΓ5β ηιιιΙΐίΙυιΙΊηε Ιιαυιΐ Γβ-

οϊΐβ ηυιηεΓΟ εοιιιρΓβΙιοιιιΙί ροδδίιιΐ. Οιίδο (]ΐιϊι1ειιι

οιηηίίΐ 8Ϊ ΐηίβι• ββ εοηιραιιαηΙιΐΓ, ει δΊη^υΙοπιηι οοΐ-

1Ί«αηΐιΐΓ δΐβ'ΐϊηεΒίίοηεδ , πιίΓβϋϋειη ηοΐιϊδ 1ιιι]υ9

ηοιιιΐηίβ €ήΓΐδΐΐ νϊηι βρεΓΪειιΙ, εΐ ιιι»]βδΐ3ΐϊδ Ϊ11ίιΐ8

τοϋ κατά Χριστδν ονόματος ήμίν έμποιεί, όσον ϋ ςιικ νοΓΜδ εχρΙΊεβΓΪ ηεςυίΐ, Ιβηΐυιη οδίεηϋοηΐ,

χωροϋμεν τϊ) ψυχή κατανοήσαι, τοσούτον τά τής

άφράστου μεγαλειότητος ήμίν ένδεικνύμενα. Επειδή

τοίνυν πάσης άξιας τε κα'ι εξουσίας κα\ δυναστείας

ΰπέρχειται τδ τής βασιλείας αξίωμα, τή δέ τοϋ Χρι

στού προσηγορία κυρίως κα\ πρώτως τδ βασιλικδν

διαση μαίνεται κράτος ( προηγεϊτο γάρ, καθώς έν

ταί; ίστορίαις έμάθομεν, τής βασιλείας ή χρίσις),

τη δέ βασιλεία πάσα ή τών λοιπών εμπεριέχεται δύ-

ναμις , τούτου χάριν ό τά περιεχόμενα κατανοήσας ,

κα\ τήν περιεκτικήν τών κατά μέρος συγκατενόησε

δύναμιν. Αύτη δέ έστιν ή βασιλεία , ής ένδεικτικδν

6•Λ)μα ή τοϋ Χριστού κλήσίς έστιν. Ούκοΰν επειδή

φΐ3ΐιΙιιιιι αιιϊιιιΐδ εΐ οοβ'ιΟΐΐοηε εαρει-ε νβΙιιοΓ'ιιιιιιβ.

ΥβΓοιη, ηιιοιιίίΐιι οιιιιιί ϋι^οίιαίΊ, 81 ρο'.ειιΓίΗ!, ο»

ρΐ'ϊηεΐρ3ΐυί τεξ\•Λ ρΓκεεΙΙίΙ βιιιρίίΐυιΐο, ΟΙΐΓίβΙί 3ΐι-

Ιεηι ηοηιϊηε Γβ^Ίιιηι βϊςηϊΟεαίυτ ίηιρειϊυιη (ηβιιι ιιΐ

βχ Ιιϊδίοι-ίβΓϋΐιι Ιίΐιπδ ϋίιηοΊιιιιΐδ , ρπυβ ιιιΐβΐιηΐιΐΓ,

(|ΐι'ι ΓϋΙϋΓΪ δΐιηΐ τε^βδ ), Γθβηο βυΐβιιι οηιιιίδ η•Γι-

ςιιοπιπι ιιοηιϊιιυηι νίδ εοηΐίηείϋΓ; εο (11 ιιΐ (ΐαί 03

(ΐυιβ εοιηρΓοΙιβηάιιηΐϋΓ οοβοοδεΐΐ. δϊιηυΙ εΐίβιιι ίΙΙη

εοιιιρίεείεηιειη ίπΙεΠί^ηΙ ροΐεδίβίειη. Ποε «ιιίεπι

τε{;ηιιηι εδί, φίοιΐ ςαΐιίειιι τε^ϋΜΐη ΟΙιπδΐ'ι βρρεΙ-

ΙβΙίοηε ϊηιΐϊεαίυι•: ϋϋ3Π.ο1)Γειιι ευηι οιιιηΊυιη ηιβχί-

ιηϋΐη εΐ (Ιίνίηϊδδΐηηιιη, βΐ ρΓΪιηυιη ηοπιεη Οοηιϊηϊ

1 II Γ.ογ. χιιι, δ. • ΟβΙβί. ιι, 20.
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ηοδίπ 1)ΐ)ΐι;ΐ;ΐ8 ηο1)ίδ ίιηροπίνοΓΪΓ, υΐ 01ιπ5ιί <:<>«ηο- Α τοϋ μεγίστου τ: κα>. Οειοτάτου υλ\ πρώτου τών όνο-

ιιιϊιιβ ϋβοοιαίί ηρροΙΙοηιιιι• ΟΙιπϊΐΐηηί, ηοοοβδο οδΐ

ιιΐ οηιηϊ;ι ηοηιϊιο, ψι.Έ νοοοηι Ιιηιιο πιΐοι•ρι•οΐ;ιηΐιπ•,

ίπ ηοΙ>ϊβ ίιοιη οοηδρϊοίβηΐιΐΓ οχρτοβδ», ηβ ΓαΙδο

ΤΟ031Ϊ ΟΐΓΪβΐίοιιϊ νί(Ι('3|11ΙΙΓ, δΡΐΙ ΟΧ Λ'ΪΙΟ ΙΟδίίΐΙΙΟ-

ηϊοπι ΙιηΙ)οαηιιΐδ. Νοφιβ οιιϊιη οχ ηρροΐΐβΐϊοηβ γο»

ΓιιιιιΙ, 80(1 θίπιηι $υ!)]οοΐ» η:ιΙιιι•3, ηπαοοππηχο ΐηη-

0"ΐη ΠΙλ 8ΪΙ, Ηριϊ ιιοιίΜπίδ Μ§ιιί1ΐοηΐϊοηί (ΙοοΙ;ιγ31ιιι>.

ΕχοηιρΙί £Γ3ΐί3, ει 8ιβοπ, απί ρ;Ίπυ Ιιοπιίηίδ νο-

ο;\1)ΐιΙιΐ!ΐι Ιποιι;μιηι5, ίιΐβοηο ρϊηιιΐ-η, αιιί Ιηρίδ οπί

Ιιοηιο? Μίηϊιηβ λόγο ; δο»1 οροΠοΙ ιιΐ Ιιοηιο «ΊΙ

ριΐιΐδ, άοίηιΐο οοηρπιο ίρδϊιΐδ ιιαίιιπι: ορροΐΐηΐίοηο

ηοιηίιιοΙιΐΓ : ηο ηο ίΙΠβ ηιιϊιΐβιη, ψι;Β «ϊηιίΐϊΐιηϋηβιη

ηΐίφιηιη ΙιαΙΐβηΐ ι'ιιΚτ ββ, ίιΐοηι ηοιιιοη ρΓορτΐο

οοιινβηίΐ, ιιΐ δϊ ηιιίδ δίαίιιηιη Ιιοιιιϊηοιΐ) αΊ&,Ι, :ιιιΙ

μάτων γίγονε παρά τοϋ αγαθού Λεσπότου ήμϊν κοι

νωνία, ώστε τους τή επωνυμία τοϋ Χρίστου τιμη.-

Ο,ίντας Χριστιανούς όνομάζεσθαι • άναγκαϊον 5ν ε'.τ.,

πάντα τά ερμηνευτικά της τοιαύτης φωνής ονόματα

κα'ι έν ήμΐν καΟοράσΟαι, ώς μη ψευδώνυμον έφ'

ήμϊν είναι την κλήσιν, άλλ' εκ τοϋ βίου τήν μαρτυ-

ρίαν ϊχειν. Οϋ γάρ έκ τοϋ καλεϊσΟαί τι τι) εΐναί γίνε-

τα.1 • άλλ' ή υποκείμενη φύσις, οία δ' άν ούσα τύχη ,

διά της προσφυοϋς τοϋ ονόματος σημασίας γνωρί

ζεται. ΟΓόν τι λέγω* Εϊ δένδρω τις ή πέτρα προσ-

ηγορίαν άνθρωπου χαρίσαιτο, δρα άνθρωπος έστατ

διά τήν κλήσιν, ή το φυτδν, ή ό λίθος; Ούκ έ*στι

ταϋτα • άλλα χρή πρώτον είνα•. άνθρω-ον, ε'Ο' ούτω;

όνομασΟήναι τή προσηγορία τής φύσεως. Οΰοε γάρ

οηυιιηι, ϊΙΙίιΐδ ϊιηα^ϊηοηι, 8<!ΐΙ ιιΐ ηΙϊι|ΐιί(Ι ρι-οριϊο π Ν επί τών ομοιωμάτων αϊ κλήσεις Ιχουσι το κύριον,

νβΓβ ιιυιιοιιροΙιΐΓ , 8βιηι:ιιι»π) οβιπΉιο «ρροΙΙ.ιΐΊο- ώς εϊ τις άνΟρωπον λέγει τον ανδριάντα, ή ϊππον

ηεπι ηηΐιιτα αΌηιοΐ)δΙι•;)Ι)ίΙ. δι <|υίϋ ηιιΐοηι απ> ίιι -Λ μίμημα ■ άλλ' ε! μέλλοι τι κυρίως κα\ άψευδώς

ΚΓβ, ηυΐ ηΐ3Γΐτιοι•ο, ηιιΐ ηΐίο βίηβΐΜΟΐΠ 8ΐι!>]οιΊο όνομάζεσΟαι, αληθή δείξει πάντως τήν προσηγορίαν

ΐηιίΐ«1)ϊΐυΓ, ϊ(1 ίρδίιιβ ιηηΐβπ.τ ηοιιιοη ουίίηε-ηίΐ: ή φύσις. Ή δε άναδεξαμένη τήν μίμησιν δλη, όπερ

άν ούσα τύχη, τούτο κα\ ονομάζεται, χαλκδς, ή λίθος, ή τι τοιούτον ΙτιροΊ, ψ έπέβαλεν ή τέχνη το είδος

πρδς τδ δοκούν σχηματίσασα.

Οιιβρι-ορίοτ (|ϋϊ δο ηοιηϊηηηίΟιπδΙΐηηοδ, ϊιΐ ριϊιΐδ

οροΠβΙ ηΐ δίηΐ, ο,ιιοά εχϊ«!ΐ ϊρδυιη ιιοηιοη, ιΐβίιιιΐο

03ΙΏ δϊ1)ί ορροΙΙηΐίοιιοηι 3θθοιηιηο<!οηΙ. Αο ςιιοηιαίΐ-

ηιοίΐιιηι κι ςιιίβ νβΓϋηι Ιιοιηϊηοιη ηΐ) Ιιοιηίηβ δειιΙ-

ρίο νβϋΐ δο]ιιη2θΓθ, οχ υΐιϊιΐδψιβ ρΓορποΙ;ιιΐ1>:ΐδ Ί(1

Ούκοΰν τους άπδ τοϋ Χρίστου εαυτούς ονομάζον

τας, πρώτον γενέσθαι χρή όπερ τδ ίνομα βούλεται,

εΤΟ' ούτως έαυτοΐς έφαρμίσαι τήν κλήσιν. Κα\ ώσπερ-

ει τις διακρίνοι άπδ τοϋ δντος άνθρωπου τδν ίμωνύ-

μως έπ'ι τής εικόνος λεγίμενον, έκ τών ιδιωμάτων

ΓίΟΐβΙ, «ΙΙβΓυιη 3δδβΓβιΐ8 ηηίιιιη! ΓβΙϊηιΐΜΐο ηΐίμιο ς ποιήσεται -ίήν διάκρισιν (τδ μέν γάρ ζώον λογικδν

ίικίϊοίο ρΓΒΒίΙϊίοιη, βΙΙβΓίιπι νβΓο ιηαίοπβηι ίη»ηί

ιηβιβηι, φ\χ ϊηιϊΐ3[ΐοηο Γοηηηιη ίηϋιιβηΐ : βίο οΐΐ:ιηι

νοΓΟ ΟΐΓϊβΙϊαηιιιη Ιιοηιϊηβηι «ο βο (]ΐπ ΟΙΐΓίδΐίβιιί

ΐαιιΐιιιυ δροοϊοηι Ηβοοί. βχ ρΓορΓΪα ιιΐΓΪυδ(]ΐιο Γοπη»

(ΚδΙϊη^ιιοηκίδ. Υογϊ ΟΙιπείίαηί ίοηηβηι βχρπιηιιηΐ

ΪΠ» οηιηϊβ, ηιια» (Ιο. ΟΐιΗδίο οοηιιηβηιΟΓανίιηιΐδ. Εχ

(]ϋϊΙ)ΐ!3 03, ςυ* οηροΓβ ροδδΐιιηιΐδ, Ίιηΐΐ3ηιιΐΓ : ηιικ

νβιο ίη ηβΙυΓβηι ηοδίΓβηι 3ΐΙ ίιηϊΐηηϋυιη ηοη οα-

(ΙιιηΙ, βη νοηβΓηηιιΐΓ οι οοϋηιιΐδ. ΟιιηηιουΓοηι, ιιΐ

Λΐίςυίβ δίΐ ρβΓΓβΰΐιΐδ Ιιοηιο 1)οΊ, υΐ ϊηςυϊι Αροβίο-

Ιιΐδ *, ηιιΙΙο ηιοίΐο ροΓ ηιαΙΗϊ&ιη ρβΓί'βοΙίοηοηι ϊιη-

πιϊηιιβηδ, οροηβΙ, υΐ οπιη'13 ηοηιίηη, ςιικ ΟΙΐΓίβΙϊ

8Ϊ8ηίΓιθ3ΐΐοιιοηι ο\ρΙΪ03ΐιΐ, ίη ο]υδ νϊΐα ρβηϊιη ίηιϊ-

Ιαΐΐοηβ, ρηπϊιη νοηοΓ.ιΙίοηβ οοΐΐυοββιιΐ. Οιιβιη.ιύ

διανοητικδν ονομάσει , τδ δε έτερον Ολην άψυχον διά

μιμήσεως ΰπελ&οϋσαν τδ είδος)• ούτω κα\ τδν Χρι-

στιανδν, τόν τε αληθώς δντα κα\ τδν δοκοϋντα, διά

τών επιφαινομένων τοις χαρακτήρσιν ιδιωμάτων

έπιγνωσόμεΟα. Χαρακτήρες δέ τοϋ δντως Χριστιανού

πάντα κάκεΐνά έστιν, όσα περ\ τδν Χριστδν ένοήσαμεν.

ΤΩν δσα μεν χωροϋμεν, μιμούμεθα ' δσα δέ οϋ χωρεί

ή φύσις πρδς μίμησιν, σεδίμεθά τε και προσκυνοΰ-

μεν. Ούκοϋν πάντα τά ερμηνευτικά τής τοϋ Χριστού

σημασίας ονόματα έπιλάμπειν χρή τώ Χριστιανφ

βίω, τά μέν διά μιμήσεως, τά δέ διά προσκυνήσεως,

εί μέλλοι άρτιος είναι ό τοϋ θεοΰ άνθρωπος, καθώς

φησιν δ Απόστολος, μηδαμοΰ διά τής κακίας άχρω-

τηριάζων τήν αρτιότητα. "Ωσπερ γάρ οί τάς μυΟιχάς

ιιιοιίιιιη οιιΐιιι ςιιϊ οοηιιηβηΐίΐϊα Γ;»υιι1αΓυηι ιηοηβίΓη ρ τερατείας ή δ^ά τών λόγων ή διά τής γραφικές πλαϊ

νοί ΟΓαΐϊοιιβ ?οΙ ρίοΐιΐΓβ οοπϋη^ΗΠΐ, ϋυοβρηίΐυβ

(]ΐιοδ(ΐ3ηι, αυΐ ΙιίρροοοηίβυΓΟδ, βιιι βηβυΐρβιΐοδ, αιιί

(ΐιιΐίΐρίηηι ηΐϊικί οχ (ϋνβΓβϊϋ §οηοΓίοιΐ3 οοηιρηηοηίοβ,

ηοη 3ΐΙ οχοηιρίβτ ηηΐιΐΓχ ϋίπβΐιηΐ ίηιϊΐβΐίυηοη),

$0(1 ροΓνοΓβη ΪΙΙ3 ίηνοηΐίοηβ ηαΙυΓβηι ρΓχίβΓουηΙοδ,

ηοη ηοηιίηοηι, δβα" ηΐϊιιιΐ ο,ιπιΐίΐηιη οίΐίιι^ιιηι ; ςιιίρρο

ηιπ οχβο ηιιο<1 νΐίΙοΐιΐΓ, ΐιΙ ΓοΓηιβηΐ <]υθ(Ι ηοη βδΐ,

οιφίδ Ποοΐ ηΐϊςυη ρηΓδ οιιϊρίαιη Ιιιιηιβηί οοΓροπβ

ρίΓΐΐ βϊηιίΐίδ νϊϋο.ιΐιΐΓ, ηβιηο Ιβιηβη ίιΐ ηηοΛ 31)-

8ΐΐΓ<ΐ3 ιΊΙ.ί οοιηροδϊΐίοηβ οοηΠβΐυηι ββΐ, Ιιοιηϊηβηι

(ΠοίΐΙ : οοιίοιη ρηοιο ΙιαικΙ γοοΙο ροΓίοοΐιι8 ΟΐΓΪκίΐα-

Γ.ιβ ηρροΙΙη!)Ίΐ(ΐΓ, ςιιϊ νοΙ η Γαΐΐοηο βυΙιοΓΓοηδ

ο.ιριιΐ ουιΐηοΐ, ίιΐ οδΐ ίρβοπι υηίνβΓδϊ οβΓροπδ εα-

ριιΐ, ςηοο" ΥοΓίίυιη 05(, Πϋο ηοη 1ιαΙ)03ΐ, ηιιαηινίδ

σοντες τέχνης, βουκέφαλους τινάς, ή ίπποκενταύ-

ρους, ή δράκοντα πόδας, ή άλλο τι τοιούτον έξ ετερο

γενών συντιΟέντες, οϋ πρδςτδ τής φύσεως άρχέτυπον

τήν μίμησιν άγουσιν, άλλα διά τής παραλόγου ταύ

της έπινοίας τήν φύσιν έμφαίνοντες, άλλο τι πλάσ-

σουσι, καΙ ούκ άνΟρωπον , σχηματίζοντες πρδς τδ

δοκούν τδ άνύπαρκτον καΐ ούκ άν τις άνΟρωπον

είποι τδ πεπλασμένον διά τής αλλόκοτου ταύτης

συνθέσεως, κάν μέρει τιν\ τοϋ ανθρωπίνου σώματος

προσεοικδς τύχη τδ μίρος τοϋ πλάσματος ■ ούτως

ούδ' άν Χριστιανός ακριβώς όνομασΟείη ό τήν κε

φαλήν άλογον έχων, τουτέστιν, ο τήν τοϋ παντδς κε

φαλήν, ήτις ό Λόγος έστ'ιν, έν τή πίστει μή έχων,

κάν έν τοις άλλοις άρτιος η, ή ό τ^ κεφαλή τής πί-

II Τίιιιοΐΐι. ιιι, 17.



κη 235ΟΕ ΡΕΚΓΕΟΐΛ 0ΗΚΙ5Τ1ΑΜ ΓΟΠΜΑ.

στεωςμή κατάλληλον ένοεικνύμενος της πολιτείας τδ Λ εχίεπδ ραιΊίυιΐδ βϋδοΐιιΐιιβ δίΐ, νεί οο οαρΐΐο ρΓ3εϋί-

σώμα, ή δρακόντων ΟυμοΓς συμφυόμενος , κα\ καθ"

ομοιότητα τών ερπετών τούτων έκΟηριούμενος, ή τδ

Οηλυμανές τών ίππων τω άνθρωπίνω χαρακτήρι συμ

βάλλων, και διφυής τις Ιπποκένταυρος έκ λογικού τε

και άλογου γινόμενος. Τοιούτους 6ε πολλοϋς έστιν ίδεΐν

έν μόσχου κεφαλή, τουτέστιν έν τώ της είδωλολατρείας

δόγματι, τδνεύσχήμονα κατορΟοΰντας βίον (οΤον τδν

Μινώταυρον γράφουσιν ), ο! έν Χριστιανώ πρόσωπο»

Οηριωοώς ϋφαρμόζοντες τώ βίω τδ σώμα, οίους τους

κενταύρους ή τους δρακοντόποδας πλάττουσιν. Ώς

αν τοίνυν, καΟάπερ έπ\ σώματος ανθρώπου, ό

Χριστιανδς γνωρίζοιτο, πάντων προσήκει τών κατά

τδν Χριστδν νοουμένων αγαθών τδν πιστδν ένσημα !-

νεσΟαι τω βίω τους χαρακτήρας. Τδ γάρ Εν τινι μέν

Ιιΐ8 ΐ'ϋ1ί(]ΐκι$ ουιρυπί ρ;ιιΐ08 :ιιιΐ εαρίΐί αυΐ ίιιΐοΐ' 8β

ηιίιιίιιιβ εοηνεηίειιΐοδ ροδδίιΙεΒΐ, Ιιοο εδί νίνβηιΐί

Γαΐίοιιειη 3 Ιίϋο ίϋεη.ιιιι ίηδίίΐυβί, ευιΐι οι (Ιιαοο-

ηαιιι Γυτίίδ ίηιΐηιΐιΐδ Ίιά ρχο;ιηι1οδο:ιΐ, αΐΐ]ΐΐϋ ίηδίητ

Ιιοπιιη δοΐ'ρειιΐίυιη Ιιιιιιιί π•ρ;ιΙ, οΐ ε(|ΐπη»ιιι πιΐιίοιη

αρροηειίδ Ιιυιιιοηίβ Γηπικο Γοιιιίικιιιιιιι αιηοΓΪ1>ιΐ5 ίη-

δ3ΐιίαΙ, εΐ εχ ιΐυρίίοί ιιαίιι ι :», Ιιυπι.ιιια νίιίεϋεεί ει

Γοΐ'ίιια, νοίιιΐί 1ιϊμροοοηΐ3υηΐ8 οοαίεβεηΐ. ΕμυηιοιΙί

αιιίειη Ιιυιηίηυιη ^ειιεί'α ριΐϋχίηι ΙίοεΙ ίηΐυοπ, ψιΐ

\ο! ίιι νίΐυΐί εηρίΐο, ίη ΠΙ ι1<ι1;ιΐι•ί;« νιιΐοΐίεβΐ (ΙίδΟΪ-

ρΙ;ιι:ι, ιΙΐΊ-ΟΓΟ νίΐαηι ο(1Ίείί8 εχευΐΐαηι ηζΊΐιιΐ (ςυαίεηι

ΒίηιιιΙαηΙ 0880 π;ίιι.:ΐ:ι;ιπιιιι), νοί ΟηπεΙίαικε ρει°80ΐι»>

ΙιοΙΙικο εοΓριιβ, ί;1 εδί ΙΙ^ίΙϊοίΐιηι νΐνβικϋ Ββιιιΐδ

:ΐιΙ]ίείυιιΐ, ηικιΐοδ ΙΓψροοεηΙηιιΐΌδ, ηιιί αηςυίρεάεδ

είναι τοιούτον οίον τδ δνομα βούλεται, έν έτέροις δέ β ΩηςυηΙ. Ουιιβοιικιιιοιιηι ϊ^ΐΐιιι* εδί αϊ, (]υεηΐ3(Ιπιο-

πρδς τά εναντία (5έπειν, ουδέν έτερον έστιν, ή εις

πολεμίου τάξιν αύτδν πρδς έαυτδν διατέμνεσθαι, δι'

αρετής κα\ κακίας έν έαυτώ στασιάζοντα, άσπονδον

αύτδν αύτψ χα\ άσύμβατον τω βίω γινδμενον. ι Τις

γάρ κοινωνία φωτ\ πρδς σκότος; ι φησ'ιν δ Από

στολος.

ιΐιιιιι ϊιι εοιροι-ε Ιιιιπιοιιο δίιιςιιΐχ ρ.ιιΐοϋ οοιινο-

ιιίυηΐ, 8ΐε Ιοΐ3 ΟιιίδΙίϋηί νίΐ» οιιιηίΙ>ιΐ8, φιχ ίη

Οιπδίο εχ ΓιιΙε εοηδίιΙοΓβηΐυι•, 1)θηίδ ίιΐϊίβΐιίηΐυτ.

ΙΝ.ιιιι 8Ϊ ιπι;ι ςιιίιίειη εχ ραηε Ιβΐίδ δίκ ιμΐϊΐοηι ΟΙιπ-

εΐίαηυηι ΓεπυίπΙ ηοπιεη, εχ αΐΐεΐ'3 νοι•ο ίη οοηίΓα-

ιίιιιη (ΙεεΙϊιιεβ, ηίΐιίΐ αΐίιιιΐ ΓαεΪ38, (ΐααιη ί>ί Ιιθ8ΐΪ8

ι: . ι νϊεειιι δυΐϊηεηδ ίη Ιΐ'ίρ$ιιηΊ ιΓινκΙϊΓΐδ, Γμιοίΐ οαιιι δειίίΐίοηειη ίη Ιο ρεί' νίιΊυίοιιι ει νϊΐίυιη οοηείΐοδ, ϊιι

ηιιΙΙα ΓαΓιοηε ΙίΙιί ίρδβ ίη νΐΐα ρίβεαπ εοιιοί1ί;ιπ(]υο ροδδίδ. ι Εΐεηίηι αυοε βοείεΐαβ Ιυεί 3(1 ΐεηε1>Γ38? •

ιιΐ ίιιηηίΐ Αρηκίοΐυδ'.

ΈπεΊ οΰν αμικτος τώ φωτ\ κα\ άμεσίτευτός έστιν

ή έναντίωσις ■ δ αμφοτέρων έχόμενος, κα\ μή ΙΙάτε-

ρον αυτών μεΟιε'ις,τή τών αντιστοιχούντων άλλήλοις

έναντιίτητι κα\ αΰτδς κατ' ανάγκην συνδιασχίζεται,

Γ-ιιιιι ί^'ίΗΐΓ Ιιιοί 3<]εο εοηΐΓ3ΐ-ί;υ δίπΐ ΙοιιοΙιι.ό ιιΐ

ιιιιΙΙο ιιιοϋο εοηιιιιίδοεί'ί ηυΐΐοηυε ηιειίΐο εοι^ιιηςί

ρθ88°ιηΙ : (|ΐιί ίη υΐΓΪΒιμιβ νοΐϋ;ιΙιιι•, ιιοο ηΐίοιιιΐιηηι

ηο^Ιίςίΐ ρ:ιιΊειη , ίΙΙίβ ίιιίεΐ' 88 οηηΐΓ3ΓΪί8 ριι^ηαηΐί-

φϊος κατά ταύτδν κα\ σκότος έν τώ συμμίκτω βίω 1>οδ, ίρβο ηιιοςυε ηεεοδδηΓΪο δείηιΓιΙιΐΓ, δίηυϊιίοιη

, _-. ..».. _: > :.. :....:--. « —λ : :„ -..γ.„: ι.._γινόμενος ■ τής μέν πίστεως τδν φωτισμόν ένιείσης,

τοϋ οέ σκοτεινού βίου την έκ τοϋ λόγου λαμπηδόνα

καταμελαίνοντος. Έπει οΰν άμικτός έστι και ασύμ

βατος τψ φωτ\ πρδς τδ σκότος ή κοινωνία, δ έκα-

τέοου τών εναντίων περιεχόμενος, αύτδς έαυτώ πο-

λέμιος γίνεται , διχή μερισθείς πρδς άρετήν καΐ

κακίαν, κα\ έαυτώ πρδς άντίπαλον τάξιν άντικαΟιστά-

μενος. "Οσπερ δέ οϋκ έστιν έν δύο πολεμίοις αμφότε

ρους νικητάς κιτ' αλλήλων γενίσΟαι (ή γάρ τοϋ ένδς

νίκη θάνατον τοϋ αντικειμένου πάντως εργάζεται),

οΰτω και έπ\ ταύτης τής εμφυλίου μάχης, της διά

τοΰ συμμίκτου £ίου συνισταμένης, οδ πως έστι νική-

σαι την κρείττονα παράταςιν , μή πανωλεθρία τής

άλλης διαφΟαρείσης. Πώς γάρ δ τής ευσέβειας στρα-

(μηΙοιιι ΐοηιροΓε ίη ε;ι ροηηΊδΙιΐδ εοιιΓιΐδίυηε ει Ιιιχ

ει Ιεηείιιχ είΙίοίΐυΓ, ευηι ει Ιί.Ιο. Ιυεεηι ίιηιηίιΐβΐ,

• ι νίΐ;ι; ηΐ3ΐίΐί3 Γ3ΐίοηίδ δρΙεηϋυΓί ΙεηοΙ)Γ3δ οΠ'ιιη-

(ΙιιΙ. Οαοηίαηι ΐ^ίΐιιΐ' ιιιιΙ1:ι Ίιιίοι- Ιιιεειη εΐ ΙεηεΙ)Γαδ

3ΐΐ)ίοίΙϊα , ηιιΐΐα ρηίοκί ε$8ε εοιι]υηεΙϊο , φιί ιιΐι•(ιιιι-

ηιιε εοηΐΓ3ΓΪυιη δυβεϊρίΙ , ίρ$ε δϊ1)ϊ Ιιοδίίδ ενβιΐίΐ ,

ειιηι αιΐ νίιΊυίειη εΐ νίΐίυιη υΐ ϋιΐ38 ίη ρίΓΐο» (Ιίνί-

8υδ ίηοϋηοΐ, εΐ ηιΟΐ'Ο Κοδίίΐί 1;ιικιιι:ιιιι ίιι^ΙηκΙ;»

3ο,ίε £6 ίρδίιιη ορριι^ιιοΐ. Αε (]ΐιειηα(1ιηθ(1υιη ίΐΐί ,

φιί εαρίΐϋϋ οιΐίο ϋίδΐίιίεηΐεδ ϋίπιίεαηΐ, υΐΓΪηυη νϊ-

οίΟΓεβ 0880 ηεςιιεπιιΐ ; ιπιίυδ εηίιη νίείοΓίβ βΐΐεΐ'ί

νίείο ρπιι ϊΐΐδ ίιιίοιίΐιιηι ιιΟΌγΙ : δίε ίη ηΌηιεδίίεο

ίιιΐε8ΐίιιιιΐ|ΐιο (ΙίδδΉΙίη, ηποιΐ οχ νίΐχ ροηηίδΐίοηο

ηαδοίΐιΐΓ, ραΓδ ηιεϋοΓ δίηο αΙΐΟΓΪαδ ίιιίοπιοείοηβ

τδς κρείττων τής κακίας γενήσεται , τής πονηράς ϋ νίεΐιίχ εδδε ηοη ροΙ(•δΙ. Ουί εηίιιι ίίεΐ ιιΐ ρίοΐίΐίδ

φάλαγγος τών εναντίων άντιβαινούσης ; άλλ' ει μέλ-

λοι ν.καν τδ κρεΓττον, φονευΟήσεται πάντως τδ άν-

τικείμενον. Και οϋτως ή αρετή κατά τής καχίας

Ιξει τά νικητήρια, όταν πάν τδ πολέμιον αυτή δ:ά

τής τών λογισμών συμμαχίας μεταχωρήση πρδς τδ

άνύπαρκτον. Κα\ τότε πληρούται τδ έκ προσώπου

τοΰ θεοΰ διά τής προφητείας λεγόμχνον, δτι < Έγώ

άποκτενώ , και ζην ποιήσω. > Ού γάρ έατιν άλλως

τδ έν έμο\ άγαΟδν ζήσαι, μή τώ Οανάτο) πολεμίου

ζωοποιού μενον. "Εως δ' άν τών δύο περιεχώμεΟα,

ϊ,Λ-.ίρχ χειρν τών εναντίων άπτίμενοι , αδύνατον

κιτά ταύτδν τών αμφοτέρων έχειν τήν μετουσίαν.

εχοΓοίΙιΐδ δΐιροΓΪΟΓ βίΐ, νίΐίοΓϋηι ιιιυΐΐίιιιύϊηο νοίυΐί

ρΙι;>Ι:ιηπο Ιιοδίϊιιηι οοιιΙι•η ριιμιι.ιιιΐε, ηϊδί Ιιχο υ(ί

(ΙιΊιίΙίοΓ α ρηοβίαηΙίοΓβ ροηίΐιΐδ ιΐοΐβαΐαι- ? Τυιιο 3υ-

ιειη νίιΐυδ ιΐο ηιαΙΊΐί» νίοΐβ ΐΓίυιιιρΙι»1)ίΙ, εαηι ταΐίο-

ηίδ αυχίΐίίδ 8ΐιρεΓ3ΐΊ οιηηεβ ΙίΙιί εεόειιΐ 3(1νεΓβ3ΓΪΪ ;

Ιιιιιο ίιιιρΙοΙιίΐϋΓ ίιΐ ςιιοϋ εχ ροΓ8θΐΐ3 ϋοί ίη ρΓορΙιβ-

Ιία (Ιίοΐιιιιι 881 , • Εμο οεοίιίαηι ει \ίνοΓβ Γ»οΊαπι *. •

Νυϋο εηίιιι ραοΐο ίιΐ ηιιο«1 ίη ηουίδ εδί Ιιοηιιιη ρο-

ΐεδί νίνεΐ'ε , ηϊδί οχ αιΐνείδϊΐί'ι ηιοΠε νίΐα ίΐΐί εοιιι-

ριΐΓβΙιιΐ'. Οιιαικίίιι αιιΐοηι (ΙιιοΙιιΐδ ίιιΙιχΓειηιΐδ, βΙιογ-

ιιΐΓβ ιηαιιυ εοηίΓαιίη οοιιιρίεοΐοηίοδ , Γιογϊ ηειιιιΊΐ

ϊιι υΐιηιικιιιε οοιι^οηικιπιιΐΓ. ΟϋπηΙϋΒ) εηίιη εχ υιιιι

ΜΙ Οογ. νι, 14. * Ι>οΐ)'• *χχιι, 3!».
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ρ:ΐΓΐβ ιηηϋιίχ οαρΪΓηυβ , ϋιΐιΐιιηι βχ βΐίοτα νίΠυΐίδ Α Τοΰ γάρ περιδραξαμένου της καχ;ας , ή αρετή τής

λαβής έξωλίσθησεν. Ούχοΰν πάλιν τδν έξ αρχής

άναλάβωμεν λόγον, δτι μία πρδς τήν καΟαράν τε κοΛ

θείαν ζωήν έστι τοις φιλαρέτοις όδδς, γνώναιτί ση

μαίνει τοΰ Χρίστου τδ δνομα , ψ χρή κα\ τδν ήμέ-

τερον συμμορφωθήναι Βίον, διά τής των λοιπών ονο

μάτων έμφάσεως εις άρετήν ^υθμιζόμενον. "Οσα

τοϊνυν έν τοις προοιμίοις τοΰ λόγου βήματα τε κα\

ονόματα παρά τής αγίας τοΰ Παύλου φωνής ερμη

νευτικά τής τοΰ Χρίστου σημασίας συνελεξάμεθα ,

ταΰτα προθέντες εις τήν προκειμένην ήμΐν σπου-

δήν, άσφαλεστάτην δδηγίαν είς τδν βίον τδνκατ' άρε

τήν ποιησόμεθα, τά μέν μιμούμενοι, καθώς έν τοις

φθάσασιν ε'ρηται, τά δε προσκυνοΰντες κα\ σεβαζό-

μενοι. Γενέσθω δέ ήμΐν τάξις τών εϊρημίνων ή άπ-

3ΐιΓιΐΓπιιιΐ5. 3εϋ , υΐ 60 ιιπιΐβ (1ί(5''68δ3 εβί , ΓονεΓ-

;;ιιπγ οϊ.ιιίο, υπ3 081. 3(1 ριΐΓ.ιιιι ιΐίνίηαηιηιιβ νιοι» ,

νΪΓΐυΙβιη ;ιΐιι:ιιιΐϋ'ΐΐϋ νϊίΐ,υΐ ΟΟβΠΟδΟβηΙ φΐίιΙ ϋΐιπδΐϊ

νυοΛίιπΙιιιη 5Ϊ£ηίίΙ< οΐ , οίφΐβ νίνβηϋί ναΐϊοιιβπι εχ νί

δαιιείυπιπ) ηοηιίηυηι νίτΐιιΐβ εχροΐίΐβπ) βΐ οοηοίη-

ικιιη βοοοηιιιϊοϋεηΐ. Ο,ιιίεοιιηφίβ ΐβϊΙιΐΓ νεΓΐ)3 εχ

5:ιηεΐ3 Ραυίί ιΐοοίπηί ϋΐιπβΐΐ δίβΐιίίίοηΐίοηοιιι βχρίϊ-.

031)1*13 ΟΓ3ΐϊθηΪ8 ίΐΐίΐίο ΓβΟβΠδΙΙ ΙΙ111Ι5 , 63 31 ΠθΙ>Ϊ5 ίΐ»

[ΐηφοικιιιιυδ , υΐ ρηιΐίιιι , φΐοιιι:ιι'ιιιο<1ιιπι «Ιίχΐιιιιΐδ ,

ΐιιιίίειηυΓ, ρηιΐίιιι οοΐίιΐιιυδ , ΙυΙΪ55Ϊηιυιη ηοΐιίδ 3(1

1)οιΐ6 ΙιεηΙεηϋβ ΥίνεηόΊιηι αιΐίίπιιι ηηιηίοηιιΐδ. Α ριϊ-

πιίδ ίβίΐυΓ, ευπ) 86Γν3ηΐ68 οπίίηεπ) , ςιιεπι βεπεδ εο-

πιηι, φΐ3ί ]αιη βιιυηΐ0Γ3\ί:ιιυ8, δΐι^επί, ϊηοιρίαηιιΐδ:

Οΐήδΐΐΐδ Ι'ιοΊ νίΐΙΙΙ8 61 χ;ΐρίο111ί;< ". Εχ ΙιΪ8 (]>δΟΙΠ)113

63 ςυχ ιΐίνίηίΐηΐί οοηνεηίιιηΐ, εχ φΐίΐπΐδ ΟΙιπδΙί ηο- •» αρίΟμησις. Ούχοΰν άπδ τών πρώτων άρξόμεθα• Χρι

στδς, φησΊ,θεοΰ δύναμις χα\ θεοΰ σοφία. Διά τούτων

πρώτον μέν τάς θεοπρεπεΐς εννοίας διά τής τοΰ

Χριστού προσηγορίας μανθάνομεν , δι' ών σεβάσμιον

ήμΐν τδ δνομα γίνεται. Επειδή γάρ πάσα ή χτίσις,

δση τε τή αίσθήσει γινώσκεται, κα\ ή τής αισθητικής

υπερκείμενη κατανοήσεως, δι' αύτοΰ γέγονε, κα\ έν

αύτώ συνέστηκεν, άναγκαίως πρδς τδν δρισμδν τής

τοΰ Χριστού παρουσίας τοΰ τά πάντα ποιήσαντος, ή

σοφία τη δυνάμει συμπλέκεται. Τούτο νοούντων ημών

διά τής τών δύο τούτων φωνών συζυγίας, τής δυνά

μεως τε λέγω κα\ τής σοφίας , δτι ούκ αν ήν τά με

γάλα ταΰτα καΊ άφραστα τής κτίσεως θαύματα ,

μή σοφίας μέν τήν γένεσιν αυτών έπινοούσης, δυνά-

ιιιι-ιι ιιιιΙ/.ϋ νοιιεί'αηϋιιιιι οίΙΊοίιιΐΓ. Εΐεηΐηι ιμιίβ γο$

υιηηοδ, ςιι* νεί δβηβυ ρβΓοίρίυηΐιΐΓ, νοί δεηδίΐδ βα-

ριτηηΐ οοξη'Ι'οηοη , ρεΓ ίρκιιιΐι βΟΓβοΙδε βυηΐ, οι ϊιι

ίρδο οοηδίδΐυηΐ, ηοοοδδηπο 8(1 ιΙοΓπι'κίκ1;ιιιι ιιοιηίιιϊδ

ΐΙΙΐυβ, (|ΐιΐ ουηοο ρΓοεί'οανϊι, δίβηίΠοηΓιοηοΐ), δ»-

ρΊοηΓια βΐ νίιΊιΐδ οοιι]ιιιι^ιιηΙιΐΓ. Νβπ) οχ ιΐιιηβιΐδ Ιιίδ

νοοίΐιιιβ ίΐη οορπίηΐίδ ί<1 ίηΐβΐΐϊ^ίηιιΐδ ; ηοφίο οιιΊιη

68δ6ΐιΙ 1)960 ιιΐ3ξΐ)3 οΐ φ)£6 ηιιΙΙί) ΓαΐΊοιιβ εχρίϊεβπ

|)(ΐ88ΐπιΐ οιο;ιΙιιι;ΐΓαιιι η)ΪΓ3ουΐ3 , ηϊδϊ ει 8ηρϊεηιΪ3

ο(ΐι•ΐΗΐι ρΓΟΟΓΟαΙίοηβπι 6χεοςίΐ3δδε( , 61 νίΠιΐδ , (|ΐι.ο.

ρεΓ δ:ιρίο)ΐΐϊ;ιιΐ) εχεοςϊΐ3ΐ3 Γυοι-:ιιιΐ , εοηΓεοίδδοΙ ;

ροΓ νίπιιίοιη οηίΐΗ ϊρδΐυδ δ.τρίοιιΐίχ οο^Ίΐαΐίοηεδ

θρ0Γ3 8111)1.

μεως δέ τ}) σοφία παρομαρτούσης πρλς τήν τών νοηθέντων τελείωσιν, δι' ής έργα τά νοήματα γίνεται.

ϋΐΗΊδΐί ίβΊΐιΐΓ δίι;ιιϊΙΙο;ιΐΊ(ΐ Ίη 1)3ηο ιΐιιρίίοοιιι νίηι , Ο Μερίζεται τοίνυν καταλλήλως είς διπλήν Ιμφασιν

83ρίθηΙΪ3ΠΙ δΟΪΙΪΟΟΙ \ΪΓΐΐ1Ι(:ΙΙΜ]Πί> , ι!ί\ ίιΐιΐιιΐ', ϊιι ,

φίΛΐιιΙο Ι'οπιιιι )ΐηίν6Γδίΐ3ΐί8 ιιι:ιμιιίΙικΙίιιοιιι 3δρ>εί-

111115 , 6Χ 63 ίΐ11Ι110Ι18ΠΙ11 Πΰί νίΐ'ΙΠίΟΙΙΙ ΟΟ^Ι1ϋδ03ΙΙ1ΙΙ8.

Οιι.ίιηΙο αιιΐοηι εοηδίιΙοΓηιηυδ φΐοηβπι ιηοιίο 63 (μία:

ηιι1Ι;ι Γιιοπιιιΐ, μοηίΐ:» δίηΐ, ι;ιπ) ιιιυΙΙϊΓοπΐ)) ιι;ιΐιΐΓ3

ϊιι νοΙιιΐΛ ρεΓ ιΓινίιιηηι 8ρΪΓΪΙυηι εχδίδίεηΐβ , ϊιιοτβ-

(ΙίΙιΊΙοΐΙΙ ίρδίΐΐδ ι|1ΙΪ ίΠ.Ί 6Χ00^ίΐ3ΓΪΙ δ»ρΪ6»1)3ΐη 3(Ιθ-

Γ6011Ι8 61 δυβρΐθΪ3Π)ΙΙ8 , 01ι]ι18 ΟθμίΙ;ιΙ:ι Ϊρδ3 811)11 ί;ϊ-

013 : ηβφΐε νβΓΟ Ίγίι;»\;ι 6ΓΪΙ 1)330 ίίϋεδ , ηιια ΟΙιγι-

Βΐυπ) 6880 νίΓΐυΙβπ) εΐ δ.ιρίοηΐϊηιη ΟΓΟίΙίιηιΐδ, δβιΐ 3(1

1)θηί (ΙΊ]ιΐι1Ίο:ιΐϊ(ΐΐι(:ϋΐ ηοΐιΐδ επί 3ΐ^ιιιιιεηΐο. Οιιοιΐ

οηϊηι ςυίβ δΐιρρΗθ3ΐ)5 πρροΙΙαί, ϊ(] 3(1 δείρδίιιη οΙ)δε-

εΓ3ΐ)(1ο ΐΓβΙιϊΐ ει (ΙυοϊΙ; βίςυο ίηΙΟΓΪΟΓεηι Ιιοηιίηειη

■νίΓίπΙβ ίΐβ 00)το1)θΓ3ΐ , ϋΐ Αροδίοΐιΐδ 3(1 νϊι-ΐυΐβιη

ΓΟδρίοίοηδ «ΙίοίΙ : Οιτίδΐυδ βιιΐοη) 6δΙ 1)οί νίπιΐδ.

Ει δηρϊειίδ 01, ιιΐ ϊη ΡΓονοΓίιϋδ ρηίοΐ, φίϊ 83ρίοη-

Ικιπι ίηνοοβΐ, φΐ;ο οιηηίηο Οοιηίιιυδ βδδε ΙηίεΙΙϊςϊ-

Ιιιγ '. ί}ιΐ3Γ0 ίΐΐο , ςυί ηοπκη ΗίΐΙιεί 3 ϋΙΐΓΪδΙο , ηυ*

νίΓΐϋδ οδΐ εΐ 8;ιρίοιιΐί:ι, νΪΓΐιιβ βΐίβηι οϋΐη εο ηρρβί-

ΐ3ΐΐ]Γ, 011Π1 3ΐ1ν6Γ8118 ρ6003ΐϋ1Τ1 ίΙΐ'ΟΙΙΠΟ 30 ΓΟΓίϊΙβΓ

ριι^ιιηΐ : ϋιιιη υογο ί(1 (μιοιΐ ηιβϋυδ 681 βΐίβϊΐ, ίη

βοϊρδο 83ρΐβηΙίοπ) Οδ'.οηιΐίΐ. (^«8 ηιιΊϋβπι 83ρ)6ηΓΐ33

νϊπιιΐίδΐΐιιο οοη]πηοΐίοηβ νϊΐη ροιΓοοΐ3 οοηδίϊΐιιίΐιΐΓ ;

3Ι16Γ3 εηίπ) , ^υ33 τεοΐ3 Ιιοηοδίβφίο δυηΐ, ρεΓδρί-

οίιηυβ : βΐΐβη , φιχ ρβΓδρεοΙβ 1>3ΐ>εη)υδ , οχδεφίί-

ιηιΐΓ ει οοηΟπηΒιηιΐδ. ^^ιι) νβΓΟ Οΐιπδΐυιη εδδο ρ3-

τδ τοΰ Χριστού σημαινίμενον, εις τήν σοφίαν τε χαΊ

τήν δύναμιν, ϊν' δταν μέν πρδς τδ μέγεθος τής τών

όντων συστάσεως άποδλέψωμεν, τήν άφραστον αύτοΰ

δύναμιν διά τών καταλαμβανόμενων νοήσωμεν. "Οταν

δέ λογιζώμεθα οτι τά μή ϊντα παρήλθεν είς γένεσιν,

τής πολυειδοΰς έν τοις ουσι φύσεως διά θείου νεύ

ματος ούσιωΟείσης , τότε τήν άχατάληπτον σοφίαν

τδν Χριστδν πιστεύειν. "Ο γάρ τις επικαλείται προσ-

ευχόμενος, καΊ πρδς δ βλέπει τώ τής ψυχής οφΟαλ-

μώ, τοΰτο πρδς έαυτδν διά τής ευχής έπισπάται •

χα\ ούτω δυνάμει τε κραταιοΰται πρδς τδν έσω 4ν-

θρωπον, καθώς φησιν δ Απόστολος , δ πρδς τήν

δύναμιν βλέπων (Χριστδς δέ έστιν ή δύναμις), κα\

σοφδς γίνεται, καθώς ή Παροιμία φησ'ιν, 6 τήν σο

φίαν επικαλούμενος, ήτις πάλιν νοείται δ Κύριος.

Ούχοΰν δ τώ Χριστώ συνονομαζόμενος, δς έστι δύνα-

μίς τε καΙ σοφία, καΊ τη δυνάρ.ει συνονομάζεται,

δυναμωθείς κατά τής αμαρτίας, κα\ τήν σοφίαν έν

έαυτώ δείξει, τη εκλογή τοΰ βελτίονος. Σοφίας δέ κα\

δυνάμεως έν ήμΐν δεικνυμένων, τής μέν τδ χαλδν

αίρουμένης, τής δέ δυνάμεως τδ νοηΟέν βέβαιου σης,

κατορΟοΰται τοΰ βίου τδ τέλειον δι' άμφοϊν συμπλε-

κόμενον. Ούτω κα\ είρήνην τδν Χριστδν νοήσαντες,

αληθή τοΰ Χριστού τήν χλήσιν έφ' εαυτών ετιξζίξο-

μεν, έάν διά τής έν ήμΐν ειρήνης τδν Χριστδν τύ

βίοι έπιδειξώμεθα. Εκείνος τήν Ιχθραν άπέκτεινε,

6 1 Οογ. ι, 24. ' Ργοτ. ιι, 2 $<|φ
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καθώς φησιν 6 Απόστολος. Ούκοΰ-ι μηδέ ημείς έν ,\ εβηι εθ£Ϊΐ3ηΙβ3 , νβΓβηι 01ιιϊ$ΐίηηί ηρρε11;ιΓιοιιειη

έαυτοϊς ταύτην ζωοποιήσωμεν,άλλά νεκράν αυτήν έν

τψ ήμετέρω δείξωμεν βίψ. Μήποτε την χαλώ; επί

σωτηρία ημών παρά τοΰ θεοΰ νεκρωθεϊσαν, ημείς

έπ' δλέθρω των ψυχών ημών, δι' οργή; κα\ μνησι

κακία; καθ' εαυτών άναστήσωμεν, πονηράν άνάστα-

σιν της καλώς άποθανούσης κατεργασάμενοι. Άλλ'

ει τδν Χριστών έχομεν, 3ς έστιν ή είρήνη, κα\ ημείς

έν έαυτοίς τήν ΙχΟραν νεκροποιήσωμεν, ϊν' δπερ έν

έκείνω πιστεύομεν, τοϋτο κα\ έν τω ήμετέρω κατορ-

θώσωμεν βίψ. Ώς γάρ εκείνος τδ μεσότοιχον τοΰ

φραγμού λϋσας, τους δύο έκτισεν έ> έαυτψ εις Ινα

καινδν άνθρωπον , ποιών είρήνην ■ ούτω κα'ι ημείς

εις καταλλαγάς άγάγωμεν ού μόνον τους έξωθεν ήμΐν

προσμαχομένους, άλλα κα\ τους έν ήμΐν αύτοΐς στα

ΟδΙεηϋειηιΐδ , μ ροΐ' 63Π) ρΐίοοηι , ςιιχ ϊιι ηουίδ εδί,

ϋΐιπβΐιιηι νϊι.ι ηοδίπι οχρι ΐ'δδοηηιιΐδ. ΙΙΙβ ίηίειΤβεί»

ίηϊιηίιίΐίαηι , υΐ ίιΐφΐίΐ Αροδίοΐιΐδ 8. Νβ ί§ίΙιΐΓ εηιιι

ϊιι ιιοΐιίβ ιιΐΐο ηιοϋο ΓβνίνίδεεΓβ ρηιίαηιιΐΓ, 8β<1 ρΐβιιο

ηιοΓίυβηι 6886 ίΐβοΐαι εηιιΐδ. Νβ ρι•χεΐ3Γ6 ρΓΟ δ»Ιιιΐε

ηοδίΓ» ίιιΐΓΐ•Γ(:οΙιιιη 3 1)οο , ηοδ ϊιι ηοδίΓΟΠίιη ροι-

ηίείειη αιιίηιοΓυπι ίταδοεηΐεδ , 61 ιη)ΐιιϊ:ιπιηι ιοιιιί-

ηίδεεηΐεδ εχείΐεηιυδ, οηιιι , «ριχ ηβηβ ιιιοΠιιη ]κεβΙ,

ίπιρΐΌΐ)6 ϊη νίΟηι ΓβνοεβηΙεδ. 8ιπΙ ειπη ηιώεβηιυδ

ΟΙιιίδΙιιηι, ςιιϊ 681 ρβχ, ηοβ ίΐεηι ίιιίηιίαιίαηι οεεί-

ιΐ.ιηιιΐδ, ιιΐ, (]αθ(1 ίη ίρ&ο' ΟΓβϋίπιιι», Ίά ίη ποδίτα

νίΐ3 ρΐΌϊειιυηηιιΐΓ. Γι ΠΙβ εηίιη ηιοάίυηι ραπείβιιι

ιικκχ-ι κι: δοΐνεηδ ϋιιοβ ευιιιΐίιΐίι ίη $επιεΓιρ$ο ίη ιιηο

Ιιοηιϊηβ Γαείβηδ ρηεεηι '•', βκ ει ηοδ Γβεοηείΐίοηιιιβ

σιάζοντας, ίνα μηκέτι ή σαρξ έπιθυμή" κατά τοΰ Β ηυη βοδ ΙβηΙιιιη ςιΓι ηοβ εχΐΓίη$εεη8 ορρυ^ηβηΐ,

πνεύματος, τδ δέ πνεΰμα κατά της σαρκός • άλλ'

ϋποταγέντος τοΰ σαρκώδους φρονήματος τω θείω

νόμω, είρηνεύωμεν έν έαυτοίς, εις ένα τδν καινόν τε

κιΐ είρηνικδν άνθρωπον άναστοιχειωθέντες, χαΐ εις

οι δύο γενόμενοι. Ειρήνης γάρ 5ρος, ή τών διεστηκό-

των έστ\ν ομοφωνία. "Οταν ουν έξαιρεθ}) της φύσεως

ημών ό εμφύλιος πόλεμος, τότε κα\ ήμεϊς, έν έαυτοΐς

είρηνεΰσαντες, είρήνη γινόμεθα, αληθή κα\ χυρίαν

έψ'ήμών τοΰ Χριστού τήν έπωνυμίαν επιδεικνύοντες.

Φα»; δέ άληθινδν κα\ τώ ψεύδει άπρόσιτον νοήσαντες

τΙ>ν Χριστδν , τούτο μανθάνομεν , ότι χρή κα\ τδν

ήμέτερον §ίον ταίς τοΰ αληθινού Πατρός άκτΐσι κατα-

φωτίζεσθαι. Άρετα\ δέ είσιν α£ ακτίνες τοΰ ηλίου της

ββά ίΐΐοβ εΐΪΑΐη ςιιί ϊιι ικώΐδ ίρδίδ 8ειΙίιίοιιβ8 εοηι-

ηιονεηΐ , ιιΐ ηβ εοηευρίβεβΐ αιιιρίίιΐδ βιΙνβΓδίΐδ 8ρί-

Γίΐυιη ε3ΐΌ, εΐ δρίιίΐιΐδ »ι1νει•δΐΐϊ αιπιεπι ; δβά ρηι-'

(ΙΐΊΐϋα εβπιίδ Ιεςί άίνίηχ δΐι))]οεΐα , ίη υιιιιιη ηονιιηι

εΐ ρβείΠευηι Ιιοηιίηειη ΓεχιΙίΓιεαίί , 61 εχ ιΐυοίιιΐδ

ιιηιΐδ εΙΤεείί ίη ηοΐιϊβ ίρδίδ ραεεηι Ιΐ3ΐ)ε»ηιιΐδ. Ηχο

οηΊπΊ βδΐ ρ;»είϋ (ΙεΟηίΙίο , «Ι (Ιίδδ'κΙεηΙίυηι εοηεοπίία

εββε ίΙίεαίυΓ. ΟιιβιηοϋΓεηι , ςυαηάο ηαΐυηε ηοβίΓΜ

ΙιεΙΙυηι ίηΐεδίίιπιιη 3ΐιίι1:ιΐιι»ι εδί, ίη ηοΐιίδ ρηεεηι

εοΐεηΐεδ , ρηχ είΙίείπιυΓ, εΐ νει•ηιη πε ρι•οριί;ιιη ίη

ηο1)ίβ Ιιβηε ΟΙιτίδΐί βρρείΐϊΐίοηεηι (1εεΐ3Γ3ηιυδ. ΑΙ

ϋΐιΐ'ίδΐυιη εδδβ Ιαεειη νοπιιη ιο, εΐ 3 ιηεικίίΐείο Γβ-

ιηοΐϊδδίιηβηι εοηδίάβΓβηΐβδ, ϋίδείιτιυδ νίίαιη ςυοηιιο

δικαιοσύνης, είς φωτισμδν ημών άπορ^έουσαι, δι' ων /< Π0δΐΓ3ηι νβΓΚ Ιυείβ Γβάϋδ ίΙΙιΐδίΓΗΓί οροΓίεΓε. 8ο1Ϊ8

γίνεται τδ άποθέσθαι τά έργα τοΰ σχότους, χα\ ώς

έν ήμέριΐ περιπατεΐν εύσχημόνως, κα\ άπειπάμενον

τλ κρυπτά της αισχύνης, χα\ πάντα έν φωτ\ ποιοϋν-

τχ, κα\ αύτδν φώς γενίσθαι, ώστε καΐ άλλοις λάμ-

πειν διά τών έργων, δπερ φωτός έστιν ίδιον. Κάν

άγιασμδν τδν Χρι.ιτδν είναι νοήσωμεν, τω πάσης βέ

βηλου καΐ ακαθάρτου πράξεως καΙ εννοίας, ούχ\ (5ή-

μοτι τοΰ άγιασμοΰ τήν δύναμιν όμολογοϋντες, άλλα

τφ βίιρ. --ι-''

ΗΙΙΙΐ'ΙΙΙ ]ΐ1δΙί(ΊΧ Ι'3(1ίί 5ΙΙΙΙΙ ίρβ.Κ ΤΪΓΐυΐ68, ΠυΧ 3(] 1103

ϊΙΙιπιιίικιιΐιΙοδ ειικιικιιιΐ , υΐ α1)]ίιί;ιιιιιΐδ οροί"» 16Π6-

1ιγ;ιγιιιιι , 61 1;ιιΐ(|π:ιιη ϊιι (Γιε ΙιοιιεδΙε .ιηιυυΐεηιυδ ",

61 π'ριιιϋιιηΐεδ Ηΐΐδεοιιιΐϊΐ.ι ΙυτρίΙικΙΊηίδ , ηΐιμιο οηι-

ηί3 ίη Ιυεε Γαείεηΐεβ , ίρδί ςυοςυβ Ιιιχ ενιηΐηηπίδ ,

ει ηιιού ρΓορΓίιιη) εδί Ιυείβ, ηΐίίδ ρεΓ ορεί'β δρίβη-

<Ι(•:ιιιιπδ. ΟυοιΙδί ι:!ιι■Ίδΐιιιη ιιΐ δαηεΐί&ε3ΐίοηεηι εοη-

!,ΊιΚ:Γ:\1ιίιιιιΐϊ ", :ι1> ίιηρΓθ1)Ϊ8 ι•1 ίπιρυπδ οιιιιΓιΙιιΐδ

ΐιιηι ί;\<:ΐίδ ΐιιπι εθ{;ιΐ3ΐίυηί1)ΐΐδ 3ΐ)δ1ίηβη(εδ, ηοδ ε]α3

ηοιηίηίδ Τ6Γ6 ρ3τ(ίείρ68 Οδίεικίεηιιΐδ , ηιιίρρε ςυϊ ηοη νεΓοίβ, βειΐ νϊΐχ ηοδίΓίβ αείίοιιίΐχΐδ δΐηείίϋεβ-

ιί.ιηίδ ΥΊΓΐυΙεηι ρΓ% ιιοΐιίδ ΓεΓβηιυδ.

Άπολύτρωσιν δέ είναι τδν Χριστδν μαθόντες, τδν Ρογγο εηπ» Γβύεηιριϊοηεηι εβκε (Ίιπίΐιιιη <]Ϊ8θΙ-

έ»υτδν δόντα λύτρον υπέρ ημών, τούτο διά της τοι- ιηυδ, ςυί δείρδυπι «ι ηοβ ΓειΙϊιηεΓεί, ρΓβΐϊυηι άα-

αότης φωνής παιδευόμεθα, τδ μαθεϊν δτι καθάπερ ^ ά"ϊΙ, 63 νοεβ ίη1ε11ί§ίπιιιδ, βυιτ) Ιπηςοβιτι πιβΓεεάβηΐ

τιμήν τίνα της έκαστου ψυχής παρασχόμενο; ήμΐν ευ]υδ(]ΐΐ6 ηιιίιιιί, ρΓχΙιειιιΙο ηοΐιίβ ίηιιηοιίιιΐίΐαίειΐ),

τήν άθανασίαν, χτήμα ίδιον τους έκ τοΰ θανάτου παρ'

αίιτοΰ διά τής ζωής έξαγορασΟέντας έποίησεν. Ει τοί-

νυν δούλοι τοΰ λυτρωσαμένου γεγόναμεν , πρδς τδν

κυριεύοντα πάντως όψώμεθα, ώς μηκέτι ήμ3ς έαυ

τοΐς ζί)ν, αλλά τφ κτησαμένω ημάς διά τού της ζο^ής

άντα)Λάγματος. Οΰχέτι γάρ εαυτών έσμεν κύριοι,

άλλ' δ ώνησάμενός έστι Κύριος, ημείς δέ αυτού τά

χτήματα. Ούκοΰν νόμος έσται τής ημετέρας ζωής,

τυ τοΰ χυριεύοντος Οέληιια. "Ωσπερ γάρ τοΰ θανά

του κρατούντος ημών, ό τής αμαρτίας έν ήμΐν νόμος

έπολιτεύετο • ούτως επειδή τής ζωής κτήμα γεγό-

ηοδ β ιηοΓίε 3 δβ ρεΓ νίΙβΠΊ εοβιηρίοβ ρΓορΓΪβηι δίϋΐ

ρο8δ638ίοηεηι εΙΤεείδδβ ". ϋυοϋδί ε]η8 ηιιί ηοβ Γβάο-

ιιιίί εΟεείί δΐιιηιΐδ, Οοηιίιιιιηι ί Ι α δεηυαηιυΓ, οηιηίηο

υΐ ηοη ηιηρίίιΐδ ηοϋϊδ νίν:ιηιιΐδ, κιίΙ ίΐΐϊ, ίμιϊ ηοδ ν:ΐ;ο

δΐιχ ρΓεΙίο εοιτιρ3Γ3\ίΙη : ιιοη εηίιιι 3πιρ1ίυδ ηοδίΓΪ

ίρδοηιηι ιΐυιηϊηί χιιιιπίδ, 80(1 ίΙΙβ ςιιί ηθ8 εοεηιί!

Ποιηίηυδ εδ(, ηοβ 3ιιΙογπ ι•]πκ ιΙοηπΊιΐο ηΐ3ηεϊρ3ΐΐ.

ΙΗΊιΐδ εΓ^ο νο1υηΐ33 ηοοίδ ργο Ιβ^ε νίνεηίΐί ρι-ορο-

δίΐ3 8ΪΙ. ΙΊ ειιϊηι ευηι ιηοι•8 ίιηροΐεηΐί (ΙοηιΊηαΙιι ηο$

ρΓεηιβΐ'61, ρειτηΐΐ Ιεχ ίη ηοϋίδ οπιηϊ3 .ιοΊιιϊιιϊδίΓα-

1)31, δίε, (]ΐι:ιηι1ο νίΐχ}3ηι αιΐιΐίοΐΐ δΐιιηιΐδ, ρ:ιι• ιιΐΐ-

* Ερηβδ. ιι, ϋ.

* Ι Οοτ. νι, 20.

'ώιά. ,0 Ιοβη. ι, 9. " Ποηι. χιιι, 12, 15. '» Ι Οογ. ι, 50. " 1 ΤίηιοΙη. II, 6.
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ηοε ίΐΐ, υΐ ΐρδϊιΐδ ΐΌπιηι ροΐίοηΐί& ηι•1»Ίΐι•'ιο ^αίιοι-ιιο- Α ναμεν, άναγκαΐον 1ν ε"η, πρδς τήν κρατούσαν μεθ-

ΐίΐυΓ, ιιβ φιυιιϋο α νίΐοί νοίιιηίαίε ροΓ ρεεοαίαιη ρβ-

ΟεϋεηΙεδ, ΓΙΙΙ'δΙΙδ 3<] ίιι;|ι•ιι1ιιιι:ι ΠΙΟΐΙίδ ΐ II αΐΙΙΙΙΙΟί

ιΐ3δΙΐΌ8 «Ιυιιιίιι:ιΙυιιι ιιΐΐιο (ΙβΙαϋαιίΊΐΓ. 111α νβΐΌ

εοςίΐβΐίο 110$ 38ΐΐ'ϊη£εΙ Οοιιιίιιο '", δϊ ί'ΐιιη ά Ραιιΐο

Ιιιιιι Ρβδί :1>3 ", Ιίΐιιι δαοεπίοίειιι :ι|>|ιγΙΙ.ιΙιιιιι εδ38

αικίίνεπιιιιΐδ : ρΐ'ο ηο1)Ϊ8 ειιΐιη νοι•ε ΡαδθΙ>3 ΐιηιιιο-

1:Ίιΐϋ 681 0ΙιΗ>Ιυ8, δβεεπίοδ αιιίεηι δαοιΊΓιείυιη οΐ)-

Ιιιΐιΐ ϋεο ΊιΙγιιι ϊ|ιμ• Οΐιπδΐυδ. ι δοίρδυιη ειιϊηι, ι

ιηςυίΐ, < Ιι;κ1ίι)ί1 ο1ιΙ;ιι'ιοηοιιι ιΊ 1ιοδΐΪ3ΐη ριο ηο-

1)Ϊ8 ". > (,)ιι:ι: (|ΐιΐ(!(ϋΐ ιιοΐιΐδ (ΙοειιιηοηΙο δΐιηΐ, υΐ

ΐ[ΐιί Οιι°Ϊ8ΐυιη ϋι;ο βε ο1ι1.ιΙί<ιη«_•ιιι ει Ιι<ι.ιΐϊ:ιπι ιΐεϋίδ-

88, οι Γαοΐιιιη εβδίι ΡαβεΙια νϊϋεΙ, ϊρβε φΐοφίε οογ-

μυβ 8ΐι ιι ιη Οεο ΙιοδΙϊηιη νίνεηίειη, 83ηεΐ3ΐιι, 1)ειιο

ρΐΐοεηΐεΐη ΐ'χ|;ί1ιι•;ι1, Γ3ΐίθη:ι1>ί1ε οΐΐδεα,ιιίιιιΐ) |•ι-

οΙιΐ9 1β : δαιτίΠι ηιηϋ ;ιιιΐοιιι ιηηάιΐδ εβί, πι ηε οοη-

ΓοηηεΙυΓ ΙιιιΊο ββϊειιΐο, 88<Ι ΐΓαηβίυΓηιβΙατ ίη τειιο-

νϊΐίοιιειιι ιηεηιίβ βιΐίε, ιιΐ ρι•οΙ)εΐ ηιιχ δίΐ νοίιιιιΐηδ

Οΐ'Ί Ιιοιια, εΐ ϋεηορΚαοειίδ, ει ρβιΐεοΐϋ ••. Νεςυε

ειιϊηι ίη 03ΐ•ηε, 1>ι«π;ι Οεί νοίυηΐηδ ΟδίοικΙΊ ροΐεδί,

ηί«ί εχ δρίιίΐυδ Ιε^ε δ:ι<πϋ«':ιΐ;ι δϊΐ : ηιΐ3Π(1οςιιίϋεηι

ρι υϋεηΐία 03Γηϊδ ΐηίιηϊεα ε8ΐ Οεο, ει Ιεξ'ι Ι.)ι•ί ηοη

ΐδΐ δΐιΙ>]βοΐα !". Οιιοείιτη, ηίδί ριϊιΐδ <:;ιπ> ιηοπίΠ-

Γ31Ϊ8 ιηεηιοπδ, <]ΐιχ δίπιΐ βιιρεΓ Ιειτβηι ", φΐίϋυβ

ο1ΐδθι]ΐιίιιιι:ι• ηρριΗίΙυί, ρεν 1ιοδΐϊ3ΐη νίνεηΐεηι 8βοπ-

ΙίιιΊιΐΓ, 1>εηερΙ»οοηδ ει ρειΊεεί;) ϋεϊ νοίυηΐβδ βίηβ

ίιηρεϋίιηειιΐο ηοη ροιεδί ίη νϊΐα εΓεύεηΐϊιιηι οοδει--

νηπ. δίε εΐίϊηι «Ιιιιιι ΟΙιιίδΙυδ Ίη ρΓορηο 83ΐ)§ιιίιιε

ρΓορϊιϊαΐΐο οοιίδϊϋεπιΐϋΓ, εϋοοεηηιιι•, υΐ ηοδ ίΐεη»

αρμο-Οήναι ημών τήν πολιτείαν, μή ποτέ τής ζωής

παρατραπέντες θελήματος, πάλιν πρδς τδν πονηρδν

τών ψυχών ημών τύραννον, τδν θάνατον λέγω, δια τής

αμαρτίας αύτομολήσωμεν. ΊΙ δε αυτή διάνοια προσ-

οικειώσει ήμα; τω Χριστώ, κάν Πάσχα αυτόν εΐναι,

καν αρχιερέα, παρά τοΰ Παύλου άκούσωμεν. ΈτΟθη

γάρ ως αληθώς υπέρ ημών το Πάσχα Χριστός* άλλ*

ό Ιερεύς, προσάγων τω θεώ τήν Ουσίαν, ούκ άλλος

τις έστι παρ' αύτδν τδν Χριστόν. € Έαυτον γάρ, >

φησ\, ι άνήνεγκε προσφοράν και θυσίαν υπέρ ημών. ι

Ούκοϋν τοΰτο διά τούτων μανθάνομεν, ότι πρδς

εκείνον βλέπων, τον έαυτον προσαγαγόντα πρίΐζορχν

κα\ Ουσίαν, Πάσχα γενόμενον, κα\αΰτος έαυτδν παρα

στήσει τώ Θεώ Ουσίαν ζώσαν, άγίαν, εϋάρεστον, λο-

" γική λατρεία γενόμενος • ό δέ τρόπος τής Ιερουργίας

έστι, το μή συσχηματίζεσθίι τώ αϊώνι τούτω, άλλα

μεταμορφοΰσΟαι τ|5 ανακοινώσει τοΰ νοος αύτοΰ, έν

τψ δοκιμάζειν, τί το θέλημα τοΰ θεοϋ τδ αγαθόν, κα\

εϋάρεστον , καΙ τέλειον. Οΰ γάρ έστι ζώσης της

σαρκός, κα\ μή κατά τον πνευματικόν ίερουργηθείσης

νόμον, το αγαθόν τοΰ θεού θέλημα έν αΰτ$ δειχθή-

ναι • διότι τ6 Ϋρόνημα. τής σαρκός, έχθρα εις θεον,

και τψ νόμω τοΰ Θεοΰ ούχ υποτάσσεται. Ουδέ γάρ

δύναται, έως άν ζή- ή σαρξ, ?|ς διά τής ζωοποιού

Ουσίας ίερουργηΟείσης, διά τοΰ νέκρωσα! τά έπι γής

μέλη, δι' ών ενεργείται τά πάθη , άνεμποδίστως το

εϋάρεστον κα\ τέλειον θέλημα τοΰ θεοΰ έν τή ζω^

αύτώ πεπιστευκότων κατορθωΟήσεται. Οΰτως κα\

ηο1)Ϊ8 Ίρβίδ ρΐ'ορίΐίβΐϊο δ'ιιιιυδ, εΐ ιηριιιΐιπι ιηοιίΊΙί- λ ίλαστήριον έν τψ ίδίω αΐματι ό Χρίστος νοούμενος,

Οίΐιιΐοδ 3ΐιίιιιο8ΐ'ε«1ι1:ιιιιιΐ8 ίιιιιικίΓΐιιΙΐ'δ. ^ιι:«ιι«1ο αιιΐ.'ΐιι διδάσκει τδν ταΰτα νοήσαντα, αύτδν Ικαστον γενέ

σθαι έαυτψ ίλαστήριον, διά τής τών μελών νεκρώ-£|ογϊχ 8ρ1εηι1θΓ ει Ω^ητα 8ΐι1>8ΐαη(ί:ε ΟΙΐΓίδΙιΐδ ίίεΐ-

Ιιιγ **, Ι)ί8 νει1>ίδ 3ϋθΓ3η(1αιιι ε]ιΐδ ηκι]εδΐηΐεηι

ιιιεηΐε εοιιοϊρΊηιιΐδ. Ρ^ιιΐιιβ ειιϊηι «Ιϊνίιιο δρ'ΐΓίΐιι

;ιίΙ1.ιΐιΐδ. οι νεί'ε (Ιοείιΐδ 3 Οεο, (|ΐιί ίη αΐΐίίικίίιιε

ι1ίνΊΙί3ΐ-υηι εΐ 8;ιρίεηΙίχ ει δείειιΐίϋο (Ίί «Ιίνίηοιιιιιι

ιιΐ)'8ΐεΓΪ0Γυιη ;π-«•;μκι εΐ Γεεοικίίΐβ 8ετυΐ3ΐιΐδ 1'ιιε-

Γ3ΐ ", οιιιη ;ιιΙ ιϋνίιιίΐιΐδ δΊΙιί οδίειίδοβ 8ρ1ειιαΌΓε3

«:ιιίιιιι ινπιιιι ι|«ι;ι; ί)ΐ(ΐ3£3ΐ') ίηνεδίϊ^ηΐ'ίςιΐε ηεηιιειιηΐ

ι1ι•οΙ;ΐΓ.Ίΐι«Ιοδ Ιίιι^'ΐιη ίιηϋοείΙΙίοΓ εδδε!, ςικιΐι'ΐιιΐδ

μκιιιι ίρδίΐίδ ίη ηινδίεΐ'ίο ίιι1ιΊΙίι,*ΐΊΐΙί;ιιη ;ιπιοδ εχεί-

ρίοηΐίηιη (•3ροΐΊΊΐΐ, 8Ϊ£;ηίΓΐ03:ίοηίυυ8 ςιιίοιΐδ(ΐ3ηι

8ΐ)ϋίη<1ϊο3νίΙ, ΐίΐιιΐιΐϋΐ νίϋεΐίεεί Ιοΐ]ΐιειΐ8, (μιβηΐιιπι

ΙΌ^ίΐβΙίΟΙίί δείΛΪι'ΙΙδ 0Γ31Ϊ0 ρθΐ0Γ3( 0\[ι1ί«•:ιΓΡ.

σεως τήν ψυχήν άφαγνίζοντα. "Οταν δέ δόξης απαύ

γασμα , κα\ χαρακτήρ υποστάσεως ό Χριστ6ς λέ-

γηται τής προσκυνουμένης αύτοΰ μεγαλωσύνης διά

τών βημάτων τούτων τάς έννοιας άναλαμδάνομεν. Ό

γάρ Οεόπνευστος ώς αληθώς κα\ Οεοδίδακτος Παϋ)ος,

ό έν τώ βάθει τοΰ πλούτου τής σοφίας και τής γν<>

σεως τοΰ θεοΰ, τά άδηλα κα\ τά κρύφια τών θείο:ν

μυστηρίων διερευνώμενος, τάς γινομένας αύτφ θεό-

θεν έλλάμψεις περ'ι τής τών ανεξερεύνητων τε χα\

ανεξιχνίαστων κατανοήσεως, άτονωτέραν Εχων τής

διανοίας τήν γλώτταν, καθώς έχώρει ή ακοή τών δε

χόμενων τήν σύνεσιν αύτοΰ, τήν έν τω μυστηρίιο, δι'

Ναπι οιιΐ)) ιιιιιιπα ςυ* ίη »3ΐυΐ'3ΐη 61 ροΙειιΐί3ΐη Ι) αινιγμάτων τινών ύπέδειξεν δσον ύπουργεϊν τή δια-

Ιιπιικιιι;ιιιι «':ιι!ιιιιΙ «!«• ιι;ιΙ:π:ι ιΐηίιιιι ΓοςηονϊδδεΙ,

δΐιρΓοιηχ ίΙΙίιΐδ ε$8οηΐίίε Γ3ΐίοηεη> ηιιΐΐίδ ηιιηια-

ηΪ8 εο^ίΐ3ΐίοπίϋΐΐ5 οαρί οοηΊρΓεΙιεηΰίςυε ροδβε

ιΙβηιοηδίΓαΐ.

Ιίοιηηιιε ουπ) οβ (\\\& (1ε ϊρδ3 οοηδίιΙοΓΠΐιΙιΐΓ, ρ»»

«εοπι ηίιηϊηιιιι, νίιΐυίειη, ει νϊΐϊη), εΐ }υ81ϊΐϊ<η), οι

Ιιιοοιη, οι νεπίβίεη), ει >ϋ βειιιΐδ ;ιϋ;ι ροΓδοιυε-

γοΙιιγ, Γ3ΐίοηεηι ϊρδίιΐδ οηχιϊηο ροβδε εοηεϊρί ηε-

βΛνϊΐ: Οειιπι εηίιη ηεο νϊδίιη) υηςιιηηι Γιιίί,δο, ηεο

τίδυιη ίπ. ι Οιι«•;ιι ηυΙΙιΐδ ι ίηηη'ιΐ, ■ Ιιοηιίηιιιη

νοία δυνατώς είχεν ό λόγος, τοσούτον φθεγγόμενος.

Πάντα γάρ όσα χωρεί ή ανθρωπινή δύναμις, κατα-

νοήσας, άνέφικτόν τε κα\ άνεπίληπτον άνΟρωπίνοις

λογισμοΐς τδν τής υπερκείμενης ουσίας προσφέρεται

λόγον.

. Διδ τά περ\ αυτών θεωρούμενα λέγων, είρήνην,

κα\ δύναμιν, κα'ι ζωήν, κα\ δικαιοσύνην, κα\ φώς,

καΐ άλήθειαν, κα\ τά τοιαύτα ■ τδν περί αυτής εκεί

νης λόγον, άληπτον είναι παντελώς διωρίσατο, ειπών

μήτε έωράσθαί ποτέ τδν θεδν, μήτε όφθήσεσθαι.

ι "Ον είδε ι γάρ, φησ'ιν, ι ούδε'ις, ουδέ ίδεϊν δύνα-

" 1 Οογ. ν, 7. '• ΗεΙ)Γ. νιι, II δΐ|η. '7 Ι Τίιιιοιΐ). ιι, 6 ; ΕιιΙιοδ. ν, 2. •" Κοιΐ). ΧΠ, Ι. " ίϋ'ιιΐ.

" Ποιη. νιιι, 6. »' ϋοΐοϊδ. πι, 5. ,! ΙΙοΙιγ.*), 3. " II Οοι-. χιι, 4.



205 .206ΟΕ ΡΕΠΓΕΟΤΛ ΓΠΚΙ5ΤΙΑΝΊ ΓΟΚΜΑ.

ται. ι Λιά τούτο ζητών, πώς δνομάσει χ6 μή δυνά- Α ν ϊ ιΐ 1 1 , ηεε ροΐβδί νϊθεΓβ **. ΙϋοΪΓΟο'ςυϊΡΓβηβ ςιιο-

μενον λογισμοίς ,ληφΟήναι, ώς οΰχ ευρεν έμφαντικδν

δνομα της των ακατάληπτων ερμηνείας, δόξαν καΐ

ύ^ιταιιν ώνίμασε το ύπερκείμενον παντδς αγα

θού, τδ μήτε νοούμενον άξίως, μήτε φραζδμενον.

Τήν μέν ούν ύπερκειμένην των 6ντων ούσίαν άφήκεν

άκατονδμαστον • τδ δέ συναφές τε κα\ άδιάστατον

τοΰ ΤΙοϋ πρδς τδν Πατέρα διερμηνεύων, κα\ τδ τω

άοοίστιυ τε καΐ άΐδίω ΠατρΊ αορίστως τε και άϊδίως

συνδεωρούμενον, απαύγασμα δόξης καΐ χαρακτήρα

υποστάσεως προσαγορεύει ■ τώ μεν άπαυγάσματι,

τδ συμφυές ένδεικνύμενος ■ τω δέ χαρακτήρι, τδ

Ισοστάσιον. Ούτε γάρ αυτής πρδς τήν άπαυγάζουσαν

φύσιν επινοείται τι μέσον , οΟτε τις τοΰ χαρακτήρας

έλάττωσις πρδς τήν ΰπ' αϋτοϋ χαρακτηριζομένην

ηιοοΌ ςιιειη ευξΐΐ&ΐϊο ιιοη αδδβςαΐΙυΓ ηοπιίηαπη,

ηιιΪΛ ηοη ϊιινοηϊΐ ηοηιβη ςιιο β]ιΐδ εχεβΙΙεηΓιαιη εχ-

ρπηιειτί, β]οπ3ΐη βι δΐιοδίβηΐϊβηι ηρροΐΐανίΐ ϊά

ψιο<] οηιηίυυδ ρ3Γΐί))υ$ βηρβιαΐ οιηηε Ιιοιιιιιη, ςιιοΛ

ηεςηβ οειιΐίδ εεπιϊ, ηεε ιηεηΐβ ρβΓοϊρϊ, ηεε νει-υίβ

οχρΠοοπ ροίεβΐ, 3ΐ(μιο ϊΐα ρΓ3-8ΐ3ηΐϊδδϊη)3ΐη >Ι1»ιη

ΓΟΓυπι $(ΐ1)$(αηΙΪ3ΐτ) δίηε ιιοιηϊπβ ριχΊβΓίνίΐ. ΑτεΙίδ-

χ:ιιι;ιιιι ηιιίειη ηεεεδδίΐυιΐίηεηι, ςιια ευηι Ρ.ιίΓεηιιΙΙΐβ

Ιεπηΐηίδ εΪΓευηίδεπριο ει δεηιρίίει-ηο ΡίΙϊυδ ίρβο

8'ιηε ΐΓπιπηϊ:, ρεΓρβίιιο εοη]αηεΐυ8 εοηδϊΛθΓ3ΐυχ,

βρΙεηάοΓβιη ξΐοήχ ει Ιί^υΓΒηι δυΐΐδίαηΐίχ βρρείΐιιΐ;

5ρ1βη(ΙθΓ0 ιι;ιΙιιγ:ιΙ(.•πι υηίοπεοι Οδίεηϋεηβ, Ιί§ιΐΓΛ

ΒυΙβιη ίιιι!ί(•;ιιΐ8 %ηιΐ3ΐίΐ3ΐεπι. Εΐεηίιιι ηεα,ιιο ιηΐετ

8ρΙεηϋοιεη) εΐ δρίεηιίεηίβηι ιι:ιΐυι-.ιηι ηιεϋίυηι ίηΐβΐ-

οποστασιν. Άλλα κα\ δ τήν άπαυγάζουσαν φύσιν Β Ιί£ΐΐυτ, ηβε Γι^ιιγβ ηυηι.ΐ' ϊΐία 8ΐι1)8ΐ3ηΙΪ3, α,υ* δυΙ>

νοήσας , κα\ τδ απαύγασμα ταύτης πάντως κατ

ενόησε. Κα\ δ τδ μέγεθος της υποστάσεως έν νώ

λαβών, τώ έπιφαινομένω χαρακτήρι πάντως έμμετρεί

τήν ύπόιτασιν. Αιδ και μορφήν τοΰ θεοϋ' λέγει τδν

Κύριον, οΰ κατασμικρύνων τή τής μορφής έννοια τδν

Κύριον, άλλα τδ μέγεθος τοΰ Υ!ού διά τής μορφής

Ινδεικνύμενος , ή ένΟεωρεϊται τοΰ Πατρδς ή μεγα-

λειότης, οϋδαμοϋ τής ίδιας μορφής ύπερπϊπτουσα,

ουδέ έξω τοΰ περί αυτήν χαρακτήρος ευρισκομένη.

'Αμορφον γάρ χτ\ άκαλλές περ\ τδν Πατέρα ουδέν,

Ζ μή τη ώραιίτητι τοΰ Μονογενοΰς έπαγάλλεται* διδ

φτσιν δ Κύριος , δτι ι Ό έωρακώς έμέ, έώρακε κα\

τον Πατέρα, • σημαίνων διά τούτου, μήτε έλλειψίν

τίνα είναι , μήτε ύπέρπτωσιν. Άλλα κα\ ψ'ρειν

ϊρδ3 βϊ^ηηΐυι•. 8ε<1 ςιιί ηΒΐιΐΓβηι δρίεπίΐεηΐεηι εο^ί-

Ιαΐ, δίπιιιΐ εΐϊηιη οιιιηίηο δρΙοηαΌιειη ίηΙεΙ1Ϊ£ίΙ. Ει

(|ΐιί δΐιΙΐδίΛΐιΐία; ηιαςιιίΐτκΐίιιοιιι αηιηιο εοιιείρίΐ, εαηι

Λ%\ιγχ ιιί ϊρβ3 εοηβρίειιχ ρτοιδίΐδ άίηιεΓιΙΠΓ Βεηιιη-

Ιβιη. Οιιβ ά& εβϋδ3 ει Γοπηαιη ϋεί ϋοηιίηιπη νοεβΐ,

Γοπιικ ηοΐΐοηε ηοη ϊηιηιίιιυοιίδ ϋοιηϊηιηη, βειΐ ρεΓ

ίοΓηιαηι 08ΐεη(1εη8 ιιι.ι^ηΊιικΙίιιοηι Εϋϋ, ςιΐ3 ίηιεί-

Ιΐ^ίΙΐΙΓ ΡβΙΠδ 3ΙΙΐρ1ΊΐΙΙιΙ(>, ({1133 ρΓ0ρΓ13ΐη ΓοΠΠΒηΐ

ιιοη εχεειίίΐ, ηεηιιε εχΐΓβ ίϊ^ιιταπι , ςιι»; εΐΓεβ ίρ-

δηηι εβί, ϊηνβηίΐϋΓ. Νϋιϋ εηϊιη ΙιιΓοΓηιε, ηίη'ιΐ ηοη

ραΙεϋΓαιη ίη ΡβίΓε, ηΐΐιΐΐ, ςυοιΐ ηοη ΙΙηίβεηίΙί (1ε-

είΛΓεί ρηΙοΙίΓΪίικΙίηεηι.ΟιιηΓε, « (,>ιιϊ ν'κϋι πια, ι ϊη-

ο,ιιϊΐ ϋοπιίιιυδ , ι νϊϋϊΐ ΡηίΓεηι ", ι εχ Ιιίδ ηιΐιί!

ίεεδδε, ηϊηίΐ δΐιρεΓεδδε δί^ηϊίϊοαηδ. Ουϊηείΐαηι ουιιι

αύτδν λέγων τά πάντα τώ τής δυνάμεως ίήματι, Ο ειιιηϊ» ο'ϊεηΐ ευιη ρΐ)Γΐ3Γ0 νεΓυΟ νίιΊιιΙϊδ δυ.τβ ",

λύει τών τά ανεξερεύνητα πολυπραγμονούντων τήν

Αμηχανίαν, οϊ τδν περ'ι τής Ολης αναζητούντες λί-

γον, Οϊδαμοϋ τής πολυπραγμοσύνης Γστανται, Πώς,

λέγοντες , τψ άΟλψ ή Ολη ; καΐ πώς τδ ποσδν έκ τοΰ

4πόσου , κα\ έκ τοΰ ασχημάτιστου τδ σχήμα , κα\

έκ τοΰ αοράτου τδ χρώμα, καΐ έκ τοΰ αορίστου

τδ> τοις ιδίοις μέτροις έμπερατούμενον ; Κα\ ε! μη-

όβμία ποιδτης περ\ τδ άπλοϋν κα\ άσύνθετον , πδ-

βεν εμπλέκεται ταίς περί. αυτήν ποιίτησιν ή Ολη ;

Πάντα γάρ ταΰτα καν τά τοιαύτα τών ζητουμέ

νων λύει δ ειπών, οτι τά σύμπαντα τώ δήματι τής

δυνάμεως αύτοΰ φέρει δ Λόγος έκ τοΰ μή ϊντος

εις γένεσιν. Πάντα γάρ, δσα τήν άϋλον εΐληχε φύ-

σι.', μίαν αίτίαν έχει τής υποστάσεως, τδ (5ήμα

βοΐνίΐ (Ιιιΐιίΐ.ιΐίοιιοιη εοπιηι ςυϊ ηίηιϊδ (Ιϊϋ^εηΙΟΓ ει

αηχϊβ νεδΐΐ£3ηΐ εβ ηιιχ βεϊπ ηοη ροδδΐιηΐ : βϊ-

ςυίϋβιη Ιιί ϋο πι;ιΙιίϊ:ι ΓεςιιΪΓεηΐΡδ Γηΐίοηοπι, ηιιΙΙο

ιηοϋο ρι•:ε ιπιιιί;» ειΐΓίοδίιβίε εοηδΐδίυηΐ αυΐ εοη-

ςυίεδουηΐ. ΓιιιΙε βηϊιη, ίηςυίυηΐ, ηΐ3ΐειΐ3 δϊΐ ίΙΙί

ςιιί 3 ηιβίεηα κι•](ΐιΐ(•ΐιι» εδί ? ΑυΙ ςυοηβηι

ρβείο ιΐιιεηΐιιΐ' ηιιηηΐιιιη εχ εο ςυΐ εβΓεΙ ο,ιιβη-

Ιίΐ3ΐε? 3«1 εχ ίΐΐο Άξατα, <\υ\ ϋ^υταια ηοη Ιια-

1)ει? 3ΐιΙ εοΙοΓ 3ΐι εο <|ΐιϊ νϊο'επ ηοη ροΐοδΐ? ;μιι

3υ ϊΐΐο ςυί Οηβ νηεβΐ, ϊ<1 ςιιοϋ ρΓορΓΪϊδ ίϊηίΙ)οδ ϊη-

<:Ιυ(ΓιΐιΐΓ? Οιιοιΐ δι ηυΙΙβ 3άεδΙ ίμκιΐίΐ.ΐδ δίηιρίϊοί ει ϊη-

εοπιροδίΐο, υηϋβ ηιαΐειΪ3 δΐιϊδ ςιιηΐϊΐ.ηΐίυυδ εβί ϊηιρΓι-

εΐΐ3? Ιΐ38εηίηι οηιηεβ ει αΐϊηδ «■■ίιιχιιιοίΐί (]ϋα;δΐϊοιιο8

δοΐνΐι, α,υϊ ο"ίεϊΙ δίε νεΓΐ>ο νΪΓΐυΐϊδ δυχ Υειουπι

τής άφράστου δυνάμεως. Έκ δέ τούτων παιδευδ- Ό οπιηΪ3 ροΓί.ΤΓβ, υΐ ^οιιειεπΙιΐΓ εχ ηΐΐιίΐο. 0ιΐ33ευη(}ΐιβ

μέθα τδ πρδς αύτδ βλέπειν, άφ' ου τών δντων

έστ'ιν ή γένεσις. Ει γάρ εκείθεν εϊς τδ είναι παρ-

ή/Οημεν, κα\ έν αϋτώ συνεστήκαμεν, ανάγκη πάσα,

μηδέν εξω τής γνώσεως πιστεύειν είναι τοΰ έν ψ έσμεν,

χα\ άφ' ου γεγδναμεν, κα\ εις δν άναλύομεν. Ταύτη

δέ τη διάνοια συγκατορΟοΰται, κατά τδ είκδς, τδ

χατά τήν ζωήν άναμάρτητον. Τίς γάρ έξ αϋτο^ κα\

ίι' αύτοΰ κα\ έν αύτώ ζην πιστεύων, μάρτυρα τής

όπεμφαινούσης ζωής τολμήσαι ποιήσασβαι τδν έν

αύτώ τήν έκαστου ζωήν περιέχοντα ; Βρώμα δέ κα\

«4μα πνευματικδν δνομάζων τδν Κύριον δ θείος

εηϊιη ηιαιειία; νεΙ ρηιιίείρεΐ!ΐ νβΐ εχρεΠοηι ικιΙιιπιμι

ηεεερεπιηΐ, ιιηβιη δυΐ5ΐ:ιιιΐΊ;υ εαιίδαηι Ιιαοειιΐ, νει•-

οιιηι νϊΠιιΓίδ ϊΙΙϊυδ π,ιΐίβ ηιιΙΙίδ νβτΐιϊδ ϋίεί ροΐεδί.

Εχ φιο ικΙπιοηοηηΐΓ, ιιί βιιηι, ιιηάε τεδ οπιπε» ογΙ.ό

βοηεΓΠΙ.χ'ποβ δυιιΐ, ΐηΐιιοηηιυΓ. Εΐεηίιη δϊ αϊ) ίΙΙο

ρΓοεΓ83ΐϊ δΐιηιιΐδ, Βίο,υρ ΐη εο εοηδϊδίίιηιΐδ, οηιηϊιιο

ηεοεβδε εδίυΐ ηίΐιίΐ ε»5β εΓεϋηιιιυβ, ςυοϋ φίδ ςυΐ

ιιοδ ρΓοεΓεηΓίΙ,ϊη ηυο δίιηυβ, ίη ηιιβπι ΓεδοΙνβοιιΐΓ,

εοΒηίΙίοηβιη είΤυβίΛΐ. Οιΐ3 ςιιί(3ειη εο^Ίΐαΐϊοηβ, υΐ

ίρφιιιηι εδί, ϊηηοοοηΐίη νίΐ3ϊ εοηδεηβΙυΓ. Ουίδ εηϊιη

εχ ϊρδο, ει ρεΓ ϊρδΜΓη, ει ΐη ΐρδο " δβ νίνβιε ογο•

11 1 Τΐπι. νι, 10. " .Ιηηη. χιν, 10. " Ι1ο1)Γ. ι, 3. " Κηιιι. χι, 30.

ΡΑΤΒυι.. Οη. ΧΙ.\1.
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ύεηβ, ΙιίΓρίδ βΐ ΠηβίΙίοκχ νϊ[3β ΙεδΙβιη Ιια&ει-ε νηϋΐ Α Απόστολος, ταύτα διά τών λεγομένων νοεΐν υποτί

θεται, δτ•. ού μονοειδής έστ:ν ή ανθρωπινή φύσις,

άλλα τοΰ νοητού προς τδ αίσθητδν συγκεκραμένου,

ιδιάζουσα καθ' έτερον τών έν ήμϊν θεωρουμένων εστίν

ή τροφή• της μεν αισθητής βρώσεως τδ σώμα 8ια-

κρατούσης, της δε πνευματικής τροφής την ψυχικήν

έμποιούσης ήμϊν εϋεξίαν. Άλλ' ώσπερ ΙτΧ τοϋ σώ

ματος, τδ στερεόν τε κα'ι ύγρδν της τροφής, μετ'

άλλων μιγνύμενα, συντηρητικά της φύσεως γίνεται,

δ'.ά τής καταλλήλου πέψεως έκάστω τών εν ήμϊν

στοιχειωδώς συγκεκραμένων καταμιγνύμενα ■ κατά

τδν αϋτδν τρόπον αναλογικώς 6 Παύλος κα*. τήν

νοητήν καταμερίζει τροφήν, βρώσιν όνομάζων κα\

πόσιν τδ αύτδ πράγμα, πρδς τήν χρείαν τών προσ

φερομένων οίκείως μεθαρμοζόμενον. Τοις μεν γά?

βιιιη, ςυβηι ιπιίιΐ6ΐ:π]ιΐ5(|ΐιο ν'ιΐβπι ίη 8β εοηιίηείΌ

80131 ? Ε503ΙΠ : ι π ! ε ' 1 1 1 γ! ροΐυπι βρ'π ίΐιιβίβιη Ποηιίιιιιιιΐ

ηρρβΙΙαιίδ (Ιίνιΐδ ΑροδίοΙιΐδ" ηοβ εοηιηιοηεΓβε'ιΙ, ιιΐ

ι:;!ΐΐίΐ';ιιιΐ Ιιιιπι;ιιι;ιΐ!ΐ 11011 δίΐιίρΗεεπί, 86(1 6Χ ηίβηΐβ

βεηβυηιιβ εοπιροδϊΐίπι εο^ΐίειηυδ, οιι]ιΐ8 ο,υίιίεηι

υΐπφιβ ρ3Γΐϊ 8ίΙ ρΐΌρπιιβ (ΊΙιιΐ8; δοΓιιίβ εηϊηι εβοβ

εοΓρυβ ιιιιΐΓίΐϋΓ; δρίπίΛϋ αΐϊηιεηΐο νβίεΐυιΐο «ηίηιϊ

εοιΐ5βΓν»ΙυΓ. Αε π,υεπιβϋηιοϋυιη ιιι εοΓροΓε δοΐίιίϊ ει

ΙιιιιιιίιΙ;) ηΐίιηειιία ϊιιίεΓ 86 ηιΪ8ΐ:ι ηη(ιΐΓ»ιιι ηιιΐΐ'ίιιιιΐ

61 ΐιιειιΐυΓ, ιΐιιιιι ιηυΐυο εοηεοεία 5 ϊ η 8 1 1 1 ί 3 ρατίίυυδ,

φΐ36 ίη ηου'ιβ εχ ε1εηιεηΐΪ8 εοηεΓείχ βυιιΐ, εοπίπή-

δεεηΐυτ : δίο ηιεηΐίδ αΐίιηεηίαιη εχ ριοροπίοηο ϋί-

νίΊΐ'115 ΡαιιΙιΐδ, ο*ε;ιιη βΐ ροΐυιη νοεαΐ βαπκίεηι τεηι,

ρΐΌΐιΙ βρίβ εΐ ρΓΟριίβ ηιΐ αεεΐρίεηΐίπηι ιίδυιη ηα-οιιι-

ηιοϋίΐυΓ. Ναιη ίηΐϋεοϊΙΙίδ ίΓΠίεΐίδςυβ ρβηίβ ΠΙ, εοΓ Β άτονοΰσι κα\ έκλελυμένοις άρτος γίνεται, στηρίζων

καρδίαν άνθρωπου • τοις δε κεκμηκόσι δια τήν πρδς

τδν βίον τούτον ταλαιπωρίαν, καν διά τούτο γενομέ-

νοις διψώδεσιν, οίνος γίνεται, τήν καρδίαν είς εύ-

φροσϋνην άγων.

Νοεΐν δέ χρή δια τών είρημένων τοΰ λόγου τήν

δύναμιν, δι' ου τρέφεται ή ψυχή καταλλήλως τ$

χρεία, τήν άπ' αύτοϋ χάριν προσδεχομένη, κατά τδ

αίνιγμα τοΰ προφήτου, δς τόπω χλόης κα\ ύδατος

αναπαύσεως τήν έκ τοΰ λόγου γινομένην τοις κε-

κμηκόσι παραμυθίαν διασημαίνει. Ει δε πρδς τ!»

μυστήριόν τις βλέπων, βρώμα κα\ πόμα κυρίως

όνομάζεσθαιλέγοι τδν Κΰριον, ουδέ τούτο τής κυρίας

έμφάσεως άπεξένωται • αληθώς γάρ ή σαρξ αύτοϋ

βρώσίς έστι, καΐ τδ αίμα αυτού αληθώς έστι πόσις.

ηοιτιιιιϊδ εοιιίίιηιαηδ ; χ§π$ αιιίειιι 61 Ιιιι]ιΐ8 νίΐχ ηιί-

8(Ί'ία Ι.ι1)0Γ:ιηΙίΙ)ΐΐ5ί, 36 ριορίοΐ-ι δίΐίεηΙίΙ>ιΐ8 ΓιΙ νί-

ΐιίπιι οοΓί,Ιϊ Ιιειίιίϋηι αΟετεηδ". .

ΟροΓίεΙ 3υΐεπ) ρεΓ 63 η,υκ (1Ϊ013 ίυηΐ νίπι οτα-

ΐϊοηί8 ίηΙεΙΙίςβΓε, ςιια βηίηιιΐδ εχ ρΐ'Χβεηΐϊ ιΐδΐι

}!Γ.Ίΐί;ιηι :ιεείρίι•ιΐ8 3ΐίΙυΓ, υΐ ίιΐ(1ίε»1 κηίβηι» Ργο-

ρΐιείϊε, ςιιί Ιοεο ρηδευβε, βΐ βηυ» ΓεΓβεΙίοιιίδ οοηδΟ-

1ηΐΐυικ:ιιι δΊ^ηίΓιεαΙ ", φΐ£ ΟΓβΐίοηβ 1αΙ)οι•;ιιιΐΊ1ηΐ8

ει αΓΠίεΙίδ ίκΙΙΓιΙιι.Ίπι•. δίη αϋηυίδ εΓιβηι 3(1 ιιινχίο-

ΓΪϋπι ΓβδρϊεΊεηδ ύίοβΐ είηυπι βΐ ροΐιιπι ρι•ορπβ ϋο-

ΐΗίιιιιιη ηοηιίιιαπ, ηβ ί(1 ςιιίιίεηι 3 ςεποαιι» δϊ§ηί(ί-

εηΐϊοηβ ΓβεβδδβΓΐΙ: νετβ εη'ιηι οβγο ίρδίιιβ βδΐ είΐιυδ,

ει 83η$υΐδ ε]ιΐ5 νεΓβ 6δΙ ροΐιΐδ ". Αίςυβ ηιεηιοΓΜία

ςυίόοηι δϊκηϊΠεΒίϊοηε, οηιη'ώυδ ουηι ροίεβίηΐβ Γα- Ο Άλλ' έπ\ τής προρ"ρ"ηθε!σης μέν διανοίας, πασι κατ'

(■ιιΐΐίΐδ ιΙ.Ίΐιιΐ' ιιΐ ρ3Γΐϊείρεδ δίηΐ ΥογΙοϊ, ιριοιΙ ίιΐι ϋδ

ςαϊ Γεηυϊΐ'ϋηΙ ϋίικί αεεερίαιη, ΓιΙ ι•ΊΙιιΐδ ει ροΐιΐδ

εϊηε (Ιϊδεηιηϊηβ ςυδΐ3(υδ. Ιη ηίΚτη αιιΐι•ιιι δίετιιίΠ-

ειιΐίοιιε ηοη δϊηβ ρι•ο1ι;αίοιιο ;ιιιΐ δΐηβ (Ιίΐεεία ΓιΙ

ΐ']ιΐ8ΐιιοι1ϊ ε)1>Ί ροΙιι$(]ΐΐ6 ρβηϊεϊρϊΐϊο, ευπι ΑροβΙο-

Ιιΐδ Ϊ13 ύεΓιιιίεπΙ : ι ΡγοΙιοι ΐΐιίεηι, ϊικριϊΐ, 86 ϊρ-

δίΐιιΐ ιιιιίίίμιε, εΐ 8Ϊε (Ιο ρ:ιιιε ϋΐο ιμΙιιΙ, εΐ άβ εαΐίεε

1>Π)3ΐ. 0\ιί εηϊηι ϊηάί^ηε ηιαη(1υε3ΐ ει 1>ΊΙ)ίΐ,- ]ιιιΙί-

είυηι δίΐι'ι ιηβηϋυεηΐ εΐ ύίΐιίι ". ι Ηιιι: ηιιίοιιι π:-

δρίείβηδ εν3η@6ίΪ8θ ρ1;ιηο ν'κΙιΊιιτ εαηκίεπι ϋί^ηίϋ-

ε;ιΓκιιιοιιι εοιιΐίπικίδδε, ειιιη ηΐ)'8ΐΐεα?. ραδδΐοηίδ Ιεηι-

ροή; ηο1)ίΙί$ ϋΐβ δεηαΐοΓ ϊιηιηβευΐαΐα ηιιιικίίΐιρίϋ

βϊηϋοηβ ίηνοΐνεηδ Οοηιίηϊ εοΓριιβ ίη ηονο ει ρίπο

τηοηιιηιεηΐο ροδυίΐ '3. ΟιιαιιιοΙίΓεπι ει Αροδίοΐϊ

ρΓίεεερίο βΐ ενβη^εΐϊδίίβ οΐιδει-νηΐίοηο οοπιιιιοηβ-

Π1Ι1Γ, III 83ΙΎ0831Κ (11111 ' 1>011ΐίΐΐϊ ΟΟΓρίΙδ ρΐ1Γ:ΐ (ΙΟΠ-

βείεηΐία δυδοίρίαιηιΐδ. (,ΙικκΙ δι αΐίιρκι ρεεεαΓι ηιπ-

ειιΙ.Ί ϊηΓοΓΜ δίΐ, 63ΐη ικρκι Ι;κ•π ιιιηπιιη ;ιΙ,1ιι;ιιπιΐί

ει εχριΐΓβειηιΐδ. ΥβΓϋΐη (|ηϊίΐ εΐϊίηι ρβίΓα (ϋι-ίΐιιι•

ΟιιίϊΙϋδ **, 63ΐη ηοΙ)ίδ ί(Ι ηοπιβη ;ιΙ1ιμ-οΙ ιιΐίΐίια-

Ιεηι, ιι ι Γεεΐ3ηι νϊνεη(1ί Γ»Ιίοηεηι Γιπηβπι αε δΐηΐιί-

1(Ί0 ΐ6Π63Π1ΙΙδ, 61 ίη Γβ1)Ι1δ 3άνβΓ8Ϊ5 ίΟΓίίΐβΓ ρεΓ-

ίίτεηάϊδ εοιίδΐ&ηΐεδ δϊηιιΐδ, 3(1ν6Γδυδςυβ οηιηεηι

ρεεεβΓι ϊηιρείυπι βίΓεηυοβ 3ΐςυβ ίιινίειοδ αηίιιιοβ

ρΓΧδίειηυδ : οι Ιιΐδ εηϊηι νοίηι* ει 3ΐϋδ ο]ιΐ5ηιο(1ί

έξουσίαν έσΐ\ν ή μετουσία τοΰ Λόγου , 8ς γίνεται

βρώμα καΐ πόμα προσφερόμενον αδιακρίτως, ύπδ

τών έπιζητούντων αύτδν λαμβανόμενος. Έπ\ δέ τής

ετέρας εννοίας, ούκ ίστιν ανεξέταστος κα\ αδιάκρι

τος ή τής τοιαύτης τροφής τε καΐ πόσεως μετουσία,

ούτως τοΰ Αποστόλου προσδιορίσαντος, ότι « Δοκι-

μαζέτω δέ ίγ.αατος έαυτδν, κα\ ούτως έκ τοΰ άρτου

έσθιέτω, κα\ έκ τοΰ ποτηριού πινέτω. Ό δέ άναξίως

έσθίων κα\ πίνοιν , είς κρίμα έαυτώ έσθίει καΐ πίνει. >

Πρδς ο μοι δοκεϊ δ ευαγγελιστής βλέπων, ήσφαλισμέ-

νως τδ τοιούτο παρασημήνασθαι, δτι έν τώ καιρώ

τοΰ μυστικοΰ πάθους δ ευσχήμων εκείνος βουλευτής,

άσπίλω κα\ καθαρά τη σινδόνι τδ σώμα τοΰ Κυρίου

διαλαβών, καινώ τε και καθαρώ μνήματι έναπέθετο ■

ώστε νόμον πάσιν ήμϊν τό τε τοΰ Αποστόλου παρ

άγγελμα γενέσθαι, κα\ τό τοΰ εύαγγελιστού παρατή-

ρημα, τοΰ καθαρά τη συνειδήσει τδ άγιον ύποοέ-

χεσθαι σώμα ■ ε? πού τις έξ αμαρτίας είη κηλις, τω

ύδατι τών δακρύων άπορ^ύψαντας. 'Αλλά πέτρα λε -

γόμενος ό Χριστδς, ωφελήσει διά τοΰ ονόματος τού

του ημάς, έν τώ παγίω τε κα'ι άμεταΟέτφ τής κατ'

άρετήν ζωής, καΐ έν τώ στερόώς έ"χειν πρδς τήν τών

παθημάτων ύπομονήν , κα\ δ:ά τοΰ πρδς πάσαν

προσβολήν αμαρτίας άντίτυπον κα\ άνένδοτον τήν

ψυχήν έπιδ:ίκνυσθαι • διά τούτων γάρ κα\ τώντοιού-

"ΙΟογ. χ,Ι^βαη. " ΡμΙ. αιι, 15. "ΡβΛί.χχιι, 1 •' ^οαη. νι, 56. "ΙΟογ. χι, 28. "ΕϋΟ. χχιιι,

53. " Ι Οογ. χ, 4.
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των πέτρα χοΛ ήμεϊ^ έσόμεθα, μιμούμενοι, καθώς ^ ηοδ ί(βη> επίηιιβ ρείτα, ϊη η.ΊΐϋΓα Γηίίϊΐί Ωΐ'ηιιιηι ει

έστι δυνατόν, έν τή τρεπτή φύσει τ6 άτρεπτον τοΰ

Δεσπδτου κα\ άμετάθετον. Εί δε δ αύτδς παρά τοΰ

σοφοΰ άρχιτέκτονος καΐ θεμέλιος πίστεως, κα\ γω

νίας κεφαλή ονομάζεται, ουδέ τοΰτο προς τήν τον

κατ' άρετήν βίου συνεισφοράν άσυντελές ήμΐν έπι-

δειχΟήσεται. Διδασκόμεθα γαρ δια τούτων, δτι πάσης

αβαθής πολιτείας, κα\ παντός άγαβοΰ μαθήματος τε

και επιτηδεύματος, κα\ αρχή κα\ τέλος έστ\ν δ Κύ

ριος. "Η τε γαρ έλπ\ς (ήν άντ\ κεφαλής νοοΰμεν,

πρδς ήν πάντα βλέπει, τά κατ' άρετήν σπουδαζό-

μενα) εκείνος έστιν, οΰτως ώνομασμένος παρά τοΰ

Παύλου, καΐ ή αρχή τής υψηλής ταύτης τοΰ βίου

πυργοποιία;, ή εις αύτδν γίνεται πίστις, έφ' ής οΤίν

τίνα θεμέλιον τάς αρχάς τοΰ βίου καταβαλλομένων

ϊιιιιιιιιΙ»Ι)ΊΙϋ ΙΙοιιιίιιί γοΙ>ιιγ ριο νϊίίΐιιΐδ ίηιίΐ3ΐΗ69.

(,ίιιο.Ι ;ΐ(ΐΐι:πι 3 εαρίεπίε η π:1ιίΙεε10 ** ίυηϋαιηοιιίαιη

Γιιΐβί ** βΐ αη'ΐιΐϊ εβριιΐ " ηυηευρβίιιι•, ΐιΙ ιμιοφιο

ηοΐιϊδ 3(1 νίΐβιη εχ νίιΊυίε ϊιιδΓιΙιιεικΙαηι βιρεύϊεΐ.

8ίε ('ΐιίιη 1ιοιι:ιπιιιι οηιηίυηι εί βιΙιιιϊηίδίΓαιίοιιιιηι

είνίϋιιιη, εί (Γίδϋίρΐίιιβπιηι, ει ίη$ΙίΐιιΙοηιιη Ιυηι

ρηηχ'ιρ'ιυιιι , Ιυηι οιίαιιι Πηεπι εδβε ϋοηιίηιιιη (1ί-

δείαηΐδ- Νηιιι εί βρεβ, ηιι;ιιη ριο εαρϊΐε βεε'ιρίηιυδ,

3(1 ςοβπι ΓεεΙίβ Ικιπεδίιειμιε 3εΐίοηεδ ηοδίΓ*

οηιηεδ ΐεηάΊιηΐ, ί 11ο ηοηιίηβΐυδ εβί 3 ΡιηιΙο " ; ει ίιι

ρηηείρίο _1ηι]ιΐ!>ε8 νίΐι» ;ει1ίΠι ϋ ςιιοιΐ αά ϊρδίιηι

(ϋτίβίΙιΐΓ , Γκίεβ", ϊη ςιΐ3 νϊΐίβ ρι-ίηοίρία Ιαη-

ηιΐίΐιιι Γυη(ΐ3ΐηεηΐ3 ρεϊιηιΐδ, ε( ςυοίϊϋϊαηίβ οΙΓι-

εϋδ ριίΓΛί ΐιιιιι εθ£ίΐ3ΐίοηε5 Ιυηι αείίοηεδ ιιο-

ήμών, και διά καθημερινών κατορθωμάτων τάς κα- β δΐΓ3δ ιιιοιίι τ.ιιπιιγ, ίΐπ,ιιο ϊΐα, 'φΐθ(1 ιιιιίνεΓδί ε$1

βαράς εννοίας τε κα\ ενεργείας νομοθετούντων, οΰτως

ή τοΰ παν-ος κεφαλή χαΐ ημετέρα γίνεται κεφαλή,

τοις δύο τής ζωής ημών τοίχοις, τοις τε κατά τδ

σώμα κα\ τήν ψυχήν, δι* εΰσχημοσύνης και καθαρδ-

ττ,τος έποικοδομουμένοις, διά τής άγωνίου συμφυΐας

έαυτήν έφαρμόζουσα. 'ύς έάν έλλείπη τδ έτερον τών

οίκοδομημάτων, ήτοι τής κατά τδ φαινδμενον εϋσχη-

μοσύνης τή τής ψυχής καβαρδτητι μή συνοικοδομου-

μένης, ή τής ψυχικής αρετής τώ φαινομένω μή

συμδαινούσης , οΰκ άν γένοιτο τοΰ ημιτελούς τούτου

βίου κεφαλή ό Χριστδς, δ μδνη τη διπλή τε κα\ δια

γώνια οίκοδομία έαυτδν έφαρμόζων • ουδέ γάρ έστι

δυνατδν, χωρ\ς τής τών δύο τοίχων συμβολής, γΐι>-

νίας γενέσθαι. Τδτε ουν έπιτεθήσεται τώ οίκοδομή-

ι:;ψιιΙ, ιιοδίπιηι εΐίβιη εβρυΐ εΙΙϊεΊΐϋΓ, οιιιιι (Ιυοίχΐδ

\ίΐιε ηοδίΓΧ, εοΓροΓΪβ ν'ιιίεΐϊεει 3ΐηυε αιιίιηί, ηιιΐΓΪβ

|ητ ΙιΟΙΙΟδΙαΙΟΙΠ εί ριιηΙ;ιΙι:ιιι εοηδΙΠΙΟΐίδ 3η<•1ι1αιί

εοη]υηεΙίοηε 3ρ1ε εοΐκενεΐ. Οαοιΐ δ'ι ;ιΗοι:ι ρ3Γδ ϋε-

δίΐ «ιϋηχίο, υΐ νεί αιιίιηί ριιπία» οοιίδρίοηαηι εχ-

Ιΐ'ϊηδεευδ Ιιοηε$ΐ3ΐειιι ιιοη Ιηιΐιεηΐ, νεί Ιι;ι•ε (•ιι;ο νί-

(ΙιΊιιγ ;ιιιίιιιί νίΓΐϋΙε νικ-ιΊ, ι']ιιλ ηΐ3ΐιεχ ΊηεΙιθ3ΐίΓ(]ΐΐϋ

νίΙ% πιριιΐ ηοη ειΊΐ ΟΙιηβΙυβ, (]ΐιϊρρβ ιριί ϋιιρΓιοϊ

3ηςιιΙ»ΓΪηυε ΓηΙιποΐΒ Μιιΐιιιιιιιιοιίο ςιΐ3(1^3ΐ; ηοςιιβ

οηίιιι, ιιίίί «.Ιιιο εοηειΐΓΓ3η( ρ3ΓΪεΐε$, αη^υΐυβ ίίη ί

ροΐεϋΐ. Ππ;ιη• Ιηηε ίιιιριιιιιΊιΐΓ ιτιΐίϋαο ηοίίΙΐΌ ϊΐιηι-

ιιιί ίΐιιμιιΙ;ΐΓίϋ Γαδίϊςϋ ριιΐι Ίιι-ίίικΙο, <:ιιιιι εχ ιιΐπίφΐι!

ρ,ηιΐΐ'. αά ΠΊΐΜΐιι νϊιΊυΙί$ ιιογιι'.ιιιι (Ιυρίεχ \ίΐ;ι ει

η•! ΐ;ι, ει εοη$ΐ3η$, ει ηίϋίΐ < > 1 » 1 Ί < ι » ι ϊ ι ιιινιΐ|ΐιιι 1ΐ3ΐ>ειι$,

μάτι ημών τοΰ ακρογωνιαίου τδ κάλλος, δταν άμφο- Ο ρει-ροικίίειιΐο εοηείπηε 8ΓΪΙ αεεοηιπιοιίβΐ».

ϊέρωθεν τδν δρθδν τοΰ βίου κανδνα τή τών αρετών σπάρτω άποταθή έναρμονίως δ διπλοΰς βίος, δρθός τ"ί

χα\ άδιάστρΟφος, κα\ ουδέν έχων έν έαυτώ σκολιδν ή κατηγκυλωμένον.

Είκδνα δέ τοΰ θεοΰ τοΰ αοράτου τδν Χριστδν όνο-

μάζων δ Παΰλος, τδν επί πάντων θεδν κα\ μέγαν

θεόν • χα'ι ταύταις γάρ ταΐς φωναΐς ανακηρύσσει τοΰ

αληθινού Δεσπδτου τδ μεγαλεϊον, λέγων ι Τοΰ μεγά

λου θεού κα\ Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου • ι κα\,

« Έξ ών δ Χριστδς, τδ κατά σάρκα, δ ών έπι πάντων

θεδς, εύλογητδς είς τους αιώνας • ι ταΰτα ουν λέγων

«ου , παιδεύει διά τών λεγομένων ημάς, δτι άε\ ών

όπερ έστιν (ίστι δέ εκείνο, όπερ δ ών έπίσταται

Αϊ νιτο ιαιη Ι)ι ί ίητϊδίΐιϋίδ ίηιηβίικΊΐι Ρ.ιιιΐιυ

ΟΐΓί$Ιυπΐ :>|ιρι•1Ι:ιΙ 4", εί ϊη οιιιπ'ΐιικ Πιίιιιι εί ιιι:ι-

(|ΐιυηι Πιίιιιι ( 1ιί$ ειιϊηι νοεί1)υ$ νοπ Ποιιιίιιί ιηιιςηΐ-

Ιικϋιιοιιι ρΓ3εϋίε3ΐ , ( Μιι^ιιί, ι ίηιιιιίειίδ, « ΙΗ•ί , ι•1

δ3ΐν3ΐοη$ ηοδίΓΪ .Ιι-λιι Οηηβιί 1' ; ι ε(, ι Εχ (μιί-

1ιιι$ Οιΐ'ϊκΙιΐδ δεειιικίιιηι εηηιΐΜΐι , (]ΐιϊ ε$1 ϊη

οιηιιίΐΗΐϋ 1)οιΐ5 Ι)εηει1ίε1υ3 ίιι δχειιία ** • ) , ηο$

ιΐοεεί, ευιη $εηιρεΓ ε&$ε , ςιιί εδί. Εβί 3υ(ειιι

ίΙΙε ιιι:ι]ογ, (μιιιιιι ιιΐ Ιιιμικιιιλ ηιειιΐβ εοηιρτβΐιεικίϊ

μΊνος), τής δέ ανθρωπινής καταλήψεως, χάν άε\ ΐ> ροδδΐι , 81 δειιιιιιι ϊρδβ νεΓδείατ, ρεΓ ΓεϋιΊΐηΐβιη

ι ύτώ διά προκοπής προσεγγίζη δ τά άνω φρονών,

πάντοτε τψ Γσω μέτρου ύπερανέστηκεν. Ούτος τοίνυν

ύπερέκεινα πάσης γνώσεως τε κα\ καταλήψεως, δ

άφραστίς τε και άνεκλάλητος κα\ άδιήγητος, Γνα σε

ποιήση πάλιν είτιόνα θεοΰ, κα\ αΰτδς ύπδ φιλανθρω

πίας έγένετο εϊκών τοΰ θεοΰ τοΰ αοράτου ■ ώστε τή

Ιδία μορφή, ήν άνέλαβεν, έν σοΙ μορφωΟήναι, και σέ

πάλιν δι' εαυτού πρδς τδν χαρακτήρα τοΰ αρχετύπου

ίυσ/ηματισθήναι κάλλους , είς τδ γενέσθαι, όπερ

ής έξ αρχής. Οΰκοΰν εί μέλλοιμεν γίνεσθαι υλ\ ημείς

ίίκών τοΰ θεοΰ τοΰ αοράτου , πρδς τδ έκκείμενον

ήμϊν τοΰ βίου υπόδειγμα τυποΰσΟαι ζωής προσήκει

τής ημών τδ είδος• τοΰτο δέ έστι τί; τδ σαρκΐ ζών-

εεείεδίίβ $εΐ)1'ιε(ι$ , «Ι .τιριηίοιιι ιιιιιΓκμιο ιιιοιικιι-

νιιιιι. ΙΙιΐ' ί^'ίΙιΐΓ ΙθΙΐ);ε ρΐ';ι•8ΐ;ιιι1ίθΓ , (|ιι:ιιιι ιιΐ

1)111113113 ΟΟβιιίΙίοΐΙΟ 00111 ρΓί'ΙΐΟΚί;») II !', Ι||ΐί ηιιΐϋδ

νβι•1)ί8, ιιιιΐΐα ΟΓαΙϊοηε, ηιιΐΐβ νϊ ϋΐεί , βηϊΓΓίΓΪ ,

(ΙεεΙαΓαΓϊνε ροΐεδί , υΐ Ιε ρΓΟΓβιιβ Γ.-πτ-νΐ ίπκι^ί-

ΙΙΙ'ΜΙ Π.'ί , ϊρβε ΡΓΟ ί-ΙΙ.Ί (Ί^ΊΙ Ι.ίϋΙιΙ ΙΗΊ11 Ιιι'ΙΙ.'ΜΙ-

1ΐΊΐΐί;ι ίαείυβ εβί ΐιιΐ3•-ο ϋεΐ ίηνίίί1)ί1ί8, Ιιοε εκί,

3(1 Ιιιιηι.Ίΐι-ε ιυΐιιι,'ο ιιιειίδΐιΐ'ηηι 888ε ϋοιηϊδίΐ, ίιι

ηυδ 3ΐ1 (ΙίνίηίίαΙΐδ ιηβηκιΐΓϋΐη εχΐυΙΙΐΐιιυτ. Ε» εηϊιη

ίιιεΓΪΙ ηβ{-οΙίαΙίο ΓίΙϋ ϋεϊ , πι ριορι-Ϊ3 Γοιιηη ,

(|ΐι:ιηι 8ΐιιηρ8ίΙ, εΟεεΙιΐδ Ιιοιιιο , $ε πίΓδίι» 3(1 εχειη-

ρΐ3ΓΪ8 ριιΙιΊΐΓϊΐιιιΙΊιΓίδ η^ιΐΓ;ιηι εΠΊιιςει-εΙ, ιιΐ εδδεί ί(1

<|ποι1 ίιιίΐίο ίιιεΐ'31. Ριυίηιΐι; ίιι ηο3 ϊίοιιι δίιτιιιί

" 1 Οογ. πι, 10. " Ερ1ΐΡ8. π, 20. " Ιιιε. χχ, 17.

»'Τϊι. ιι, 13. 4,Κοιη. ιχ, 5.

Οογ. ι, 7. ι» 031. πι, 15 8<η. "ΟοΙ. ι, 15.
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ίιιιοβο ΐην'ΐδίΙιΠίδ Γ>οϊ , ηΛ ρπ>ροδϊΙυιτι ιιυΐιϊ» βχοιιι- Α τας, μή κατ.* σάρκα ζ$ν. Και γαρ ή πρωτότυπος

ρΙι.Γ νίΐ,υ ηοδίΓ.ι ν'ινοηιΐί ι:ιΙίο εχρηπιοικία οδΐ : οο

π'ιιιιίπιιη ραοΐο, ιιΐ ϊη οαι-ηε νΐνοηΐβδ, ηιίιιίιηβ νίν»-

ιη:ιβ βοουικίυιη ΟΛΓηοιη*3, δίηιιϊιίβηι οι ρπηοορβ Η Ια

Ποϊ ίηνΐδΊΐΗΐίβ ΐιιίΛβΟ, ςιια; πι! ηοβ ροΓ ΥίΓβ'ιηοιιι :ιρ-

ρΓορίηφιανϊΐ, ροτ οιηιιία αι] Ιιυιηηη.τε ηηΐιικε δϊηιί-

Ιίΐυιΐίηεηι εαΐεηιΐδ ί <-ιι ( ;>. ι.ι εδί, υΐ ηιιΙΙιιιη ροοο:ιΙϊ

οχρβπηιοΐιΐυηι δΐΐδεερεηΐ. « 0«ί ρο«»ΐιιιιι ηοη ίο-

ιϊΐ, ιιοε ίηνεηΐυβ οδΐ ιΐοΐιΐδ ϊη ογο β]ιΐδΗ. > Οικίμ-

; ιΐιηοϋυιιι ϊ^ιΙιιγ ί>ί ρίιίβΡίιιΙί αΠειη (ΙίδοεΓβιιιιΐδ, ιιηι-

ςϊδίετ αΐίςιιηιιι ιιο!;ίδ ριιΐοΐιβιπιιιο ιίορίοΐαηι Γοπιιαηι

ίη Ιαϋιιία ρΓοροηείΌΐ, οιφιβ πι δΐια ηιιειηψιε ρίοΐυια

ΟρηΓίΟΓΟί ρΐΐΙιΊιΙ'ίΐΙΙιϋιΙι.ΊΙΙ ΪΠΓΙΙΙαΓΪ, 111 ΟΙΙΙΠ'ΙΙΙΙΙΙ 1;ιί•Ιΐ!:ϋ

ηιΐ ρτοροδ Ιιιιιι ριιΐιΐιπίικίίιιίδ εχεηιρίίΐι: οχρυΐίΐ'επ-

Ιιιγ : βίο, πυοηϊαιιι 5ΐι;ε φΐΐδίμιβ νϊΐα; ριοίηΓ οχδίδΐίΐ,

εκείνη τοϋ αοράτου Θεού είκών, ή δια της Παρθένου

έπιδημήσασα, έπειράΟη μεν κατά πάντα, καθ' ομοιό

τητα της άνΟρω::ίνη; φύσεως, μόνης δ' ο} παρεοέξατο

της αμαρτίας την πεϊραν. ι Ός άμαρτίαν γάρ ούκ

έποίησε, > φησ'ιν, « ούδ' εύρίθη δόλος έν τώ στόματ:

αύτοϋ. ι "Ωσπερ τοίνυν, ε: τήν ζωγραφικήν έπαιδευό-

μέθα τέχνην, προΟέντος ήμΐν τοϋ διδασκάλου κεκαλ-

λωπισμένην τινά μορφήν έπ'ι πίνακος ■ Ιδεί πάντως το

άπ' εκείνης κάλλος έπ'ι της ίδιας εκαστον ζωγραφιάς

μιμήσασΟαι, ώστε τους πάντων πίνακας κατά τ6 έκ-

κείμενον τοΰ κάλλους υπόδειγμα καλλωπισθήναι • κατά

τον αυτόν τρόπον , επειδή της ίδιας Εκαστος έστι

ζωής ζωγράφος, τεχνΐτις δε της δημιουργίας ταύ

της έστ'ιν ή προαίρεσις, χρώματα δε προς τήν άπ-

αΠίΓοι αυίοιπ Ιιιψιβεε οροΓΐβ νοίυηίαβ β8ΐ, οοΙογο» Π εργασίαν της εικόνος αϊ άρεταί • κίνδυνος οϋ μικρός,

ν'ΟΓΟ 3(1 εχρΠΙΙΙΟΜιΙίΙΙΙΙ ίιιιηςΐηοιιι νϊΠυΙΟΒ 811111, 11011

ιιιοίΙίοοΓΟ ροΓΐοιιΙυιιι 051, ιιο η ριιΙοΙίΓΪΙυιΙίιΓιβ εχοιπ-

ρΐαΐ'ϊ 3(1 ΙιίΓρειιι αο ϋοΓυπιιοιιι ηΐϊίμιαιιι ροΐ'βοιιαιιι

νβεειίαΐ ίιιιίΙαίΊο, ει ρΓο ϋοιιιίιιϊ ίοι•ηι;ι οΠΊβίοιιι νίΐϋ

δοπίίιΐίδ οοίοπίιιΐδ αιΙιιιιιΙιΐΌΐιιιΐδ. Ιίαιμιο ριο ιηιμΙπι

νίΓ'ιΙί ηοΐιίβ οιιίίοιηΐιιιιι οδΐ, ιιΐ υϊγΙιιΙιηιι οοΙοΓΟδ ριπ-ΐ

δ.ιιΐ, οι δοίοηίει- ροπίοςυο αά οχοίρΊεπ(]»ηι ίιιιαςϊιιεπι

( υιιιιιιί5ίχ•;ιιι[ιιΐ', υΐ ίπιο^'ιιπδ 1111:150 5Ϊηιιΐ5, οΐ (|ΐιθ3(1

β]ιΐ8 βεπ ροΐοβΐ, ϊιιιίΐ3ΐίοηβ ρβΓδρ'ιπια ριιΐοΐιηΐιιιΐί-

ιΓΐ5 οχυιιιρΙιΐΓ.ι εχρπαΐ3ΐιιιΐ8, υΐ ΙιιαυΙκιΙ Ρβιιΐιΐδ, ςιιί

εχ νίπυΐβ νίΐ3ΐιι ίιΐ5ΐί1υειΐ8, Γ,ΙιπϊΙ'ι ΐηιϊίαιυΓ Γιιίι '*. >

ΟϋΟ(1 51 θΙαΠΙΙ8 03 δ'ΐ£ίΙΐ3ΐίπΐ 013110110 ρϋΓ50()Ιΐί νο-

Ιαιιιαβ, ηιιϊΙιυΒ ίιιιίιαιιιΐο ϊιιι:ι^ίιιι.'ΐιι Γορπΐβοιιίαιηυβ,

ιΐϋ'.ίί Οθ1θΓ ί•8ΐ 1ιυιιιίΙίΐ35. < ΙίΪΗΟΪΙΟ, ι Ίιιιριίΐ, < 3

ιηε, φιϊ;ι ηιϊιΪ5 δΐιιιι οΐ Ιιιιηιϋίδ οοπίο " : > ,ιΙιογ 051

ραΐίοηΐία, ψΐίο ηιιοί ιηοιίί» ίη ϊηια^ίηο Ϊηνΐ8ΐ1>ΐϋ3 Ποΐ

οοηδρ'κίΐιΐΓ ? ιιΐιί βίΛΐΙϋ, οι Γυ3ΐε5, βΐ νϊηειιία, νοΓ-

ΙίΟΙΜ, 3ΐ3ρί5 ΙΙΟΧίΙΙΧ ρεΓΟ115530, ίβΟΪΟδ 8ρϋ118 θ1)1ίΐ3,

Ιιιιιιιριί νοΓΟΟΓίουβ ΐΓ.κΙίΙί, ]ικ1ί<:ίιιηι ϊιιιρίιιιη, ει•ιι-

(1ε1Ϊ5 5θηΙεηΐί3, ιιιϋίΐοβ 5υ1)5αηη3ΐίοηί1>ιΐ8, ΪΓΓΪκϊοηϊ-

Ιιιΐί, ΓοπίιιπκΊϋί. οι ι•;ι!:ιιιιί ροΓοα58ίοηϋ)υ8 ίηιιιιϊίοιιι

5οηΙειιΐί3ΐη ρεί' (1εϋοί35 οχβεβΓίιαηΙεδ, (Ιανί, οι Γ«•1,

ΐΐ 3(.ΌΐΐΙ111, 01 £Γ3ν'ΐ55ίΐ113 (]υ%(]110 Ϊρ51 51110 ι•:ιιΐϊ3

Ϊ11313, ΪΠΊ0 νεΓΟ ρΐ'Ο ίιιιιιιιιιοι•;ι1)ϋΊ1)ΐΐ8 Ιιοιιοϋοϋί Γ0(1-

(Ιίΐα : Ιυηο ϊίΐο «μιυ ηιοιίο 1513 ρ3ΐΓηηΐ03 υΐΐιιβ 051 ?

( ΡβΙογ, ι ίιΐ(]υίΐ, ι ϊςπθ50ε ΪΙ1Ϊ8, <μιία ιιρμίιιπΙ ηιιίιΐ

Γ3θϊυηΙ". ι Νοιιιιβ ροΐβΓ3( 0011ΐΓ3 εοδ 51ΐρ0Γίΐ15 νβΐ

οοείιιιη ρβΓίπη|βΓβ, νοί ίρβοβ ΙεΓΓοβ 1ιϊ3ΐίοιΐ5 αΙ>ο-

μεταχαράςαι τοϋ πρωτοτύπου κάλλους την μίμησιν

είς ειδεχθές τι κα\ άμορφον πρισωπεΐον, δ;ά των ρ"υ-

παρών χρωμάτων, άντ\ τοϋ Δεσποτικού είδους τον

της κακίας χαρακτήρα σκιογραφήσαντας. Άλλα ώς

Εστι δυνατόν, καθαρά τών αρετών τά χρώματα,

κατά τίνα τεχνικήν μίςιν προς άλληλα συγκεκρι

μένα, προς τήν τοϋ κάλλους μίμησιν πίραλαμΰά-

νειν, ώστε γενέσθαι ημάς της εικόνος εικόνα, δι*

ενεργούς ώς οίον τε μιμήσεως εκμαξαμένους τδ

πρωτότυπον κάλλος, ώς έποίει ό Παύλος, μιμητής

τοϋ Χριστού διά τοΰ κατ" άρετήν βίου γινόμενος.

Ει δε χρή καΐ τά καθ' εκαστον διευκρινήσαι τω

λόγω, δι' ών ή της εικόνος μίμησις γίνεται, δν

χρώμα ή ταπεινοφροσύνη, ι Μάθετε ι γάρ, φησ\ν,

■* ι άπ' εμού, ότι πράος είμι, κα\ ταπεινός τή° καρ

δία, ι "Ετερον χρώμα, ή μακροβυμία, ή πώς τ9}

ίΐκόνι τοϋ αοράτου Θεού έπιφανεϊσα; Μάχαιρα τβ

κι\ ξύλα, κα\ δεσμά και μάστιγες, σιαγόνες όα—•.-

ζόμεναι , πρόσωπον έμπτυόμενον, νώτον πληγαϊς

έκδεδομένον, κριτήριον άσεβες, άπόφασις απηνής,

στρατιώται της σκυθρωπής αποφάσεως κατατρυ-

φώντες, έν χλευασμοϊς κα\ είρωνείαις καΙ ταΐς έκ

καλάμου πληγαϊς, ήλοι, κα\ χολή, κα\ δξος κα\ πάντα

τά δεινότατα, άνευ αίτιας αύτψ προσαγόμενα, μάλλον

6έ υπέρ τής πολυτρόπου ευεργεσίας άντιδιδόμενο.

Τις ουν κατά τών ταύτα ποιούντων ή άμυνα; ι Πάτερ,

συγχώρησαν αΰτοϊς • ού γάρ οΓδασι τι ποιοϋσι. » Μη

ούκ ην δυνατόν άνωθεν . αύτοϊς αυτόν έπιρόήξαι τόν

ΙεΓε, νεΙ ιΙϊηιονεΓΟ εχ ριορΓϋδ ΙΟΓίΐιίηίδ ηιατο, οΐ η ούρανόν, ή χάτματι γης έςαφανίσαι τους ύβριστά;, ή

νοΓΠ^ίιιίΙιυδ ΐΟΓΓαιη δυΐιιιιοΓβοΓο, νοί 8υϋηιιιίιϊουηι

ΐ^ιιϊβ ίηιΙιΓοιιι (ΙοιηϊΐΙοΓε ιιηϊοο νοΓίιο, νοί 3ΐί(]ΐιοι1

αϋυιΐ αοειΊιυιιι 5υρρ1ίοίυιιι ϊι•Γ0£»αΓβ ?

ΛΐΙηιηοπ 1ι.ΐθ οιηηίβ ηιίιί ρηϋοηΐίηυο ιαιίηιο

ροιΊΐιΙίΙ, νίΐ3Ε(|ΐιο Ιιΐϋο ροΓ 5β!ρ$υιιι 1ρ»05 ρηΐίοηΐΐ»;

(Ιοιίίΐ. δίο αΐία οιηηίβ ίη ρΐ'ίηοίρο Ποί ίηιηςϊηε ΙϊοοΙ

ίηΙυοΓΪ, αιΐ (]ΐΐ3ΐιι (]πί ιοδρίοίι, οι 3ι1 ο]ιΐ8 δίιιιϋίΐυ-

ι1ίιιι,•ηι Γοηηηιτι οχηΓΠϋΙ δΐιηιη, ϊρδο ςαοηυε Γιΐ

ιπιαςο Πει ϊηνίδίΐιϋίδ ρβΓ Ιοίίταιιΐϊαιη εχρΓΟδδβ.

0«ϊ 3ΐιΐειιι ΕεεΙοδίβϊ οβρυΐ Οΐπίδΐυηι εδδο ιΐίιΐϊοίι•*,

έπεκβαλεΐν έξω τών ίδιων όρων τήν θάλασσαν, καϊ

τοις βυΟοΐς πο-.ήσαι τήν γήν ύποβρύχιον, ή τήν ϊοδομ;•

τικήν αϋτοϊς έπιδαλεϊν τοϋ πυρός έπομβρίαν, ή• άλλο

τι ποιήσαι τών σκυθρωπών διά προστάγματος ;

Άλλα ταύτα ήνεγκεν έν πραότητι κα\ μακροθυ-

μία, ό τω σώ βίω δι' εαυτού νομοθετών τό μακρό-

θυμον. Ούτω κ.α'ι τά άλλα πάντα περί τήν πρωτότυ

πον τοϋ Θ:οϋ εικόνα έστιν ίδεΐν, προς ην ό βλέπων,

κα'ι κατ' έκείνην ί^ιρ^ώς καλλωπίζων τήν έιυτνϋ

μορφήν, εϊκών κα\ αυτός γίνεται τοϋ θεού τού άοοά-

το•.•, διά τής υπομονής ζωγραφούμενος. Ό δέ κεφα-

Τ.23

Κοιιι. νιιι, Ι2δΐ)|. " Ι Ρ.ιγ. ιι, 22. " Ι Οογ. ιν, 16. " Μ.πιΙι. χι, 29. "ίιιο. χχπι, 51. *» Ερ!ι.
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λήν της Εκκλησίας τδν Χριστί,ν είναι μαθών, τούτο Α ΗΙιηΙ ϊιι ρι ίιιΓιβ εοςίΐεΐ, υηαιη 6886 οαρϊΐϊβ 61 δυΙ)-

π ρδ πάντων διανοείσθω, δτι πάσα κεφαλή τψ ΰποκει-

Ιΐ ένω σώματι δμοφυής έστι καΐ ομοούσιος, κα\ μία

τ ίς εστί τώ\ καΟ' έκαστον μελών προς τδ όλον συμ-

φυΐα, δια μιας σύμπνοιας κατεργαζομένη πρδς τα

μέρη τψ παντ\ την συμπάθειαν. Ούκοΰν εί τι τοΟ

σώματος έστιν έκτδς, τοΰτο καΐ πρδς την κεφαλήν

πάντως άλλοτρίως Εχει. Παιδεύει τοίνυν δια τούτων

ό λίγος ημάς, όπερ έστ\ν ή κεφαλή κατά τήν φύσιν,

τοΰτο καϊ τα καΟ' έκαστον γίνεσΟαι μέλη, ίνα πρδς

τήν κεφαλήν οίκείως έχη. Ήμεϊς δέ έσμεν τά μέλη,

οι εις τδ σώμα τοΰ Χρίστου συντελοΰντες. Εί τοίνυν

τις άρας τδ μέλος τοΰ Χριστού, ποιήση μέλος πόρνης ■

ο'όν τιν» μάχα'.ΰαν έμβαλών τήν άκύλαστον λύσσαν,

διά τοΰ πονηρού τούτου πάθους τδ μέλος πάντως της

κεφαλής ήλλοτρίωσεν. Οΰτω δε κα\ τά λοιπά της κα-

χίας δργανα, μάχαιραι γίνονται, δι' ών τά μέλη τοΰ

συμφυούς άποτέμνεται σώματος , καΐ της κεφαλής

αφορίζεται πάντα, καθώς αν τήν τομήν ενεργή ση τά

πάθη. "Ινα ουν τοίνυν έν τω κατά φύσιν δλον διαμένη

τδ σώμα, πρδς τήν κεφαλήν οϊκεϊως έχειν προσήκει

χα\ τά χαθ' έκαστον μέλη, οίον καθαράντώ λόγω της

ουσίας τήν κεφαλήν συντελοΰντα. Ει άφθαρσίαν νοοΰ-

μεν τήν κεφαλήν, έν αφθαρσία χρή πάντως συνεστά-

ναι τά μέλη. Οΰτω κα\ τά άλλα νοήματα, δια ή κε

φαλή νοείται , κα\ έπ\ τών μελών άκόλουθόν έστι

χαθοράσθαι, τήν είρήνην, τδν άγιασμδν, τήν άλήθειαν,

χα\ πάντα τά τοιαΰτα. Δ:ά γάρ τοΰ Υίοΰ ταΰτα καΐ

•τά τοιαΰτα έν τοις μέλεσι δείκνυται, τω συμφυώς

^1^< Ιϊ εοΓροπδ ιι;ιΙιιιαπι, βΐ δίιι°;ιιΙα ιιιοιιιΙ>Γη ιίιιιι

Ιοίο ηπΐιΐΓϋΓι ηιιαι1:ιιη ιιβεοδκϊίπιΐίιιβ εοη]υηεΐα

.6886, ηιιαε ρ3Γΐ68 ΙοΙί ίΐα εοιίι ϊΐίιιΐ, ιιΐ ιιι ί ίο εοιι-

86ΙΙ8ΙΙ ίΐιΙΟΓ 86 ΙΌΙΠ ι•ιΐ!;ιιιΙ . Εχ (]110 01 III, 81 ι|(ΐίιΙ

εχΙΓα εοι-ραδ εβί, ίιΐ ('ίΪΊΐιι α οίΐρ'αο οιιιιιίιιο 8β]υη-

εΐυιιι 8ΪΙ. Εχ Ιιοο ϊςϊΙιΐΓ ίηΙε11ί§ίπιιΐ3, ηιιοϋ ηαίιιτα

οαριιΐ 651, ϊιΐι'ΐιι Γι6γϊ δίιΐβΐιΐ» ηιεηιυι-α, ι:ΐ ειιιη ίρ80

εηρίΐε ρΓορπε ίπΓιεεςιιβ εοηδβηΐίαιιΐ. Νο8 αιιίεηι

ιιιΟΜΐ 1)γ;ι 8Ι11Π118, (|ΐιί ϊιι ΟηιίβΙί εοΓριΐδ εοαίεδείιηιΐδ.

Οικιγο 8Ϊ αυίδ ιιιοιιι1)ΐ•υηι ϋιπίΐί ΙοΙΙεηβ, εΠίείαΐ

ιηεηι1)Γυιη ηιεΓείιίείδ **, Ιιίε ΓαΜειη ϊηιρΓο1)36 ϊΙΙϊυβ

ΙίΙιίιΙίΐιίδ Ιαιίφκιιη βίαϋίυηι αιτίρϊεηδ , ρεΓ Ιιηηε

ρπινηιιι [κίΙιμ 1ι;ιΙίοιΐιΊΐι ηιεηιΙΐΓΐιηι ρΐΌΓδυδ αΐ^ίη-

• Ιιΐ 3 εβρίΐε. 5Ίε ΪΙιίιι Γείίαυ» ιηίΐΐίΐίχ ίηδίηιηιεηία

βιιιιΐ νείιιΐϊ βΐηιΐϋ, φΐί1)Μ8 ιηβη>1)ΐα 3 ρι-ορηο εοι•-

ροιε ,ιιιι;ιΐ;ΐ,ιιιιιΐΓ, ει οιηηΪ3 5ο.]ιιιι«,•ιιιιΙιΐΓ 3 εηρϊΐο,

(]ιιοιίιι:ι 86εΐίοηεηι ρειΊιιι•1)3Γιοιΐ6δ εΟίειιιηΙ. III ΐ§ϊ-

Ιιιι• Ιιιΐιιηι εοΓρυδ ϊιι μϊΙιιγιιΓι αιηίείΙΪ3 πιπί εαρϊΐβ

ρεί'ίικιιιειιΐ, α;ι|ΐιιιηι ε&1 ιιι ιηυ(ιΐ3 εοιιεοηΐία δίη^υΐα

ίΐεηι ηιειιιΙ)Γ» ίιιΐυν 8ε εοΐφΐη^ηηΙυΓ. 0_ιΐ3ηιοΙ)ΐ•ειη

ειιιη ίρδυηι εβρυΐ ηοη ηιοιίο ριιιιιιη , ίηΐεςπιπι

«ϋΐιιιιΐφΐι: $ίΙ , κ ε: Ι ίρ83 φίοιίαηι ηιοιίο ριιηΐ38,

ίηιε^ΓΪΐ33 ει εβδίίΐβδ εχί8ΐί:ηεΙιΐΓ, ηυιε 8ΐι1ι ο]ιΐ8-

ιηοϋΊ εηριιΐ ιηεηιΙ)Γ3 εοηειιπιιηΐ , ε» ΐΐεηι ριιτη,

ϊιιεοιτιιρΐ3 ("ΐ8ΐ:ι.|ΐκ: δίηΐ εοηδεηίβηειιηι εβί. ϋε-

ιιίι|ΐιο φίκΐφΐίιΐ ϋε εηρ'ιΐβ εο§Ίΐαιηιΐ5, υΐ ραεεηι,

βηηείΐιηοηϊαηι, νεΓΪΐβίεπι, ει 3ΐ'ΐ3 υιηιιί» ε]ιΐ8(1εηι

@εηεΓΪ8, ίη ηίεηιϋιΐδ ςιιοςυβ εοηδρίείεηιΐβ δΐιηΐ.

Ιν>ιν αυτά πρδς τήν κεφαλήν μαρτυρεϊσθαι ■ οϋτως ρ ΡβΓ ΡίΙίυπι εηϊπι Ιΐίεε ει 1»ΙΪ3 Ίιι ηιεηιβπδ άειηοη-

εϊπύντος τοΰ Αποστόλου, ότι εκείνο; μέν έστιν ή κε- βίΓ.ιηΙιΐΓ, <|ΐιοι1 εί ηαίιίΓαΙί ηεεεδδίΐιιιΐίηε ευηι εβ-

φαλή, έξ αύτοΰ δέ πάν τδ σώμα συναρμολογούμενον

κα\ συμβιδαζδμενον διά πάσης αφής, της κατ' ένέρ-

γειαν £ν μέτρω ένδς έκαστου μέρους, τήν αΰξησιν

τοΰ σώματος ποιείται. Κα\ τοΰτο προσήκει διά τοΰ

της κεφαλής ονόματος παιδευθήναι , δτι ώσπερ έπϊ

τών ζώων έκ της κεφαλής έστι τώ σώματι τδ πρδς

τάς ενεργείας ένδόσιμον ■ δι' οφθαλμού γάρ κα\ ακοής

τά καθ1 έκαστον ευθύνεται, ή τε διά ποδών κίνησις

χαΐή διά χειρών ενέργεια • οϋ γάρ έστιν ή οφθαλμού

μή έπιστατοΰντος τών σπουδαζομένων, ή μή δεχό

μενης της ακοής τήν ύφήνησιν, δεόντως τι τών

προκειμένων γενέσθαι • οΰτω χρή κατά τήν άληθινήν

Χίφαλήν κα\ ημάς τδ σώμα καταλλήλως κινείσΟαι

ρϊΐε εοη»;ι•εΓβ βϊΐ ΙεδΙΐιηοηίο εοιηρίΌΐΐίΐΙυηι : εϋηι

δΐε Λροδίοΐιΐδ (Ιίχεί'ίΐ, ('.ΙιγΊι-Ιιιιιι εδδβ εβρυΐ, εχ

ςιιο ΙοΙιιιη εοΓρυβ εοιηρίείαιη εί εοηηεχυηι ρεΓ

οιιιικΊΐι ^ι1ηειυΓ^η1 βεευηιΐιιηι ορεηιΐίοηειη ίη ιηεη-

δΐιταη) ιιιιίιΐδ6ΐι]ιΐ8Γΐιΐ8 ηιεπιυπ βιι^πιεηΐηπι εΟΓροπδ

ΓοεΊΐ50. ΙΙΙιΐιΙ ρι•ίεΐ6Γ83 βχ ηοε εϊρίιϊδ ηοιαϊηα

(Ιίδεεί'ε ιΐεΐιειιιιΐί : (|ΐιεηι:ιι1ηιθ(Ιιιηι ίη »ηίηΐ3ΐί1)ΐΐδ εχ

εηρίιε ριονεηίΐ εοιροΓΪ 3(1 ββεηιΐιιιη οεεβδίο βίςυβ

ΐηείίαιίο, 8ίι|ΐιίϋειη εί ρειίηηι ει ιιιηιιιιιιιιι ηιοΐυδ

3Κ]ΐιε ορεΐ'3 οιηηΪ3 οευίοι-υιη εί «ιιι-ίιιιιι ορβ ιΐινί-

ςιιιιΙιΐΓ ; εΐεηίπι ηίδί οειιϋ ρΓΧδίηΙ 83ΐ3^ειι1ί, εί 3α-

Γΐ8 ίιιιρεΓίυηι εχείρΐαΐ, ηίΐιίΐ οηπιιιι ΐ]ΐι;ε ρΓοροδίΙβ

βιιιιΐ τεείε ΠβΓΐ ροΐεδί : βίε εχ νεπ εβρίΐίδ δεηΐεη-

τρδς πάσαν όρμή^ι κα\ ένέργειαν, δπουπερ δ πλάσας ϋ Για εοΓριΐδ ίη Γείιυβ οηιηίϋιΐδ ηιοάο 3(1 ηοε, ηιοάο

τδν δφθαλμδν, ή ό φυτεύσας τδ ους καθηγήσεται.

ΈπεΊ ουν ή κεφαλή τά άνω βλέπει, κα\ τά μέλη δει

•πάντως, τά ϋφηρμοσμένα τή κεφαλή, έπεσΟαι τή της

χίφαλής οδηγία, καΐ πρδς τά άνω τήν (5οπήν έχειν.

"Οταν δέ πρωτότοκον τής κτίσεως είναι αϋτδν άκού-

σωμεν, και πρωτότοκον έκ νεκρών, κα\ πρωτότοκον

έν πολλοίς άδ-λφοϊς, πρώτον μέν τάς αϊρετικάς υπο

λήψεις άποπεμπώμεθα, ώς ούδεμίαν συνηγορίαν τής

■πονηρός αυτών δογματοποιίας έκ τών προκειμένων

(5ημάτ<ιίν έχουσας. Μετά ταΰτα δέ κα\ τά πρδς τδν

•ήθιχδν βίον διά τούτων ήμϊν συντελοΰντα κατανοήσω-

μεν. Επειδή γάρ τδν Μονογενή θεδν τδν τοΰ παντδς

^^ ίΐΐυιΐ αβεηίιιιιι ιΙΊπ)$ϊ εί ηΐονεΓί οροΓίβΙ, ί;ιιο-

ειιικιιιε ίΙΙε ςιιί Πηχίΐ οευΐϋΐιι ει ρίαιιΐηνίι ΒΐίΓειη"1,

άυεεί. Ουηικίο ί^ίΐυΓ εβρυΐ ηη* δυρΓ3 δυηΐ Γεδρί-

είΐ, οριΐδ εδί ιιΐ ςιι* εβρίΐί βρίε δΐιΐιηεχβ δηηΐ

ηιειιιυΓβ, ίρδ'ιηβ εβρίιίδ ιΐυείιπη βεςιιηηΙυΓ, ει 3(1 εβ

(]ΐι.ε δυρΐ'3 8υηΙ ΙεηϋαιιΙ. νεπιιη ςυοηίηιη επηι

είδε ρπιηοβεηίΐυιη <•Γ63ΐϋΓ5ε ιΐίδείιηυδ " εί ρΓΐιηο-

;'■ ιιίΐιιηι εχ ηιοτίυίβ", ει ρΓίηιο^εηίΙηιη Ίη ηιυΐΐί»

Γ. ;ιΐΓϋ)ΐΐ8 ■"''', ριίηιιιηι αιιίϋειη ΙιχιεΙίεηδ ορίηίοηββ

ηΊΊιΙειηιΐδ, ηιροίε ηυίβ ιιυΙΙυηι εχ ρι-οροίίΐΐδ νετϋίδ

ρι•;ι νο 8ΐιο αΌ£ηΐ3ΐί (|υχΓ6Γ8 ραίΓοείιΓιιιιιι ροδδίηΐ ;

(Ιείηυ'ε νιο φΐ.ε ηυ!)ίδ 3(1 νίίαιη εί ιηοΓβδ εχ Ιιίδ

"ΙΰοΓ, νι, Ιδ. "Ερίιεδ. ιν, !6. »' Ρβ»!. χοιιι, 9. "(.",οίοδδ. ι, 15. " Μα 18. " Ι\οιη. νιι., 20.



275 27ϋ8. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥ58ΕΝΙ

ί'οιιιΙικΜ.ι,Ι οοηδϊιΙβΓβηιυβ. ΗοδΙεδ ί§ίΐιΐΓ ϋεί $ϊ πηί- Α δημιουργόν, τδν έξ ου, κα\ δι' ου, κα\ έν ψ τά πάντα,

μΐ'ΐιίιηιιι ί»ι•ιιιιι , ιιιιί νοικί ιΊΙιίΐ-ΙΟΓΰΐιι, οχ φιο ιΊ ρεΓ

φιειη βΐ ίιι •'|ΐιο οιιιιιϊα ", ΓαεΙυιτι βδδβ ά\ι ιιιιΐ 61

(Τβαΐυπι 3 ϋβο, ίάεοςιιβ «Ι εΓβαΙιίΓδβ ΓΓ.ιΐιβιιι άκ\

βΓ63ΐΐΙΓ33 ριίιποβοιπίιιιιι 3δ56ΓΙ]ηΙ, <υιιι Ιεπιροιϊδ

}ΐιιβ ΙαηΙυΠ)ΠΐΟ(1θ ρι•;«'ΐι:1Ι;ιΙ, (]Π(•ιικιι1ιιιοιΙπίι ϋ ιι-

Ιη'ΙΙ 11(111 Π31ΙΙΓ3 , 86(1 ΙΟΜίρΟΠί ρΓΧΓ0£3ΐίν3 ρΐ'Ορί'Ίί»

(ΥαΙπϋυδ ρΓχροιιβϋαΐυΓ : ίΙΙικΙ ίιυρπηι'ΐδ <■«> ιιΐ ι;ι Ϊ3105

(ΙίοεικΙιιιιι βδΐ, βιιιικίβιιι ιιοπ ροδδβ 61 ιιιιί^βιιϊΐιιιιι ιΊ

]ιι'Ίιιιο^ΐΊΐϊΐιπη βΓβαΊ ι 3ΐιΐ (ΊΐΐΜΐ ιιιιίςβιιίΐιΐδ βδΐ, ηιιΐ

•■χ ΙΪΛίπΙιιΐδ ριϊιηημειιίΐιΐϋ : δι ιπιίβοηίΐιιβ, ΓπιΙΐΈδ

ιιοη ΙκώιΊ ; ϋίη ίπιίπιιπ ρΓΪ[ηθ(;εηίΙιΐ8, υηί^εηίΐυβ

ιιβηηβ βδδβ, ηβηιιβ ιΐϊι ί ροΐβδί οιηιΐίηυ.

Οιιιιιν, €ΐιιιι 1ι;εε ηοηιίη» ίη εοαβιη εοηνβη'ΐΓβ εοη-

]ιιη@ί(|υβ ηβαυββηΐ,' ηικχΙ ΙΐβΓϊ ηοη ρο8$ίΐ ίιι ΐαεηι

βΙ ιιηίςβηίΐυδ ει ρπηιθ£βηϊΙιΐ8 ηοιηίηείιΐΓ, ίη 8επ-

ρΙιΐΓ3 ;ιιιΙιίιι «Ιο ΥιμΊιο ίΙΙο, ςυοά ει ιιΐ ϊη ρπηεϊρίο,

ιΐιειιΐιπ•, υηίκβηϊΐιΐδ Κειιβ, εΐ πίΓδίΐδ ιιριηΐ ΡαιιΙιιιιι,

ΡπηιοςεηίΙυδ οιηηΐδ <ι ιίιΙιιγ;»• : νβηΐ3ΐίδ ]ιιιΙίαο βίο

οροιΊεΙ 1ι;ΐ"0 ηοιη'ιηα 8βρ3Γ3Γβ ει (Ιίϊΐίιιμιχτο «ΙίΙί-

Β'.ίιΙογ, υΐ υηί£βηίΙυιη ίηΐβΐΐίβαηιιΐδ ίιΐ ΥγγΙιιιμι,

φιοά 681 βηΐβ 8*ειιΐ3 ; οιηηΐδ ηπίειη ει-ε;ιΐιι™ ϊη

('.Ιινϊϋΐο Γαοΐκ, νβΓΐ)υπ» εβπιεπι ΓβεΙιιηι εββε Ρπ-

ηιηξβηϊΐυπι. Ο,ιιοιίδί, φιο ιικκίο ίΙΙο ει ρπηιο{;βη'ι-

(ιΐ8 ε χ ιιιοΓίιΓίί, ει ρππιοββηίΐιΐδ ίη ηιυ1Γΐ8 Ιι ;Γ.π1.ιΐ8

ϊηΙβ1Ιϊξ3ΐυΓ, (Γκίΐεβπηιιΐδ, «Ίηπιΐ εΐΐηην ςιιο ηκχίο

8ΪΙ 0Γ63ΐ(ΐΓ03 ρπηιθ(;βηϊι ιι«, εο^ηο&βεηκίδ. ΕδΙ ϊ§;ί-

ΚΐΓ βχ ηιοΓίυΪΒ ρπηιοχεηΐΐιΐδ 3ϋΙ ριϊιιιίι'κβ άοτ-

ηιίειιΓιυιη '6 ί;κ:ΐυ«, υΐ οηιηί ββΓηΐ 3(1 Γβδυπ•εεΐϊο-

Ιργον είναι τοϋ θεού, και χτίσμα, χα\ ποίημα, λέ-

γουσιν οί θεομάχοι, κα\ διά τούτο πάσης τής κτίσεως

πρωτότοκον αύτδν λέγεσθαι , διορίζονται • ή, ώς

άοελφδν δντα της κτίσεως, μόνοις τοΓς τοΰ χρόνου

πρεσίείοις αύτδν προτερεύοντα, ώς τον 'Ρου6\μ των

ίδιων αδελφών, ού φύσει προτεταγμένον , άλλα τοίς

έκ χρόνου πρεσβείοις προτερεύοντα ■ πρώτον μεν

τούτο πρδς εκείνους |5ητέον, ότι ούκ Ιστι τδν αύτδν

κα\ μονογενή χα\ πρωτότοκον πιστεϋεσθαι. Ούτε γάρ

ό μονογενής μετά αδελφών νοείται ■ ούτε χωρ\ς

αδελφών ό πρωτότοκος, μονογενής πάντως ούτε Εστίν,

ούτε λέγεται.

Ούκούν ασύμβατα έστι καΐ άκοινώνητα ταύτα πρδς

άλληλα Ιπ\ τού αυτού τά νοήματα, ώς αδύνατον εΤ-

ναι, τά δύο τδν αύτδν δνομάζεσθαι, κα\ μονογενή κα\

πρωτότοκον. Άλλα μήν εΓρηται παρά της Γραφής

περ\ τοϋ έν αρχή δντος Λόγου, δτι ό Μονογενής

θεδς, Πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ούκούν έπιμερίσαι

προσήκει τω μυστηρίφ τής αληθείας, έκάτερον τού

των τών ονομάτων εύσεβώς διαστείλα'ηα ■ ώστε Μο

νογενή μέν είναι τδν προαιώνιον Λόγον, τής δέ μετ4

ταύτα έν τώ Χριστώ γενομένης κτίσεως πρωτότοκον

γενέσθαι τδν Λόγον, σάρκα γενόμενον. Και δπερ άν

ήμϊν έγγένητα•. νόημα, πρωτότοκον αύτδν έκ νεκρών

είναι μαθόντες, και πρωτότοκον έν πολλοίς άδελφοΐς ■

εκείνο κα\ έπ'ι τώ πρωτοτόκω τής κτίσεως ακολούθως

νοήσομεν. Ούκούν έκ νεκρών μέν πρωτότοκος γίνεται,

ό απαρχή τών κεκοιμημένων γενόμενος, Γνα όδοποιή-

ϊίειίΊ Ϊ16Γ 3ρεΓΪΓ6ΐ "'. 0ιιιιΐ(}ϋ6 Γ08, ςοί ΐ)3ΐϋΓ3 6Γ3- β ση σαρκΐ τήν άνάστασιν. Κλ\ μέλλων ημάς διά τής

ιιιυδ Οΐϊί ΪΓ36, εοείβδίί ςβηβι'αΙίοηε ρβΓ ;ι<)ΐιαιιι εΐ άνωθεν γεννήσεως, δι' ύδατος κα\ Πνεύματος, υιούς

ί->>>ίιί!ιιιιι 01!θ3 ΙιιεΊδ 61 ιΓιε: Γιΐίοδ βδδεί βΠει-ΐιιπίδ,

(•]ιΐ5ΐιιοιΓι ^εηετβΐϊοηβ ϊη ^πΐαη'ΐδ Ουπιίηβ <1ιιχ ϊρδβ

ρΓχεεδδίΙ, υΐ αύ ιιαίιιπιο ηοδΐΐ'33 ρπιηίΐί33 δρίΓΪιυδ

ΐΊ'.ιιϊ;ιιιι αΐΐΐ'ίΐίκτεί, ί(1 εδί πι οιιιηβδ βχ δρΪΓίΙιιΙί

Π'(,Ί!Ι10Γ;ιΙίθΙ1β :ιϋ νίΐηιιι ξβη6Γ3ΐ08 ίΓ3ΐΓ63 ϊρδβ ρβΓ

:ιΐ|π.ιιιι εΐ Βρίπΐυηι βηΐε^εηίΐυδ εοηβΐίΐυεΓβΙ. ΛΊ

ειιηκίεηι ηιυιΐιιιη ειεαίπιχ ίη Οιτίδίο μειιεπιΐιι;

ϊρδίιηι ρΐ'ίηιο^βιιϊΐιιιη εο^ϊΐαηΐβδ, αϊ) ορίιιϊυηβ ρ'ια

ηιίηϊηιβ Γεεεδδεηηιιΐδ. Οαοηίαιη ί^Ηαΐ' νείιΐδ οιε:\-

ιιιγλ ΐΓ3ΐΐδϋΙ, ρβΓ |)ΐ!(:ΐ'.ιΙιπιι ϊηυΙϊΗδ γιί1(ΙΊΙ;ι, ηβοβδ-

83ΓΪ0 ροδί ΙιαιίϊίΙιιιη βυπιιη ςιιχ (1βΙβΐ3 δΐιιιΐ, δαε-

ββδδϊΐ Πυν» νϊΐ33 ('ΠΊιΙ III :ι, <ιιιοβ ρβΓ Γβ§βηβΓ3ΐΐοηβΐίΐ

βΐ ΓεδαΓΓεείϊοηβιΐ) βχ ηιοΓίυϊδ εοιίδΓιΐιιϊΐιΐΓ, βϋίιιβ

ημέρας κα\ υίηΰς φωτδς άπεργάζϊτθαι, τους πρότερον

δντας τέκνα φύσει οργής , αύτδς καθηγεϊται τής

τοιαύτ.-ς γεννήσεως , έν τώ (5είθρω τού Ιορδανού,

έτΛ τήν άπαρχήν τής φύσεως ημών, τήν τού Πνεύματος

χάριν έπισπασάαενος. "Ωστε πάντας τους έκ τή?

πνευματικής αναγεννήσεως εις ζωήν γεννωμένους,

αδελφούς χρηματίσαι τού προγεννηθέντος διά τοΰ

ύδατος τε κα1* Πνεύματος. Κατά τδν αύτδν τρόπον,

κα\ τής έν Χριστώ γενομένης κτίσεως πρωτότοκον

αύτδν νοούντες, ούκ Ιξω γινόμεθα τής ευσεβούς ϋπο-

λήψεως. Επειδή γάρ ή αρχαία κτίσις παρήλθε δι*

τής άμαρτίΛς άχρειωθεϊσα, άναγκαίως τήν τών άφα-

νισθέντων πάροδον διεδέξατο ή καινή τής ζωής κτί-

ριϊηεβρδ 3οεΙθΓ(]ΐιβ νίΐ* ρηηιοςβηΊαΐδ βδΐ βΐ 3ρ• Β σις, διά τής αναγεννήσεως κα\ τής έκ νεκρών άνα-

ροΜαίιΐΓ. Λΐιριε Ιι;Γβ ηυίϋβιιι ραυεα δΐα(1ίθ3Ϊδ 3(1 ιε-

ρείΐεηϋοδ βιΙνβΓδβποδ, βι 3(1 ρβΓδρίεϊβηιΙαπι νετϋβ-

Ιιίιι δ3ΐϊδ (ΊΊΙΓ.Ι. Ομ :»γ<• ]:ΐ!ΐι ςιιβηι υΐϋία δΐιιΐ Ιιχε

•νβΓΐ)3 3(1 ν'ιΠυΐβπι εΐ νίΐηιη, ΙΐΓβνίΙβΓ ρβΓβϋΓΓ3ηιυδ.

Βυΐιεη βΟΓυιη (]ΐιϊ ρο»ι δβ βοιιίΐί δΐιηΐ Γΐ'βΙτβδ, ριϊ-

ιηο^εηϊΚίδ ΓυίΙ"3 : εο^ηβΐίοηεπι ιηιΙγμι, ΐ|ΐι:ι ευιη

ϊρκο εοη]ηηεΓι «μμιιΙ, δίςηυηι ηυοηυβ ίη βϊβ ρβΓβρί-

οιιιιιΐ) ρΐ'ίιηοςβηίΐη δίηιίΐβ (6δ(3ΐ)3ΐυΓ, υΐ ΓγιιΙοιίκι

ρ:ιημιιίιιίδ εοη]υηεΐίο ίοπικι: δίιηίϋίικίϊηβ (1βεΐ3Γ3ΐ3

Ϊ£ηοΓ3ΓΪ ηοη ροδδβΐ. ΟηαρΓορΙβΓ δϊ ηοδ ίΐεηι εοιίεηι

ιιιοίΐιι ρβΓ ΓβξβηβΓΑΐίοηβιη αψιχ βΐ δρίτίΐυδ Οοιηίηί

(ι-3ΐΓβδ ββιιίΐί βιιηιυδ, ςυί ρΓορΙβΓ ηοδ Γαι-ΐιΐδ 631

στάσεως συνισταμένη ■ ής δ άρχηγδς τής ζωής ήγη-

σάμενος, πρωτότοκος τής ζωής γίνεται κα\ ονομά

ζεται. Άλλ' δ-ως χρή πρδς τους άντιτεταγμένους

έχειν, δι' ολίγων τών είρημένων ρ'άδιον άν γένοιτο

τοις φιλοπονωτέροις, αυτάρκη συμμαχίαν πρδς τήν

άλήθειαν έχειν. "Οπως δ' δν φανείη συντελοϋντα πρδς

τδν κατ' άρετήν βίον τά βήματα ταύτα, διά βραχέων

έπελευσόμεθα ■ Πρωτότοκος ην τών μετ' αύτδν διά

γεννήσεως παραχθέντων ό 'Ρουβίμ ■ ώς έμαρτύρει

τοις μετ' αύτδν γεννηθεϊσι τήν πρδς αύτδν συγγέ-

νειαν ό επιφαινόμενος αύτοΐς χαρακτήρ, οίκείως πρδς

τδν πρωτότοκον ϊχων, ώστε μή άγνοεΐσθαι τήν άδίλ••

» Κοηι, χι. 36. •Μ Οογ. χν, 20. " Ι ΤΙιεδδ. ιν, 13. " ϋεη. χχιχ, 52.



«77 ϋΕ ΡΕΚΡΕΟΤΑ 0ΙΙΒΙ8ΤΙΑΝΙ ΡΟΙΙΜΛ. «78

φίτητα, διά της κατά τήν μορφήν όμο<δτητος μαρτυ- Α ρπηιοΒβηΐΐυϊ ϊη πταΗϊδ Γι-αΐΓΐΙ)υ8, κςικιπι εδί υι

ρουμένην. Οϋκοΰν εί διά τή; όμοτρδπου αναγεννή

σεως, τής δι' ΰδατος κα\ πνεύματος, κα\ ημείς αδελ

φοί τοΰ Κυρίου γεγόναμεν, τοΰ δι' ημάς γενομένου

πρωτοτόκου εν πολλοίς άδελφοΐς • άκόλουθον αν εΓη,

διά των τοΰ βίου χαρακτήρων έπιδεικνύειν τήν πρδς

αΰτδν άγχιστείαν ■ έμμορφουμένου τή ζωή ημών τοΰ

πρωτοτόκου τής κτίσεως. Τίνα δέ χαρακτήρα της

εκείνου μορφής πάρα της Γραφής μεμαβήκαμεν ; "Ον

πολλοίς εϊρήκαμεν, δτι < Άμαρτίανούκέποίησεν, ουδέ

εύρΐθη δόλος έν τώ στόματι αϋτοΰ. > Οΰκοΰν ε! μέλ-

λοιμεν άδελφο\ χρηματίζειν τοΰ καθηγησαμένου ημών

τής γεννήσεως, τδ άναμάρτητον τής ζωής ημών πι-

στώσεται τήν πρδς εκείνον συγγένειαν, μηδενδς ρύ-

που τής πρδς τήν καθαρότητα συνάφειας ημάς

νίΐιο δίβιιϊδ ηΟϋίΓΛίη οιιιιι ϊρδο ιιοοβκδϊΐιι ιΐίηεηι

ΟδΙβιιάαηιιΐδ : νΐΐχ οιιϊιη ηοδίΓΧ Γυπικιιη ϊιηρι-οδδίΐ

ρπιηοββηϊΐιΐδ εΐΌΐιΙιιπο. 0_ιι:κ ίιιιοηι $ϊΙ ο]ιΐδ Γοπηοβ

ιιοΐα, βχ δεπρίυτβ βχρβ οοπιπιοιηοΓανίπιιΐδ. < Οιιϊ

ρεεεαίαιη, > ϊηηυϊΐ, ι ιιπιι Γεοΐΐ, ιιοο ϊιινοιιΐιΐδ ο»1

(1υ1υ$ ϊιτ 0Γ6 ε]ιΐδ ". > Ργο'μκΙο ιιίπιηι ϊΐΐίιΐδ ςιιΐ

υ<ΊΚ!Γ;ιΓιοιιο ριιυοοδδίΐ αρροΐΐαπ ΓηΐΓβδ ιΙοΙμμιιιιι-;,

ίηηοοοηίία \ίΐ;ο ΐοδίίηιοιιίιιιη ύιιΐιίΐ, δι ηιιΐΐβ ιιιιι-

ειιΐη 3 ρυπίαιίδ οοη]ιιηοιΐοηο ηοδ δορηΓβνεπί. Ργοβ-

Ιιΐ'ί':« ]υβΙΐΙΪ3 εβί ριϊιικ^οιπίιΐδ, εί δαηοΓιΠοαΙίο, οί

εΙ)3Πΐ3δ, βΐ ΓΟίΙβπιμΙ'ιο, 01 αΐϊα ε]ιΐ8ΐΐΐθ(1ΐ. Οιιϊΐιιΐδ

$! νϊΐα ϊ Ιο ιιι ηοδίπι ΓυβΓΪΐ ίιΐδίβίΓιία, αιΐοο ρπ«(:1;ΐΓ.ι

ρι-:<Ί>οΙ>ϊιιιιΐδ ηοδίΓΧ ηοΙ)ί1ίΐαΙίβ ϊ ιιΊΊ«•ία, ιιΐ, ςυΐ ίΙ1;ι

(ΌΙΙδρΟΧΟΠΙΙΙ ϊη ΙΚΙδίΓ.'Ι νίΐ3, ϊρδΐ (1110(1110 Π08 €Ιιγϊ-

άφορίζοντος. Άλλα κα\ δικαιοσύνη κα\ άγιασμδς ό Β δΐ'ι ΓΓβίΓβδ ββϊβ, δίιιΐ Ιοδίοδ ΙϋΙιιπ. Ι^δβ βπίιιι βδΐ

ςυί ΓβδυΤΓβΟΐίοιϋδ ιιουίδ αιΐίΐιιιιι ρίΙβΓοοίΙ, ιΊ οΐ) πΐ

ρπιηίΐΐχ άοπηΐεηΐΐυηι Γ;ιοΐιΐδ 631. Νοδ ίξίΙιΐΓ οηιιιοβ

ΓβδίιιτεοΙιιΐΌδ ία ίοΐιι οουϋ ϊη ηονίδδ'ιιη» ΐυοβ "

ροΓ 63 αΌηιοηδΙηνίΙ, Ιιιιη φιχ ϊη εεϊρδο, ιιπιι ςιιχ

ϊη εχίεηδ ηιιί 3 ιηοΝε Ιεηεϋβηΐυτ, οΟΌοίΐ.

πρωτότοκος έστι, καΐ αγάπη, κα\ άπολύτρωσις, καΐ

τα τοιαΰτα. Ούκοϋν εί διά τών τοιούτων κα\ ό ημέ

τερος χαρακτηρίζοιτο βίος, εναργή παρεξόμεθα τής

ευγενείας ημών τα γνωρίσματα, ώστε τδν ταϋτα έν

τή ζωή καθορώντα τή ημετέρα, προσμαρτυρεϊν ήμΐν

τήν πρδς τδν Χριστδν αδελφότητα. Αύτδς γαρ έστιν δ άνοίξας ήμΐν τήν θύραν τής αναστάσεως, κα\ διά

αοΰτο απαρχή τών κεκοιμημένων γενόμενος. "Οτι μέν ουν πάντες άναστησόμεθα έν άτόμω, έν ίοπή δφθαλ-

μοΰ, έν τή έσχάτί] σάλπιγγι • τοϋτο "δειξεν, οΤς τε έφ' έαυτοΰ κα\ οΤς επί τών λοιπών, τών ύπδ τοΰ θα

νάτου κρατηθέντων, έποίησεν.

Οΰ μήν Γση κατάστασις έν τώ μετά ταΰτα βίψ

■πάντας τους έκ τοΰ τής γης χώματος άναστάντας

έκδεςεται, άλλα ι Πορευσόμεθα, ι φησ\ν, ι οΐ μέν τά

αγαθά ποιήσαντες , εις άνάσ-ασιν ζωής • οί δέ τά

φαϋλα πράξαντες, είς άνάστασιν κρίσεως. • "Ωστε εΓ « ΓεοΓιοηεπι ]υ(1ϊοϋ ". » 0.υ3ΠΐοΙ)Γ8ΐη δι ευ]υ8 νίΐ» 3<

Υοπιπι ΐη 63 ςυ£ Γιι(υΓ3 οδΐ νΊιη ηοη ίιΐοηι οηιηοδ

6 ΐοπ-,-υ Ιιιιιιυΐο δυΓ^εηΙβδ οχοίρίΐ 8ΐ»1ιΐ3 , κοιΐ

< ΙΙιιιηΙ, ι ίηςυίΐ, < ιμιΊ Ιιυικι ΓοοβΓυηΙ, ΐη ΐΌίΐιτ-

ΓβοΓιοηεηι νίΐιε, ςυϊ νβΓΟ ηιβΐ» οζΟΓοηΐ, ΐη Γεβυτ-

3ά

τ;νος πρδς τήν φοβεράν έκείνην κατάκρισιν ό βίος

βλέπει • ούτος, καν διά τής άνωθεν γεννήσεως τοις

άδελφοΐς τοΰ Κυρίου συναριθ μου μένος τύχη, κατα-

ψεϋδεται τοΰ ονόματος, έν τή μορφή της κακίας τήν

ι:ρδς τδν πρωτότοκον άγχιστείαν αρνούμενος.. Ό δέ

μεσίτης θεοΰ καΐ ανθρώπων, ό δι' έαυτοΰ συνάπτιυν

■τώ θεώ τδ άνθρώπινον, εκείνο συνάπτει μόνον, όπερ

δν τής πρδςθεδν συμφυΐας άξιον ?]. "Ωσπερ ουν τδν

Γαυτοΰ άνθρωπον τή δυνάμει τής θεότητος έαυτοι

προσψκείωσε, μέρος μέν τής κοινής φύσεως δντα, οϋ

μήν τοις πάθεσιν ύπο-επτωκότα τής φύσεως τοις είς

άμαρτίαν έκκαλουμένοις ( ι 'Αμαρτίαν ι γάρ, φησιν,

ι ούκ έποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος έν τώ στόματι

αΰτοΰ > )• οΰτω κα'ι τους καθ' εκαστον προσάξει τή

ΓοπηΊ(Ι;ιιιιΐΛ[ΐι ΊΠαιιι δροοΐ;α εοηοΌπιη»Ιίοηοπι, ίβ

Ιαιιιείδϊ ρβΓ π'^οηοπιΐίοιιοιη 3(1 Γι;ιΐπι:η ΟοηΓιηι

ΙΙΠίηιΊΊΙΙΙΙ ΙΌΐΙΟ 3δϋΙ'ϊρΙΐΙ8 δίΐ, 110Ι1ΚΊ1 ΟΙΙΙΟΙΙΐίΙΐΙΙ', ΐη

ιη.'ΐΐίιίιυ Γοπηη ηιιΙ1»ιιι οιιιη ρΓΪιηοςειιΐΐο οο^η.ιΐίο-

ηοηι \ηχ 86 ΓοΓΟίΐδ. Με«1Ϊ3ΐθΓ ηιιίοιη Οοϊ οί Ιιοηιί-

ιπιιη, (|ΐι'ι ροΓ βοίρδίιιη §οηυδ Ιιιιιικιιιυιη εοη]υηςί(

Οβο, δοΐιιπι ίΐΐιιιΐ εοη]ιιη£ΪΙ (]ΐιοιΙ οα εοιι]ιιηεΙίοηβ

δίΐ Ίίμιιιιιιι. Οιιοιιι:ΐ(1ιιΐ')ΐΙιιιιι νίΠαΙβ ιίίνίιια Ιιοηιϊ-

ηεηι ίιιιΐιιίΐ, εβίεηυβ ςυίιΐβπι Ιιιιιηαιιιο π:ιΙιιγ« ρηιΓι-

εΐροιη, υι ηυΐΐϊδ ηιιΐιιπ»• ροιίιπίκιΐίιιηϊΐΐϋδ 3ϋ ρβεεα-

Ιιι.η 0Μ:'ιΐ3ΐιΓι1ιυ8 δΐιΐφιοοιοί: ι ΓοοοηΙιιιη > οιιίιιι, ίιι-

ιριίΐ, < ηοη Γοοϊι, ιιοο ϊηνοηΐιΐδοδί ιΐοΐυδίηοιο ε]υδ: >

μο Ιιοιιιίηβδ δϊη^αΐοδ 3(1 (1ϊνϊηίΐ3ΐίδ εοιηηιυηϊοηεηι

:ι.!ι!ιιο<•1, δϊ ηϊΐιϊΐ 63 ϋϊνϊηϊΐΐΐϊδ οοιψιιιοιίοιιο ΐη-

συναφεία τής θεότητος,.εί μηδέν έπάγοιντο τής πρδς ο ύί«ι»υπ» αΟεΓ3ΐ)Ι. 8ϊ ςυϊδ ηϊιιιϊπιηι νοί'β δϊΐΐβπιρίϋηί

τδ θείον συνάφειας άνάςιον. 'Αλλ' ει τις αληθώς είη

θεοΰ ναδς, μηδέν κακίας εΐδωλον κα\ άφίδρυμα έν

έαυτώ περιέχων, ούτος ύπδ τοΰ μεσίτου πρδς μετου-

σίαν τής θεότητος παραληφθήσεται, καθαρδς γενό

μενος πρδς τήν ύποδοχήν τή; αύτοΰ καθαρότητος.

Οΰτε γάρ είς κακότεχνον ψυχήν είσελεύσεται σοφία,

καθώς ό λόγος φηα\ν, οϋτε ό καΟαρδς τή καρδία άλλο

τι παρά τδν θεδν έν έαυτώ βλέπει • ω διά τή; αφθαρ

σίας προσκολληθε\ς, έντδς έαυτοΰ πασαν τήν άγαΟήν

βαιιλείαν έδέςατο. Μάλλον δ αν γένοιτο ήμΐν κατα

φανές τδ λεγόμενον, ει τήν τοΰ Κυρίου φωνήν, ήν διά

ϊής Μαρίας πρδς τους αποστόλους πεποίηται, πρδς

Οοϊ, ιιιιΙΙιιιιιψιο ιιι;ι1ϊΐί;ο δΊιιιιιΙ-.ιοπιιιι ιιιιΐ δΐηίααιη

εοηΐϊηεβΐ, ΐδ 3 ιηεάϊβίοι-ε, αϊ άϊνϊιιϊΐαΐίδ ραΓίϊοορβ

ΓιβΙ, 3(1πιίΐΐεΐϋΓ, ευηι ρ«ιπι& δϊι ει 3(1 ρυπίϊΐβιη

ϊρδϊυδ δΐΐδοϊρϊεηϋβιη ΐιΐοηβυδ. Νεηυο εηϊπι ϊη ηιι-

Ιενοίβηι βηϊηιβηι, υΐ δΟΓΪρΐιιηι εδί ", ϊηίΓοϊΙιϊΙ δ3-

ρ'ιεηΐϊ», εί ςυΐ ηιηιιϋϋδ εδί εοηΐε, ηΐΐιϊΐ ΐη δεϊρδο

ρηεΙοΓ ϋεοιη νΐιΐοηβ, ΐηεοΓΓίιρίειίϋβ ϊρδϊ εο1ι»;Γ0ΐΐδ,

οηιιιε 1)οηυηι Γββηυηι ΐη 86 βεοερϊΐ. υίβΙβΓυηι ΐιΐ

ςιιοιΐ (Ιϊεο, ιηη^Ίδ ρβΓδρϊοιιιιηι ΟεΙ, δι νειϋα <\αχ

ϋοιιιϊιιιΐδ ηροδίοϋδ ρον ΜαΓΪ.ιηϊ ηιιηΐΐ&π νοίιιϊι,

οοιίδϊιΙβΓαυϊηιιΐδ : < Αδοεηάο, » ΊπιμπΙ, ι 3(1 ΡαίΓοιι»

ηιουιιι εί Ρλιγοιη νοδίιαηι, εί ϋοαπι ωεαιιι ει ϋοαίΛ

" 1 ΡοΙγ. π. 22. ί0 1 Οογ \ν, ;;-2. " ;οηιι. ν, *29. " 8 ίο. ι, Ι.
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νυδίπιη) ". ι ΙΙ*ο εηϊηο »Λ Γηβ(1ίαΙοι• ϊιιΙβΓ Ραίι-εηι Α τήν σβφήνβιαν των είρημένων συμπαραλάδοιμεν

ει αΐκΐίοαίοδ ΠΙίοβ, <(ϋϊ ίπϊιηΐοοδ ϋεϊ ΓεεοηείΠβνϊΙ

ΥΒΓίΒ οι 8ο1ϊ Βΐνίηίοιΐ. Ναπι ςιιίβ ρβΓ ρεοεαίιιηι

^χίαρι-ορίιείϊοιιηι δεπιιοηειη ηϋβη:αί δυηΐ Ιιοπιϊηβδ

3 ν'ινίίίοβ νυΐνα, βΐ ειτβνοπιηΐ αϊ) υίειο ϊιι ςυο

ΓοπηαΙϊ ΙΊιείΜΟί, ριο νβιϊΐΒΐβ ηιβοίΐαοΐυηι Ιοα,υβη-

168 ", ϊάεϊιτο ηαΙιΐΓΜ: εοηιιιιιιιιϊδ ρπιηίΐίηδ ρβΓ οογ-

ριΐδ 01 .ιιμιιμιμ βδδΐιπιεηβ, β.ΐδαυβ ιιυΐΐα ιηϋΐϊιίβ

ηιϊδίαδ 3υΙ εοηίαηιϊηβίαδ ίη 86 οοηβει•ν3ηδ δαηείαβ

εΓΓοείΐ : ια εα& ϊηοοιτιφίβδ άεάίεαηδ Ραΐπ, βίηιυΐ

εΐΐαηι «ιαίικι-εΐ ςυΐιΐφΐίά είδ ηβΐιίΓα ει ^βηεΓβ εο-

βηαΐυκ 6886», βί 608, ςυϊ αΐκΐίεαίί Γβϊβειίςυβ Γυβ-

ιαηΐ, ηΊιοδ Γβϋϋει-βΐ, ει ΐηίηιϊοοδ ϋβ'ι αΊνίηϊΟΐίβ

«»]ιΐ8 ραηίοΐρεδ Γβεει-εΐ. ϋΐ ει^ο ηιβδδίβ ρπηιΐΐϊοβ

ρΐΗ-ϊΐηΐβ αίφιο ίηηοεβηΐϊα νει-ο Ραΐπ βί ϋεο εοη-

εί1Ϊ3ΐοε 8αηΙ : βίε εΐίβαι ηοδ, φ» ηιβδδβ βυηιυδ,

ϋδιίεηι Γαΐϊοηίηυβ ευπι νβπίβΐΐδ Ρβΐι-β εο^υη^ε-

ηιυΓ, δϊ ηιβάϊαίοπδ ϊηηοεβηΐΐβιη βί οοηδίαηΐίαηι

Ργο νίπ&ιΐδ ϊωίίαΙίϊίτιιΐΓ. 8ίε βιιϊηι «ι-ϊηιυδ υηι^β-

ηίΐΐ ϋβί εοΓοιιβ βχ Ι3ρίϋί1)υδ ρΓείϊοδϊδ, Ιιοπογ 61

βίοπα ρεΓ νίίβηι βΟεοΐί. Ναιη Ραιιΐιιβ άϊάι, ηυο-

ΐΗβηι ι Μίηιιϊδίί εαπι ραιιΐο ηιΐηυδ βί) ίη^εΐΐδ ••, ι

ρΓΟρίεΓ οπιοΐαίιιιη ιηοπϊδ. Μη]οι•βδ βηίιιι ηοδίΓΟδ

ίη *ρ'ιυχ ηαίιίΓαπι οΐ) ροοοβίυπι εοηνεΓβοδ δίΙ)ϊ ίρδβ

εχ ηιοιίϊδ (ΐίδροδΐΐίοηβ εοΓοιιαπι Γεεϊΐ, ει 8ρϊηααι

ίη ΐιοηοτειη ει βίοιίαιη ρβΙίοηαΌ εοηιηιυΟνϊι. Ουο-

εΐίεα ειιηα δειηβΙ ιηυηιΐί ρεοΰβΐιιηι δυβΙυΙβΓίΙ, εΐ

<3ρίιί εοΓοηαπι ϋε δρϊηϊβ βεεερεπί, υΐ βχ Ιιοιιογο

εΐ 8'ογΊ» εοΓΟηαιη οοηΐεχει-ε», ηοιι ραι-νιιπι ρεπ-

>.•ι>1ϋΐη 081, ηε η'Ίςιιο ηιο(1ο ρΓορίεΓ ϊηιρΓοϋαηι νϊ-

Ι«ιη Ιπΐηιϋ βδδβ ει δρίηκ αΌρι-βΙιεηάαπιυι• : βΐηυβ

Ϊ13 ίη ηιεόίβ ϋοπιϊηΐ οογοπβ, ΐ[α8Β ρεΓ οοιηηιιιηίο-

ηβηι εοΓροιίδ φδ Πι, ΐιΐδβΜϊ, νοεβπι ίΙΙαιη ίιιβίαηι

οηιη'ιιιο οχ.ιυιΐίαπιυδ : « Αηιΐεβ, α,ιιοηιοάο Ιιυε ίιι-

1Γ381Ϊ, ηοη Ιιβίιεηδ νεδίβπι ηιιριϊαΐβιη 66? ^ ηυοπιοοΌ

Ιε, ευπι 05868 δρίηβ, ίηΐβΓ β08 αυΐ βά εοΓοηβηι

ιηβΒπι εχ ΙιοηοΓε ει βίοιΐα εοηΐίοϊεηάβπι 3ρΐϊ βυιιΐ,

εοηΐεχιιΪ8ΐί? ι ϋιιαβ εοιιννιιϋο 01ιπ*ΐο 3ά ΒοΙίαΙ ?

Οοβϊ ραΓ5 ΠιΙοΙϊ ειπη ΙηϋϋβΗ ? Οηκ δοοίείββ Ιυεϊ

8(1 ΙειιοΙίΓ.Ίδ β'? »

«.Πορεύομαι, » φηβ\, < πρδς τί.ν Πατέρα μου χα\

Πατέρα υμών, χοΛ θείν μου χαΐ θεον υμών. ι Ταΰτα

γαρ ό μεσίτης μεταξϋ τοϋ Πατρός χα\ τών άποχηρύ-

χτων φη9\ν, δ δι' έαυτοΰ τους έχβροϋς τοϋ θεοϋ χατ-

αλλάξας τϊ| αληθινή χα\ μόνη βεότητι. Επειδή γάρ,

χατα τδν προφητιχόν λδγον, άιιηλλοτριώθησαν της

ζωοποιού μήτρας δ'.α τής αμαρτίας οΐ άνθρωποι, χα\

άπ6 τής γαστρος έπλανήθησαν, έν ^ έπλάσθησαν, το

ψεϋδος αντί τής αληθείας λαλήσαντες, τούτου χάριν

τήν άπαρχήν τής κοινής φύσεως άναλαβών, δια ψυχής

τε καΐ σώματος, άγίαν έποίησε, πάσης κακίας άμιγη

τε καΐ άπαράδεκτον αυτήν έν έαυτώ διασώσας ■ ίνα

ταύτην άναθε'ις, δια τής αφθαρσίας, τω Πατρ\ τής

αφθαρσίας, συνεπισπάσηται δι' αυτής πάν τδ συγ

γενές κατά τήν φύσιν αυτή χαΐ δμδφυλον, χα\ προσ-

δέξηται τους άποκηρύκτους είς τήν υ'ιοθεσίαν, καΐ

τους εχθρούς τοΰ Θεοϋ είς τήν τής θεύτητος αύτοΰ

μετουσίαν. Ούκοΰν, ώσπερ ή απαρχή τοϋ φυράματος,

διά καΟαρότητδς τε κα\ άπαθείας ώκειώθη τώ άλ•«|-

θινφ ΠατρΊ καΐ θεώ • οϋτω καΙ ήμεϊς τδ φύραμα,

διά τών δμοίων δδών τω ΠατρΊ τής αφθαρσίας κολ-

ληθησδμεθα, δια τοΰ μιμήσασθαι, καθώς αν η δυνα-

τδν, τοϋ μεσίτου τδ άπαθίς τε κα\ άναλλοίιοτον. Οϋτω

γάρ έσομεθατοϋ Μονογενούς θεοϋ στέφανος έχ λίθων

τιμίων, τιμή κα\ δόξα διά τοϋ βίου γενόμενοι. Φησί

γάρ δ Παύλος , ότι ιΒραχύ τι αύτδν έλαττώσας,» διά

τδ πάθημα τοϋ θανάτου , < τ.Άρί τους αγγέλους. >

Τους πρότεροι είς άχάνθης φύσιν μετατεθέντας διά

τής αμαρτίας, στέφανον έαυτώ διά τής κατά τδν θά

νατον οικονομίας έποίησεν, ε!ς τιμήν κα\ δόξαν μετα-

στοιχειώσας διά τοϋ πάθους τήν ακανθαν. Κίνδυνος

οϋν οΰ μικρδς, άπαξ τοΰ αΓροντος τήν άμαρτίαν τοϋ

κόσμου , τδν έξ ακανθών α-ϊέψανο^ άνα*α6όντος τ?)

κεφαλή, ίνα ποιήστ) τδν έκ τιμής τε καΐ δόξης συ;λ-

πλεκόμενον στέφανον, εύρεθήναί τίνα τρίβολον δντα

διά τοϋ κακοΰ βίου κα\ ακανθαν, είτα έν μέσω τώ

Δεσποτικψ στεφάνω διά τής τοΰ σώματος αύτοΰ

κοινωνίας παρενειρόμενον. Πρ'ς 3ν έρεΐ πάντως ή

δικαία φωνή)• < Πώς εισήλθες ώδε, μή έχων ένδυμα

γάμου ; > Πώς συνεπλάκης τοις διά τιμής κα\ δόξης τώ έμώ στεφάνω ένηρμοσμένοις, άκανθα ών ; « Τίς

κοινωνία Χριστώ πρδς Βελίαν ; Τίς μερίς πιστφ μετά απίστου ; Τί κοινδν τψ <ρωτ\ πρδς τδ σκότος; »

Νβ ηιίΒηϋο ί^ίΙαΓ νΐΐα ηοδΙι•3 οοηΐΓβ ηοδ ε]ϋδ- Ώς αν ουν μή τ[οι]αϋτά ποτέ ρ"ήματα καθ' ημών ό

ΐϊΐΟίΓι νεΓϋίδ οοιιιροΐΐοΐιιι•, οιώιιϊ 8(ιι<1ϊο ηοΐΐδ ίη βίος ημών έκκαλέσαιτο, έπιμελητέον άν εϊη τοϋ πάν

63ΐη οιΐΓ3ΐιι οδΐ ϊιιουηιΐιιτιιΐιιιιι, ιιΐ κρΐποβΓ» οιηηία ° ακανθώδες έργον τε και (5ήμα, και νόημα, διά πάσης

Ιυιιι ΓαεΙα, Ιιιιιι ύίεΐί, Ιυηι αο^ϊΐηια εχ οηιηϊ ηοδίΓα τής ζωής τοϋ βίου ημών άποσκευάσασθαι, ϊνα τή κα-

νίΐα εοιιναΐδα ρΓθ]ίοί3ηιυ5, ια ριιτα ι'ηιιοεηηΐί(]υο

νϊνεικίΐ Γαΐίοηε Ιιοιιογ ει §Ιοιϊίΐ εΙΓκίαιηυΓ, βίςυο

ιιιπνει-δΐ εβρυΐ ηοΐιίδίηοΐϊρδίδ ιιΐί Γβ ρι-εΐίοδα εο-

ΓΟΐιεηιιΐδ. Νυΐΐΐϋδ εηίηι γρι νίϋβ νιιΐι ε8δε ϋοηιίηιιβ

ϋΐβ, ςπΐ 8ΐοπ»3 Οοηιΐηιΐδ εεΐ ". Οαίβαυί» ϊ^ϊΐυι•

ϊιι Ιιοηιίηβ Ιυιιι αυδεοικίίΐο ιιιιιι ιηοιιίΓεδίο 81)Ιιογ-

Γ61 αϊ) οηιιιΐ ΐϋΓρϊΐυιΙΊηβ ει ναιιίΐηΐβ, ειπη, ηιιί

810ΓΪ3; ηοη ι^ιιοιιιίηίκ Βοηιίηιΐδ εδί, 8ϋ)ί ριίιιοίρειιι

εοηδίϊΐϋίΐ. ΡΓβ;ΐεΓεα ρΓίιιεϊρ'ιυιιι εδί : βίςιιβ βιΐι-ο

ΓβΓυιη οηιηϊιιιη ρπηείρίυιη ιηίηίιηβ αΐίεηυιιι ά\\ Υκ,

ηυ3Εΐβχ ϊρδοεοηδβιιιιυιιΐυΓ. ΟιιαηιουΓοιη δι ςιιΐδ νί-

'» Ιο*η. χχ, 17. •» Ρ5α1. ινπ, 1. •• ΗοΙ,γ. „, 7.

", 10.

βαρά τε καν άπαθεΓ πολιτεία τιμή κα\ δόξα γενόμενοι,

τήν τοϋ παντδ; κεφαλήν δι' εαυτών στεφανώσωμεν,

ώσπερ τι κειμήλιον κα'ι κτήμα τώ Δεσπότη γενό

μενοι. Ούδενδς γάρ άτίμου καταδέχεται Κύριος ειναί

τε κα\ λίγεσθαι δ τής δόξης Κύριος. Ούκοΰν δ πάσης

άσχημοσύνης τε και βδελυρίας αλλότριος, κατά τε

τδν κρυπτδν κα'ι φαινόμενον άνθρωπον , δ:σπότην

έαυτοΰ ποιείται τδν δόξης κα\ οϋκ ατιμίας Κύρ'.ον

δντα τε χα\ λεγόμενον. "Εστί χα\ αρχή • αρχή δ$

παντδς πράγματος ούκ άλλοτρίως πρδς τά μεθ' έαυ-

τήν έχει. Ε: γάρ ζωήν τήν αρχήν εΐναί τις δρίσαιτο ■

•6 Μα,ΙΙΙι. χχιι, 12. " II Οογ. νι, 15. " Ρ&βΙ. χχιη,
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ζωή πάντως κα\ τό μετά τήν αρχήν έσται νοού- Α 1»ηι ρΐ'ίικ ίρ'ιιιιιι ϋιΊίιιίοι-ίΙ, ν'ιΐ» υηιηίηο ροδί ρπη-

μενον • κα\ ε! φώς ή αρχή, φως κα\ τό μετά τήν

αρχήν νοηθήσεται. Τί ουν δια τοΰ πιστεύειν αυτόν

είναι αρχήν ώφελούμεθα ; Τό γενέσθαι τοιούτους

ημάς, οΐαν είναι τήν αρχήν ημών πεπιστεύκαμεν. Οϋ

γαρ σκότους αρχή τδ φώς ονομάζεται • ουδέ της ζωής

εις αρχήν τεταγμένης , τδν θάνατον τδ συνεχές της

ζωής ένοήσαμεν. Άλλ' ε! μή τις δμοφυώς προς τδ

καθηγούμενον εχοι, δι' άπαθείας καΥ αρετής τβ αρχή

συναπτόμενος, ούκ αν γένοιτο τούτου αρχή , ή των

δντων αρχή. Σκοτεινού βίου , δ κοσμοκράτωρ τοϋ

σκότους, αρχή • τής θανατηφόρου αμαρτίας, δ Ιχων

τοΰ θανάτου τδ κράτος. Ούκ έστιν ουν διά μοχθηράς

ζωής ύπδ τήν τοϋ σκότους αρχήν τεταγμένον , τήν

παντός άγαθοΰ αρχήν έαυτοϋ είναι λέγειν αρχήν τής

είρίιιιπ ΜίΙκΙΙίβΐΊιιΐ'. 8ί Ιιιχ 681 ρπηείρίυιη, οΐ 63

ροδί ρΐ'ΐικ'ίρϊιιιιι ΟΟβΗαΙπΙΠΓ. (»ιιϊι1 ί^ΊΐιΐΓ οιιπι ρι'πι-

αίρΐαιιι ΐ'δδβ ΟΓβάυιιΙοβ 3δδεςπίπηΐΓ? 1(1 ιηπιίπιπι,

πι ΙαΙεβ δΐηιιΐδ, ΐ|ΐι:»Ιη ρπηοίρ'ιυπι ηο&Ιπιπι εδδβ

€Γβ(1ϊι1ϊιηυ8. Νεηυβ βπίιτι ΐειιε1)Γ3πιπι ρπηοίρπιιη

Ιιιχ πΊπιπγ; ιιοψιΐ', ιιπιι 3(1 ριίιιπρίιιιιι νίΐ3 δΚ

ΐπ&Ιϊΐυΐα αΐηπβ (Ιίιοοιη, επηι οπίίηειτι εΐ νϊΐ:*: οοη-

Ιίιιπαΐίοηεπι ιηοΓίεα) εδδβ άίάΊείηΊΠδ. ΟιιοΊ δι <ρπ*

ηαΙυΓΧ δίππΙίΙιιαΊηβ ηοιι βηριαίπι- ρηηε'ιρίυηι, φιοά

ρΓχεβάίΙ, βϊ(ΐϋβ βρίβ ίηηοεεηΐία νϊΓΐυΐβα,ιιβ οοΙιε-

ΓΘ31, ε]ιΐ8 ρπηοίρίιιιη βδβε ηοη ροΐβπΐ Πΐβ ςυί

γοπιπι ρΓΪηοίρίιιπι 6δΙ. ΟΙ)80»ΐΓ5Β Ιεηείιποοδχηιιβ

•»ϊίΰΒ ρπηείρίηιη βδΐ ιηπηιΐί ίδΐΐπδ αο ΐεηεοΓίΓυπι

ρππεερδ ; ιιιοΠΊΓβπ ρεοοβίί ρτίηοίρίιιπι βδΐ ϊΐΐβ,

δέ αυτής έχεται διανοίας , τοις προς τδ ίδιον άγαθδν Β αυί ιποπίδ ΙιαυεΙ ροΐεδίβίεπι. Ιάεϊιχο ηοη ροΐεδί

τάς θείας φωνάς έκλαμβάνουσι , τδ χα\ βασιλέα δι

καιοσύνης τε κα\ ειρήνης αΰτδν όνομάζεσθαι. Ό γάρ,

κατά τήν διδασκαλίαν τής προσευχής, έλθεϊν έπ' αΰ

τδν τήν τοϋ θεοϋ βασιλείαν ευχόμενος, μαθών οτι

δικαιοσύνης τε κα\ ειρήνης εστί βασιλεύς δ άληθινδς

βασιλεύς , κατορθώσει πάντως τω ίδίω βίω τήν

δικαιοσύνην τε καΐ είρήνην, ίνα βασιλεύση, αϊτών, δ

τής δικαιοσύνης βασιλεύς κα\ τής ειρήνης. Οΰκοΰν

στρατός μέν νοείται τοϋ βασιλέως, πάσα αρετή • διά

γάρ τής δικαιοσύνης τε καΐ ειρήνης πάσας οίμαι

δεΐν τάς άρετάς νοεϊν ' εΓ τις ουν λειποτακτήσας άπδ

τής τοΰ θεοϋ στρατιάς, τη" παρατάξει τών αλλοφύ

λων έαυτδν καταλέξειε , τοΰ εύρέτου τής κακίας

οπλίτης γενόμενος, κα\ άποδυσάμενος τδν θώρακα

τής δικαιοσύνης, καΐ πασαν τήν είρηνικήν παντευ-

χίαν • πώς ούτος ύπδ τδν βασιλέα τής ειρήνης ταχθή-

σεται, ρΊψασπις τής αληθείας γενόμενος ; Δήλον γάρ,

ότι τδ έπίσημον αύτοϋ τής δπλίσεως δείξει τδν βασι

λεύοντα, άντ\ τής ένσκιογραφουμένης τοις δπλοις ει

κόνος έν τψ χαρακτήρι τοϋ βίου δεικνύων τδν καθ-

ηγούμενον. Ώς μακάριος εκείνος, δ ύπδ τήν θείαν

στρατηγίαν τεταγμένος , κα\ τοις τάγματι τών έν

μυριάσιν άριθμουμένων κατειλεγμένος, κα\ μετά τής

κακίας διά τών αρετών δπλιζόμενος , αϊ τήν εικόνα

τοΰ βασιλέως, τοϋ ένδυσαμένου αύτάς, ένσημαίνονται.

ΚαΛ τί χρή περαιτέρω τδν λόγον προάγειν, πάσας τάς

φωνάς , α!ς τδ τοϋ Χριστού διερμηνεύεται δνομα,

προτιθέντα τη ακολουθία τής εξετάσεως, δι' ων Εστί

πρδς τδν κατ' άρετήν βίον οδηγηθήναι, έκαστου ονό

ματος, διά τής οικείας έμφάσεως, συνεργοϋντός τι

πάντως ήμϊν πρδς τήν τοϋ βίου τελείωσιν ; άλλα

καλώς ίχειν φημ'ι τήν τών μνημονευθέντων άνακε-

φαλαιώσασθαι μνήμην • ώστε τινά γενέσθαι χειρ-

αγωγίαν ήμΐν πρδς τδν τοϋ λόγου σκοπόν, 8ν εξ αρχής

ύπεθέμεθα • ζητοΰντες, πώς 4ν τις τδ τέλειον έν

έαυτώ κατορθώσειεν. Οΐμαι γάρ, εί άε\ τοΰτο λογί-

ζοιτο, δτι κοινωνός έστι τοϋ προσκυνουμένου ονόμα

τος, κατά τδ δίγμα τών αποστόλων Χριστιανός χρη-

ματίζων, άναγκαίω: και τών άλλων ονομάτων, οΤς δ

Χριστός νοείται, και έφ' έαυτοϋ δεϊξαι τήν δύναμιν,

κοινωνός έκαστης κλήσεως διά τοΰ βίου γινόμενος.

Οιπβΐυδ ηιιηειιρηίυΓ, ηι•υϊΐΓ0Γ ίιι 80 ΐρδο οίΐοηδίιπιιη 0586 ροίοδίηίοηι

" \γΟΐ. VII, 4 5φΙ•

ευπι, ηπί υοηοΓπηι οπιπίπιπ ρπηε'ιρϊιιηι 681, ρΓΪη-

εϊρϊπιη 8ππηι εδδειΙίεεΓε, ηυί βιιΙ) ΐεηϋ1)Γαπιπι ρΓΪπ-

εϊρϊο ΠαβίΓιοδε νΐΐ.ιηι ΐηκίίΐιιϊΐ ; φιί νοοεδ ιΐίνϊηηί

3(1 ρΓΟριΊαπι (ΐΐίΐίΐηΐεηι εχείρίυηΐ, εοάοηι ηιοιίο ηη'ι-

ηιΪ8 οΩΐοΊβιιΐιΐΓ, επηι ]ιΐδΐίιίχ ραοΐδίριε Γε^βηι ηο•

ηιϊη3Γ'ι ΠΐΓΪδίιιηι 1ηΐ6ΐ1ΐ(βηΙ. Εΐεηίηι ί|υΐ βχ ρΓβ-

εοηάί (ΙϊδοϊρΙίηΒ οοδοεΓ»1, αϊ ίη δείρδίπη νεηΐαΐ

ΓΟβίιπιη ϋοηιϊηϊ, επηι επηι ςπΐ νεΓβ 681 Γβχ, ]π8ΐϊ-

Ιίϊβ ει .ραείδ ι•ε§εηι οδβε εο^ηονβΓίι , ]ιΐ8ΐίιϊ»ηι

ρΓΟΓδΠΒ εί ρβεβιη ίη ρι•ορπ3 νϊΐ3 εοηιρΙβοίεΙπΓ,

υΐ ίη 8β Γ6Χ ]ιΐ8ΐίΐί3; εί ρ»εϊ8 Γβ3»εΙ- ΟοοιΙ δί Ιιυ]ιΐ8

τε^ϊβ βχβΓείΐιιηι νίηυΐεβ Γαείυηΐ ( η»ηι ]ιΐδ1ίιίη εί

ραεβ 3γ1)ΪΙγογ νίτίπίοδ οηιηεδ ίηΐεΐΐί^ΐ ) , ο,υϊ ϋεί

„ ηιΐΐίΐΐϊηι (ΙοδβΓεηκ δβ Ιιιηππαηι ηια1ϊΐΐ30 ϊηνβηίοπδ

ηιϊΐίΐεηι, 3ΐ)}εεΐο ]ιΐδΐίιί5β ΐΙιοΓβεβ ει οηιηϊ ΒΓηιηΐιΐΜ

ρ:ΐ('ί!ίο.Ί, Ίη «εΐβ ηάνεΓδϊΓΪΟΓϋηι εοηδίίΐυει, ηπο-

ηιοϋο Ιιϊε 3 νβπίβΐβ »)ίεηιΐ8 δπο ]πδ1ίΐϊ.*ε Γε^β εοΐ-

ΙοεβυΐΙιΐΓ ? Ε]ιΐ8 εηΐιη *πτι3Ιιιγχ ϊηβϊ^ηβ ρΐαηε τε^επι

ϊρδΐπδ ΊηάΐείηίΙ, ςπϊρρε ηπί νίνεπιΐϊ Γβΐίοηε Ιηη-

ςιιαηη ίηιρΓεδδ» βΓηιΐδ ΊιηβΒΪηβ (Ιιιεειη 05ΐεηι1«1

8ΠΠΠΙ. 0ιΐ3Γβ ΙιείΙιΐδ ϊΙΙε, ςπϊ ίη (Ιϊνίηβ ηιίΐϊΐί»

οοηδίίΐιιΐπδ βδΐ, 61 ΟΓίΊηΊύυδ εοππη ηπί ϊη ηιΊΙΙϊυπδ

ηιίΙΙΪυηι ηππιεΓηηΙιιι• αϋδοπρίηδ *», εοηΐηι πιαϋΐΐαηι

νίΠυΐΊΙ)ΐΐδ 3ΠΠ31ΠΓ, ςιι* ίη εο ί|ΐιϊ ίρδ»8 ίικίιιβπΐ

ίηΐί^ίηβιη τεβ'ΐδ ϋβιηοηδίΓβηΐ. ΰχΐβι-υπι, ηυϊ<1 εδί

ηβεεδδβ υΐ εηβ νοοεδ, ςυ'ώυδ ΟΐΓΪδΙί ηοηιεη εχ-

ρΙίοηΙιΐΓ εί 3ϋ Γβείαιτι εχ νΪΓίπΙε νίνβιιιΙΊ ΓβΓιοηοητ

ρβΓνβιιίΚΙΓ, ουηι οη ηοπιίηίδ ρΓορπίβ δϊΐ νί«, υΐ

Ο ηουίδ οπιπίηο αά \\ΙΧ ροΓΓεείίοιιβηι εοη(1ιιε3ΐ, ρΓΟ-

ροηεηΐεδ, 3Ιο,υβ οιϋίηε άεεΙηΓβηΙεβ, Ιοηε'ιιΐδ ρι-ο-

8Γ8(1ί3ηιυΓ ? ευιη δβΐίβ ηιββ ιιιηΜβηι βεηΐεηΐίβ δίΐ,

δί 63, φι» εοηιηιεηιοΓβνίιηυδ, ηιεηιοπα 1)ΓενΊΐεΓ

τερείεηΐεδ ίιι δΐιηιηιβίη ΓεάίβΒίηπδ, ςπ* ηοίπβ 3(1

επηι Ωηβηι Ιβηα,υαιη (Ιιιχ εχδίδίηΐ, ςιιβηι ΟΓ.ιΙϊοηϊδ

ϊιιίιίο ρΓοροδπίιηιΐδ, ειιιη 3ί)δ 16 α,υί«Γ6ΓβΙυΓ, ηιιο-

πιοιίο ςπΐδ ίη δβίρβο ρεΓίοείοπι νίνεηαί ββηπδ 38-

δείΐπ'ι ροδδεί. 8ί <ιιιΊ& βηίιη βδδϊϋιιβ ηιεάΊΐεΐΗΓ βΐ

οοβίΐβΐ, δβ αάοταηΛί ηοηιίηίδ εδδβ ραΓίίείρειη,

εΐ°εχ βροδίοΙοΓϋπι ίηδίίΐηΐο (ίΙΐΓίδΐΐβη'ΐιη ά\ά, βηηι

εβο δ'ιη3"ΐ3ΓΗ0ΐ νίΐκ 3ρρεΙΐ3ΐίοηυηι εοιηροΐεηι 1»-

οίααι, ηεεεδδίΓΪο βΐίαπι ηΐίοηιπ) ηοιηίηυηι, π,υίοαδ
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Οιιοιΐ ηυΐβιτι άΊεο, βίε ΙεΓβ Ιιαίιβΐ 1 Τπ3 βυηΐ π,ικε \ 0!<5ν τι λέγω • Τρία τά χαρακτηριζόμενα τοΰ Χρι-

ΟΙΐΓΪδίϊίΐιϊ νίΐ3ΐη (Ιβείβι-βηΐ αίςιιο (ΙϊβΙΐιΐβαυηΙ, αοιϊο,

βεπιιο, εοβίΐβΐίο. Εχ Ιιίδ ριϊπιηδ οϋΐίηβΐ εη§ϊΐαΙϊο;

βεοιιηυΌ Ιοεο ροηϊΐιιι• βει-ηιο, (]ΐιί εοηοβρΙ;ιηι βΐ

ΐηιρΓβδϊαιη ηηϊπιο οο^ίΐαΐίοηοιιι νβι-υίβ βρβη'Ι βΐ

βχροηΐΐ : ροίΐ εοβίΐΜΐϊοηβηι βΐ 86Γηιοιιεηι ηοΐίο ογ-

άι'ηβ οοΙΙοοαιιΐΓ, ςιΐίβ αηίηιο οο&ίΐυΐα ΙαεΙίδ βχδβςιιϊ-

Ιογ. 8ί ςιπά Ιιοπιπι Ί^ϊΙιιγ ηοβ, υΐ ίίΐ, 3ΐιΙ αά

3£βηιΙυηι, 3ΐιΐ αά εο»ϊΐ.ιη(](ΐηι, βιιΐ αά Ιοηυβηιΐιιπι

«Ιιιοΐΐ ; ορυβ βδΐ, ιιί οηιηϊβ ηοδίι» Ιυηι άιεία, Ιιιηι

Γβεΐβ, Ιιιηι εο^ΐΐαΐβ αΛ (Ιίνίηβπι 63πιιη ηοΐϊοηιιιη,

ςιιώιΐδ Οΐιπδΐιΐδ άεείηι-βΐιιι•, Γβ^υΙβπι βίο οΊπ^η-

ΙϋΓ, υΐ ηϋιίΙ εοβΐίειηιΐδ, ηίΐιίΐ ϋΐεβηιιΐδ, ιιϊηϊΐ Ιλοϊ».

ηιιΐ8, ςυου" 3 8υΙ)Ηηιϊ εαπιπι δϊβηΐΓιοβίΊοηβ Γβοε<ΐ3ΐ.

Νβηι ιιί ςιιϊϋςυΐϋ ηοη 6δΙ βχ Γκίβ Ρβυΐιΐδ ρβοεβ

στιανοΰ τδν βίον έστ\, πράξις, λόγος, ένθύμιον. Αρχή

γάρ γίνεται λόγου παντδς ή διάνοια• δεύτερον οέ μετά

την ένΟύμησιν, ό λόγος έστ'ι, την έντυπωθείσαν τη"

ψυχή διάνοιαν διά της φωνής έκκαλύπτων. Τρίτην

δέ τάξιν επέχει μετά τον νουν κα\ τδν λόγον ή πρά-

ξις, τδ νοηθέν ε!ς ένέργειαν άγουσα. Ούκούν, όταν

εις τι τούτων ημάς ακολούθως τω βίω προσαγάγηται,

καλώς Εχει παντός κα\ λόγου κα\ Εργου κα'ι ενθυμή

ματος τα θεία ταύτα νοήματα, δι* ων ό Κύριος νοείται

χα'ι ονομάζεται, δι' ακριβείας έπισκοπεϊσθαι, μή Εξω

της δυνάμεως των υψηλών εκείνων ονομάτων φέρη-

ται ημών ή τδ Εργον, ή ό λόγος, ή τδ ένθύμιον. Ής

γάρ ό Παύλος φησιν, δτι παν, 8 μή έκ πίστεως, αμαρ

τία εστίν ούτως Εστίν έκ τοΰ ακολούθου νοήσαντα

Ιιιπι άιοιΐ», ίο ηοδ βοΊοιιι ηιοάο οο^ϊίβηΐβδ ρίβηβ Β σαφώς άπηφήνασθαι, δτι πάν δ μή εις Χριστδν ή

ροβδππιυδ 3ίΓΐΓηΐ3Γβ, φΐΒϋειιηο,ιιε ηοη Γβδρίοϊυηΐ

ΟίΓΙδΙυΠΊ, 8611 νβΐ1)3, 8611 0ρβΓ3 δϊΐΐί, 8611 εθ£Ϊΐ3-

Ιΐοηββ, Ϊ1Ι3 οηιηίβ αά ϊά οηιιιίηο δρβεΐ3ΐ•β, ηαοά

Οιιϊβίο εοηΐι-απιιηι βδΐ. <}ιιί βηΐηι βχίτα Ιιιεβιη βΐ

νϊίαπι ίΐΐ, ϊδ ίη ΐρηεΙ)ΓΪδ ρΓΟΓβιΐδ ει ηιοΠε ηοη βδδβ

ηοη ροΐββί. (ίιιαπιοΙίΓβιη βί, ηυοιΐ βχ Οιπδίο ηοη

01, βΐ «ΠείΙυΓ εί €ο§ΐΐιιΐιΐΓ, ΪΙΙΪ, ψ,οά βδΐ Ιιοηο εοη-

ΐηηυηι, εοη]υηε(ιιιη εβί : εχ Ιιοε ευϊνίδ ηιβηίίβ-

βΐυιή ΓυβπΙ, ϊιΐ ςιιοΰ Ιιίηε εοΙΓίβΐΐυι-, δοϋΐεβΐ, ςιιθ(1

ΓεΙίηςυβΙ Οιπδΐυπ), φιϊ 3ΐ> ίΐΐο δφηείιΐδ 651 ρβΓ

ο,ικβ νεί εοβΐΐ3ΐ ι1ίςιιϊ<1, νεΙ 3§ϊΙ, νεί Ιοα,ιιίΐυι•. Οίνΐηβ

ί^ίΐαΓ 1113 Ρι-ορΙιβΐ* νείοα νεΓΪβϊίηιβ βυηΐ : ι Ργ3ε-

νηιϊεβηΐεβ ιτριιίΛνϊ οηιηεβ ρβεεηίοι-βδ Ιεπτβ". ι

(ίήμα, ή Εργον, ή νόημα, εις τδ άντικείμενον τώ Χρι

στώ πάντως όρά. Ού γάρ Εστί τδν Εξω φωτδς ή ζωής

γενόμενον, μήεν σκότει πάντως ή έν θανάτω είναι. Εί

τοίνυν τδ μή κατά Χριστδν ενεργούμενον τε κα\ λάλοΰ-

μενον, κα\ νοούμενον, πρδςτδτώ άγαθώ άντικείμενον

οίκείως Εχει• παντί δήλον αν εΓη, τδ διά τούτων άναφαι-

νόμενον, δτι άφίησι τδν Χριστδν, 5 Εξω εκείνου γενό

μενος, δι' ων ή νοεϊταί τι, ή πράττει, ή φθέγγεται.

Οϋκοΰν αληθεύει ή θεία τοΰ προφήτου φωνή. ή φησι ■

ι Παραβαίνοντας έλογισάμην πάντας τους αμαρτω

λούς της γής. ι Ώς γάρ ό τδν Χριστδν έν τοις διω-

γμοΐς άρνησάμενος, παραβάτης έστ\ τοΰ προσκυνου-

μίνου ονόματος • ούτω και εΓ τις άλήθειαν ή τήν δι-

ΙΊ βηϊηι ςυϊ ΟιπδΙυηι ίη ρεΓδβειιΐϊοηϊυιΐδ ηε^ηΐ καιοσύνην άρνήσαιτο, ή τδν άγιασμόν τε κα\ άφθαρ

(Ιίνιηί ηοιηϊηϊδ ρπΐ'νβΓΐεβίοΓ εδί ; βίε βΐϊβιη, βι

ο,αΐδ νβτιΙβΙβίΒ, εί ίιΐδΐΐΐϊβιη, εί ββηοΐΐΐίΐβιη, εί ϊη-

ΙββΓΪΙβΙβηι, ει δι ηιϋιΐ αΐίικ) νϊΠιιΐΐ εοηνεηΐεηδ

οοβϊΙαίυΓ, Π683Ι, βι ηιιο Ιεπιροτε εοπίΓα ρβΠιΐΓΐ>α-

Ιΐοηεδ ει νίΙΪ3 ΓοΠϊΙογ ρυβηβηοΊιιη 8δΙ, νϊΐβ; εοη-

8ΐ3ηΙί3ΐη 3ΐ)]ίυί(, ΐ8 3 ΡιορΙιβίη ρΓα,'νηΓΪεβίοΓ ηρρεί-

ΙλΙιιγ : ίη Ιιίδ ειιίιιι δΐη^υΐίδ 3 Οιπδίο, ψη βδΐ ίΙΙ.ι

οιηηΐβ, νίιβ Γεεε(1ϊΐ, βι ρΓκνηΓίο.ιΐυι•. Οπια \ξ\ιυτ

ηϋικί ειιηι οροηεΐ ΓβεβΓβ, ςιιΐ ηΐΒ^ηο ΟΙιπκΙί εο-

8ηοηιϊιιε (Ιί^ηυδ εΙΤοεΙυδ ββΐ, ηΐδΐ ιιί οιηηίβ δΐΐί

Ιυηι ο•2'ιΐ3ΐ3, Ιυηιϋίείβ. Ιυηι ΓιιεΙβ (ΙΐϋββηΐεΓ εχρίο-

ΓβΙ, ει, ιιίπιιη βοΓυπι δϊη«ιιΐ3 3(1 (]1ιπ8ΐυηι ΙεηϋβηΙ,

βη 31) ίΙΙο δίηΐ βΐΐβηί, ο"ί](ΐ(Ιίεεΐ ? ΜυΙΙΪδ βαΐβιη

ιηοάίδ Πι η,τεε ρΓκεΙαΓβ (ΙψκΙίεβΙΐο. (ίιιίϋςιποί εηίηι

σίαν, ή εΓ τι άλλο τών κατ' άρετήν νοουμένων, έν

καιρώ της τών παθημάτων έπιχρατήσεως, άποβάλοι

τοΰ βίου, παραβάτης ονομάζεται ϋ-δ της προφητείας*

δι' έκαστου τούτων τδν ταύτα δντα παραβαίνιυν τφ

βίω. Τί ουν χρή πράττειν τδν της μεγάλης τοΰ Χρι

στού επωνυμίας άξιωθέντα; τί άλλο, ή διά παντδς

φιλοκρινεϊν έν έαυτώ τά νοήματα τε κα\ τά βήματα,

κα\ τά Εργα, εΓτε πρδς Χριστδν Ικαστον τούτων βλέ

πει, εΓτε τοΰ Χριστού ήλλοτρίωται; Πολλή δέ της

διακρίσεως τών τοιούτων εστίν ή ευκολία. "Ο γάρ διά

πάθους τ;νδς ενεργείται, ή νοείται, ή λέγεται , τούτο

ούδεμίαν Εχει πρδς τδν Χριστδν συμφωνίαν, άλλα τδν

χαρακτήρα τοΰ αντικειμένου φέρει, δς άντ\ βορβόρου

τά πάθη τώ μαργαρίτη τής ψυχής προσαλείφων, τήν

ρβΠιΐΓθ3ΐΐοηβ βΐϊηιιβ 3ΐι1 3?ίιυΓ> αιι1 οο^ϊΙαίυΓ, 3υΙ Ο λαμπηδόνα τοΰ τιμίου λίθου διαλυμαίνεται. Τδ δέ

ίΙϊείΙϋΓ, ϊϋ ευηι ΟΙιτίδίο ιη'ιηίηιβ οοιι^πιίΐ, δε^

3ϋνεΓ83Γϋ ηοΐβπι ει ϊπια^ϊηβπι ρβπΐ, ηιιί αηιηιί

Π13Γ83ΓΪΙ:Β ρΓΟ 006Ι1Ο ρβΠΐΙΓΐ)3ΐίοηβδ 3ΐΙΐΠΪ806ΐ, ιιί

ρΓβΙΐοδί Ιβρίιΐΐδ δρΙεη(1θΓβπι ^βΓοΓηιεΙ βοάείβαΐ. Οιιοά

\ογο αϊ) οηιηϊ Ιυι-Ιιΐα'α 3(ΙβοΙΐοηβ νοουυηι εί ρυιυιη

βδΐ, ΚΙ 30" ΐΜηςιιϊΙΙίίαΙίδ βιιοΙοΓβηι βι ρπηεΐρβηι

βρβοίηί, ςυϊ εΐιπδΐιΐδ εδί, βχ ηυο Ιβηηιιαηι εχ ρυΓΟ

ϊηεοΓΠίριοο,ιιβ ΓοπΙβ, ςιιί δΐΐίδ αηίηιί ηοιΐοηεδ »1(]ΐιβ

βΙΓεοΐϊοηβδ ηβϋπΐ βι άβι-ίνιΐ, Ιβίβηι ειιηι ρπηείρίο

8ΐ<|ΐιε ΟΓί^ίηε δϊηιϋίΐυϋϊηειη ρΓ,-β 86 ΓβΓβί, (ΐυαίρπι

οϋΐΐηεΐ ουω ϊρβο ίοηΐβ, ςυ* ίη τϊνυΐο ϋβειίΓΓΪΐ,

«ΐυβΒςυε ίη 3ΐηρηοΓ3 Γβδρίβηϋεΐ βηιια. Εΐεηίπι ιιηα

καθαρεύον πάσης εμπαθούς διαθέσεως, πρδς τδν άρ-

χηγδν τής άπαθείας βλέπει, δς έστιν ό Χριστδς, έξ

ου, καθάπερ έκ καθαρας κα\ άφρακτου πηγής, άρυί-

μενόςτις ε!ς έαυτδν τά νοήματα, τοιαύτην έαυτώ πρδς

τδ πρωτότυπον δείξει τήν ομοιότητα, οία έστ\ πρδς

τδ ύδωρ τώ ύδατι, τω *τε πηγαίω τω βρύοντι, κα\

τφ εκείθεν έν τώ άμγορζϊ γεγενημένω. Μία γάρ

τή φύσει ή καθαρότης, ή τε έν Χριστώ κα\ ή έν τώ

μετέχοντι θεωρούμενη. Άλλ' ό μέν πηγάζει ■ ό δέ

μετέχων άρύεται, μετάγων έπ\ τδν βίον τδ έν τοις

νοήμασι κάλλος• ώστε συμφωνίαν είναι τοΰ κρυπτού

άνθρωπου πρδς τόν φαινόμενον, συμβαινούσης τής

•Κοιη. χιν. 23. " Ρ8α1. εχνιιι, 119.
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τοΰ βίου εύσχημοσύνηςτοΐς κατά Χρ•.σιδν κινούμενοι; Α «Ί εαιίειιι εδί, ςυ* ϊιι <"Ιιπ.ι!ο, βί ςυ« 'ιη ιηεηΐίΐηΐδ

νοήμασι. ιιοδίΓΐδ εοηερίοίΐιΐΓ ριιηΐαδ. δβά ΠΙα ίη Γοηΐο ηαβεϊ-

Ιίγ, Ικεο ΐικίο ηιαηηΐ εΐ ίη ηοδ άεπναιπι- : εαηι ηοΐϊοηιιιιι ρυΐϋΐιπίυάίηεηι 3(1 νίίαιη δεειιηι ΐΓηΙιεηδ, πι

α Ίδεοιιάίΐί ιιιαηϊΓεδίϊφιβ Ιιοιηϊηϊδ εοιινειιϊοΜίία εΐ Ιαηφιιιιιι εοιιεεηΐιΐδ ηυίϋηηι αρραΓβαι, εαιη νίΙ% ιηο-

(Ιοδίίιιιη οι ΙιοηεδΙαίεηι πιιΐ ίοηβδ βχ ΟΙιπδΙο ρΓονβιιΐεηΐεδ ιιιοίΙοΓΟπίιΐΓ ει ηιονβαιιΐ.

Τοϋτο τοίνυν έστ\, κατά γε τήν έμήν κρίσιν,

τδ έν τω Χριστιανώ βίω τέλειον , δ πάντων των

ονομάτων είς τδ τοΰ Χρίστου διασημαίνεται δνομα,

τδ κοινωνίαν Εχειν έν ψυχ!) τε και λόγω, κα\ έν τοις

τοΰ βίου έπιτηδεύμασιν, ώστε δλοτελή τδν άγιασμδν,

κατά τήν εύλογίαν τοΰ Παύλου, έφ' έαυτοΰ, έν όλο-

χλήρω τφ σώματι <3.\ τι) ψυχή- κα\ τω πνεύματι,

Εςω τήςπρδς τδ κακόν επιμιξίας διηνεκώς φυλασιό-

μενον. Εί δέ τις λίγοι δυσκατόρΟωτον είναι, επειδή

ίτρεπτος μόνος δ της κτίσεως Κύριος, τρεπτή δέ ή

ανθρωπινή φύσις, καΐ πρδς τά; μεταβολάςέπιτηοείως

Ιη Ιιοε ί^ίΐιΐΓ (ιηεο ηιΓκΙειη ]ιιάίείο) Γ.!ιπ.ΐί:ι-

Ιΐ;ι: νί1;ι• ρβΓΓβΟΐίο δ'ιΐΛ 851, ιιΙ. ιιο;ιιίιιιιιιι ςυϊ5|19

ΟΐΓΪδΙΪ ηοιηεη δί^ηϊυεαΙυΓ ραΐΊϊείρβδ, (ίιπιιιι νίιιι

οΐ αηίπιο, εί οι-αΐίοηο, 61 νίνβηάΐ ίηδίίΐυΐίδ εχρππια-

ΠΙ1Ι8, ιιΙ αηδοΐυίαπί ίΙΙιιηΐ 3 ΡαυΙο <:υιιιιιιι•ιιιΙ:ιΙ:πιι

δαηείϊΐαΐεηι δυβείρίεηΐεδ '*, ηοβ ϊηΙεςΓΟ εί εοΓροΓε,

εί αηίπιο, ει δρϊηΐιι ηυΙΙα ηιαίΐ ρβπηίδΐίοηβ εοηία-

ηιίηαΐοδ εοιίδβΓνβηιιΐδ. Οιιοά δ'ι ςηίδ αά ρειΤεείηιιι

νίΓΐιιΙεηι αδδβσυεηιίαιιτ άίΠΙείΙΠηιαιη 6888 νίΐαηι οΐ)-

]ίηίαΙ, ειιηιβχ οιηηί ει-εαίυι•» βοΐαβ ίηιηιιιίαηίΐίβ βίϊ.

ε!ΐΓΪ8(υβ, ϊηευιΐ8ΐ;ιΐ)8 «ιιίεηι ηηΐιιι α Ιιιιηκπκι 61 ηιΐ

Εχει, πώς ουν έστι δυνατδν, τδ έν τω άγαθώ πάγιδν β ηιιιίαΐίοηεδ ρΓοεΓινίβ, ΐάεοηυβ Πβπ ηοη ρο888, υίβι!

τε κα\ άμετάτρεπτον έν τί) τρεπτή κατορθωθήναι

φύσει• πρδς τοίνυν τδν τοιούτον λόγον, έκεϊνό φαμεν,

ότι οΰκ Εστι στεφανωθήναί τίνα τδν μη νομίμως

άΟλήσαντα • ούκ αν δέ γένοιτο νομίμως άθλησις, μή

δντοςτοΰ προσπαλαίοντος. Εί ουν μή ην δ αντίπαλος,

ούδ'άν δ στέφανος ήν ■ ή νίκη γάρ καΟ' έαυτήν ούκ

Εστίν, έάν μή ήτδ ήττώμενον. Οϋκοΰν πρδς αϋτδ τδ

τρεπτδν της φύσεως ημών άγωνισώμεΟα, οΐδν τινι

άντιπάλω βιά τών λογισμών συμπλεκόμενοι, ού διά

τοΰ καταβαλεΐν αυτήν νικητα\ γινόμενοι, άλλα διά

τοΰ μή συγχωρήσαι πεσεΐν. Ουδέ γάρ μόνον πρδς τΐ

κακδν ό άνθρωπος τή" τροπί} χρήται (ή γάρ αν άμή-

χανον ήν αϋτδν έν άγαθώ γενέσθαι, εί πρδς τδ έναν-

τίίν μόνον τήν όοπήν ε'χεν έκ φύσεως) • νυν\ δέ τδ

β3π> ρεΓνεηίβηιιιβ, ί1)ϊ<ιυβ ΓίΓηή βΐ ίιηηιυΐαοίΐεβ εοη-

8Ϊ8ΐ3ηιυ8, ηιιϊε Γ68ροηι1ε1)ΐιηιΐ8, βΐΐιίείβπι ηυΙΙυπι

εοΓοηβΓΪ, ςυϊ ηοη ΙφΙίιηβ εβΓίβνεΓίΙ '* ; εβπηπιεη

ροΓΓΟ ηοη 6886 Ιβςϊΐίιηυηι, βϊ ηυΙΙυβ ςιιοευιηριι^ηβϊ

3(Ι8ΪΙ »άνβΓ83ΓΪΐΙ8. 0ϋ3Π1θΙ)Γβηΐ 81 3(1νβΓ83ΓΪυ8 ΠΟΛ

681, εοΓοηβ ηοη επί ; νίείΟΓΪβ βηΐιιι, ηίβϊ «Καυκί

ν'ιείυηι δϊΐ, ββδβ ηοη ροΐρδί. Ουπι ίΙΙο ϊβϊΐατ, ςυοιΐ

ίη ιιαιιΐΓ» ηοδίΓβ ηιυίβυϋβ ββΐ, ΐΛηηικιιη ευιη»ανβΓ-

ί:ιΐ'ίο ι•:ι Γ.Ίΐίοπΐ! εηιηροδίιΐ ιίβεεί'ίειηηδ , ιιΙ ϊρ83Γη

ηοη άε]ίεΊεηΐεδ, β6^ εαιΙεΓβ ηοη ρεπηϊΐΐεηΐΐ'δ ,

νϊείΟΓεδ δίηΊΐιβ. Νεςυβ νεΓΟ 3(1 ηιβίυηι ιβιιΐιιιη-

ηιοηο ρΓορεηδϊοηβιη Ιιβϋεΐ ηοιιιο : ηίη> $ί βά εαιη

ρβΓίεηι ιΐιπιΐ.'ίχαΐ. ηαΙυΓα ρΓΟίϋνϊδ βδδβΐ, αά οοηυηι

βεβε ηοη ροδδεί εοηνεΠοΓε. Νυηε αυίειη ριιΙεΙιβΓΠ-

κάλλιστον της τροπής Εργον, ή έν τοις άγαΟοΐς έστιν £ ηιυηι ηιοΐίοηίδ οριΐδ βδΐ, Ίρ.ιυηι ϊη Ιιοηΐδ ίηοΓβπιβη-

αΰξησις, πάντοτε της πρδς τδ κρεΐττον αλλοιώσεως

έπ\ τδ θειότερον μεταποιούσης τδν καλώς άλλοιούμε-

νον. Ούκοΰν τδ φοβερδν είναι δοκούν (λέγω δέ τδ

τρεπτήν ημών είναι τήν φύσιν), οίον τι πτερδν πρδς

τήν έπ\ τά μείζω πτησιν δ λόγος ύπέδειξεν • ώς ζη-

μίαν είναι ήμΐν τδ μή δύνασθαι τήν πρδς τδ κρεΐτ

τον άλλοίωσιν δίξασθαι. Μή τοίνυν λυπείσθω δ βλέπων

έν τη" φύσει τδ πρδς τήν μεταβολήν έπιτήδειον, άλλα

πρδς τδ κρεΐττον πάντως άλλοιού μένος, κα\ άπδ δό

ξης ε!ς δόξαν μεταμορφούμενος, ούτω τρεπέσθω, διά

της καθ* ήμέραν αυξήσεως πάντοτε κρείττων γινό

μενος, και άε\ τελειούμενος, καΐ μηδέποτε πρδς τδ

•κέρας φθάνων της τελειότητος. Αύτίκα γάρ έστιν ώς

αληθώς τελειότης τδ μηδέποτε στήναι πρδς τδ κρεΐτ

τον αύξανόμενον, μηδέ τινι πέρατι περιορίσαι τήν τε

λειότητα.

" Ι Τΐιβϊβ. ν, 13. :3 11 Τίιιι. ιι, Β.

Ιιιιιι, ευπι ίιιιρείυ ίΙΙο, α,υο αϋ ηιείίυδ ΐΓαηϊηΐϋΓ, ϊδ

(|ΐπ Γβεΐβ ηιονεΐυΓ, αβδίΛαε ΐΓαηδίβΠυΓ αιΐ εα ςη;ο

ϋίνϊηίοΓα δυιιΐ. ΙιΙ βΓβο, ηυοά ΓοΓηιϊιΙαηιΙαιη νίϋεϋα-

Ιυτ, ηεηιρβ η;ιΐιιι•;ιιιι ηοδίΓαιη ηιυΐαϋ'ιίοιη βδδο, ηο-

1)ϊδ ΐαικιιιαιη αίαδ, οιιιουβ αά ιηα]θΓα νοίβιηυβ, ρικ-

1)ειβ (ΙεωοηδίΓαν'ιηιιΐδ : άαηιηο βηϊηι ϊιΐ ηουίβ ΓιιΙυ-

πιηι ίυίδβε, δι ιηυΐαΐΐοηβηι αά ιηβΙίυδδυδεϊρεΓβ ηοη

ροδδβιηυδ. Νβ ςυϊδ ϊ(;ί1υι• νίηι ίο ηαΙυΓα ηιυΐαΐίοηί-

Ι)υδ αρίαιη εί ίιΐοηβαηι εεπιειίδ άο1εα( αυΐ εοηςιιετα-

ιιιγ, δειΙ 8688 εοηΓιηεηΐβΓ ίη ηιβΠυδ ρΓβηιονβηδ ει

άβ ^Ιογι» ϊη {['οΓΪαηι ΐΓαηδΓβΓβηβ, ςυοιίϋϊαηίδ ίηοΓε-

ηιεηΐϊ» ϊΐα νβΠαιυΓ, υΐ ϊη αίεβ ηιεϋοΓ ει ρεΓίεοΐίοΓ

ΓιαΙ, ηβο υηςυαηι 86 αά ρβΓΓεείίοηίδ ηιβιαιη ρετνβ-

ιιΐ886 δίΐιϊ ρεΓδυαάεαί. Εα βηϊιη νβι•β ρβιΐεοΐίο οβί,

^ ιιΙ ςυϊ αυ^βίαι• ϊη ιηείϊϋδ, ιιυηςϋαιιι εοηδϊ&ΐηΐ,

. ηβπυο ΙεΓηιίηΐδ ηΐίϊ8 ροΓίβοΐίοηεηι βχίδΐίηιεί βδδβ

εοηείυδαηι.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΣΚΟΠΟΥ

ΚΜ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΑΑΗΘΕΙΑΝ ΑΣΚΗΣΕΟΣ • ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝΤΑΣ ΑΣΚΙ1ΤΑΣ ΠΕΙΙ

ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙλΣ ΣΚΟΠΟΥ• ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΟΣ ΧΡΠ ΣΥΝΕΙΝΑΙ ΑΑΑΠΑΟΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΟΝΙ-

ΖΕΣΘΑΙ, ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ.

δ. Ρ. Ν. αΚΕΟΙΟΒΙΙ

ΌΕ ΡΒ0Ρ05ΙΤ0 δΕΟϋΝΌϋΜ ΌΕϋΜ

ΕΤ ΕΧΕηαΤΛΤΙΟΧΕ ΐνΧΤΑ νΕΚΙΤΑΤΕΜ; ΕΤ ΑΩ ΒΕΙΙ0Ι0808 βϋ/ ΡΒ0Ρ08ϋΕΒΑΝΤ

Οϋ,ΕΒΤΙΟΝΕΜ, ΩΕ ΡΙΕΤΑΤ18 800ΡΟ, ΕΤ ΟΕ ΒΑΤΙΟΝΕ βί/Α 1ΝΤΕΒ 8Ε €0ΧΥΕΆ8Α-

ΒΕΝΤΙΒ ΕΤ νΝΑ ϋΟΝΟΕΒΤΑΒΕΧΤ, ΏΕ80ΒΙΡΤΙΟ ΒϋΜΜΑΒΙΑ.

Ει ίυΙβΓρΓ. ΚΓβϋοΓίοί ΜογεΠϊ, ΓπιΓεβδ. Κεκ.Οβοϊηϊ.

δι ςυΐδ, εοξίΐ3ΐιοηβ ρηιιΐυΐϋπι 3 εοτροΓβ 8β-

]ππι:ΐ;ι, 61 α ρεηιΐΓϋϊΐΊοηιιηι δβι-νίΐυΐβ 61 βΐυΐΐίιία

ρΐαηβ 1ϊ1)βΓ3ΐυ3, ρει-δρ'ιεαεί αο δίηεεη πιεηΐϊδ ποίο

ΒΙ111Ι11 ίρδϊΐΐδ 311111111111 ΪΙΐΙϋίΙΐΙ» ΓΐΚΙΐίΙ, III 6]ΐΙ8 ΙΙ31ΙΙΓ3

<•ιιιιι Ιίΐ'ί 6ΤξΆ ηο8 οΙιηπίΛίεηι, Ιαιιι ορίΓιΐ'ϋ ίΐΐίιΐδ

νοίυηίαίοιη ριιτβ οοηδρϊείοΐ. ΙΙοε ετιϊπι πιοιίο εοιι-

Βί(1ϋΓ3Π8 βμρείϊΐυβ ίηιρείυιη 3(1 Ίιΐ <|ΐιυι1 ρπεοΙαπίΜΐ

ορΙϊηιυιιΐ(|υβ εβί, Ιιοιιιίηί εο^ιιαίιιηι, 61 ςυβδί εοΐιχ-

ΤϋΐιΙεπι εΐ ϊη&ϊίαιη εοπιρεπεί ; βΐ Ϊη1ε11ί£ί1)ί1ίδ ϊΐΐϊαβ

αε ]}63ΐχ ϊπ)3£ΐηί8, ειι]ιΐ8 Ιιοιιιο δίιΐΗΐ1;ιοπιιη

881, ϊηιρει•ΙιΐΓΐι:ιΙιιιιι 30 ΓιΊ'κτιιι 3Π10τβιιι η:ιΙιΐΓ;ε εο-

ριιΐηΐιιηι. νεπιιηβιτοΓ φιίϋβιη Ιιαπιιη 38ρβεΐ3ΐ>ίΙίυπι

πΊ'υιιι ει <]>ιχ δβηιρβΓ Πιιιιιιΐ ρει• ι-αΐίοηϊδ βχρεηειιι

ηΒβεΙιιηι, εΐ νοίυρίϊΐβιη :ηιΐ3Γαπι , ϊηδίΓειιπυπι βΐ

ίιιοιιιιΐιιηι ριτε ϊβίκινία ϊη'ιιηυιη (1οοϊρίειΐ8 βΐηιιβ ίη-

03ΐιΐ3Π8, η<1 ιιβΓαηυιη νϊΓιυιη ΐΓ3ΐιϊΐ ε νϊΐΰβ άεΐίοϋβ

μι-οεΓεαίυηι εΐ ηιοΠειη δυίδ ηιικιίοιϊΐιιΐδ β'ίβηειίδ.

Ρ|•θρΐ6Γ83 νβΠίβΐΐδ ηυ1ΪΙΪ3Π), (]υθ(Ι 83ΐυΐ3Γ6 ΙΙΙΟιΙΐ-

εβηιειιΐυιη 681 βηϊπιΐ», δβίνβίοιίδ ιιοδίπ (ξΓίΐΐιη ϋβ

<]ΐιϊ ευιη ιίοδΐάεπο ρβΐΌίρίιιιιΙ, ΙαΓβ'ιΙη 881, ηυα βοΐ-

■νϊΐυΓ 83118 Γηιΐδ ΐ|ϋκ Ιιοιπϊιιειιι ίιιειιηίαΐ ; 81 ΐβΙΙΟ-

1)ϊΓΐ8 ίπβΐιΐδ εβΓηΐβ βχδΓιιι^ιιϊΐϋΓ βΐ εοηιρπιηίΐυι•,

;1Ι!ίΙΙΙ,'κ;ιΐ;ΐ•. 13111 3Γ01.ΊΠ) εΟρίΐίΛΙΙΙ 113813 681 ρΟΓ νΟΓΪ-

Ιαΐίδ Ιυεοιη »<1 ηιιιηεη αΊνίιιιιιη εΐ δαίυίειιι 81Ι3Π1

άειίιιεία. ΡαιβκΙ ΐκίΐιΐΓ, »1 ίβ ς<Γι εοτρυβ ι.Ί βηίιιιυιιι

]ιιχΐ3 ρίεΐ3ΐί8 Ιο^ΐ'ΐιι 3(1(1υεεΓβ Ποο εο£ΐΐ3(, ηΐφιε

ίιιεπιεηΐυιη είριιπιιιι ίρδΐ ευΙΙαιη οχΙιίυυΓΘ, νϊΐββ

οΊιοεπι ϊη&ΐίΐιιεικίο ρίβιη Γιϋβπι , ιρι:»:» δηικίοΓυιιι

νοεεβ ρεΓ οιιιιιβιη ηοΐιίδ δεπ'ρΙιΐΓβπι εΐβιΐιβιιΐ, βοΥο

πιοιΐββπιηι βΐ οϋδεευηιΐϊΐιίειτι αηϊιηιιιη νίπιιΐϊβ

ουιτϊουΐϊδ εχΙιϊ1>βι•β , δβ'ιρδυιη α νιηοαϋδ νίυε

εχδΟΐνβηϋο , ΙοΙυπι υογο δβ Γιιίεί βΐ νίΐα; ϋοί Ιβηΐυιη

ΐι•3ΐΙεηιΙο, υΊιηι ρειιϊΐυδ εοβ'ΐϊΐιιιη ρΐηηεςυβ ροΓδρβ-

οκιιιι Ικιΐιεί, ει .απιϋ αυειιι ρίεΐϊΐίδ ϋϋεδ ει ϊικιιΙ-

Α ΕΕ τις ομιχρον άποστήσας τοϋ σώματος τήν δίά-

νοιαν, χαι τη; των ιταβών'δουλείας τε χα\ αφροσύνης

Εξω γενόμενος, εύδήλω χαΐ ειλίχρινεϊ λογισμψ τήν

αύτδ; έαυτοϋ χατίδοι ψυχήν • 6}εται χαΟαρώς έν τ^

ταϋτη; φύσει τοΰ θεοΰτήν τε περί ήμ2ς άγάιτην χαΐ

τ6 βοΟλημα της εκείνου δημιουργίας. Εύρήσει γαρ,

τοϋτον τον τρόπον επισκοπών, συνουσιουμένην τε χα\

συμπεφυκυΐαν τώ άνθρώ-ω τήν έπ\ το καλόν τε καΐ

δριστον της επιθυμίας όρμήν ■ γ.αί τής νοητής εκεί

νης κα\ μα/αρίας εικόνος, ής ό ίνθρωπος μίμημα,

τον άπαΟη <α\ μαχαριον Ιρωτζ συνημμένον τί^ φύσει.

Άλλα πλά^η τις των ορατών τούτων κα\ Λεόντων άε\

δια πάθους αλόγου κα\ πικρά; ήϊονής τήν αμελή χα)

άφύλακτον ϋ~δ όαθυμίας ψυχήν άπατώσα και γοη-

τεύουσα, πρδς κακίαν έλκει δεινήν, γεννωμένην τε

Β εκ τών ηδονών τοϋ βίου, κα\ γεννώσαν θάνατον τοις

εαυτής έρασταϊς. Δια τοΰτο τήν γνώσιν τής αληθείας,

το σωτήριον ταΐς ψυχαΐς φαρμακον, ή τοϋ Σωτήρο;

ημών τοις πόθω δεχομίνοις έδωρήσατο χάρις ■ ύφ'

ής λύεται μεν ή άπατη ή τδν άνθρωπον γοητεύου σα •

τδδε τής σαρκδς άτιμον κατασβέννυται φρόνημα, τώ

τής αληθείας φωτ\ πρδς τδ θεϊόν τε κα\ τήν εαυτής

σωτηρίαν οδηγούμενης τής ψυχής, ή τήν ενωσιν έίέ-

ξατο. Δεϊ τοίνυν τδν μέλλοντα ψυχήν κα\ σώμα κατά

τδν τής ευσέβειας νόμον τροσάγειν θεώ, και τήν άναί-

μακτον αύτώ κα\ καθαράν άποδιδόναι λατρείαν, ηγε

μόνα τε τοϋ βίου τήν ευσεβή πίστιν ποιούμενον, ήναΙ

τών αγίων φωναί δια πάσης ήμϊν βοώσι Γραφής, οΰ-

το»ς εύπειθή κα\ εϋήνιον τήν ψυχήν τοις τής αρετής

έπιδιδόναι δρόμοις ■ λύοντα μέν έαυτδν τών τοϋ βίου

'-■ δεσμών , όλον δε τή πίστει κα'ι τψ βίω τοΰ θεοΰ μό

νον γινόμουν, είδότα σαφώς, ώς ένωπίστις εύσεδείας

κα\βίοςαμεμπτος, έκεΐκα\ Χριστού πάρεστι δύναμις •

έν ψ δέ Χριστού δύναμις, έκ:ϊ κακίας αποφυγή.
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Μέγα δή, μέγα πρδ; κτήσιν των νοητών τοΓς οόβω Α ρπΐ» νίΐα εχδίδΐίΐ, οΐίαπι ΟΙιπδΙϊ ροίπιΓκπιι 3(Ιεδδο ;

δεχόμενοι; το άγιον βάπτισμα. Τδ γάρ πλούσιον κα\

άφθονον Πνεύμα τδ (5έον άε\ τοις δεχόμενοι; την χά

ριν, ϊ|ς οι άγιοι πληρωθέντες απόστολοι, ταΐς τοΰ Χρι

στού 'Εκκλησίαι; τους καρπού; έπεδείςαντο του πλη

ρώματος, τούτο, τοί; τήν δωρεάν είλικρινώς δεξαμέ-

νοις κατά το μέτρον τη; έκαστου των μετειληψότων

πίστεω; , συνεργδν κα\ σύνοικον παραμένει, οικοδο

μούν έν έκάστω τδ άγαθδν πρί); τήν τη; ψυχή; έν

τοϊ; της πίστεως ίργοις σπουδήν. Χρή ουν Ικαστον

ημών δι' αρετής προκύπτοντα άεΐ προσάγειν έαυτδν

εις ανορα τέλειον, κατά τδν Άπόστολον , ι Μέχρι

καταντήσωμεν οι πάντες είςτήν ενότητα τη; πίστεως

κα\ τη; έπιγνώσεως τοΰ Υιού τοΰ Θεού, εις άνδρα τέ

λειον, εϊ; μέτρον ηλικίας τοΰ πληριύματος τοϋ Χρι

στού, ι Ή μεν τού σώματος προ; τι, άνελθεϊν Ιτ.Ι-

δοαι:, ουδέν έφ'ήμϊν. Οΰ γάρ τη τοϋ άνθρωπου γνώμη

κα\ ηδονή μετρεϊ το μέγεθος ή φύσις, αλλά τη αύτη;

ορμή κα\ ανάγκη. Τδ δέ τη; ψυχής έν τή τής γεννή

σεως ανανεώσει μέτρον καΐ κάλλος, άπερ δίοωσι διά

τής τού δεχόμενου σπουδής ή τού Πνεύματος χάρις,

τής ημετέρας ήρτηται γνώμης• όσον γάρ εκτείνεις

τους υπέρ τής ευσέβειας αγώνας, τοσούτον κα\ τδ

τής ψυχής συνεκτείνεται μέγεθος. Κα\ τήν μεν ίίδιον

ζωήν, κα\ τήν ά^ίητον έν ουρανοί; εύφροσύνην, ή τοϋ

Πνεύματος δίδωσι χάρις • την δέ άξίαν τοϋ δέξασΟαι

τά δώρα, χα\ άπολαύσαι τής χάριτος, ό διά τής πί

στεως παρά τους πόνους Ιροις έχει.

ιιΐιί Υ6ΓΟ Γ,ΙιπδΙί νΪΓΐιΐδ εδΙ, ίΐιί νίΐϋ Γιΐβ3 681. Μο§ιΓι

ρΓοίεοΙο ιιιοηιοηΐί, ηι»£ΐΓι, ίη<]ΐΐ3ηι, εδΙ αύ ινπιιιι

ίιιΙο1Ιί^ίΙ>ίΠιιιιι εοιιιρϊΐ•3ΐίοηειιι ϊη ΊΪ5 (|νιϊ οιιηι (ίιηοΐ'β

δβηείο Ι)αρΓΐ5ΐηηΐο Ιίιιιΐί δυηΐ. Ν3ΐη ϋϊνοβ εϊ οριιΐοη-

Ιιιβ δρίιίΐιΐδ, ηυί δοιιιρει- ΊηΙιιιιΐΜΐιΐΓ ίη «08 ηιιί %τλ-

1Ϊ3ΠΓΙ βεεερεπιηΐ, ςιι» δβιιοΐί ηροδίοΙϊ ΓβΓβηϊ, Οΐπίδΐί

ΕεεΙοδίίδ ίϊιιείιΐδ οοιιιρίεοιειιΐί οδίοικίοπιπί ίίδφΐϊ

ηηιηιΐδ δίηεειβ αιΐιη'ΐδβπιιιΐ, ρΐΌ π)0ΓιδΐΐΓ3 (*.ιι]ιι$(];ιβ

οοΓίΐΜ) ηιιί Γκίεί ρβιαίοίροδ ίιιείΌ, 3ΐ!]ιιν3ηδ εϊ υηα

1ι:ι1)ίΐ;ιηδ ροπικιηοΐ, εϊ Ιιοιιιιηι ίη ιιηοφίοηιιε εηη-

δίΓϋίΙ, 3(1 :ιιιίιιηο δίικΓπιιιι ίη Γκίεί ορθΓΐΙ)υ5. Εγ&Ο

ρ;ιΐ' 681, πι φΐϊδφίο ιιΟδίΓΐηη δβπιροι• 86 ίη νίιΐιιΐε

ρΓοΠοίοηΙεηι 3(1 νίππιι ρειΤοο,ΐυηι βοΜιιοαΙ, ]"λΙ;ι

Λροδίοΐί ιϋιΐιιηι,ι Οιιοιίδφίο οοειιπ\ιηιιΐδ οιιιιιεδ 3(1

ιιηϊΐ3(επι Πϋεί, εϊ βυηϊιίοηίδ Ρίΐϋ ϋοί, αά νίπιηι ρει•-

Γεείυιη, 3(1 ηιοη$ιιι•:ιιιι ;ιΊ;ιΐΝ ρίοιιίιυο'ίιιίδ ϋΐιπβΐϊ'.ι

Οοιφοπδ εεΓίε ;ιιΐ£ΐ»οιιΐιπιι 3(1 ϊη< ΓβδοοηιΙϋΐη ηοη

ίη ηο1)ϊ$ κϊ ί ιιιιι εδΙ. ΙΙ;ΐιΐιΙι|ΐ!:ιΐ|ϋ:ιιΐ) ιιαίιιτα 6Χ Ιιοηιί-

ηίβ δβηΐβιιΐία εϊ ΗΙι'κΙίηε βίαΐυΓ&ηι ηιειίΐιΐΓ, βοιΐ δυο

ηρδ'ιυ$ιιιεΙ ίηιρείιι ι.Ί ηεεεδδίΐαΐβ. Δηίιιιί νει•ο ίη οι-

Ιιιβ Γβηοναΐϊοηβ ηιοιίιΐδ εϊ ϋεειίδ, φΐ<ε δρίπΐιΐδβίβ-

Ιία Ιαιρίυτ, ρεΓ 6]ιΐ3 ΐ|ΐίί βοοερίιΐδ εδΙ, δίικίίιιηι, 3

εοιΐδίϋο ηοδίιο ]>•> ι ■ < Ι . - 1 • τ : ηηηι φκπιΐο ηΐ3§ίί Ιαοοικβ

ρπι ρίοΐβΐβ εχίεικϋβ, ΙαηΙο εΐίαιιι ηιη^ίδ αηίπιί ηιηβηί-

Ιικίο δίιηιιΐ ε.χΙεηίΙίΐιΐΓ. Κι δεπιρϋεπιαιη ν,Ιαιιι ίΐΐιμ.β

ίκείΠιΙιίΙεηιςυχίη οαίϋδ εδΙ Ι;εΙΪΓιαιη ε]ιΐδ(1εηι 5ρίι•ίΐιΐ8

ς;-3ΐί.Ί εοηοβ(1ί( : 3εείρίειΐ(1ί νειο ηιιιικτ:ι ύί^ιιί[3ΐειη

οι 3ϊ-;ιΐϊη Γπκ,'ΐιιΐί. 3ΐηθΓρβΓ ΓκΙειη Ιαυοιίΐχΐδ οΙ^ιίηεί.

ΠροελΛοΰσαι δέ εις ταύτόν δικαιοσύνη Εργων κα\ γ ,Ι;πιι νεΓΟ αύ ίιίειη ρΓΟβΓεδβ»; ορεπιηι ]ιι.-.[ϊπ,ι ει

Πνεύματος χάρις, ε!ς ήν συνήλθον ψυχήν, ταύτην

ζωής μακάριας μετ' αλλήλων ένέπλησαν • διαξυ-

γίΐσαι δέ άπ' αλλήλων ουδέν τή ψυχή γ,έροος παρ-

έχουσιν. "Η τε γάρ τού Θεού χάρις ψυχαΐς φευγού-

σαις τήν σωτηρίαν ούκ έχει έπιφοιταν, ή τε της

τοϋ άνθρωπου αρετής δύναμις, ούκ έξαρκεΐ καθ'έαυ-

τήν πρδς τδτής ζωής είδος άναδιβάσαι ψυχά; άμοι-

ρουσας τής χάριτος. « Έάν μή Κύριος οικοδόμηση

οίκον, κα\ φυλάξη πόλιν, εί; μάτην οϊ περ'ι ταύτα

πονοΰσι. ι ΚάντεϋΟεν διδασκόμεθα, μή δεϊν φρονεϊν

ταΐ; άνθρωπίναις σπουδαϊ; δλον κεΐσθαι τδν στέφανον

άλλ' άναφέρειν έπ\ τδ τοϋ θεού θέλημα τάς περ\τοΰ

τέλου; ελπίδα;. "Εστί δέ θέλημα Θεού τδ καθαραι διά

τή; χάριτο; τήν ψυχήν, καθαράν αυτήν προσαγαγεΐν

τώ Θεώ. Τους γάρ τοιούτους ό Κύριος μακαρίζει, λέ

γων • € Μακάριοι οι καθαροί τή καρδία, οτι αϋτοι τδν

θεδν δψονται. ι Όράς τδ (ίραβεΐον τή; καθαρότητος ;

Τ£ κρείττον τού ίδεΐν τδν θεδν, καθώ; ήμϊν έγχωρεϊ;

Διδ κα\ δ Δα6\δ αιτεί τούτο, λέγων • ι Γενέσθω ή

καρδία μου άμωμο; τοί; δικαιώμασί σου, δπως άν μή

αίσχυνθώ. ι Φοβεϊσθαι κελεύει τήν αίσχύνην χαΐ

άποθέσθαι κελεύει ταύτην, ώς έσθήτα ρυπώσαν. Πάλιν

δέ φησι• «Τότε οΰ μήαίσχυνθώ έν τφ με έπιδ'λέπειν

έπ'ι πάσας τάς έντολάς σου. ι Έν γάρ τώ πληρώματι

τών έ-Λολών τίθεται τδ Πνεύμα τήν παρ\όησίαν. Κα\

πάλιν • « Καρδίαν καθαράν κτίσον έν έμο\, ύ θεός• »

χα\, « Πνεΰματι ήγεμονικώ στήριξόν με. ι '\Χ\αχο^

/

ΈρΙι,δ. ιν, 13. •ΡβαΊ.εχχη,1. 'ΜαιΙι. ν, 8. 'ΓδίΙ. δχνιιι, 80

δρίΓΪΙΙΙδ ί,ΊΜΙί.Ι, III (111.1 3ΙΗ1ΙΙ3 ί'ΙΙΙιίΊΙΙ ΓΙΙΠΠιΙ, 03111

1τ;»Ι;ι νίΐα οοΓίαΙϊιιι εοηιρίεηΐ ; 80(1 3 86 ίιινί» οιιι ιΐίπ•

]ι»ιεΐ33, ηυΐΐιιιη ;ιιιιιιι;« ειιιοΐιπιιοιιΐιπη ο\Ιιι1ιοη(.

Εΐεηίιη ΓΚ ί ^Γ3ΙΪ3 ίη αηίιιιίδ ςιιί 83ΐυ(εηι Γυ^ιιιιιΙ,

ηοη ροΐεδί ΓΓεο,υεηΙεΓ 3(1θδδε. Ηοηιίηίδ νεΓΟ νίπυ-

Γίδ νίδ |)0Γ 86 Ι10Ι1 δΐΐΐΐίΐ ίΐ 3(1 311111108 £Γ3Γ|Χ 6ΧρθΓ-

Ιοδ, :ΐι| νίΐιι: Γϋπηιιιιι ;ι!ιή<ι1ιιΙ:ιιιι εχ1θ1Ιβιΐ(1θ>. ι Μίδί

Οοιηίηηδ βεϋϊΩοηνοΓΪΙ αΌηιυιη, βΐ ουΝίοϋίεπί οϊνϊΐα-

Ιειη, ίη νβηυηι ΐ3ΐ)0Γ3νεπιπΙ ()ΐιί %(1ίΠε3ΐιΙ οβιη *. »

Ηίηε 0(1οεβιηυρ ηοη εδδε ίη ιηειιίειιι ίιιι);ΐι γιι'ιπιι,

ϊη ί 1 1 1 1 1 1 .-ι 1 1 ο δΐυϋϊο ΐιιΐιιηι δίΐ3πιεδδε εοΓοιιβπι ; νεΓυι»

3ι1 Ι)ι•ί τοΙυηΐ3ΐεηι γοΙΌγοιιιΙιιιιι εδδε δρειη (Ιε Ωηε

(ίΐιΐίηοικ'.ο : ροΓΓΟ ϋεί νο1υηΐ3δ ββΐ, υΐ 3ΐιίιιΐ3 ρει

ί;ι:ιΙί:ιιιι ριΙΓ^βΙϋΓ 61 ριΐΓ.Ί 30 ηππΐι!:ι 1>γ(> οΓΓβΓαΙιΐΓ.

1> Μμιιι [)ιιιιιίιιιΐδ ο]ιΐδηιοι1ί 1>63Ιθδ |ιΐ-:ε(Ιίε»ΐ, ΟϋΓ.ι αΐΐ,

ι Βε3ΐί ηιυηαΌ οοηΐο, (μιί» ίρδί Κοιιιιι νίιίεΐιιιιιΐ -1. >

νίιίοδίιι: ]ΐπι•ίι:ιΐίδ ρι•:»:ιιιίιιιιι? Οιιίά ηιείίιΐδ εδΙ ψκιηι

ϋειιπι νίΛεΓΟ, ςιοΐεηιΐδ ηοΐιίδοοηεεδδυηι εδΐ?ΙιΙεΪΓθο

οι'κπιι Ι'αν'κΐ ηοε ροδίαΐβΐ άίεεηδ : ι ΓίαΙ οογ ηιβιιηι

ίϋοιιΐρ.τΐιιηι ίη ]ιΐδΐΊΠε3ΐίοηί1)υδ Ιηίδ, πί ηοη εοη-

Γιιιΐ(]3ΐ' ν. ι ίπΐιεί αΌϋεειιβ ιποίικτο, εϊ Ιιοε εχιιεΓβ

ρι•;οοίρίΐ, Ι:ιηΐ]ΐι:ιιιι νεδίεηι ΒοιιΙίιΙαιιι. ΠυΓδίιδ 3ΐι1ειιι

3ΪΙ : « Τιιηε ηοη οοιιΓιπιιΙηι-, ευηι ρεΓδρεχεΓΟ ίη οιη-

ιιίίιιΐδ ιηαηάβιίδ Ιυίδ ". > Νβηι ίη ιη3ηά.ιΐοηιιιι

είΤοείη δρίπΐιιβ Ιϊΐκ.τΐκίοπι 30 (ία'υεί;ιηι εοΙΙοεοΙ.

Ιΐιτυιιι :ιίΙ ίϋοιιι : « Οογ ιιιυικίυηι ογοβ ίη ηΐί>,

Πΐίϋδ * ; » εϊ, « δρίΓίΙϋ ρΐ'ίηείρ:ι1ίευιι1ίΐΊΐ)» ηιε '. »

ίοΐιΙ. 0. ' 1'δηΐ. 1,12. 'ϊ1>ίι1.14.
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ΑΙίΙιί νοΓΟ ΐπΙβΓΓΟ^ηΙ : ι Οϋίδ βδεεηάεΐ ίη ιυοηίειη Α δέ ερωτά- ι Τ•ς άναβήσεται ε!ς τδ δρος τοΰ Κυρίου ; ι

Γ)οηιίηί? > (Ιε'ιηάο Γβ?ροηιΙοΙ, « Ιηηοεεηβ ηιαη'ιϋιιβ

οΐ ηιιιηιΐο οοιϋβ *. > Ρατ εδί οι^ο ευιη ηιιϊ βρρβίϊΐ

3(1]υιΐ{;ί ηΐίευί, ηιοΓεβ ίΙΙίιΐδ ίηιίι.ιΐ'ί. Ι^ίΐυτ ηεεεδδε

Θ5ΐ III 3πΊηΐ» ι|Π,ι: ΟΐΙ'ίδΙί 5ρθΠ53 ΓΐβΓΪ (ΐΕ5Ϊΐ1θ"ΐΙ,

ριιΐοΐιπίικίπιί ΟοιίδΙί ηυοαιΐ ε]ιιβ 1 ί < ■ ι ί ροίειϊΐ δΐ-

ιηίΐίδ ΓιϊΙ : οροηβΐ, ίηφΐ3ΐη, υΐ αηίιηα φΐ;ε;ιι1νοΙ:ιΐ'θ

οά Νυιηεη οοβίΐηΐ, ει αάΊιχΓβτβ ΟΙιπδίο, οηιηε ρεε-

εαίιιηι 3 5ε ε\ρ<•1!.ιΐ, ΓιιΠιιπι άί<:ο, ει ι\>ρίιΐ3ΐιι, εΐηϋιιΐ-

Ιβηυηι, ει βνΒπΐίαιη, ει δεοιίαιίοηειη, ει Γιηςιιββ

νίπιβ, ει «>ιιι ιιο ηΐϋπΊΓεϋΙυιη ιΐεΐίοίοπιιιι ς'Μΐιΐΐ, βίαυβ

εΐίϊΐη οεεαΙΙυηι, ευρδιηοϋί 851 ϊιινκΐ'ια , ιΙίίΠ.ϊοιιΙ ί.ι ,

ιικιΓΐ|^ηίΐ;ΐ8, ΓΓ3118, ει φΐίεειιηπηε :ι1ία Ι;ιΐειιΙκ> νί-

Ιίοπιιη εχβηιίηβ, φι.ΐ' ίβφΐε ;ιε ίψετίαιη εηαΐοηιιη

8(νιιιι•> οιϋΐ 5οπρΙιΐΓθ, εΐ 30θηιίη31υΓ. Οιιοι ιιιιι άΊδ-

είτα αποκρίνεται • € Αθώος χερσί, χα\ καθαρός τη1

καρδία. > Δει ουν τον έπιθυμοΟντβ ο'.κειωθήναί τιν•.,

τον εκείνου τρόζον μιμεϊσθαι. Οΰκοϋν ανάγκη κα\

την Χριστού ποθούσαν γενέσθαι νύμφην ψυχήν, τι")

τοΰ Χριστού δμοιωΟήναι χάλλει το κατά δυναμιν. Δει

την μέλ,λουσαν άνίπτασΟαι προς το θείον ψυχήν, καΐ

κολλάσθαι Χριστφ, πάσαν έξελαύνειν άμαρτίαν άφ'

εαυτής, κλοπήν λέγω, καν άρ-αγήν καΊ μοιχέίαν,

καΐ πλεονεξίαν, κα\ πορνείαν κα\ γλώσσης νόσον, κα\

παν δσον εμφανές Αμαρτημάτων γένος, κα\ όσον ),α-

Οραΐον, τοΰτό έστι φθόνος, απιστία, κακοήθεια, δόλος,

κα\ οίοι ϋπουλον τής γ.τ/.'.Λς σμήνος, όπερ έξ Γιου

τω φανερώ γένει των αμαρτημάτων ή Γραφή μισεί

κα\ βδελύσσεται. Τίνος έσκόρπισεν οστά 6 Κύριος ; ού

δίρβνίΐ 0553 Οοιιιίτιιΐδ • ? ιιοιιηβ Ηοιιιϊηϊίιυ5 ρΐαεείΐ β των άνθρωπαρέσκων ; Τίνα βδελύσσετα: δ Κύριος, ώς

δίικίοιιΐίυιιι .' Οιιειιι ιιΐιυιιιίικιΐιιι- ϋοιιιίιιιΐί υΐ Γαοϊιιο-

γοριι πι ει 53η{;υίιιο1εηΙιιπ) ? ηοιιηε δΐιΐχίοΐιιηι νίιυιιι

ει ΓιηυάιιΙειιΙϋπι '.' ηηιη, ι Υίπιιιι δαηςυίηιιηι εΐ (1ο-

Ιοδίιιη ;ι1ιιιιιιίιι:ιΐιπ• Οοιηίηιΐδ"'.>Νοηηε βρειΊε Οη\ϊ<1

ίίδ < ςιιί ΙοφίιιιιΙιΐΓ ραοειη ειιιιι νίείηίδ δΐιίδ, ιικιΐιι

νεΓΟ ίη εοΓιΙΊουβ βιιίδ ", ι ίηιρΓοεβίϋΓ ? Ιάοίιτο

βΐί»ηι ίιι πιαιιιίαιίδ 1ι»Ι)βηιιΐ5, ηΐ ηβςιιβ ;ιΙι ΙιοηιίιιίΙιιΐδ

Ι:ι»ι1ο 3ΐκ'ΐιρι.>ηιιΐΓ, ποφίε ί@ηοιι>ίη'ΐ3ηιηι ;ι1ι ϊρ3Ϊ5

αεεερΐ3Γΐιπι ρυ(1ε»ΐ : εΐεηίιιι εο$ φιί ρεΓ 05ΐεηΐ3-

Ιϊοηειη νΊΐ'ΐιιίειη :■ 1 ί <χιι :ι ιιι εχεΓεεηΐ δεΓϊριιΐΓβ $3εΓ3

τδν εναγή κα\ μι.αιφόνον ; ού τον ϋπουλον άνορα και

δόλιον; ι Άνδρα ι γάρ ι αιμάτων κα\ οδλιον βδελύσσε-

ταιΚύριος.ι Οΰ φανερώς δ Δαβίδ τοΐςλαλοϋσιν είρήντν

μετά των πλησίον αυτών, κακά δέ εν ταϊς καρδίαις

αυτών, καταράται ; Διά τοΰτο κα\ παραγγελλόμεθα,

μήτε τάς παρά ανθρώπων ευφημίας διώκειν, μήτε

τάς παρ' αυτών ατιμίας αϊσχύνεσΟαι• τους γάρ έπι-

δεικτικώς οΐαν τινά άρετήν ποιοΰντας, αποστερεί των

έν ούρανοΐς μισθών ή Γραφή, ώς ενταύθα τδν των

ανθρώπων απολαμβάνοντας Ιπαινον.

ηιεΓεειΙε φΐ.ν ίη οοείίδ ο&ΐ ρι•ίν;ιΐ, ιιΐροίε ηυϊ Ιιίε 1αηϋ3ΐίοηειη ΙκιιιΓιηιιηι αεεϊρίυηΐ ".

5εϋ ΐηηηίιιηΐ, ΕΙ ςηοηιοιίο ιϋεϊΐ Ι);)ΐιιίηιΐ5 : ι δίε Άλλα φασι • ΚαΙ πώς λέγει δ Κύριος, ι Λαμ»

1υοε3ΐ Ιυχ νε8ΐΓ3 εοΐ'3ΐιι ΗοηιΊιιΊουβ , υι νϊϋεβηΐ ψάτω τδ φώς υμών έμπροσθεν τών ανθρώπων,

ορεΓ3 νεϊΐΓ3 1>οηα , εΐ βίοιίί'.εεηΐ ΡηΐΓβιιι νεδίΓϋηι „ δπως Εδωσι τά καλά Ιργα υμών, και δοξάσωσι

ςαϊ ίη εοείίδ β5ΐ ,3?.» Εγ§ο Ιιοο Ιίΐιί ιΐίείηιιΐί, Ιιιιηο τδν Πατέρα υμών τδν έν

βεπηοηεπι ρΐ'χεϊρεί'β, αϊ ί$ ψιί ϋεί ηιαιιϋβΐϊδ οΐιίειιι-

ρεΐ3ΐ, φι'ιιΐφιίιΐ ΓβειΊ, ίιι ίΐίιιιιι ίηΐυεηϋο ΓαιίαΙ, ;ιΐΐ[ΐιο

Ιιιιίι: 8()1ί |ΐ!;ι»•(•Γ«ΐ 8ΐυϋε3ΐ , ιιιιΙί;ιιιι :ιΙι Ιιοιιιίηί1ιιΐ8

ςίοιίαηι νεηηηιΐο : νεΓυηι Γιιςίαι (]υίι!εηι ΙαυιΙεβ 31)

υΪ8 ΐΓίΙ)υΐ39, ηεειιοιι ο$ΐειιΐ3ΐίοηειη, ρι•ι• νίίαιη ,ιιι-

ΐειη ει ορει~3 εο^ηοίεαιιιτ , ιιι 8ρεεΐ3ΐθΓε» Ιιοηιιη

εΠεείί, ηοιι ύίχίΐ, 05ΐεηΐ3ΐι1εηι 5ε ;ιιΙιιιτιίιΙιπ•, $6(1

ΡΐίΓεπι τεβίΓϋιη ηιιϊ ίη εο3Γΐ5 ε8ΐ ^ΙοπΚεεηΐ. Ναη εο

ξΙθΓΪ3ΐιι οηιιιειιι ΓεΓειτί ]ιι1>ι.Ί, βίςαο 3ϋ ίΙΙίιικ νο-

1ιιηΐ3ΐεηι ηιΐ'ιοιίί'ΐιι οηιιιειιι ρειίίεί, βρυϋ ηυεηι οΐίαιη

ηιεΓεε» ριορο5ίΐ3 ε5ΐ νΪΓΐυΙίβ ορεπιιη. 0ηρί(1υ5 εβίο

Ι;ιιΐιΙιιιιΐ, ιμι;ε ίη $ιιρεηί> εοη5Ϊ8ΐυηΙ , ϋίεεηβ ίΐΐιιιΐ

ΟίΐνίϋΊδ : ι Αριηΐ Ιε 1308 πιεβ ι*. ι Ει, « Ιη Οοιιιϊηο

τοις οΰρανοΐς; • Λέγομεν

ουν σοι , οτι κελεύει δ λόγος τδν έττδμενον ταϊς

έντολαΐς τοΰ Θεοΰ , παν δπερ άν ποιή , πρδς εκεί

νον βλέποντα ποιεϊν, και τούτιυ μόνω άρέσκειν ,

μηδεμίαν παρά των ανθρώπων δόξαν θηρώμενον *

άλλα φεύγειν μέν τους παρά τούτο;ν επαίνους, καΐ

τήν έπίδειξιν, διά δέ τοΰ βίου καϊ τών έργων γνωρί-

ζεσθαι πάς• δπως θεατα\ τούτων γενόμενοι, ούκ είπδ,

θαυμάσωσι τδν έπιοεικνύμενον, άλλα, « Δοξάσωσι τδν

Πατέρα υμών τδν έν τοις ούρανοΐς. ι Έκεϊ γάρ κε*

λεύει πάσαν άναφέρεσθαι δόξαν, κα\ πρδς τδ εκείνου

θέλημα πράςιν άπαρτίζεσθαι πασαν, παρ' ψ κα\

μισθδς απόκειται τών τής αρετής έργων. Όρέγου

τών δνω επαίνων, τδ τοΰ Δαβίδ λέγων ι Παρά σο\ δ

1αϋ(]:ΐϋίΙιΐΓ 3ΐιίιιΐ3 ηΐ03 ". ι Ευηι ο,ιιί ΙιοιιΟΓΪδ Ιιίε β έπαινος μου. ι Κα\, < Έν •τώ Κυρίω έπαινεθήσεται

εοίΐΐΐί 3ρρε1εηδ εδί, Ι).ιιιιίηιΐ5 ίηίει- ίιιΓιοΥΙεδ ι°εεε»-

βεΐ. Είειιίιη, ι ΟιιοπιοιΙο νοβ ροΐεδίίδ, ι ίηηιιίΐ,

ι εΓειΙεΓβ, (ΐηϊ βο Ιιοιηίηίύυδ §'.οπ3ΐη βεεϊρίΐίδ, εΐ

βΙοΓίΛΐη, ςιια! 3 Οεο δοΐο εδί, ηοη ςιΐΒίΐίΐίδ ,β ? ι

ϋιΐίιιηι βΓΐ3Πΐ εχ οεευΐΐίδ εΓΓβιίδ εδί. ΡΓΟίηϋε ηυϋϊ

1>•>:ιιϊ ιι ιιιιι ιΐίεεηΐεηι : < Οιιί 0<1ϊ1 Γι'»1ιειη δΐιυιη,

Ιιοηιίείιΐιι εκί. Ει κείΐίδ ηυοηίβιη οηιηίδ Ιιοιηίείϋ»

ηοη 1ι»1)εΐ νίίβηι :< Ιιίίκιιιι ".> Ιΐβςυε εχρεϋίι β νίΐα

ευηι φΐί οιΐίι Ιϊϋΐινιιι ευυιη, ΐ:ιικ(ΐι:ιιιι 1ιοηιίείιΐ3ηι.

ΐ3ΐιι νεΓΟ ηιιοϋ ηιιΙΙηηι ϋίκεΓίιηεη 8ΪΙ ίηΙΟΓ ιιιαία

ΐηΐυδ .ηϋιΐίΐα εΐ 03 ςιιχ ραΐεηΐ, αικίί ΑροδΙοΙυιη :

ι Ει δίΓ.ιιΙ ηοη ρι•ο1);ι\τπιιι1, ι ίηα;υίΐ, ι Ιίειιιη Ιι;ι-

•Ρδ.Ίΐ. χχιιι,3, 4. •Ρβ»1.ν,7. '• ίϋίϋ. " Ρ53Ι. χχνιι, 5. '» Μαΐΐΐι. νι, 1. '3Μ;»Ιΐ!ι

χχι, 20. !' Ρ»αΙ. χχχιιι, δ. " ίοοιι. ν, 44. " 1 ϋοαη. ιιι, 15.

ή ψυχή μου. ι Τδν τής ενταύθα τιμής έφιέμενον τοις

άπίστοις έγκαταλέγει δ Κύριος, ι Πώς ι γάρ ι δύνα

σθε,» φησ\ν, ι ΰμεΐς πιστεύειν, δόξαν παρά ανθρώπων

λαμβάνοντες • κα\ τήν δόξαν τήν παρά τοΰ μόνου Θεοΰ

ού ζητοϋντες ; > Τών «φανών εστί και τδ μίσος

αμαρτημάτων. ΚαΙ άκουσον τοΰ Κυρίου λέγοντος ■

« Ό μισών τδν άδελφδν αύτοΰ, άνθρωποκτίνος εστί.

Κα\ οίδατε οτι πάς άνθρωποκτόνος ούκ έχει ζωήν

αίώνιον. ι Έκβάλλου ουν τής ζωής τδν μισοϋντα τδν

άδελφδν, ώσπερ τδν άνδροφόνον. "Οτι δέ ουδεμία δια

φορά τών ένδον κεκρυμμίνων κακών πρδς τά εμ

φανή, άκουσον τοΰ Αποστόλου ■ ι Καθώς ούκ έδοκί-

16. "Ρδβΐ.
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μασαν, > φησ\, ι τδν θεδν Εχειν έν έπιγνώσει, παρ- Α 1>0Γ6 ϊη ηοΓιΙϊ.ι, Ιι•.'κ1ί<ΙίΙ ϊ11θ5 ϋειΐ8 ϊιι Π'ρΓοΙιιιιιι

έδωκεν αυτούς είς άδόκιμον νουν , ποιεΐν τα μή

καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία , πορνεία,

πονηρία, πλεονεξία, κακία ■ μεστούς φθόνου, φόνου ,

Εριδος, δόλου, κακοηθείας• ψιθυριστάς, καταλάλους,

θεοστυγεϊς, ύβριστάς, υπερήφανους, αλαζόνας, έφευ-

ρέτας κακών, γονεύσιν άπειΟέϊς, ασύνετους, άσυνθέ-

τους, άστοργους, άσπονδους, άνελεή μονάς. Οϊτινες τδ

δικαίωμα τοΰ θεού έπιγνόντες , δτι οι τα τοιαύτα

πράττοντες άξιοι θανάτου είσίν. ι Όρας δπως την

κακοήθειαν κα\ τήν ϋπερηφανίαν κα\ τδν δόλον κα\

τά λοιπά των κρυπτών, τώ φόνω καΐ τή πλεονεξία

καΐ τοις τοιοϋτοις πάσι συνέταξεν. Ούτω δέ έστι πο

νηρά κα\ δυσίατα τά ταϊς ψυχαΐς έγκεκρυμμένα

κακά , ώστε μη δυνατδν είναι διά μόνης της άνθρω-

$£ΐ)$ιιιιι, νι Ι Γ;ιι•ϊ;ιιιΐ ο:ι ςιιχ ικιμ εοιιτειιίπηΐ, Γβρίβ-

(0$ οιτιηί ϊη'ιαυίΐβΐβ, ηιαίίΐίη, ΓβτηϊεΒίϊοιιε, ην;ΐπΐκι,

ηε<μιίΐΪ3 ; ρΐι-ποδ ίιινΉΙία, ΙιοηιϊεκΙίο, εοηίοιιΐίοιιε,

άοΐο, ιιι;ιΙί^πίΐ:ιΐ(' ; ευδίιιτοηεδ, (ΙοίΓηεΙοΓΒβ, ϋεο

οιΐί&ίΐεδ, οοηΙιιιιιεΙίΓδΟδ, 8ΐΐ|)(ίΐ1)ο8, οίηιοδ, ίιινεηΐο-

168 »Ι3ΐθΙ ιι ϊιι , [».χ Γιιηΐ ιΐιιι λ 1101) υ1)6(1ίθ)ΐ68, ΪΙΙίίρίο)-

168, ϊιιι ιοηιροδίΐοβ, βίιιβ ΑΟβοΐϊοηο, βΐιβφΐε ΓοειΙογο,

8ΙΙΙΙ! ΙνΊμΊΊιίιιίΙι;). Οπί ΟΙΙ1Ι ]ΐΙ3ΐίΐί*ΙΙ1 Οοί εθ£ΙΙΟ-

ν>88βη(, ηοπ ίιιΐι.Ίί(•\ ιιιιιΐ, (μιοηί.ιπι (μη 1«ΙΪ3 αςιιιιΐ,

ιηοΓίε «Ιίςιιί δίπιΐ '". ι Υίιίεδ υΐ ιιιαίίξηίΐαΐϋί», εΐ

5ΐιρειΊ>ί3ΐη, εΐ ΙταυιΙειτ) εΐ γ%Ιογ3 οοοιίι» νίΐίη ι ;ι•ιΓι

61 αν;ιιίΙί;ΐ', βΐιμιε φίδΐιιοιίϊ ηΐ3ΐίδ οηιηίυιΐδ ιιιΓμιιι-

ΧΙ'ΓΪΙ ? 113 ρΟΓΓΟ |Μ•)•νι'ΓΝΛ: ι Ι 331)3111 ι1ί11ίι•ί|ι'8 3υΐ)1

Βΐιίηιίκ βϋδεοικίίΐχ 1:ιΙ».•ϋ, ιιΐ ιι«•Γ;ιη 8ΪΙ βοΐο Ιιυηαιι»

πίνης σπουδής κα\ αρετής έκτρϊψαι καΐ άνελεΐν, εί Β βίικίίο 30 νίιΊυΙο (Ιείεπ βίςυε εχίπιϊ, ηίβϊ 81 ςυίδ

μή τις τήν τοΰ Πνεύματος δύναμιν σύμμαχον προσ-

λάβτμ Διδ και 4 Δαβίδ φησιν' ι Έκ τών κρύφιων

μου χαθάρισόν με, κα\ άπ' άλλοτρίων φείσαι τοΰ δού

λου σου. > Έκ δύο γάρ ό είς άνθρωπος ήρμοσται ,

ψυχής τε κα\ σώματος. Και τδ μεν, αυτού Εξωθεν

έστιν • ή δέ, Ενδον παρά τδν βίον μένει. Χρή ουν τδν

άνθρωπον τδ μέν Εξωθεν παραγρυπνε?ν, τηρούντα

μή τι τών σφαλερών αμαρτημάτων προσπεσδν, κατα-

σείση και διαφθείρη. Περί ου καΐ ό "Απόστολος

απειλεί λέγων ι Τδν φθείροντα τδν ναδν τοΰ θεού,

φ9ερε! δ θεός. > Τήν δέ Ενδον διά πάσης φρουρεϊν

φυλακής, μή τις λόγος κακίας έκ βάθους ποθέν άνα-

χύψας, κα\ τδν τής ευσέβειας λογισμδν διαφΟείρας ,

δουλώσηται τήν ψυχήν, πληρώσας τών διελκόντων

άύτήν λάθρα παθών, ι Οϋ ζεύξεις, ι φησ\νδ μακάριος Ο Γει1ΐ^31, οιιιιι 3Η6θΙ'ι1>ιΐδ ίρδ»ιιι οεειιΐΐβ (ϋνεΐίειιΐίΐιιΐδ

δρϊΓΪΐυδ ροΐεηΐίαι» ορίΐιιΐ3ΐηεεπι 33δυιιιρδεπΐ. Ιϋ-

οΪΓεο 311 ΙΚινίιΙ : < ΑΙ) οεευΐΐίδ ιηοίδ ιιιιιιμΙιι πκ-, βΐ

31) βΐίοηίδ ραΓοβ 8βι•το Ιυο '•. » Ναιιι εχ ιΐιιοίηΐδ

ιπιιΐί. Ιιιιιηο εοηηεχιΐδ <■>!, «χ ηιιίιιιο νίιΐοΐίεεί ει

οοιροτε. Αΐιμιε Ιιοε αιιϊιίοιιι βχίτα ίρδίιιιι εδί :

αιΓιηιιΐδ βυίειη ϊηΐυβ ρχφΐιτ νίίαιη ηοηεί. Ιίαα-

ριορΙεΓ ηοηιϊηεπ) οροτίεΐ Γοιίδ <μιίιΙι>ιιι ονί^ίίαιβ,

οΙΐΜ.τ\•3ΐιι1υ ηε (μιΜ εχ ρεηειιίοδίδ ιΐεΐίαίδ ίιιοίϋοιβ

ευιιευΐίβΐ ει εοπΊΐιηρβί. Ι•ο ηιιο εΐίβιη Αρυαίοΐιΐδ

ηιΊιιίιιιΐιΐΓ, ευιιι 3ίΙ : ι 5ί ςιιίδ Ιειιιρίιιιιι 1)ι.•ι νιυΐα-

ν»Ί•ίι, άίδρεπίεΐ ευηι ϋευβ10. > 1';ιι- εβί εΐίαια

;ιη'ιιιιί μ'ιιμι* ίιιΐϊιιιοδ οιιιιιί ε»υιίοιιε ειΐδίοϋίτε, ηβ

<|ΐι:ι νίΙΪ08ίΐ3(ί3 Γ31Ϊ0 ιιΐίοιπιΐι• (.ίιιγι μι-ι.ϋ ε ρΓοΙυιιιίο,

(1ορΓ3\3(ο ρίείβιίβ ]υϋίείο, βιιίιικιιιι 3ΐΙ ββΓνϊΐυίειη

Μωϋσής, ι εν τή άλωνί σου ζώα αλλογενή έπ\ τδ αυτό•

οίον, βούν χα\ δνον. Ουδέ συνυφάνεις έν Ιματίφ Εριον

λίνφ. Οϋ γεωργήσεις έν τή χώρα τής γης σου δύο

καρπούς επί τδ αυτό. Ουδέ δεύτερον τού ένιαυτοΰ. ι

Ούκ επιβάλεις ετερογενές ζώον έπ\ έτερον είς γονήν.

Τί ταύτα βούλεται τά αινίγματα ; τδ μή δεϊν έν τϊ)

αύτη ψυχή κακίαν κα\ άρετήν συμφυτεύειν άλλήλαις.

Ποία φιλία σωφροσύνης πρδς άκρασίαν ; ποία δικαιο

σύνης πρδς άδικίαν ομόνοια; άε\τό έτερον ύπεξίσταται

τώ έτέρω. Δει ουν τδν σοφδν γεωργδν, καθάπερ έκ

τής πηγής ποτίμου κα\ αγαθής , καθαρά παραπέμ

πε ιν τοΰ βίου τά νάματα • μόνα τά τού θεού γεωργία

είδοτα, κα\ τούτοις πονούντα διά βίου, κα'ι παραμέ

νοντα ' δπο>ς καν ΰ-οφύητα! τις ξένος λογισμδς έν τώ

κρυφίω τής αρετής, τους σους ίδών πόνους ό πάντα

δρών, ταχέως τή εαυτού δυνάμει τήν Οπουλον ρ"ίζαν

τών λογισμών πρδ τής βλάστης έκτεμεϊν. Ουδέ γάρ

εστίν άμαρτεΐν τής ελπίδος, ουδέ άνεκδίκητον μεϊναι

τδν άε\ παρεδρεύοντα τώ θεώ. Εί δέ τήν έν τω Εύαγ-

γελίω χήραν, ή προσήγε μέν 2ύ φιλανθρώπω κριτή

τδ τής αδικίας μέγεθος , ή δέ πολλή περί τήν δέησιν

σχολή κα\ καρτερία νικήσασα τού δικαστού τδν τρό

πον, έκκαλεΐ πρδς τήν τοΰ άδικήσαντος τιμωρίαν

μή τοίνυν μηδέ σϋ προσευχόμενος άπείπτ,ς. Εί γάρ

Μ'ρΙενεΓΪΙ. ι Νυιι ]ιιιι§08, ι ίικμιιΐ 1>εαΐιΐ3 Μυνδοβ,

< III 3Γ63 1113 ι1ίνΐΊί>ί ξβΙΙβΓΙδ 3Ιΐίΐ1Κ)Ιί3 31Ι1ΙΙΐΙ, Υι'ΙυΙ)

1κ>νειΐί εί 38Ϊιιυιιι ". Μεςυε εοιιίεχεβ ϊιι ρ»ΙΙ1υ Ιβιι.ίιιι

Ηιιο.Νοπ εοΙε3 ϊιι 8θΙο ΐεπ-χ Ιιιχ ιΐιιο 8ίιιιυ1 ΙΊ ιιι ΐιιιπιι

ί,'ΟΊΙΟΙ'Λ. ιΝΊ'Ι|ΙΙΙΪ 1)15 ρΐ'Γ 31111 II III ". ι Λ ιι ίιιι:ι! ίΙίΟΙΊΙΙΚ ;/-

ηεΓίβ ηοη ί3θϊε3 εο'ιι•ε ουιη ηΙιοι ο 3ΐ1 ρΐΌ'ΐοαικΙιιιιι ".

Οιιϊιΐ Ικοι: 8ί1)ί νοίαηΐ ;ιπι^ιιι:ιΐ;ι '! <ι ιιι >ιΙ ϊιι εοϋειη

ηιιίιιιο νίΓιυιιι ει νίΓΐυίειη ιοιΐ8εΓ6ΐ:ε ϊηιεΓ 86 ιιογ.

οροΓίεβΙ. Οϋα: ΐυιιιρεί'ίΐιιΓιιε ηιιιίιίιίιι ε8ΐ ειπιι ίη-

εοηΐΙηεηΐΊβ 1 Οικί' ]ιΐδΐίιί»2 εοΐ)εοηΙ)3 εδί ειιιιι ϊη-

]ιΐ8ΐίΙί3 ? ΛΙΙιίίιιιι βειηρο' (Ιεεεύίΐ αΙιβΓο βεεεάειιΐβ.

Οιιογιγγ;! ρηΐιΐϋΐιίειη 3ςΗεοΐ3ΐιι Ι3ΐκ)ΐι;ιιιι ε ροΐ3υί1ϊ

(■ι 1.1011» Γυιιΐε ρυΓ»8 ΐΓ3»3ΐιΐ)ΐΙεΓε νί(χ πνοβ οροΓ-

ΐιΊ, ιρίφρι• <|ΐιι 8θΐ3 1)ΐ'Ί ιιον:ιΙ)3 ευ1ΐ3 ηονίΐ, αΐ-

(|116 II) 1)ίδ ρΟΓ νίΐ3Π1 , ΐ3ΐ)0Γ6») ίΐΙΐρΐ'ΙΙιΙϋΙΧ' ρ6Γδβ-

νβΓβΙ , ιιΐ (|υ3ΐιινίδ εχ1επΐ3 εί βΐίεηβ ηιιχιΐηιη

εο^ίΐ3ΐίο 8ΐι1)Γερεη:1 ίη οεευΐΐο νίπυΐίδ, <|θί νίόΊ:ΐ

ιιιι.ηί;ι, (υοδ ϊηιιιίΐυδ Ιαϋοτεβ, πΐο δυ3 ϊρβΐυβ ροΐο-

81316 ΐ3ΐειιΐει» εοςίΐ3ΐίοηυπι Γ3<ϋεοηι βιιΐβ ^επηοη

εχδείη(ΐ3ΐ. Νεςυε ειι'ιιη Γβδ εδί 3 βρε 3ΐ)«ΓΓ3Γ6, ρο-

ςαβίηαΐίαιιι ιιΐ3ηει*6 ειιιη ιμπ δβιηροΓ ιΝιιιιιίι.ι βιΐΐιοβ-

ιιΐ. Οαοιΐ δι νίιίααιη, ιμι;ι; ίη Ενβηςεΐί» ηιεηΐ0Γ3-

Ιιιγ'•, 3ι1 μκΐιοειιι ιιοιι 1)βιιί§ηυιη 3(1<1υχίΙ ϊιφΐΓΐ3?

ιικι^ιιϊίικίο , εί ιιιιιΐκι πιαΙίεΓειιΙχ ίη ρΐ'βεβίίοιιβ

8ε(1υΓιΐ35 30 ρ6ΓδενεΓ3ηΙΪ3, ]υ(]ίοΐδ ιηοΓίΙιυβ δυρε-

" ηοπι. ι, 28-52. '• ΡδβΙ. χνιιι, 15, 14. "> Ι Οοτ. ιπ, 17. »» ϋουΐ. χχπ, 10. " ίοϋ. χιχ, 19.

" ϋειιΐ. χχιι, 9. *41,ιιο. χνιιι, 5 δο,ιμ
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γ»Γι8, ίρβιιτη πι! ριιηίΐϊοηαηΐ ε]ιι$ ."ΐιιί ίη]υπιι$ Γι ι ρ- α

γ»1 εχείΐανϊΐ : ηε νει•ο Ιιι <|ΐιο<]υο ίη οΐ'.ιηίΐο Ι>. ο

3!)ίιιιιιιιι α,ε$ροηα'ε3$. Ναιη μ ΠΙίυ$ νίοΊια; ίηνβΓβ-

οιιικίίη ίη ρτεεαικίο ηκιμΜι ιιΙιια ίτηηιίΐϊβ $εηΐβη-

Ιϊαιη Πεχίΐ, <|ΐιϊ ηο$ ίη βίικίίο ειιΙΙιυ Οβϊ ιίοροι 3ΐ•ο

εηηνεηίΐ ? ϋυ]ιΐ8 αιΊ»βΓΪο<)Γ(1ϊηιη βχρβ ρο$οεΐιΐε$

αιιΙενβιΊβΓβ ηο$ιί. ι ./ΕηκιΙβηΊ'ιιιί, ι ίηιμιίΐ Αροίΐο-

1ιι$, < $ρΐπΐιι;ι1ί3 οΐιαπϊΐηαΐα. Ει αιΙΙιιιε Ιιί$ οχοεί-

ΙεηΐίοΓβιη νϊαηι νοΙιί$ ο$ΙεηαΌ ". δι Ιίηςιιίβ Ιιοηιί-

1Ι11ΙΜ ΙοςυαΓ ει 3ΐιμοΙοπιιη, οίηιπίαίοπι ηιιίειη ηοη

ΙκιΙιοαηι, ΓηεΙιΐί Βΐιιη νιΊπΐ χ$ $οιΐ3η$, :ιιιΐ 0)•ιιι1)3-

Ιιιιιι Ιίηηίεη$ ". > Ουοα" νβΓΟ εΙΐ3Πΐ3ΐί$ Ιιι ϋ πι πι $ίΙ,

Ιιϊε (ΙεοΙαταΙ : ι 01>3πΐ3$ ηοη ;ιίιιμΙ;Μιιι•, ηοη ρει•-

ρΟΓΛΙι! ;ιμϋ, 11011 ίΐιΐΐ.ιΐιιΐ', ηοη ε$1 ιιιιιΐιϋ ίθ$3, ηοη

ιιιι;<Ίΐΐ ςιιαε $11,1 ίΐιιιΐ, ηοη ΪΓΠΙαίιΐΓ, ηοη οο^ίιηΐ

ιηιιΐιιιη, ηοη £3ΐηΙο< $ιιροΐ' ίηίςυίΐ3ΐε, εοιΐ£3ΐκΙεΙ Β

νεηΐιιΐί, οιιιηία $ιιΟεΓΐ, οιηιιϊα οιόοΊι, οιιιιιϊ» $ρεΐ':ι(,

οιιιιιίβ βυβίίηβΐ. Οΐ3Γί(3$ ηυη<{υηπι εχείαΊι". » ΟιΓκΙ

Ιιοε Γβϊ ε$ι ? Τ3ΐιιεΐ$ϊ ίίΓια ηιιίκ οΐιΐίηεβΐ ϋοηβ, ηυχ

8ρ'ιπΙιι$ ρπείιεί, Ιϊιιςιιηδ ιΐίεο ββιιΐίιιηι, ει ρτορίιβ-

ΙΪ3Ι11, «ι βείειιΙΪ3ΐη ει $3Π3ΐίοηυιη ιιιιιιηί α, ηοηιΐιιιη

νεί'Ο ρϋΓβ ΙίΙ)0Γ3ΐΙΙ$ ΓυεΠί, 8ρίπ1||$ ϋΐΐχίΐίο, α1ι

:ιΙΓιί Ίίοιιίίιΐι.ι, φι;;• 'ιιιΐιικ ρεΓίιιιΊι.ιηΙ, ηεπιιο $3ΐιιΙί$

ρειΤεεΙυιη ίη 3ΐιίιηο ηιεάΊεβηιεηΐιιπι βοοερεπί ; ίη

ι ί ιιιοιο οα$υ$ 3ΐ11ιιιε εοη$ί$ΙίΙ, οιιίβ <1ι ;ι ι ί ΐ;»ι οιιι ηοη

Ιοιίιοί, (|ΐι;ν: $ΐ3ΐιΊΓιΙ ει εοηΓιπη3ΐ ίη νίιΊιιΐί» 8ΐ3ΐιι.

Οπ.ιικίο ί^ίΐΐΜ' 3(1 Ιε νεηεΓΪΐ ρι•οοηΐίοηί$ ί11ίιι$ οριιίεη-

ΙΪ3, Ιππο 86Π£ΐι ραιιρβΓ ε$Ιο, $ιι1)ηΓιΐΐεη$ ιε $ειηρεΓ,

ει εΙ)3ηΐ3ΐί$ 0Γη3ΐηειΐΙϋΐη Ι3ηηυ3ΐη ΓιπηΙιιιπο,ίΙιπιι

»1κ|ΐΐί)ΐΙ Ιηε$3ΐιπ μπιΐ'οο ηηϊιιιο εοιηρ3ΐ'3η$, εΐ :ιι1•-

νεΓδίΐΛ οηιηεηι ιιΙΙΊοιιγπ εεΓΐ3ΐι$, ο,υοιι$(]ΐιε 3(1 ρϊο-

Ι3ΐί$ ηιεΐ3ΐη νειιΐιιιη επί. ΚιΐΓβιΐδ ίηςιιίΐ Λρο$ΐο-

Ιυ$ : ι δι ιρίίΐ.: ίη Γ.ΙιπνΙο ιιονιι οιν,Ίΐιιια, νεΐεΓ3

ΐΓ3η$ϊεπιηΐ". > ϋχίει-υιη ηονυιη οο3ΐιππιιι ,τρ-

ρι:Ι1;ινίι δρίιΊΐιΐδ $3ηεΐί ίηΐιαίιίΐβιίοηειιι , ίη ρητό

ει ίηευΐραίο εοπίε οηιηίςυβ ηιπίΐιία 3ΐΐ]υε ίηψΓοΙιί•

1318 αε <1κ<ΙεεθΓβ ΙίΙιεΓΟ. Νβιιι ([ΐκιπιΐιι 3ΐιίηιυ$ ρεο-

Γ3ΐιιηι οοΊο ρΓθ$εειιΐυ$ ΓιιεΓίι, βο βε ρπ) νίπϋιιβ

νίΠϋΙί$ 3ι1ΐ1ΙΪΙιί$ΐΓ3ΐίθΙΐί ΙιιιιΓηΙοϊιΙ, 311(110 011Μ1 νίΐ3

εοιηιηιιΐ3ΐιι$ 8|ΐ:πΐπ$ ίη $ε μταιίιιιη βοοερεπί ,

ηονιι$ εΠο(Ίιι$ ε$1 Ιοΐυ$, εΐ ΐ'ερ3Γ3(η$ βίοιιο ίη$ΐ3ΐι-

γρ ι ιΐ8. ΟιιΊικΊ'κιιιι ί$1ιιϋ, < ΕχρυιμαΙο νε1ιι$ Γοπηεη-

Ιπηι , υΐ $ίιΊ$ ηον,ι εοη$ρεΓ$ίο ", » ει Ιιοε ηπο-

(|υο, < Γ.ριιίοιιιυτ, ηοη ίη Γεπηεηΐο νείειϊ, $εα" ίη

3/.ν;ιιίϋ $ίηεεΓΪΐ3ΐί$ εΐ νεπΐ3ΐί$ *•, ι Ιιιοο, ίηηιιαιη, ^

011111 Ίί$, ((ΠΙΟ ιΐο 1Ι0Υ3 (ΤΟ.ΙΙΐΙΠΪ ι1Ί(Ί3 ϋΙΙΙΐΙ, 0ΟΠ$Ο-

ηαηΐ. ΕηίηινεΓΟ ηιυ!ΐο$ (εηΐ3ΐθΓ ιιιιίπι,ο ηο$Ιι•χ

ίιιΐ(ΐιοιι$ Ιεηιΐίΐ : ίηΓίΓηιΊοΓ ιηιΐοηι ε$1 ρεΓ $ε Ιιιπικιικι

ικιΐιιπι ςιιβηι υΐ νίείοι-Ίβηι εχ ίΐΐο τεροπαΓε ρο$-

3ίΙ. ΙιΙΐΊΓ('ί) 01Ϊ3Ι1Ι Αρθ$Ιθ1ΐ1$ 3Γ1113Γ0 110.•. ]ϋ1)6ΐ

ι)ιιίιι1ιγ;ι 3Γηιί$ οα:1ο$ιϋιιι$ : ι Ιηιΐυίΐε, > ίιιςπίΐ,

< Γοΐ'ίο3ΐιι ]ιι$ΐΊιίιε, εΐ οβίοεβιε ρει]ε$ ίη ρπο|.3ΐ-η- .

ΐίοηο ΕνβηςεΙίί ρ3οί$ ; ει $ΐαΐε $πεείηεΐί 1ιιιηοο$

νε$ΐι-ο$ ίη νεΐ'ίΐ3ΐε. Ιη οηιηίυιιβ $ιιηιεη1ε$ $οιιΐιιιη

Γιιίεί, ίη ςυο ρο$$ίΙί$ 01111113 ΙοΙλ ηεο>υί$$:ηιί ίςηοα

εχΒΐϊη^ιιεΓβ ". > ( Ηχε νεΓΟ $αηΙ ίηιροΐεηΙε$ «ηίιιιί

ιηυΐιιβ.) Οοϊικίο βϊΐοβηι $α1ιιΐί$ 3$$υιιιεΓε 1ιοΠ31πγ,

» Ι Οιιγ. χιι, 51. " Ι Οογ. χιι, 5! ; χιιι, 1.

Ν ίυίιΐ. 8. 31 ΚρΙιεβ. νι, 15 $ηι.

τ!) εκείνης περ\ την δέησιν άνιι&ές, δρχοντος αν

ήλεους "κλίνε γνώμην, πώς ημάς χρή της 7:ερ\ τδν

Θεον άπογνιϊιναι σ-ουδής ; Ου τδ Ιλεος φθάνειν οΐδας

πολλάκις τους αίτοϋντας. ι Ζηλοΰτε, ι φησ\ν ό Από

στολος, ι τά πνευματικά χαρίσματα; κα\ Ετι χαΟ'

ύπερδολήν, οδϊιν ύμϊν δείκνυμι. Έάν ταΐς γλώσσαις

των ανθρώπων λαλώ και τών αγγέλων, άγάπην δέ

μή Εχω, γίγονα χαλκός ήχων, ί) κϋμβαλον άλαλάζον. ι

Τι δε τδ κέρδος τη; αγάπης, έντεΰβεν δηλοϊ' ι Ή

αγάπη ού ζηλοΐ,ού περπερεΰεται, οΰ φυσιοϋται, οϋκ

άτχημονεϊ, οϋ ζητεί τά εαυτής, οΰ πιροςΰνεται, ού

λογίζεται τδ κακδν , οϋ χαίρει τη" αδικία • συγχαίρει

τη άληΟεία , πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα

ελπίζει , πάντα υπομένει• ή αγάπη ουδέποτε εκπί

πτει. > Τί τοϋτί έστιν ; Ει κα\ τών άλλων τις τϋχοι

χαρισμάτων, ων τδ Πνεύμα παρέχει (γλώσσας λέγω

γενών, και προ^ητείαν, καΐ γνώσιν, κα'ι χαρίσματα

ίαμάτων), μηδέπω δε λυτρωΟη- καθαρώς άπδ τών ϊν•

δον ένοχλοϋντων παθών τη τοϋ Πνεύματος Ροτβϊία.,

μηδέ τδ τέλειον τής σωτηρίας έν τη ψυχή δίξηται

φάρμακον έν φ<56ω καθέστηκεν Ιτι τής πτώσεως ,

τήν στηρίζουσαν καΐ βεβαιούσαν έν τή τής αρετής

στάσει μή έχων άγάπην. "Οταν ουν έλθη πρδς σ^

τής δεήσεως εκείνης ό πλούτος , τότε γίνου τφ φρο-

νήματι πένης, ύποπίπτων άε\ , κα\ τδ τής αγάπης

καλδν, ώσπερ τινά κρηπίδα τού τής χάριτος θησαυ

ρού, προσδοκών τή ψυχή, και πρδς πάν αγωνιζόμε

νος πάθος, μέχρι τού έφικέσθαι τοΰ τής ευσέβειας

σκοπού. Πάλιν φησ'ινό Απόστολος• ι Είτις ίν Χριστψ

καινή κτίσις, τά αρχαία παρήλθε. » Καινήν δέ κτίσιν

έκάλεσε τήν έν καθαρά κα\ άμώμω καρδία, κα'ι πάσης

άπηλλαγμένη κακίας κα\ πονηρίας κα\ αισχύνης ,

ένοίκησιν τοϋ άγιου Πνεύματος. "Οταν γάρ μισήση

μέν ή ψυχή τδ άμαρτάνειν , οίκειώστ) δέ αυτήν κατά

δύναμιν τή τής αρετής πολιτεία, καΐ δίξηται μετα-

ποιηθεΐσα τώ βίψ τήν τοϋ Πνεύματος ε!ς έαυτήν χά

ριν, καινή γέγονεν ολη, κα\ άνεκτίσθη. 'Αλλά κα\ τδ,

« Έκκαθάρατε τήν πάλαιαν ζϋμην, ίνα τ]τε νέον

φύραμα • > κα\ τδ, « Έορτάζωμεν, μή έν ζύμη, πά

λαια, άλλ' έν άζύμοις είλικρινείας ναΐ αληθείας, >

τοις περί τής καινής κτίσεως εϊρημένοις συμφωνεί.

Πολλούς μέν γάρ ΐστησιν ό πειρατής τή ψυχή βρό

χους • έλάττων δέ καθ' έαυτήν ή ανθρωπινή φύσις

τής κατ' εκείνου νίκης. Διδ καΐ όπλίζειν ημάς δ

Απόστολος κελεύει τά μέλη τοις οϋρανίοις δπλοις ,

τδν θώρακα τής "δικαιοσύνης, λέγων • € Ένδύσασθε,

κα'ι ύποδύσασΟε έν ετοιμασία τής ειρήνης, κα\ περι-

ζώσασθε τήν όσφΰν έν άληθεία. ΈπΙ πάσι δέ τδν θυ-

ρεδν τής πίστεως άναλαβόντες, δυνήσεσθε πάντα τά

βέλ.η τοϋ Πονηρού τά πεπυρωμένα σβέσαι' » ταύτα

δέ έστι τά ακόλαστα πάθη. Κα\ τήν περικεφαλαίαν

δίξασΟαι τού σωτηρίου παρεγγυά, κα\ τήν άγίαν μά-

χαιραν τοϋ Πνεύματος. Ταύτην δέ λέγει τδν έν δυνάμει

Θεού Λόγον, ί[) χρή τήν δεξιάν τής ψυχής δπλίσαντα

τάςτοϋ Εχθρού μηχανάςάποκρούεσθαι.Όράς πόσους

υπέδειξε σοι τής σωτηρίας τρόπους ά Απόστολος, ε:ς

μίιν τείνοντας οδδν, κα\ σκοπον ένα ; έν οΤς κα\ πλη•

1 ΟοΓ. χιιι, 4-8. " II Οογ. ν, 17. » Ι €ογ. ν, 7.
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ροϋται (5αδίως δ πρδς τδ άκρον των εντολών τοΰ βίου Α «ο 83ηοΐϋηι δρΪΓΪΙιιδ "Ιηιϋιιηι. ΙΙυηο αιιΐοηι ϋϊο'ιΐ,

δρόμος. ΎβΓίίΐιιη >η \ ίΠυΙο ϋβΐ, ςιιο άβοοΐ αιηιηχ (ΙβχίΓαιπ

αΓΓηαΙηηι 1)051)$ Γαοποβδ (ΠδευΙβΓΟ. Υϊα'εδηε ςιιοί δαίοιίδ ηιο()θ3 Λροδίοΐιΐδ Ιίίιι 8υΙ)ϊηα"ιθ3ΠΙ, σηί :ι<1

ιιιΐ3)η \')3Π), εβιηιίβηιφιο ηιείιιηι Ιεηάυηΐ ; ίη 0•ι>ί1)08 Γβοϊΐβ ν'ιΙ;ο οϋΓηοιιΙυπι, ςυοιΐ 3(1 ιιιηικίηίοπιιη Οει

αρίοοηι δρεείβΐ, βχρίοΐιιι•.

Ό μέν ουν σχοπός της εύσεβείας τοιούτος. Δει

δέ τους φιλοσοφείν έγνωκότας , ακριβώς είδέναι

αϋτδν , δπως όίψωσι μέν [πάντες τήν αύθάδειαν,

κα\ τδ μέγα φρονεϊν έπ'ι τοις κατορθώμασι ■ τήν τε

εαυτών ψυχήν μετά τοΰ βίου άρνησάμενοι , πρδς Ινα

βλέπωσι πλοΰτον • δν της εις Χριστδν αγάπης άθλον

τοις άγαπώσιν έδωκενό θεδς, καθώς φησιν 6 αϋτδς

Απόστολος• ι ΔΓ υπομονής τρέχωμεν τδν προκείμε-

νον ήμίν αγώνα, άφορώντες εϊς τδν της πίστεως άρ-

χηγδν καΧ τελειωτήν Ίησοϋν. ι Μή οΰν τοις τοϋ

Πνεύματος δωρήμασιν έπαιρώμεθα, κα\ τώ κατορθώ-

σαί τι 8ι' άρετήν, άφορμήν λάδωμεν ε[ς τδ φρονεϊν

κα\ σεμνύνεσθαι, πρ\ν έλθεϊν είς τέλος τών έλπιζο-

ΙΙ:ΐ(|)ΐο 0|Ί>$η)0<1ί ε$1 ρίοΐαΐίδ δεοριι$. Εοδ ρΟΓΓΟ

ηυϊ νβΓΚ δβρΊοιίΊχ κίικίίο ϊηευιηυοΓβ (ΙβεΓονβ-

πιηΐ, ρΓθ1)ο Η3ΐιο ηιοίηηι 50>γο ορθ)•ΐβΐ, υΐ ηπιηο»

ί;ΐ5ΐκηι βΐ 3ΓΓ0£3ηΙ)3πι 3ΐ>]κ')3ηΐ , ηβηηο οΐι ΓεεΙο

ΓηοΙ» 8)ΐροιΊ)Ϊ3ηΙ ; 01 ευι» 3ΐ)ϊηΐ3Πΐ 8Η3Π1 ουηι

\Ϊ13 3ΐ)ηοξ3νεπηΙ, 3(1 ιπκιιη ορυΙοηΙίϋΠ) οουΐοδ

εοη}ΐεί3η(, <μιηιη Οειιβ ρΓχιηίιιηι ε1)3ΓΪΐ3ΐί$ ίη

("!ΐ)•ίκΐιιιιι εοηοεδδΐΐ 3πΐ3ηΙίΙ)ϋ8, δϊοιιΐ Αρο$Ιοίΐ)8

ίρ8β άίεϊΐ, ι ΡεΓ ραΐίοηΐκιη) οιιιτιιηιΐι•; ρΓοροδίΙιπτι

ιι ιι Ιιΐί εεηβίΓιβη , ββρίοίβηΐεδ ίη 3υεΐοι*εηι £(1εϊ, ει

εο)ΐ8υηιπ)3ΐθΓβιτ) Ιεβυηι ". ι Νβ ί§ϊΙυι• δρϊηΐιιβ

83ηεΐ> ιιπιηοπίπΐδ εχΙο1Ι»ηιυΓ, ει εχ εο ςυοά πόΙο

«',ΊΊ'ίηιιΐδ ρβΓ νϊιΊιιίειη, οεε38)θηεηι 1°33ΐυ5 ει 8α-

μένων ■ ίνα μη έκπέσωμεν της δρμής , άχρεΐον έαυ- β ρεΓβί»; μιιιι;ίι>ιιι5, ρπυδςυβπι 3(1 Πηεπ) εοΓυπ) φιχ

τοις τδν προλαβόντα πδνον τή αύθαδεία ποιήσαντες, δροι-βηΟΐΓ νεηϊβηιιΐδ, υΐ ηε εχεϊ(ΐ3ΐηυδ 3 ρΓοροδίΐο,

κα\ ανάξιοι φανέντες της τελειότητος, είς ήν ή τοΰ ΐ3υθΓβ ρπυδ οχηίυβίο ηουίδ ρβΓ ηιτοςαηΐκπιι ίηυΐίΐί

Πνεύματος ημάς εΤλκε χάρις. Τοΰτό έστι κατόρθωμα η;ι1(Ιίΐο, ευη) ϊικίϊξπϊ νϊδί ΓιιοιΊιιιιΐδ ρειΐβοΐίοηβ, 3ΐ1

μέγα φιλοσοφίας τδ μέγαν δντα .... τοις γάρ ςιιοηι η08 δρϊηΐυδ ^ι~3 1 ϊ » ΙΓα1ιεΙ>3ΐ. Ιΐοε ίη^βηδ 031

σθαι τη καρδία, κα\ καταγινώσκειν τοΰ βίου , μη ορεΐ"36 ρΓΟΙίυπ) δΐιιιΐϋ 83ρίεη1ϊχ, δϊ ΐδ α,ιιί Γβοΐο Γβ-

ίχειν έν τφ συνειδότι άξιον έαυτδν πεποιηκέναι θεφ. εΐ)8 Π)3£ηι>8 881, δΐιϋιπίδδο εΐ ρυιΌ εοτάβ 8ΪΙ, ει

▼ίΐβπι οοηάεηιηεΐ, ηεηαε οοηδίίιιβ ίηεπί, ςιιοά δείρδίιηι Οεο ιΜ^ιιιιηι ΓβρυΐβτεπΙ.

Τά μέν δή κατά τήν ελπίδα τοΰ σκοπού τοις φιλοσδ- ϋιιχ \%\1\\τ ρειΊίηεηΙ 3(1 δροηι δεορϊ βΙΙϊη^εηύϊ Η$

φως ζην αϊρουμένοις Ικανώς εϊρήσθαι νομίζομεν. Δει

δέ λοιπδν προσθεϊναι τοις είρημένοις, δπως μέν χρή

βυνεϊναι τους τοιούτους άλλήλοις- * δπως δέ τρέχειν

μετ' αλλήλων, ϊως άν έπ\ τήν άνω πόλιν άφίκωνται.

Χρή τοίνυν τδν τά τοΰ βίου τούτου σεμνά καθαρώς

ατιμάζονται, κα'ι άρνούμενον πάσαν τήν κάτω δδξαν,

άρνήσασθαι μετά τοΰ βίου καΐ τήν οίκείαν ψυχήν. "Αρ-

ςυί ρϊε 83ρΐεηΐ6Γηυο νίνεΓΟ ρΓοροδυεηιηΙ, ηΐκοκίο

εχρ1ίε3ΐ3 εββε εεηβειηυδ. ^:)η) νεΓΟ ΐ)Τκ]))ΐιιΐ) εδί,

ιιΐ ϊ)8 (])ΐί« (Ιϊι:!ίΐ 811111 ίιιΐιΐίΐιιιιι*, (ριοηιοιίο Ι3ΐεδ εοη-

νεΓδΒΓΪ ϊηΙεΓ δε ορθΓΐε3ΐ, ει ηιιοηιοίΐβ 06Γΐ3ΐϊηι

ευΓΓεΓβ, (Ιοηεο Λά δΐιρεηΐ3ΐ» είνΊοίειη ρεΓνεηεΓίηΙ.

ΟΐΙΟΓίΐί,Λ ΟρίΙδ 681 011111 (]1ΐί Ι)(|]|15 νίΐ* Γ6δ ρΐ'ίβεΐ;)-

Γ3δ ρίβηε (Ιοδρϊείΐ, 01 οιηηοιι )ιιιιιηΙ;ιτι;ιιι\ ^Ιογϊ3Π)

νησιςδέ ψυχής, τδ μηδαμοΰ ζητεϊν τδ έαυτοΰ θέλημα, Ο αϋπο^βΐ, εΙΪ3πι εαπι νΐ'.β ;ιπίιιι:ιιιι ρΓορΓΪ3Π) 3υηε-

άλλά τδ θέλημα τοΰ θεοΰ• καΐ τούτψ κεχρήσθαι καθ-

άπερ άγαθώ κυβερνήτη, τψ τδ κοινδν πλήρωμα της

άδελφδτητος μεθ' δμονοίας επί τδν λιμένα τοΰ θείου

θελήματος άπευθύνοντι• κεκτήσθαι δέ ουδέν παρά τδ

κοινδν, πλην τοΰ τδ σώμα καλύπτοντος ιματίου. Ούτω

γάρ έτοιμδτερον Ισται, τδ παρά τών προεστώτων έπι-

τασσόμενον μεθ' ηδονής κα\ ελπίδος προθύμως μίν

τελεΐν, ώς δοΰλον Χρίστου κα\ ήγορασμένον είς τήν

κοινήν τών αδελφών χρείαν. Τούτο γάρ κα\ 6 Κύριος

βούλεται, λέγων» Όθέλων έν ϋμϊν πρώτος κα\ μέγας*.

£3>ό. Ληϊιιιχ νεΓΟ 3οηε£»Ιϊο βδΐ, νοίιιηίαΐεηι 8υ;ιιιι

11115(|)Ι3η) (|(133ΓεΓ6, 860" 1)01 νοΙίΙΙΙΐΛίΟΠΙ, 63(|)Ι0

νιΊιιΐί Ιιοιι» ςιιοβηΐίΐΐΐ'ίεο υΓι ; ηιιχ εοιηιηιιιιειιι

Γι•ΜΐοΓηϊΐηΐϊ8 εοείοηι ειπη εοηεοη1Ί3 οϋ ροηυπι ιΐϊ-

νίη;ε νοίυπίαΐϊβ οΊγι^Ίι ; άείηοΌ ι>ί!>ίΙ ηϊδϊ ί(1 φιικί

εοιιιηιιιηι; 6δ1 ρο$δΊάθΓ6, ρι•;)Ί(;π|ΐι:ιηι ν08ΐίπΐ(?ηΐ!ΐηι,

ςιιο<1 εοΓριΐδ 1ε@3ΐ. 5ίο ιιβηιςυβ ι:\ρηΙίιίιιχ ειΊι,

ηιιοιΐ 3 ρΐ'ίρροίίιίβ ϊη]υηε1υηι βπί, οιιιιι ]ιιοιηι1ίΐ3ΐΐ!

βΐ «ρβ 3ΐ3οπΐεΓ ρετΩοεΓε, υΐ βεΓνιπυ ΟΐΓΪδίί, οι 3(1

εοιηπιυηεηι Ι'ΓβίΓυπι ιΐ8ΐιιη ΓοοΌιηρίιιιη. Ηοε βηίηι

ϊστω πάντων έσχατος, καΐ πάντων, δούλος. » Χρή δέ ϋ νυ^ β,ί3ηι ΐ)0Π)ϊηυδ, οοπι 3ΪΙ : ι Ο») νιιΐΐ ίηΙει•

τοιαύτην δουλείαν παρά τοις άνθρώποις άμισθον

είναι , κα\ οφείλει δ τοιοΰτος ΰποτετάχθαι πασι , κα\

καΟάπερ δανείου χρεώστης θεραπεύει τους αδελφούς.

Χρή δέ και τους προεστώτας τοΰ πνευματικού τού

του χοροΰ, τότε μέγεθος τής αυτών σκοποΰντας φρον-

τίδος, και τής έφεδρευούσης τήν πίστιν κακίας * λογι

ζόμενης τάς τέχνας άξίως τής επιστασίας άγωνίζε-

σθαι , και μή πρδς τήν έξουσίαν αϊρειν τδ φρόνημα.

Δει γάρ έν τη επιστασία μείζονα μέν τών άλλων τους

προεστώτας πονεΐν , ταπεινοτέρως δέ τών αρχομένων

φρονεϊν, κα\ τύπον δούλου τδν εαυτών βίον παρέχειν

"Ηε1)Γ. χιι, 1, 2- " Μ.ιΐΐ1ι. χχν, 11.

Ρατβοι.. Γ•κ. ΧΙ.νΐ.

νοδ ρΐ'ίιηιΐδ εΐ ιιιη^ιιιι» εδδε, οιοιιίιπιι δίΐ ροδίΓοηιυδ,

ει οηιηίοπ) ββΓνυβ". » νβπιηι ο]υδη)θ<1ί δβΓνϊίπΙοιΐ)

:ιρΐ)(1 Ι)οηΐ)ΐιε8 ςΓ3ΐυίΙ.ΊΠ> 0886 οροιΊεΙ, οΐ ηυί Ι;ι1ίχ

081, οιιιοί!ιπ•ί (ΙοΙι.Ί δ)ΐ1)]ϊοί, ηε νείοΐϊ υδΠΓΟβ ϋουίΙΟΓ

Γι•.αιίΙίΐι•ί ίηδΟΓνίΓβ. ΛιΙ ηοεο οοβ η») Ιιοίο χρΊπΐιπϋ

οΙιογο ρΓηϊίϊοϊυηΐιΐΓ, ιη3«ηϊ1ΐ)(1)ηεηι δΐιοβ ουτ»: οοη-

δ)(1βΓ3ΐιΐβδ, ει οι.ΊΐίΙίίο φιχ ΓκΙε') ϊτίδ'κΙΊβΙϋν, οι ο"ο•

10535 3Γ163 1)ΐεά)ΐ3ΐ1ΙΓ, ρΐ'Ο ΐΙίβίΓΐΙίΙΟ 8086 ρΓΚί'ΟΟίΙΙ-

γ;ο δοΐΐϊοίΐοδ 0858 οοηνβηίΙ, ει ηοη πιΐίοηβ ροΐβ-

δΐ3ΐϊδ τηη^ηοδ ερίπΐϋϊ βΟΓεΓβ. Εΐεηίηι ο"εθ6ΐ ΐιι

ρΓ»;ΓοοΙιΐΓ3 οοηδίίΐυΐοδ, πι»ίθΓεηι φιίϋοηι ςιιαιη

1!)
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;ι!ϋ ];ιΙιοΐ'οηι δΐϋψίεεΓε,

81ΐ1)(1ίΙί 8β ββΓβΓβ, 30 ρΓΟ 86Γ\'Ϊ ίπία^ϊηβ 6Χ6Ι1ΐρ1θνβ

νίιβπι ϊυϊΐη βΐϊ'ΐδ εχΐιίοει-ε, άιιηι ίΙΙοδ Γορυΐοηΐ

(Ιεροβίΐιιηι εδδε Οβι, ουί ΓκΙεί βυο: οοιιιηιϊ&βϊ βυηΐ.

δΐο ΊξΗιχτ ρΓ*ρο8ίΙθ8 οροποί Γ™ΐΓυηι οϋΓαηι Ιι»-

1)0Γβ, υΐ ρΓθ1)ί ΐεηει•οπιηι εϋϋοβίοι-εδ ριιεπ>πιηι, αυϊ

ίρίΐ3 3 ρ3ΓοιιΐίΙ):ΐ8 ΐηάίΐί δυηΐ. ΕηίηινβΓΟ Ιιί ριιεπ>-

πιηι 1ΐ3ΐ)ίΐιΐδ οοηδίιΙθΓβηΚ'δ,ΙιυΐολβΓϋβΓβ,ϊΙΙΐ ηιοηίΐη,

3116ΓΪ Ιαυϋοηι, ηΚβΓΪ βΐίςυίιΐ ο]υδΐηοιΙϊ βάπιογεηΐ ; 80

ηίΐιίΐ ΙιοΓϋΐη αά ξταύΆΐη, ηοαυθ3ά οαΜιιηι ρΓίεδίαηΙ, '

αιιεηιαίΐηιοάιιηι δρίπΐιιβίεδ ηυοςιιβ ρΓϊροδίΙί ΓβεοΓε

ιΐεϋεηΐ. δϊ ΐΐ» ίηνίοεπι αΙΓβοΐϊ Γιιεπίίδ, εηιη δϊΊΐ>]ε-

οΐί ΐυηι ηιββίδΐπ, ίΐΐί ςυΐϋβιη ουω βαυιΐίο ]υδδίδ

ηε ηιαηιΐϊΐίδ οίΗεηιρεΜηΙεδ, Ιιί νει-ο ειιιτι τοίιιρίβίρ.

ίΓ3ΐΓεβ 3(1 ρειΐεοΐυιη δίβΐυιη ρΓονεηοηΐεδ ; εΐ βί

δΐιΐιηιίδδίϋδ νβΐ'Ο α,υβηι Α τοις άλλοις , παρακαταθήκην θεού νομίζοντας Ιχειν,

ούς έπιστεύθησαν. Οΰτως ουν χρή τους προεστώτας

έπιμελείσθαι των αδελφών, ώς αν χρηστοί παιδαγω

γοί παίδων απαλών, ούς έπιστεύθησαν παρά των πα

τέρων αυτών. Εκείνοι γαρ τών παίδων τάς Εξεις

σκοποΰντες, τψ μέν πληγάς, τφ δε νουθεσίαν, τώ δε;

Ιπαινον, τφ δέ άλλο τι τών τοιούτων προσάγουσιν,

ουδέν ούτε πρδς χάριν, ούτε τρδς άπίχθειαν τούτων

ποιοΰντες , καθώς κα\ οΐ πνευματικοί προεστώτες

ποιειν όφείλουσιν. Έάν οΰτως έχητε προς αλλήλους,

οΓτε ύφεστώτες και οι διδάσκαλοι , οι μέν πειθόμενοι

μετά χαράς τοις έπιταττομένοις , οί δέ μεθ' ηδονής

τους αδελφούς επί τδ τέλειον προαγόμενοι , κα\ ταϊς

τιμαΐς αλλήλους προηγήσθε • τον τών αγγέλων έπ\

τήί ϊήί ζήσεσΟε βίον. Πειθέτω δέ "έκαστος έαυτον, ώς

ΙιοηοιΉη» ίηνίοειη ρηίενεηίβΐίδ , 2η8ε1οι•υιη Ιη Β οδ τοΰ συνόντος άδελφοϋ μόνον έαιι χαταδεέστερος ,

Ιειτίδ νίΐ3ΐη ϋε^εΐίβ. Ιηϋυοαΐ νει-ο είϋί <}ΐιίδ<ιυε ϊη

πιεηΐεηι, βε ηοη ίϊβιιε δοΐϋπι ευιη ^υο νεΓ83ΐυΓ

ίηΓεΓΪΟΓειη ϊηΓιπηίοΓεηΐιιυε εδδε, βεά ςυονίδ οΐίβηι

Ιιοηιίηε ; Ιιοε εηίπι εοβηοδεεηβ, (Ιίδοίρυΐυδ Γβν«Γ3

Οιπδΐί επί. Ουηι ει-βο ηυηιίϋΐβΐίβ ΙϊυοΙιΐδ δοίβΐίδ,

ει ίαδίϋδ ιίαπιηυιη, ίηιίΐβιηίηί Οοιηϊηιιαι, εΐ υηο Ιη

οογρογο βίςιιο 3ΐιίηΐ3 υηβ ηιΐ δΐιριι-ηβπι νοεβιίοηεηι

ειιιτίιε, (ΙίΙΊ^οηΙεδ Πευηι εΐ νοδ ίηνίοειη. Νϋΐη

αιηοΓ βί ΙϊιηοΓ ϋοιηίηί ρΓίιηαιη Ιε§ίδ εοιηρίοηιεη-

ΐιιιηοβί. ΥεπιηιίΒηιεη ηηη δίιημϋείίει-, ηεηιιε Γογ-

10(10 ηοϋϊδ &<1νβΓ$υ$ ϋουηι εΐιβπίβδ ίιιϋί ηίαπε

ίη&επ βοΐεΐ, βεϋ ρεΓ ΙαϋοΓΟδ ωοΐΐοδ ει ηΐ3<;η:ΐ8

εϋΓβδ, εΐ εοοροι-Λΐίοηοιη Οιπδΐί, ριοιιΐ άίχίΐ δβ-

ρίοηΐίη, ι 8

άλλα κα\ παντδς ανθρώπου • τοϋτο γάρ γινώσκων ,

μαθητής Ισται δντως Χρίστου. Είδίτες ουν της ταπει-

νότητος τους καρπούς, κα\τήν ζημίαν τοΰ τύφου, μι-

μήσασθε τδν Δεσπότην , κα'ι έ\Λ σώματι κα\ μιά ψυχή

χωρείτε προς την άνω κλήσιν, άγαπώντες τδν θεδν

και αλλήλους. Αγάπη γάρ κα\ φόβος 6 πρδς Κύριον,

τδ πρώτον τοΰ νδμου εστί πλήρωμα. Πλην ούχ απλώς,

ουδέ αυτομάτως ήμίν ή πρδς θεδν αγάπη έγγίνεσθαι

πέφυκεν, άλλα διά πολλών πόνων καΐ μεγάλων φρον

τίδων, καΐ συνεργίας τής τοΰ Χρίστου , καθώς είρη-

κεν ή Σοφία, ι Έάν γάρ ζήτησης αυτήν, > φησιν,

ι ώς άργύριον, χα\ ως θησαυρούς εξερεύνησης,

τότε συννοήσεις φόδον Κυρίου, χα\ έπίγνωσιν θεοΰ

ριοηΐιη, . &. εηΐιη, , .ηςη.Ι, ι ηυχβκηβ ε3ηι, „ εύρήσεις. . θεού δέ έπίγνωσιν εύρων, κα\ φίβον συν-

ι]ΐιαδΐ ρεειιιιΐίΐιιι, οι δίουι ι1ιεδ»ιιΐΌδ εΰΌϋοιίβ ίΐΐηηι ^χ ία \νι?- α - " ν ι. ,,. . «.ιιυιιοιίΒ ιιυιη, νοήσεις ίαδίως, και τδ έφεξης κατορθώσεις, τδ άγα-

Ιυηε ιηίεΙΙι^εδ ΐιηιΟΓειη Οοηιίηϊ, εΐ δοίεηΐίβηι ϋεί '

ίηνεηίεδ**. > Αβηίΐΐοηβ νεΓΟ ϋοΐ ϊηνοηΐβ, βιΐ3ηι

ιηβΐιιιη ΓβοΐΙε οοηιρΓεΙιοηϋοδ, ει ςυοιΐ δεςηίΐϋΓ

τεοίε ρεΓίιείοβ, οηβπιβίεηι (ΙΊεο ϊη νίεϊηηηι ; ηβηι

οιιιη ρηιηυ:η εΐ ηι:ι,ςηιιιη Ιβϋοτε οοιηρβΓαΐϋπι εδί,

πάν, λέγω, τδν πλησίον; τοΰ γάρ πρώτου καΊ μεγάλου

πίνω κτηθέντος , τδ δεύτερον Ελαττον δν, άπονώτερίν

έστιν έπε\ 4 τδν θεδν μή αγαπών έξ δλης καρδίας ,

καΙ έξ δλης διανοίας, πώς άν ύγιώς καΙ άδόλως έπι-

μελοϊτο τής τών αδελφών αγάπης;

δεοιιηάιιηι ςιιοα ιηϊηυδ βίΐ, Ιενϊοπδ Ιβϋοπδ εδί : ςϋΛηιΙοςυϊίΙοηι ςιΓι ϋευπι ηοη βηιβΐ βχ Ιοίο εοτϋε,

εΐ εχ ίοΐ3 ηιεηΐε, ςηϊηβπι δϊηοεΓβ οι βοϋηΐο οΐιηπίηιϊδ ίη Γγ31γ88 ευΓβηι ΙιαΙ)εΓε(?

ΥεπιηιοηϊιηνεΓΟ εηηι ηιβίϊΐίκ! βπίΓεχ ηβεΐυβ εδί

ευηι αιιί Ιοίηηι αιιίπιαιη ϋεο ηοη Ιππία, α νβευυδ

051 α (ΙίΙεείϊοηε ίΐϋυδ, ίβείΐε ιηβηεϊρβί εΐ ρΓανίβ

εθ3ίΐ3ΐΐοηϊ1)ϋδ ρΓ.Έοίρίΐεηι ο*3ΐ, άυιη ηυηο ίαείΐ υΐ

6Γ3νΪ3 νίάοηηΐιιΐ' 8εΓίρΐαΓ03 ηΐ3η(ΐ3ΐ3, εΐ οηειοδίιιη

ιηίηίδΙβΓίιιιη ΓιβίΓίΙιηδ οχΐιίϋίΐυηι, ηιοϋο 3(1 δΐιρεΓ-

Τδν δέ μή τήν ψυχήν δλην άποδιδό'/τα θεώ , μηδέ

πρδς τήν εκείνου κεκενωμένον άγάπην , εύρων δ της

κακίας τεχνίτης χειροΰται £αδίως λογισμοΐς πονη-

ροίς ύποσκελίζων , νΰν μέν βαρέα φαίνεσθαι ποιών

τά τής Γραφής έπιτάγματα , κα\ επαχθή τήν είς

τους αδελφούς θεραπείαν • νΰν δέ ϊταίρων είς άλα-

ΙΪ3Π1 οί ΓηδΙυηι οχίοΐϋΐ 30 ϊρδο ίη οοηβεΓνοδ οίϋείο, ΐ) ζονείαν χα\ τϋφον ά-' αυτής τής είς τους δμοδούλους

μ! βΙοΓίίΐιι αϊ) Ιιοηιίηίυυδ ςυχΐ'31, ει Ιιοηοι-ειη α

ΓΓαίιίυυδ εχϊ^αΐ, ϊΐαηαβ ίηΓκΙεΙίιιηι βεΐα ηηιοίβΐ ει

ρΓΧδίεΐ. Εΐοηίπι ίηϋϋεΐίδ εδί <μιί Ιιιιιηηηοδ μιο εο>

Ιεδίίΐιυδ ΙιοηοΓεδ νεηηΐυΓ, ηπειιΐίκΐιηοιίυηι ΙΙοηιίηιΐδ

ϊρδο αϋΐ'ΐώϊ άίείΐ : ι ΟυοιηοοΌ νοδ ει•εοΐθΓ6 ρο-

ΐο^Ιίδ, (|ΐιί ςίοι-ίίιΐη 3 νοϋίδ ίητίεεπι βεοίρίΐίδ εΐ

ΙιοηοΓεηι 3 Οεο βοΐο ηοη ςιΐ3βπΐί>> "? > ΟυβρΓορΙοΓ

8Ϊ ε1ΐ3ΐίΐ3δ 3 ϋεο .ήΚΊιι'μι, ηεεβδδυηι εδί ΐ(.Ίί(]ΐιη

εΐίβηι Ιιυίο βαΊικτεΓε, ει ΓΓβίβΓηυιη βηιοΓειη , εΐ

Ιεηίΐ3ΐϋηι εΐ ε,-ιικίοιειτι 308ςιιε (ϊειίοηε, ρεΓδενε-

Γ3ΐιΙί3ΐη εΐ 8ε(1υ1ίΐ3ΐβηι ίη ρΓεείοιίδ , οιηηεηιςυε ίη

βεηεΓβ νίηυιοηι. Ουοηίαιη βιιίειη (ΐυβηάο ηΐλζηίΐ

διακονία; , ώς τήν παρά τών ανθρώπων δόξαν ζητεΐν,

κα\ τιμήν παρά τών αδελφών έπαιτείν • κα\ ούτω τά

τών απίστων πραγματευόμενος κα\ ποιών. "Άπιστος

γάρ ό τάς άνθρωπίνας άντ\ τών ουρανίων θηρεύων

τιμάς, ώς αυτός πού φησιν ό Κύριος• € Πώς δύνα

σθε ύμεΐς πιστεύειν , δόξαν παρ' αλλήλων λαμβάνον

τες , καΙ τήν δόξαν τήν παρά τοΰ μόνου θεοΰ ού ζη-

τοΰντες; ι Αγάπης ουν ήμίν παρούσης τοΰ θεοΰ,

ανάγκη και τά λοιπά ταύτη συνέπεσθαι, χαΐ τδ φιλ-

άδελφον , τδ πράον , τδ άνυπόκριτον , τδ περί τάς

εύχάς διαρκές χα\ σπουδαΐον, κα\ απλώς πάσαν άρε-

τήν. 'βς δέ μεγάλου τοΰ κτήματος δντος, μεγάλων

"Ρι-ον. ιι,4, 5. "ίοβη. τ, ίί.
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βεΤ πόνων περ\ τήν κτήσιν, ού πρδς ίνδειξιν άνθρώ- Α εβί ροδδεδδΐο, ιηβξηίδ εΓιβηι 3(1 εαηι ί\οςυϊΐΌη(1.Ίπι

πων γινομίνων, άλλ' εις τδ άρέσαι θεψ τψ τά κρυ

πτά είδάτι. Τοις δε άγαπώσι τδν θεδν εΰκολος κα\

ήδΰς 6 «όνος τών εντολών , έλαφρδν χα\ έπέραστον

ήμ,ίν τδν αγώνα της πρδς εκείνον αγάπης ποιούσης.

Διδ καΛ 6 Πονηρδς πάντα αγωνίζεται τρόπον έκβαλεϊν

τδν τοϋ Κυρίου φόβον έκ τών ψυχών ημών , κα\ δια-

λΰσαι τήν πρδς εκείνον άγάπην ήδοναϊς παρανόμοις.

Δεινδς γάρ έστιν, εί ρ"αθυμοΰντας εΰροι τους φύλα

κας , κλέψαι καιρδν , κα\ έπεισελθεϊν τοις της αρε

τής πόνοις , γ.αί κατασπείραι τω σίτψ τά αύτοϋ ζι

ζάνια ■ λοιδορίαν, λέγω, τΰφον, κενοδοξίαν, τιμής έπι-

θυμίαν , καΐ τά λοιπά της κακίας δημιουργήματα.

Δει ουν έγρηγορέναι, κα\ τηρεϊν πάντοθεν τδν Έχθρδν,

όπως κάν προαβάλτ) τινά μηχανήν ύπ' άναισχυντίας,

131)ογΠ)ιι8 οριΐδ εβί : ηοη φιί 3(1 οδίεηΐβΐΐοηεηι

Ιιοηιϊηιιηι δυδεϊρ'ιιιηΐιΐΓ, νεηιηι 3ΐ1 ρίβεεηϋυηι Οεο,

ςυί οεειιΐΐβ ηον'ιΐ. Αΐηυϊ Ρειιιη 3ηΐ3ηΙ'ι1>ιΐδ Γβεϊΐίδ ει

]ππιηι1ιΐ8 β8ΐ ]β5ογ πιβινΙβΙοπιπι, εαπι Ιενε εί 8Γ3-

Ιιπιι ιιο1>ϊβ οοΓΐ:ιηιοη οίΐίρκιΐ οΐιηπίοδ βΓ(5» ϋειιηι.

ΟαβρΓορίβΓ ηιβίιΐδ οηιη'ι τβΐίοηβ οαηίβηάϊΐ ιιΐ ϋεϊ

ιηείιπη εχ ίηίπιίδ ιιοδίπδ βχρβίΐαι, εί αιηοΓοηι ϊη

ϋειιπι νοίιιρίαΐΐοιίδ ϋΐφΐϊπιίδ άΐδβοΐν&ΐ. Εηϊιηνετο

δΐιΐΛΐϋδ 851, δϊ ΐΟΓρεηΙβδ δοεοτάία ΐηνβηβπΐ ευδίο-

(1β8, ίιι ΐ':ΐ|ΐίεηιΐ3 ορροΓίαηϊΐΒίο, εί βεηδίιιι πινπιΐοη-

ιϋδ νΐιΊιιΐϊδ 1:ΐϋοπ1>ιΐδ, ηΐιμιε ϊηδεΓεηάΊδ ζίζ3ΐιϋδ

δυίδ ΙΐυιιιβηΙΟ : εοηνϊε'ιιιπι ιΐίεο, ίϊυΐιιηι, ϊπηιιοπι

ςΐοΐ'ϊηηι, Ιιοηοπβ ειιρΐϋίΐαΐεηι, εί βϋα νϊιϋ εΙΓεεία.

Ιΐίΐφκ: νΐ^ϋβΓο οροιΊεΐ, ει υικΠςυε ΐηϊηοίευηι 0&-

πρ'ιν άψασθαι τής ψυχής άποκρουσθήναι. Μνημο• Β ςβΓνβΓε, ιιΐ εΙί3Πΐδί ΓαΙ>ΓΪοαηι βΛηιονεπΙ .ιΐίφιαιιι

νεύετε ο: μοι συνεχώς κα\ τούτου , ότι Άβελ μέν

προσέφερε τψ Κυρίψ Ουσίαν άπδ τών πρωτοτόκων

προβάτων κα\ άπδ στεάτων Κάιν δε άπδ μεν τών

καρπών τής γής, άλλ' οΰκ άπδ τών προβάτων ι Κα\

έπεΐδε,ι φησ'ιν, ι ο θεδς ϊπ\ ταίς θυσίαις τοϋ *Α6ελ•

έπ\ δε τοις δώροις τοϋ Κάιν ού προσέσχεν. ι "Εστί

τοίνυν μαθεΐν έκ της ιστορίας, ώς εύάρεστον τψ Κυ

ρίψ πάν τδ μετά φόβου κα\ πίστεως, ού τδ πολυτελώς

άνευ αγάπης γινόμενον. Ουδέ γάρ Αβραάμ άλλως

ί&έξατο τήν εύλογίαν παρά τοΰ Μελχισεδέκ , άλλ' ή

τά; άτζαρχά,ς καΐ τά καίρια προσήνεγκε τψ Ιερεΐ τοϋ

θεον. Καίρια δέ λέγει κα\ άκροθίνια τών υπαρχόν

των , αυτήν τήν ψυχήν κα\ τδν νουν , κελεύων ήμΐν

ρΓΚ ϊηιρυάεηΐϊ» δυ3, βηιεςυβπι Βΐιιηιβηι αΐιϊη^αΐ,

εχευΐίηΐιΐΓ. Ηοε αυοο,ιιε Γι•εαυεηΙεΓ ϊη ηιριιιοπ.-υη

τενοεβίε, ουού Αϋεΐ αηϊίΐεηι οΐιΐιιΐίΐ ϋοιηϊηο δβεπ-

ίίείυηι άε ρπηιοβεηϊΐ'ΐδ ονΐυπι, εί ϋε 3(1ϊρ'ι1ηΐδ : ϋβίη

βιιίεπι εχ ΓηιεΙϊυΐΐδ αυ'κίεηι Ιειτκ, δειΐ ηοη εχ

ονϊ1)ϋδ. « Ει ΓεδροχίΙ, » ΐηςιιίΐ, < ϋευδ 3(1 νίεΐΐηιβδ

Λ1)ΐ•1, 3ΐ1 ιιιιιηεΐ'3 «ιιίειη ('β'ιιι ηοη ΑΚεηαΊΙ ". »

ΙςΊΐιΐΓ εχ ηίδΐ0ΓΪ3 8»εΓ3 ιϋίοΐΊ'ι: ΙίεεΙ ςυβπι αεεε-

ρΐιιιη δίΐ Βοηιίιιο οηιιιο π,ιιοιΐ οιιιη Ιϊιιιογο εί ΙϊιΙε

Γα, ηοη ηιιοα* δΐίηιρίιιοδε ηΐιςηιιε ε1)3ΓΪΐ3(ε. Νεηυο

εηίπι βΙίιεΓ ΑΙΐΓ.ιΙιαηι ΒοεερϊδδεΙ ίεηεϋίεϋοηεηι α

Με1ο1ιίδε(1εε, ηΐδί ρι-ϊηιίΐί»* ε( ρπΐ'είρπ.ι ουίιιϋκκεΐ

δ!»εεπ!οΐϊ ϋεί ". ΡταϊεΊρυη νεΓΟ (Ιίεΐΐ, εί ρηηιίΐίηβ

μή μικροπρεπώς θύειν τψ θεφ τάς αϊνέσεις κα\ τάς ηΐ3ηυ1)Ϊ3Γυηι, απίιιιηιιι ϊρδβη» εί ιηεηιεηι, (Ιυηι ρΓ3ε-

εϋ/ά:, μηδέ τά τυχόντα τώ Δεσπότη προσάγειν, άλλ'

ίϊ τι καίριον τής ψυχής , μάλλον §έ αυτήν τήν ολην

άνατιθέναι θεψ. Περ\ μέντοι *ών τής αρετής μερών,

ποίον κρεΐττον ήγεϊσθαι, κα\ πρδ τών άλλων έπιτη-

δεύειν , και ποίον τούτου δεύτερον , κα\ τά λοιπά

εφεξής , οΰκ έστιν ειπείν. "Αλλήλων γάρ ομοίως

έχονται , και δι' αλλήλων επί τήν κορυφήν τους χρωμέ-

νους άνάγουσιν. Ή μέν γάρ άπλότης τή υπακοή παρα-

ίίδωσιν • ή δέ υπακοή, τη πίστει • αΰτη δέ τή ελπίδι •

κα\ ή έλπΐ;,• τή δικαιοσύνη • κάκείνη , τή διακονία •

καΐ αΰτη, τή ταπεινότητι • παρά δέ ταύτης ή τραόττ^ς

παραλαμβάνεται• ή δέ, τή χαρά προσάγει • ή δέ χαρά,

τή αγάπη • εκείνη, τή ευχή; κα\ οΰτως αλλήλων έξηρ-

τημέναι, κα\ έξαρτήσασαι τδν έχόμενον , έπ' αυτήν

εϊρϊΐ ηοοϊδ ηοη δ0Γ(1ί(Ιε κηιτίΐίιηιχ ϋεο ΙβικΙβΙίοηεβ

εί ρΓεεεδ ; βε ηβηαβ Ποηιϊηο ηυχνΐβ οΠειτβ, δεο" δϊ

ςυ'κΙ ϊη ηιιϊι>ι:ι ρΐ'ΐιιιηι-ϊιιιη Ι'ιιο-ίι, ϊιιιο ϊρδηηι Ιοίιιιη

ϋεο εοηδεεΓβΓε. ΟίείεΓυηι ςιυε νίηυΐίδ ρηΓίεδ ρΓίε-

ΒΐηιιΓιυΐ'ϋδ εεηδεηάίε δϊηΐ, εί ηιιϊΐιιι» ρι ϊιιιο 3η1ε

»1ί3δ ϊηευηιΐιοκίιιιη δϊΐ, ει τεΙίςιΓίδ (1είιιεερ$, ϋίεί

ηοη ροΐεδί. Νιιηι νΪΓΐιιίεδ ίηΙεΓ δε εοηηεχχ δΐιηΐ ;

3ε ρεΓ δε Ίην'ιεοηι ευΐΙοΓεδ 3(1 ε3ειιπιεη εχΙοΙΙιιηΐ.

Εΐεηΐπι εΐηΊρ1ίεΊΐ3δ οίεύίεηΐίχ ΐΐ'ίκΐίι , οΐιειίΐεηιία

Οάεί : Ιιχο νείΌ βρει, εί δρεδ ]ιι$Ιϊ(Ίχ ; ]ιΐδΙϊΙΪ3 ηιί-

ΐιϊδίεπο, εί ηιίιιΐδίΟΓΪιιηι ΙιιιιηίΠΐηΐί ; 30 Ιιηε αιιίοιιι

εΐεηιειιΐΐβ ηδδΐιηιϊΙιΐΓ, ςιιχ ρηικίίο .ΐι1ιιιον(•ΐ ; £.ίιι-

(Ιίιιιπ ε1ΐ3ηΐ3ΐ! ; Ιιιιχ ρΓβοαίϊοηΐ : εί βίε 3 δε ϊηνϊεειη

ρεη(1οηΙ, εί δΐι1)1ϊηιεηι ειιηι ςιιϊ 3ρρειι$υ$ ηιΙΙωτρί.

άνάγουσι τοΰ ποθούμενου τήν κορυφήν , καθάπερ ρ ,ήΙ ϊρδίιιιι νεΠϊεεηι ορΟΙα; γοϊ νείηιηΐ, δϊευΐί εχ

απεναντίας ή πονηρία τους εαυτής φίλους, διά τών

οικείων αυτής μερών, έπ'ι τήν Ισχάτην κατάγει κα-

κ/αν. Δει δέ ημάς τή ευχή πλέον προσκαρτερείν •

οίον γάρ κορυφαίος τις τοϋ χοροΰ τών αρετών αΰτη

τυγχάνει , κα\ συνάπτει δι' άγιότητος μυστικής κα\

πνευματικής• ενεργείας κα\ διαθέσεως Αρρήτου θεώ

τδντή ευχή προσκαρτεροΰντα • δς ζέων τψπόθψ, κό

ρον της ευχής ούχ ευρίσκει • άε\ δέ τψ πόθψ τοϋ

άγαθοΰ ευρίσκεται, κατά τδ είρημένον• ι Οι τρώγον

τες με, Ετι πεινάσουσι ■ και οί πίνοντές με, ίτι διψή-

σουιι. > ΚαΧ άλλαχοΰ• ι'Εδωκας εϋφροσύνην είς τήν

καρδίαν μου. ι Κα\ ό Κύριος• ι Ή βασιλεία τών ού-

3ΐ1νεΓδ0 ΙΠΐρΓθ1)ίΐ3δ ίΙΙΐΓκ'Οδ 81108 ρ<Τ ρΓΟρΓΙΟΚ ρ»Γΐθδ

δΐΐ3δ :κΙ γχΙιίμικιιιι (Ν'ρΓϊπιίΐ ηπ] ιιίΐΐΛ ιιι. ΝιιΙιΊχ νεΓΟ

ηπιρΓιιΐδ (ΐΐ'ίΐΐϊιιιιϊ ϊηδίδίεηίΐιιιιι εδί : 5Ϊί|ΐιΊ(Ι('ΐιι Ιιχε

νοίιιΐϊ εΙιΟΓΪ ν'πΐιιίπιιι 3ηΙίδΙϊΐ3 ςιΐίηιίαιη εδί, εί ρη•

δΐιηειΊΐαΐεηι ;πτ;πι.ιιιι εί δρίπΐιΐϋίειη βεΐϊοηειη ει

ηΙΤεεΙαπι ίιιειιιιιτίΐΐιίίριιι, ϋεο (Όΐφΐιι^Ίι ειιηι ψύ ϊη

ρι•εεε ρεΓδενεΓ3ΐ ; ςυί (Ιεδϊιίεπο Γει•νεηβ, δ.ιΐίεΐηίειη

ρΓεεαΓιοηίδ ηοη ϊηνεηίΐ : ϊιιιο δειηρεΓ 3 Ιιοιιϊ 3ρρε-

ΙίΙιι εΟΓΓΪρϊΙιΐΓ ]ιιχΐ3 ϊ(1 φιοι! (ΙΐίΊΐιπι εδί : ι ί^ιιϊ

είΐιιιιΐ «κ•, ηιΙΙιυε εδίιπεηΐ, ει ςιιϊ Ιιίουηΐ ηιε, 3θΊιυο

δίΐίεηΐ Μ. ι Αίςιιε 3ϋοΊ : « Ι)οιΙΊ>ιί Ιίεΐίιΐ3ΐη ίη

εοηΐε ηιεο 3'. » Ει ΟοηΊΪηιΐδ, < Κρςηιιηι εοείοτυπι

" Οεη. ιν, 4, 5. " Οειι. χιν, 18 δηα• " Εοεϋ. χι,ιχ. 29. »• Ρδαΐ. ιν. 7.
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ΪΙ|ΙΓ3

(1ι.•ΜΙ|1ΓΓ ΪΜϊΐΙΐΙΙΙΙ 3ηίΠ1Ϊ3 ρΐ'Ι' ϋρίΐ'ίΙΙΙΙΙ) ! φΙΟ(1 681

3Γτ1κι1>ο 5οηιρϊ[6Πΐϊ ςβυιΐϋ, φΐο ΐιιηο ΙϊαεηΙιΐΓ »αη-

(Ιιιπιιιι 31)111106.

Ι^ϊΙιιγ φίοιπαπι (ΙεεΙαΓαΙυηι 6δΙ ςυίδ κϊι ρΐείβΐιβ

δεορυβ, (|υβιη ϋδ ρι-οροδίΐυπι 6886 εοιινεηΐΐ, ηυϊ

)><•ο ε1ΐ3Γ3Πΐ ϊηδίίΐυιιιιΐ νϊκπιι, ψκο ο-δΐ αηίηκκ ριιτ-

βΙΐΙΪΟ, 01 8ρίΓίΙϋ3 531101Ϊ ρβΓ 1)0110111111 ΟρβΠΙΠ) ρΓΟ-

ΓοοΙϋηι ΐηΙΐ3ΐ)ίΐ3ΐΊο : φΐίδο,υβ νβδίπιιη 3ΐιϊηΐ3 60 <|'ΐο

(Ιειηοιίδίηΐυηι 661 ιηοϋο ρπΓραπιΐ.ι, 3ε κΊΌιία

βιηοΓε άίνίηο, ίΐα δείρδυηι ρι-εείυιΐδ εΐ ]β]ιιπϋ$

Ιι\ιι1;ιΐ, ιιιυιιιοι ε]υ8 ιριί 3(1 3$ϋϊι1υβ ογμικΙιιιιι εο-

1ιογ(31ιιγ, ει 3(1 ηοη $ε§ηίΐ6Γ ηςοικίιιηι. Είειιϊηι

8(:(Ιιιϋΐ35 ίιι ρΓεο3ΐίοηε, ιιΐ3@ιι:ι ιιοΐιϊδ ΐ3η$ϊΙιΐΓ : <1υη-

13X31 ίηίοηία ει τεεΐ3 εοηβεϊεηΐίΐ ΓβεϊβΙ Ιιοε α,υϊδ-

νοδ 681 ". » Κεβηυπι αρροΐΐαν'ιΐ §3ΐκ1ΐιιιιι Α ρανών Εντδς υμών έστι. Βασιλείαν δέ τήν &νο)θεν

ταϊς ψυχαϊς διά του Πνεύματος Εγγινομένην εϋφρο-

σύνην Εκάλεσεν , ήτις Εστίν ά|5|ία6ών τής αιωνίου

χαράς , ής άπολαύσουσι τότε αϊ των αγίων ψυχαί.

ΈπεΙ τοίνυν δέδειχται, τ£ς 6 τής ευσέβεια; σχοπδς,

8ν χρή προκεϊσθαι τοις τδν θεοφιλή βίον αίρουμένοις,

Βς Εστι ψυχής καθαρισμός , κα\ τοΰ Πνεύματος δι"

Εργων αγαθών προκοπής ένοίκησις • Εκαστος υμών

κατά τον άποδειχθέντα τρόπον παρασκευάσας την

ψυχήν, κα\ μεστήν θείου ποιήσας έρωτος, ούτως ά-ο-

δότω εαυτόν ταΐς εύχαϊς κα\ νηστείαις, μεμνημένος

τοΰ παρακαλούντος , τδ αδιαλείπτως προσεύχεσθαι,

κα\ μη Εκκακεϊν. Ή γαρ περ\ τήν εύχήν σπουδή,

μεγάλα ήμΐν χαρίζεται ■ μόνον συντόνω καΐ ορθή

συνειδήσει τοΰτο ποιοίτω έκαστος, μηδαμοΰ κατά τήν

φΐο ; ιιιΐδφίαιιι εο§ϊΐ3ΐΊουε δροιιΐβ είι•ειιηΐΥ3;;3η3, β οιάνοιαν εκουσίως περιπλανώμενος • μηδέ ώσπερ ύι

ηεφίε υΐ ηεεεδδ'ιΐ3ΐε εχοηιιηι ιΐεΐιίΐυιη εχδοΐνεηδ,

86(1 3πίιηϊ (Κ'ί,κΙΐ'πιπη αίφΐε 3ΐτΐ0Γ6ΐιι εοηιρ1ειΐ8.

8ιΐ8ί[εΓ6ΐ εΐϊβιη Ποηιίηιΐδ ϊρββ ρείεηΐϊΐιυδ, ηυοιηυάΌ

ρΐΥΐ'αηιΙιπ δίΐ, ]υχΐ3 ίά φΐοί ιΓιιΊιιηι 681: (}υϊ ρΓ6-

εειη ύ3ΐ ρΓβεαηΐϊ. Ι^ϊΙιιγ ει ρείεΐ'β οροΠεΙ, εΐ βε'ΐΓβ

ευηι φΐ'ι ίη ρΓ6ε3ΐίοιιβ, φΐα; Ι3ΐι1ί ηιοηιειιΓι ε8ΐ,

ρεΓ86νβΓ3ΐ, 1113311ο δΐυάίο ιιΐίΐ^ικκιιιβ νΐπυηι εοη-

Ιεηΐϊοηε, εεΠ3ηιεη δΐιϋΪΓβ. βυοη'οιη νίιίπηι ίηβΐ-

(1Ϊ3ΐιΐΓ εμίδηιοιϋ ροιίδδΐιιιιιιιι , ιικιΜιριε δΙυάΊυηι

Ιιοηεδίί α,υαίΓβηδ ενεΝει-β. Ηίηε εοι•ροπδ ει βηίπιΐ

1ιι1)ΐ•8, ϊιχίε ιιιο1Γιΐϊ3, 61 ίηευπ3 61 ηεςΓΐ£εηΓΐ3, εΐ

ΓΧ16Γ3, φΐΊΙιιιχ ηιιΊηκ» ρι-ο(Γΐ£3ΐιΐΓ, ρεΓ ρ3Γΐεδ ιΐίΐϋ-

ρΐ3, ει 3(1 ΙιοδΙεπι δαιιιη ΐΓ3ηδΓυ§3. Οιιηιηοΐ^ιοιη

ρ.ΊΓ 681 πιΐίοηοηι, Ιηιιΐ|π:\ιιι ρηκίί'ΐιίοιι ςυυοτηβίο-

ΐ'οιιι, 3ΐι"ιιιΐ;« ρι•;υδί(1ει•ο, ιιΐ ίρδαιη εοιιιρ3ΓεΙ &ά

ΓβεΙβ ικινϊ^ίΐιιιΐιιπι, εΐ αρρείΐβικίαπι :κ1 ροι Ιπιιι ςυί

δΐίΓδυΐιΐ εδί ; εΐ εβηκίεπι ίηΙε§Γ3ΐη ι-ευΊΙβΙ ϋεο, ηυϊ

(ίϋεϊ εοπιηιϊβίΐ εΐ τερείίΐ. Ρογγο ρΓ3;ρθδϊΙθ8 πικι

ορϊΙυΐ3π Ιιιιίο ιΐεεβΐ, βΐηυε οπιπί δίικίίο ει ; » 1 1 1 1 1 ο —

ιιϊΐίοικ: ρι•(:(:3ΐιΐ ίδ ειιρ'κϋΐβίειιι ίη ρι-οροδίΐο δυο

3ΐεΓ6. Είβηίιη εοπιπι ηαϊ νεΓε ρΓεοβηΐιιτ νΪΓΐιιΐιιηι

ίπιείιΐδ ίηΐεΐΐϊ^ειιΐϊϋιΐδ Οδίειίδΐΐδ, ηοιι ϋδ ιηο.ΐο ηιιϊ

ρΓΟ^Γεδδϊ Ι'ιιεπηΙ, δθ(1 εΐ ϊηΓΛίιΓιΙιιΐδ ηιΙΙιιιο, ει <Ιί-

βείρΐϊηχ ε^εηΐϊΐΐϋδ υΐΠϊδ εχδϊδίίΐ, άιιιη ίρδΟδ 3ά 63

ηικε ν'κίεηΐ ίηιίίαικίβ εοηεϊΐ3ΐ. (:π:ΐεπιιη ρυτχ :ιο

δίηεεί'Χ ρΓοοαίίυιιίδ Γηιείιΐδ 68ΐ,δίηιρ1ϊεΐΐ33,ε1ΐ3Γίΐ3δ,

1ιυπιϊ1ϊΐ3δ, ιοΙεΐ'3ΐιΓΐ3, ΐηιιοεεηΙΪ3 : ;»1ϊ :κ] ιιο ε]ιΐδηιο-

ι!ί. (|ΐι;ι: χΙεΓηίδ Γηιείίουδ 3ηΐβευηΐ, ρεΓ δίικίίοδϊ

ανάγκης άκούσιον χρίος άποδιδοϋς, άλλ' Ερωτα κα\

πόθον άποηληρών τής ψυχής. Δώσει δε κα\ αύτδς ό

Κύριος τοις αϊτοϋσιν δπως εϋχειθαι δει, κατά τδ εΐ-

ρημένον • Ό διδοΰς εύχήν τώ εύχομένω. ΔεΓ ουν

αίτεΐν , καΐ είδίναι τδν τή ευχή προσκαρτεροΰντα

πράγματι τοσούτψ , μετά πολλής σπουδής κα'ι δυνά

μεως έναθλεϊν τφ αγώγι. Έπε\ μάλιστα ή κακία

τοις τοιούτοις έφεδρεύει, πάντοθεν ζητοΰσα περιτρέ-

ψαι τήν σπουδήν. Εκείθεν άνεσις σώματος κα\ ψυ

χής • εντεύθεν μαλακία, καΐ άκηδία, κα\ ολιγωρία,

χα\ τά λοιπά, δι' ών άπόλλυται ψυχή κατά μέρος άρ-

παζομένη, κα\ αυτομολούσα πρδς τδν έχθρδν αυτής.

Χρή ουν έφεστάναι τι) ψυχή καθάπερ σοφδν κυβερ-

νήτην τον λογισμδν , παρασκευάζοντα εύθυπλοεϊν

πρδς τδν άνω λιμένα , κα\ τήν ψυχήν άκέραιον απο

δίδοντα τώ πιστεύσαντι θεώ. Κα\ τους προεστώτας

δέ χρή συναντιλαμβίνειν τψ τοιούτφ , καΐ διά πάσης

σπουδής και νουθεσίας τρέφειν τήν περί τό προκεί-

μενον τού ευχόμενου έπιθυμίαν. Τών γάρ δντως ευ

χόμενων ό καρπδς τών αρετών τοις συνιοϋσιν έζιδει-

κνύ μένος , ού τώ προκόψαντι μόνΐ;) , άλλα κα\ τοΓς

Ετι νηπίοις χαΧ δεομένοις διδασκαλίας , χρήσιμος γί

νεται, ■προ-ζρίτΐω'ί αυτούς εις μίμησιν ών όρώσι. Καρ-

πδς δ' ειλικρινούς ευχής άπλότη; , αγάπη , ταπει

νοφροσύνη , καρτερία, ακακία, χα\ τά τοιαύτα, 4

πρδ τών αΙωνίων καρπών , παρά τδν βίον ό τοΰ

σπουδαίου .... Ενταύθα βλαστάνει. Τούτοις ευχή καλ

λωπίζεται τοις καρποΐς • άποροΰσα δε τούτων , μά-

\ϊϋιιιι... Ιιϊε ριιΙ1υΐ3ΐ)1. ΙΙίδεβ Γπιείίϋυδ ϋεεοΓ3ΐυΓ β ταιον Εχει πόνον • καΐ ούκ αυτή μόνον, άλλα κα'ι πάσα

ΡΓ6031Ϊ0 : (]ΐιί 1)118 81 (1ι'δΐίΐιι;ιΙιι|•, ϊιιβικίιι δΐιιιιϊΐ

ΙαΙιΟΓΟΓΠ ; ηεςυε ϊρδ3 (Ιιιηΐιιχπΐ, βιίΙ οΐίαιη οιηιιίδ

ρ1ΐΊ1θ8θρ1ΐΪ86 νΪ3 εΐ Γ31Ϊ0, (]ΙΙ3! §1:1111011 Ι|31)(:1 (•]ΐ!δ-

ΐηοίΓΐ , ]ΐ15ΐίΙΚΪ! Γ63ρ86 εδί 861111(3 (Ί 3(1 Γ(•ι Ιιιΐιΐ

ιΙίγΊι εχϊΐιιπι ; Ιιίδ 3ΐι(εηι ρπν.ιο, ηοηιεη ίιιηιιο

Γε1ίικ|ΐιίΙιΐΓ. Εεςαίδ εδί ιΐδΐΐϋ νϊΐίβ εχειιΐΐχ, ηίδϊ

ίπιείυβ 3(1δίηΙ, ηυοπιπι @Γ31Ϊ3 ΙβοοΓεδ 6χαηΙΙ;ι\ίΙ

38Γΐευΐ3 ? Ουοί Ιιΐι-πιηι εδί ](φΐηϋ εΐ θΓ3ΐϊοηϊδ εΐ

ρετνίβϋϋ, δι ρ3χ εΐ (,μικΙϊιιιμ ει ε1)3Γϊΐ33, εΐ Γείίηιιϊ

ΙΥϋεΙυδ ρΓ3ΐΪ3> δρίΐ'ϊΐιΐδ ηοη ικίΓικτΐιιΐ ? φΙ3ρΐ'0ρΐ6Γ

ΐ3ΐ)0Γεδ }ε]υηϋ εΐ θΓ3ΐΐοηίδ 61 ε.τΙεΓοπιη» ορεηιιη,

ευηι ηιυ1ΐ3 ]υευικ1ΐΐ3ΐε ει εΐιαί'ϊΐαίο οι $ρε εοηδϊ-

φιλοσοφίας όδδς τοιαύτην μέν Εχουσα βλάστην, δικαιο

σύνης δντως Εστίν όδδς , κα\ πρδς όρθδν άγει τέλος •

τούτων δέ έστερημένη , χενδν δνομα καταλείπεται.

Τί δφελος αμπέλου πεπονημένης, καρπών μή παρ

όντων, ών Ενεκα ό γεωργδς τδν πόνον ύπέμεινε ; Τί

κέρδος νηστείας κα\ προσευχής χαΐ αγρυπνίας, εΐ-

ρήνης απούσης κα\ χαράς κα\ αγάπης , καΐ τών λοι

πών τής τού Πνεύματος χάριτος καρπών ; Δει ουν

τους μΕν πόνους τής νηστείας κα\ τής ευχής και τών

λοιπών Εργων μετά πολλής ηδονής και αγάπης καΐ

ελπίδος ύφίστασθαι ■ τά δε άνθη τών πόνων και τους

καρπούς, τή τού Πνεύματος είναι πιστεύειν ενεργείς.

••Ι,υο. χνιι, 21.
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ίΐβΓβ εοηνεηϊΐ. ΡΙοΓβΒ νετο Ιαίιοιυηι ει ίϊηείυδ, Α δρίηΐιΐδ δβηείίδδίηιϊ ορει•3ΐΙοηε ίΐΐεδδε ετεαεη»

άιιιη 051.

Εί δ' αν Ιαυτώ τις λογίζοιτο ταύτα , χα\ τδ πάν

άνατιθείη τοις πόνοις , άντ\ των ακήρατων εκείνων

καρπών , αλαζονείας τώ τοιούτω φρόνημα φύεται.

Διδ χρή τους μέν υπέρ της αρετής αγώνας μεθ' ηδο

νής ύπομένειν ■ την δε λύτρωσιν τής ψυχής, έχ τών

■χαθών τφ θεώ άνατιθέναι ■ ώς άν ούτω κρείττων

εαυτής ή ψυχή γενομένη, χα\ τής τοΰ Έχθροΰ δυνα-

τωτάτης κακίας , οίκητήριον άγαθδν έαυτήν παρέξει

τω προσχυνητώ χα\ άγίω Πνεϋματι, παρ* ο\> τήν

άθάνατον τοΰ Χρίστου λαβοΰσα είρήνην , συνάπτεται

δι' αυτής, χα\ προσκολλάται τφ Κυρίω. Εί δέ τίνες

μήπω τδν τής άκρα; ευχής τόνον έχοντες , μηδέ τήν

όφειλομένην τφ πράγματι σπουδήν τε καΐ δύναμιν,

άπολιμπάνονται ταύτης τής αρετής, έν τοις άλλοις

Οιιοιΐ βί φΓΐ3 Ιιχε $ίΙ)Ί ίρδί ίπιρυΐανβηΐ, ει οηιιιϊ.ι

Ι;ι1ιοι•Πιιΐ5 δΐιίδ ΙπυπεπΙ, νίεε ΚΐβΓηοπιΠΊ ΓηιεΙυυηι

ίΐίοπιιη, βΓΓο^αηΐϊχ ερίπΐυδ Ιιιιϊι• Ιιοιηίιιί ϊηδεπίιΐΓ.

ΙιΙπγοο <>!> νϊπυΐοηι δυδεερίβ εεΝβπιίικι πιπί ]ιιευη-

(1:131ο ρ.ΐΓ 081 βιΐδΙίηεΓε, εί αηίηιΐ Γιυεπιΐίοηεηι »1)

βΠεεΙίϋιΐδ 1)οο αεεερίαιη Γειτε, πι βίε αηϊηια βεηιεί-

ΐρβα πιεΙίοΓ εΟεεί», εί ροΐεηΐίδβίσιί ηοβίίδ ηι.ιΐίιίβ

δΐιρβΓΪΟΓ, ιΙοΜίίείΓιιιηι 1>οηυιη ρΓ3βΙιβ3ΐ βε .ίιΙοπιιηΙο

83ηεΐθί]υε δρίπΐυί, 3 φιο ϊιιιηιοιΊαΙί ('Ιπϊβΐί ραεβ

ηιτορία εοριιΙαΙιΐΓ ρ?Γ εηιιι, 81 α^ςΙυΙϊηαΙυΓ ϋο-

Γ-ίιιο. ()ιιο<Ι 8Ϊ ΐ|ΐιϊιΙ:ιηι, φιί ηοιιιΐιιιιι ρειΊεεΙίβ ρΓβ-

οηΐίοηίδ νίβΟΓβιτι (εηεηΐ , ηεςιιε (ΙοΙηΙιιιιι ηυίε

ηε^οΐϊο 6ΐιΐ(1ίυιτι, βΐ νίηι ουίίηεηΐ, ρτίναί ϊ βιιπι Ιιηε

τίιΊιιΐε ; ίη εβείεηδ εοηιρ1ο3ηΐ οηεϋίεηΐίβπι, ρι•ο

πληρούτωσαν τήν ύπακοήν, χατά δύναμιν διακονούν- Β νίπϋιιβ ιηίιιϊδίΓβηΙββ, βίβεπίβι- ορεΜηΙεδ, δβάΊιΙο

τες, προθύμως εργαζόμενοι, σπουδαίως θεραπεύοντες

μεθ' ηδονής , μη έπ\ μισθφ τινι, μηδέ τής ανθρωπι

νής δόξης ένεκα, μηδέ ώς άλλοτρίοις σώμασι καΐ ψυ-

χαΐς ΰπηρετούμενΛ , άλλ' ώς Χριστού δούλοις, ώς

ήμετέροις σπλάγχνοις, καθαρδν ημών κα\ άδολον τδ

έργον άποφανθϊ) τψ Κυρίω. Προφασιζέσθω δέ μηδε\ς

άδυναμίαν εις τήν τών καλών Ιργοιν σπουδήν • ουδέν

γαρ δ θεδς αδύνατον έπιτάττει• ι "Ος έάν, ι φησ\, « πο-

τίση ποτήριον ψυχρού είς βνομα μαθητού, αμήν λέγω

ύμΐν, οΰ μή άπολέση τδν μισθδν αυτού. > Τί τής εν

τολής ταύτης εύχερέστερον ; κα\ 6 μισθδς τοΰ ευ

χερούς ϊργου , επουράνιος. ΚαΙ πάλιν ■ ί Έφ' ένΐ

τούτων έποιήσατε, έμο\ έποιήσατε.ι Τδ μέν έπίταγμα

μικρόν τδ δέ τής υπακοής κέρδος , πολύ. "Ωστε ού-

οιιιη νο1ιιρΐ3ΐε ειιΐΐιιιη ϊηιρεηάειιίεδ, ιιοιι οΐ) ιιιργ-

εεάεαι υΐίαιη, ηεςιιε 1ιιιιιιαιι;Β ςΐοη.υ ε3ΐΐ83, ηεηυε

ιιΐ 3ΐίεηί8 ιιοι ροπυιΐδ ει βηίηιίδ ίη$εΓνίεηΙεδ, εεά

Ιηιιφιιιιη Οηι-ίδΙί δεη-ίδ, εί ηοβίΓΪδ νίδεεπίηΐδ, ιιΐ

ριιππη εί Γι "ΐιιιΐϊδ εχρεΓ8 ορυ3 ηοδίπιιη Οοπιϊηο

ραΐοηΐ. Νεηιο βιιΐοηι ϊιιιΙιεείΙΙίΐαίειη ρΓΧΐεΐ3ΐ Λά

ΙιοηοδΙ.ιΐΊΐηι ίκΊίοιιηηι δΐιΐιΐίιιπι. ΝΠνίΙ ιιιιϊιη Πεα$

ρπεεϊρϊΐ, ιμιοϋ ΓιεΓΪ ιιοιι ρθ88ΪΙ; ςυϊρρβ ειιιη (Ιίιΐίΐΐ :

ι δι ιριίί ρΓχΙιιιεί'ϊΙ ροοιιΐιιιιι Άψκβ ίήξ'ιάχ ίη ηοιήίηβ

(Ι'ΐΜ-ΊριιΙϊ, βηιεη ϋϊεο νο1)Ϊ8, ιιοιι 3ΐηί(ΐεΐ ηιεΓεειΙβιτι

5ΐι;ιιιι •!. ι Οιι'ιι] Ιιοε ιικπκ1;ιΐο Γαεΐ1ίυ8 ? Αίςυϊ ιιιοΐ'-

εβ8 ιηιϊι Ιενίδ εί εχρεύϊΐίβ ορειτο, εαείεβί'ιβ εβί. Εί

τιΐΓ8ΐΐ3 : ι Οιΐ3ηι1ία ΓϋείβΙΪΒ ιιιι'ι ιΐο 1ιΪ8, ιιιίΐιϊ Γεεϊ-

8ΐί8 **. > ϋ ιι μ « 1 1 1 1 1 ςυίάεπι εχί$ιιιιηι 881 ; οΐιίεπιρε-

δέν υπέρ δύναμιν άπαιτεϊ • άλλα κδν μικρδν , κάν Ο ταιιΐϊοε νεΓΟ ςυίεβίυδ ίη^εηδ. ΟυβΓε ηίΐιϊΐ ρΓίείεΓ

μέγα ποιτ^ς, επεταί σοι κατά τήν προαίρεσιν ό μισθός.

Έάν μέν γάρ είς δνομα κα\ φΐβον θεού, λαμπρά κα\

αναφαίρετος ήλθεν ή δωρεά ■ έάν δέ εις έπίδειξιν,

δίκουσον όμνύντος αυτού τού Κυρίου • ι Αμήν λέγω

ύμΐν , άπέχουσι τδν μισθδν αυτών, ι "Ινα δέ μή τις

τούτο πάθη , παραγγέλλει τοις μαθηταΐς , καΐ δι'

εκείνων ήμΐν ιΒλέπετε μή ποιήσητε τήν έλεημοσύνην

υμών, ή τήν εϋχήν , ή τήν νηστείαν, Ιμπροσθεν τών

ανθρώπων ■ εί δέ μή γε, μισθδν ούκ έχετε ιζαρίί τφ

Πατρ'ι υμών, τω έν τοις οΰρανοΐς. ι Αύτώ δόξα είς

τους αιώνας. Αμήν.

νΪΓ08 εχροβειί. Ύεπιπι δίνε ρβι-νυηι, δίνε πΜςηυηι

ςιιϊιΐ Γ3εΪ38, δεςυίΙϋΓ Ιε ηιεΓεεδ εχ ρΓοροδίΐο. Νβπι

8Ϊ ίη ηοηιϊιιε <;1 ΙίιηοΓε Ι)οί Π;ιΐ, ίΐΐιιιΐ ε( ιμιοιΐ ρΐ'ίρ'ι

ηοη ροδδίΐ ιΐοηιιιιι νειιίΐ ; δίη πιιίοιιι :η1 08(εηΐ3-

Ιίοηειη, ;πκ1ϊ ]ιιγ;ιιιιοιιι ίρβυιη ΙΚιιιιϊιιιιιη : ι Απιεη

ά'κο νοϋίδ, τεεερεπιηΐ ηιεί'οειίοιη βιοιη ". » ίβη»

ηβ ςικδ Ιιοε εχρεΓΪ3ΐϋΓ, ρπεοίρίΐ ϋΊδείριιϋδ, ει ρει•

ίΐΐοδ ηοΐϊίδ " : ι Υίϋείε ηε ε1εεπιοδγηαιη νε8(Γ3ηι,

ίπιΐ ρΓειιεδ 3ΐιΐ ]ε]ιιηίυπι Γβε'οιίδ οοταιη Ιιοπιίιιίΐκΐδ :

ηϋοιμι'ιιι ηιοΐ'ί•ε(]('ΐιι ηοη 1ΐ3ΐ)ε1)ί(ίδ :ιριι<1 ΡαίΓεηι

νεΜίπιηι, (ριί ίη εο3ΐίδ εδί. • Ηιιίε ςίθΓΪ3 ίη δχειιΐη.

Ληιεη.

»' ΜαίΙΙι. χ, 42 ; Μακ. ιχ, 40. Μ ΜαΙίΙι. χχν, 40. " Μαίιΐι. νι, 2, 5.
' ίυίι).
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΧΘΟΜΕΝΟΥΣ ΤΑΙΣ ΕΠΙΤΙΜΗΣΕΣΙ.

ΕΐϋδΒΕΜ

ΑϋΥΕΚδυδ ΕΟδ Ουί ΟΑδΉΟΑΤΙΟΝΕδ ^6ΚΕ ΓΕΚϋΝΤ.

{Οοηϋαηο ΗοτνβΙο ΙηΙβΓρΓβΙβ.)

86ΓΙΤΙ0 06Ϊ 30 Γ31Ϊ0 νβΓβ (1ϊνίη3 Γ08 051 01 830Γ3,

οχϊηιϊα ροδδεδδίο, ηοπ βϋυηϋβ ηιΐιιαία, βεά ο.πιι

ιΐΊΐιιτα οοιηπιϊ&ΐα, Ιιοπιίηί πιιιηιΐδ ρι-οΓιΟδ'ΐδδ'ιπιιιηι

;ι1) ορΐύοβ ϊη ι-ιιιιι ΰεδεεικίεηβ. Ιΐ3ι]ΐιο εΐ 3(1 ΒΪιηΐΙί-

ΐικίίικίΐιι ϋεί Πεπ ιΐίπΐυι•. Είβηϊπι Ιιοο εΐίαιη αϊ)

»1ϋδ αηίιηαηΐίΐηΐδ ΰίΟΌη, εΐ (Ιϊνϊηα ([ΐιαύαιιι ρΓΧΓΟ-

^»(ίνα ρεεαΙίαηΐεΓ ίηδϊβΐιίιιιι•, ναΙαΊ: ηΐίοφιϊ αΐϋβ

ϊη η,ΊιιΐΒ ιηαβηα πιπί ρεεικΓώυδ εοπιηιιιηίθ3ΐίοηο

ρι-χάΊΐιΐδ. Ν:ιιη οειιίοπιιιι Γΐ£ΐΐΓ3, βΐ ΟΟΓρυπδ οοηι-

ροβίιϊο, εοΓυπιςυο ει ςιιοε :ιιΙ ειιίεπι εχδίαηΐ, ει ϊη

νεηΐΓβ ΙαΙίιβηΙ, ΙιοιιΓιικίπ ηοιι ιιουίΐίίαιιΐ : ηιιβηϋο-

ψιϊιΐοηι εΐ ΙειτβδίΓΟδ, βΐ αςυαίϋοδ, ει νοίιιοΐ'βδ, ει

οηιιΐθδ (Ιεηίο,αε αηίιηαηΐεβ ϋίοπιιιι ρϊΠκίρβδ εβΓ-

ΙΙΛΙΐΐΜΓ. ΙΙΟΟ νι.ΊΌ ρϊίΐΙΠρίΜΙΙ ΟΙΙΙΙΐίΐΙΙΙΙ ΓηΟΪΙ, 01 1)011-

Ιΐ55ίιιιιιιιι ιΐοηιοιίδίπιΐ : φΐο εορϊο$ε ϋειίδ ο"ιΐ3ΐυ5

ΐ']ιΐ5 ραιιίπιη ηοίηδ ίηιρει-ΙίνίΙ, ϊη ρήαιίδ ιιΐ ίϋιιπι

ίιιίικ'ίπηιπ•, εΐ 3£ηοδεαπιυδ δοηιιοηοιιι δβπηοηϊδ αε

ΐ'ίΐΐϊυιιΪ5 ΙίΐΓ^ίιοΐΌΐη, οι Γε1ί£Ϊοδε δΟΓνϊαιιιιΐδ ει ςιιΐ

Ι3ΐη Ιιειιο ηθ8 8υα ίρδίυδ ί,τίΐΐί» εχοτηανοπί. δοΐ1-

11)0110 Γ3ΐΊθηθ(]ΙΙΟ ΙΙ05 ΙΟΙΙζΟ ΟΟΓρΟΓΟ ΪΠΐΙΐΟΟίΙΙίΟΙ'βδ,

ΓΟΠίΟΓβδ ΓθΠΪΟΠΐ)11δ 6X8181111111$, 61 01111)13 δΟΓνίΙυΙΪ

ηιαηεϊραπιυδ, ;«• ιίδυϊ ιιθ5ΐΐ'ο]ιιυοιιιυ5 ουβοευικί.ιΐ'ο.

Κα ΐ3ΐΐΓ0δ (Ιοηιαηιιΐδ, ει }υ^ο Μΐ1>]ίι:ίιιιιΐ5, Ιοιταιιι-

<μιβ 3Γ01ΓΪ8 ρΓΟδοΐικΙεΓΟ βρμαιαιηυβ, αο εεΙβΓεηι

οςυαηι Γι•οιιΪ8 οοιηρπιηεηΐεδ οοεάίεηΐεηι Ιια1)6ΐιιυ8,

ει Ιαπίιιιιι αβίηυιη Γιΐίΐίΐηιβ οοηιροΐίοιιΐοδ Γαοΐηιιΐδ

οεΙοποΓβαι, άυτΒδηυβ πιυΐαδ νβηϊοαίβ Ιι•3ΐιει•β οηε-

ΐ'αηυβ 1)α]υΐ3Γ0 1:031111115 ; ε1ορ1ΐ3ΐιΐθΓθΐη νεΓΟ εϋυ-

βαηι οβτροπδ ιιιοΐεηι, 3ο οαηιοίοπιιη ιηαςηίΐυϋίηειη

αιΐ ϊιΐ (ΐιιοιΐ ρΐαεεί Γαοΐΐϊ αιΐο Ιι-αάυείηιυδ. Ηίηο

βΐϊαηι ηιαπ8 ρι•οΓιιικ1ιιιιι ΐΐ';ψοϊιιιιΐ5, ει εχίξυο Ιϊ^ηο

13110110 ^Ιΐ1ιεπιαΐιΙ(1 ρεΐ3£ΙΙ8 ίΐ11ΙΙΙ(ΊΐΛ(1111 Ι(15ΐΓ3Ι11(Ι5,

ει οο,ηι ίιίηοπδ Ϊ11ϊιΐ5 ΐηοΊεΐουδ βηιοιίδ ε ευηδροοία

Ιειτχ 3ΐ)ϋιηυ8, εοΒίοδίΐυιΐδ δΪ8ΐιϊδ Ιιιΐο ρπ)&είδοϊ-

ΙΙΙΙΙΓ, 30 1131113 03 ΙΜΚ <■ ίίιτ ΓβοΐΙ, οι βίεΐΐα Μα(;ΐ

(Ιιιοοίκιιπυι•. Οοείί ααίειη ΙαΐϊΙυαΜηοδ ει οοηΓοπηα-

Γιοιιοδ ΓοροιΊχ δΐιιιΐ, 81 δίοΐίαπιιιι ηιιιΐΐϊίικίο, οΐ (μια

(1ϋ*ςυβδίι π^ηϊΐυιΐϊηο, ςυοο,υβ ίηΐεπταΙΙο, Κβηι-

ςιιβ Ιαηχ 0{υη, ει ςιιϊιΐ βοΐί βοοΐϋβΐ, ςυου" ιεπϊβ

ςιιϊΙ>υ.δ<ΐ3ΐιι Ιοπιροπουδ Γ3άίυηι 3ΐ)8θοη(ΐ3ΐ ; ]3Πΐ

νοΓΟ (1ε 18ΓΓ3 ςυοςοβ εοπιηιοΐβ ρΐιϊίοδορίιαιηιιι-,

«,11111110 031 αϊ ηαίιΐΓϊΙίυιΐδ δοΐαΐα Γιπηαηιεηΐϊδ ίρδα-

Α θείον αληθώς χα\ Ιερδν χρήμα ό λόγος θεοΰ, χτήμα

έξαίρετον, οΟχ Λλλοθεν προβγενόμενον, άλλα συγχε-

χραμένον τη φόιει, άνΟρώττι-) βώρον τιμιώτατον

πάρα τοΰ δημιουργήιαντος εις αύτδν έλθόν. Διδ χαΐ

χαΟ' όμοίωσιν θεοΰ γεγενήσθαι λέγεται. Τοϋτφ γοΰν

Εχει χαΐ προς τα άλλα ζώα τήν διοιφοράν, χα\ τψ

θεοειδεΐ πλεονεκτήματι ίδιαζίντως χαρακτηρίζεται,

σφίδρα τοις άλλοις πολλήν Ιχων τήν κοινωνίαν προς

τα βοσκή ματα. "Οφθαλμών γαρ τύπος, κα\ σαρκών

διάπλασις, τών τε ΙπΙ τής επιφανείας, κα\ τών έν

γαιττρί κρυπτομένων , οΰ σεμνΰνει τδν άνθρωπον ■

επειδή κα\ έν χερσαίοις, καΐ ένύδροις , καΊ πτηνοΐς,

και πάσιν απλώς ζώοις ή εκείνων μετουσία βλέπεται.

Τοΰτο δε ήγεμίνα τών πάντων ποιεί, κα\ μακαριστδν

άποδείκνυσιν • δπερ θεδς Εχων πλουσίως, δλίγον ήμϊν

έχαρίσατο, ίνα πρώτον εκείνον βλέπωμεν, κα\ γνω-

ρίζωμεν λδγον τοΰ λδγου δοτήρα, κα\ λατρεϋωμεν τψ

ούτως ήμ2ς καλώς τή ίδια κατακοσμήσαντι χαριτι.

Δια λίγους ίσχυομεν τών Ισχυρών πλέον ασθενείς 6ν-

τες τδ σώμα, χα\ πάντα δουλοΰμεθα, κα\ ταϊς ήμετέ-

ραις όπηρετεϊσθαι χρείαις κελεΟομεν. Ούτω ταύρους

δαμάζομεν κα\ Οπάγομεν τψ ζυγψ, κα\ γήν άρότροις

άνατέμνειν παρασκευάζομεν , και ίππον ταχύν τοΐς

ψαλίοις κατάγχοντες Εχομεν εϋπειθή, καΙ τδν βραδϋν

δνον τοΐς (ίοπάλοις Επείγοντες ποιούμεν δξύτερον ,

κα\ τάς σκληράς ήμιόνους οχήματα ελκειν κα\ άχΟο-

φορείν άναγκάζομεν ■ Ελεφάντων δΕ τήν εκκεχυμένην

πολυσαρκίαν, καΊ καμήλων τδ μέγεθος εϋμηχάνως

πρδς τδ δοκούν μεταχειριζόμεθα. Εντεύθεν κα\ βάθος

β περαιούμεθα, κα\ μικρώ ξύλω δια κυβερνητικής τα

άφατα τών πελαγών έφοδεύομεν, χαΐ τής πορείας

Εκείνης οϋκ Εχοντες σύμβολα, δταν γήν αποκρύψω -

μεν, τοις κατ' ούρανδν σημείοις ασφαλώς οδηγού

μεθα, κα'ι οδηγεί τδν ναύτην ώς τοί'ς Μάγους αστήρ.

Οϋρανοϋ δε πλάτη κα\ σχήματα έξευρέθη καΙ πλήθος

αστέρων, και δπως Εκαστος μεγέθους "χει , κα\ δια

στήματος, και τής σελήνης σημείωσις, και τί πάσχων

ο ήλιος κατά'τινας χρόνους τήν ακτίνα καλύπτεται •

ήδη δΕ κα'ι κατά γής κινούμενης φιλοσοφοϋμεν, δπως

λυομένη τών φυσικών Ερεισμάτων αυτή τε άναβράσ-

σεται, και τους Εποίκους μετά τών Επικειμένων κλο-

ν:ΐ. Συμβίλοι; 2Ε τοις παρατετηρημένοις κα\ αύχμοΰ;
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παραθεωροΰμεν, κα\ έπομβρίας προμαντευόμεθα , Α <ΐ«ε δΐώδϋίοΐ, οι ίηεβίαβ ΠϋΣεπυε 3υ>εεηΙ

χαΐ τοις έχ γής φυομένοις τδν λόγον προσάγοντες,

τάς φύσεις των βοτάνων έξετάΓομεν, και τήν μέν τώ

τραυματία σωτήριον άποφαίνομεν, αλλην έπιτήδειον

πρδς ύπνον τψ μή καθεύδοντι, έτέραν ήπατος ίατι-

κήν, χα\ άλλην τάς επαναστάσεις τοΰ σπληνδς κατα-

στέλλουσαν. Έώ τάς έπιστήμας, άφίημι τάς τέχνας

τάς αναγκαίας, τάς πρδς τροφών πάσαν, τήν ποικί-

λην των επιτηδευμάτων περίοδον. Τδ δέ τοιούτον

ζώον, τδ σοφδν, τδ πραχτικδν, τδ δραστήριον, τδ

μνημονικδν , τδ ένταϋθα δν κα\ τά άλλαχοΰ βλέπον,

δίά τδ ποικίλαις ήδοναΐς γ.αί διαφδροις πάθεσι περι-

έλκεσθαι, ένδς ίλιγώρως Εχει, της αληθούς ζωής κα\

τής οικείας σωτηρίας. ΚαΙ ό προβλέπων τροπάς

αέρων, τήν άνάστασιν οϋχ δρας • ό τάς μεταδολάς

τών ένιαυτών είδώς, τήν μεταδολήν ού βλέπεις τού Β ^.'^,^ί 3(,ΙΊί) , ΟΙ11Ιιιυΐ3ΐίοηε8 ίη1υβι.;5_ Γ65(1Γ.

βίου- 6 τδν Γδιον δουλον άπαιτων τάς ευθυνας ων δια- ,.,,,;„„,„, ηοη ^ . ^ αηη0Γϋιη „„„„.,„„„

εοιιειι-

ΙΪ31, βΧ δϊ^Πΐβ 0ΐ)8βΓν3ΐΪ8 61 «δΐϋδ ρεΓδρ'ιείιηυδ, οι

ϊηΐυιεδ ΓϋΙϋΓοβ ρι-ίεαΊείηιιΐδ. Ρι-χίεΓεβ 3ι1 βα ππ;β

Ιοι•Γ3 ρβηΐ ηΐίοηεηι βϋηιονεηΐεδ, Π3ΐυΓ3δ ΙιβΓυηΓαιιι

ρεΓςυίππιυδ, εΐ Ιιβηε βηυείο 8η1ιιΐ3Γεπι άεεει-πίιηιΐδ,

3ΐΙει•3πι δοηιηο ηοη ι1οι•ηιίειιΐϊ εοηεϋίαηιΐο ϊϋοηβηηι,

βΠβηι ]εείηοπ δηηβηϋο, ει ηΙ'ιηηι Ιΐεηϊδ Ιυηιοπϋυδ

εοηιρπιηειιάίδ. Οιηίιΐο δεϊεηΐίβδ, 3Πεδ τεϋηςυο,

Ιιιιη ιιεεεδδαπαδ , Ιυηι ςυ» 3(1 άεΐίεΐβδ οηιη'ίβεηββ

ίΐϋηβηΐ, νβπιιιη ςυοηυε δΙυιΙίϋΓυπι οι-Ιϋειιι. ϋίείε-

πιηι ιαΐβ αηϊιηαΙ, εηρϊεηδ , ικΐ 3£0ΐιάιιπι ϊϋοηειπη,

Ιϋΐιοποδυπ), ηιεηιοΓΪα νβίεηδ, ςυοιίαυε ςυοϋ Ιιίο ει

ςιιαϊ 3ϋ1)ί δυηΐ εει-ηϊΐ, φι\α νβπϊδ νοίιιρίβΐίϋιιβ βε

(ϋνεΓδϊδ 30εεΐΐ1)υδ είι-ευιηβςϊΙιΐΓ, αιιϊιΐδ Γεί ροιιιιπα

ΙβϋΟΓβΙ, νβΓ* νϊνοηάί Γβΐϊοηΐδ, ει δυο: ιρδίιΐδ δβία-

πράττεται, τοΰ σοΰ χριτοΰ κα\ Κυρίου τής εξουσίας

καταφρονείς.

Ταύτα ούκ ϊστι τού λογικού, άλλ' εις μωρίαν τδ

λογικδν παρατρέποντος. Δικαιοσΰνην ούκ ασκείς, τήν

άρετήν ού μανΟάνεις, ευχής αμελείς. ΚαΙ τούτο

έδήλωσεν ή χθιζή ήμερα. Ποίοις γάρ όφθαλμοΐς τήν

Κυριακήν δρας, δ άτιμάσας τδ Σάδδατον ; ΤΗ ούκ

•Τδας ώς άδελφαϊ αδται αϊ ήμέραι ; καν ε!ς τήν έτέ

ραν έξυδρίσης, τή έτερα προσκρούεις; "Εχων νουν

κα\ λόγον, οΰ πρβορας τδ πρέπον καΐ συμφέρον, ουδέ

έμμελώς ποιή τής σαυτοΰ αθανασίας τήν έπιμέλειαν,

ηοδίι, νιΐίΒ ηΐϋΐΒΐϊοηεηι ηοη εεΓηΐδ ; (ΐιιϊ 3 Γβιηυΐο

Ιυο αοΊηίηίδίΓβΙί ΓβΙϊοηειη εχΐβίδ, ϊιιάΐείδ ει ϋοπιϊηί

ροΐεδΟΐεηι εοηΐεηιηίδ.

Ιΐ5εε•ε]«δ ηοη δΐιηι ςυϊ Γ3ΐϊοηβ ριτεοΊΐυδ εβί, δεύ

ΐ'ίιΐΝ ςυί Γ3ΐϊοηεηι ϊη ϊιΐδβιιίϊΐη εοηνειΊϊΙ. ίυδίίιίαιιι

ηοη π)ε(1ίΐ3ΓΪδ, νΪΓΐυΙεηι ηοη βϋϋϊδείδ, ριεεαίίοιιοιιι

ηε^ϋβϊδ: ειι}υδ Γβί ηεδίεΓηυβ ϊηάϊεϊο ϋϊεβ ββΐ. Ουΐ-

1)ΐ!5 οηίιιι οευΐίδ ιΐίεπι ϋοηιίηϊευηι ϊηΐυεπδ, ςυί

83ΐ)1)3(υπι ο"ε(1εεοΓ38ΐϊ ? Αη Ιιοδ ηεβεϊδ ϋϊεβ βεηηβ-

ηοδ ε8δε? Αε δί ϊη βΐΐεηιηι ϊη]ιιπιΐδ δΐδ, Ιε ϊη βΐΐε-

Γΐιιη ίηιρίΐ]«,Ίη•ε ? Τιι ιηεηΐϊδ εΐ ΓίΐΐΊοηΊδ εοπιροδ ηοη

ρΓονΐάεδ ςαί(1 άεεεβΐ εΐ εοιχίυεβΐ, ηεε εοηεϊηηβ

ούοέοια[σ]χέπτητήνσαυτουφύσινδστιςεΓ,καΙτίγε- 1ϋ3ΡευΓαιη ;5 ίιηιη0Γΐ8ΐ•ιΐ81,5 ηε(! 1υ3ιη ίη1εΓ.

νέσθαι δύνασαι• γαστρ\ δε καΐ λαγνείαις, κα\ αργία,

χα\ ΰ~νω τού θεού και ευεργέτου προδίδως τδ δώρον,

ϊνα σοι άχρεϊον.καΐ ανωφελές κα\ μάταιον γένηται.

ΑΓσχιστον τούτο, κα\ νηπίας φρενδί, κα\ τής επαχθούς

κατηγορίας άξιον. ΤΗττον δ' αν ήν κακδν, ε! μή νοούν-

τες οΓκοθεν κα'ι παρ' εαυτών τδ συμφέρον, άλλου γοΰν

είσηγουμένου τδ χρήσιμον , έπειΟόμεθα. Τδ δέ οϋχ

ούτως έχει, άλλα κα\ σφοορα τοις διδασκάλοις άχθό-

μεθα, κα>. χαλεπώς αυτών τήν νουθεσίαν φέρομεν,

κα\ταϊς συμβουλαϊς βαρυνδμεθα. Ναυτιώμεν δε πρδς

τήν παιδείαν τών καλών, ώς ο! κακίσι-οι τών άρρω

στων πρδς τά 6ψ.α τά παρά τών ίατρών αϋτοΐς δρεγό-

μένα. Κάν έπίπληξις γένηται, χαλεπαίνομεν • χΐν

τραχυτέρου άκούσωμεν βήματος, δυσανασχετούμεν •

ρεΙΐ38 ικιΐυΓίΐηι ί|ΐπ*η:ιιιι δΐδ, εΐ (]υΐ(1 ιΐε 16 Ωειί ροδ-

8ΪΙ, 86<Ι νεηΐιε, 1ϊ1)Ίι1ϊηβ, οΐϊο, 3ε δοιηηο, ϋεϊ ει

ηεηείβείοΓΪδ ϋοηυπι ρΓοϋϊδ, υΙ δϊΐ ϊηυΐίΐβ Ιίύϊ, ίη-

εοηιηιοιίαηι ει ίηαιιε. ΤυΓρίδδΪΓηβ Ιιοεε μ-8 ε$ΐ, ει

ίυνεηίΐϊδ, ϊιΙ 681 ϊΐιιΐιί αηίπιί, εΐ ξΐΆ\Ί 3εευδΛΐίοηε

ιΐί^ηη. Μΐηιΐδ ηιιίειη ηκιΐιιιη εδεεί, δϊ ηοδ ϊηΐΓΪιΐδε-

ευδ (Ί 3 ιιο1>ί β ϊρδίδ ([ΐιίίΐ εχροιϋινί ηοη ίηΐεΐΐίςεη-

Ιβδ, οπή) βΐίιΐδ ιμιοιΐ ιΐίΐιΐ δίΐ 3(1οΊιεϊΐ, ει εΐ'εϋεΓε-

ιηυδ. Ιιΐ νείΌ ηοη ηβυεί Ϊ13, ^εϋ εΐϊηπι ν;ιΜι; ηοδ

ιηημϊχΐΓΐδ εΐ ιΐοειοΐ'ίυυδ ίηι1ίί;ιι:ιιηιΐΓ, ;η: εοπιιιι »ι1-

ηιοηίΐϊοηεηι ;ΐ'^π: ΓεΓϊηιυδ , ει εοηδίΐίίδ ^ΓαναιηυΓ.

Κ3υδ63ΐηυδ νεΓΟ βιΐ τεΓυηι ΙιοηεδΙητυιη ιΐίδί.ίρϋιιαηι,

ρΐ'ΓΪηιΙη 30 αί^ΐ'οΐί είΐιυιη ίαδΙϊιΙΊεηΙεδ ηιΐ ορδοπί»

φι:ε ΊΙ1Ϊ8 ηιεάίεϊ ρΟΓΓΪςυηΐ. Αε δ'ι ηιιϊδ ϊιιει-ε|ΐεΙ,

καν άπόκλε.σθώσινήμϊν άφορισμώ αί Ούραι της έκ- 0 βχ30βΓΐα|ηυΓ . 8; 36ρεΓ;ιΙ8 ν6Γΐ)υηι 3υιϋαιηϋ5, ίηϋί.

κλησίας, βλασφημούμεν. Ούτος δέ ούκ έστι μανθα-

νόντων τρδπος , ούδε υπακοή μαθητών , άλλα στα

σιαστών κα\ μαχόμενων φιλονεικία. Παιδίου γάρ τάξιν

δ μαθητής έπέχειν δφείλει, δς τέχνης ή επιστήμης

έπ•.0υμήσει μιας τών έξωθεν • δ δέ εύσέδειαν ασκού

μενος, μετά πλείονος τής προσθήκης είναι βρέφος

οφείλει • επειδή καΐ δ Κύριος έκείνην τήν ήλικίαν ώς

εύπειθή τοις παρ' εαυτού έπαίνοις έσέμνυνε. Τδ παι-

δίον τοίνυν ουκ έμδαίνει τους χαρακτήρας κα\ τάς

γραμμάς άσπερ άν δ διδάσκαλος τω κηρώ ένσημή-

νηται• ουδέ στοιχεία καινοτομεί, ΰπ' εξουσίας έμπλή-

κτου νεωτερίζον περ\ τά γράμματα• άλλα πρώτην

μέν τή γραφίδι τοις τού διδασκάλου τύποις έναικεϊ

τήν χείρα- ίνοματα δϊ ούκ άλλα τοις στοιγείοις έπι-

βηαηιιΐΓ ; βίηιιε ηοΐιίδ 3ΐ1 δερ:ιΐ'3ΐϊοηειη εεεΙεδία:

ΓυΓβδ οΙ»56ΐΊ»ηΙιΐΓ, ηιΐ εοηγίεΪ3 Γει ίηιιιΐ', 3ε 1>ΐ38ρ!ιε-

ηιαηπίδ. Γι ηοη δυηΐ ιΐίδεειιΐίιιιιι ηιοιεδ, ηεΐ|υο οΐιε-

ιΐίεηΐϊ» οΊδεϊρυΙΟΓυιιι, δειΐ δε(1ϊΙίθδθΓαιη ει ριι^πη-

είιιηι εοηΐεηΐίο. Ρυείΐϊ εηΐηι νίεε'ηι ύϊδείριιΐϋδ δΐΐϋΪΓΟ

ιΐι 1» ι, (μπ 3Γΐοιη νεί δεϊεηΐίβηι αϋ^ιιηιη (Ιο εχίεπιίδ

(ΙεδίιΙεΓ.ινεπΙ : ςιι'ι νεΓΟ ρίεοίειη ηιειϋΐηΐιΐΓ, πι3]ογΊ

ειπιι βεεεδδϊοηε ΊηΓαηδ ε5δθ ι1ι•1ιι•ι : ρΓΧδεπίηι ευιη

εΐϊηιη Οοιηίιιυδ ϋΐιιιιι χ(3ΐεηι νείυΐί ;η1 οΐιεϋίεικίιιιη

ρ3Γ3ΐ3ΐη δυίδ ίρδίυδ Ι3ΐιι1ί1>ιΐδ ΟΓηατεπί. ΑΙηυί

ρικΊΙιΐϋ ηοη ίιΐίΐπ^ίΐ ΐη εΙκίΓβεΙεΓεδ εΐ ΙϊηεβιηεηΙπ

(|ΐιιε ρΓΟίεερΙΟΓ ϊη εεΓ3 ΐιιδεπρίεπί, ηειριε ηονη

ιηοΙίιαΓ εΐεωεηΐί, αΓημικΙ ηονί ίιι Ιίΐίειίί Πρειιΐίιι
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~α,3ΐ1<:η,3η8' "* ΡΓΐη,αΠ1 8Μρ1,ί0 '" »««•ΑΜγ•..Λλ•Ι»ρ ήκουσε-παντίδέ τρόπω χαΐ λόγω

καΐ έργω μιμείται του καθηγητού τήν παράδοσιν.
ρΓΚοβρίΟΓίδ ιυαημπι εχβιχεί, ηοηιίηβ \ογο ηοη βΐία

εχ είειηεηΐίδ εοΐΐφΐ ςιι3ιη 63 ςυ* βυάΊνΐΙ, ββ(1

οΐίΐηί ηιοαΌ, Γηιϊοηο 3ε ορβΓβ ηιη§Ϊ5ΐΓΪ ΐΓβάίιίοηβω

ϊπιϊΐηΙυΓ. 0υο() δί ςιιβικίο η^Ιΐ^ηΐϊιιβ ΐ]υϊϋ ε^επΊ,

ευΐίδ (1)1,3 νοι1)6Γίΐ>ϋ8 3ηί€ί3ΐιιΓ) ρΐη^ίδ εοηΐυοιβχ

ηοη εύΊείΐυι•, ηεπ,υε ροΓΓΓαειϊβ ΐ3ΜΙίδ 3 ηιβ^ίΓΟ

»Ι)ίΙ, 86(1 3ΐί(]υ3ηι1Ίϋ άοΐοπ 3ιιι3γ»ϊ ίηδίίΙΙαηδ Ιβει-ν-

ηΐ38, «ΙίδοίρΙίηίδ ίιΙπΧΓεβοίΙ, νβΓ83ΐιΐΓ(ΐυβ ηοιϊοΓ ία

ιηεάίΐβΐίοηε, ηοη βυίειη ηε8ϋ8βηΐϊθΓ ενβάίΐ. Αΐίββ

ΓϋΓβαιη 8Ϊ Ιαηο,ιιβιη ]υνεηίδ 3ε ηονιιβ ρβππη Γεηι

ουΓει, » είοίϊ βοδίϊηει-ε ]ιιυεΐιιι•, εΐ Γαηιΐδ ρα;ιια

ρΓορίεΓ δοεοΓϋίαηι άαιιιηαίιΐΓ : ρεπη.ιηεΐ νβΓΟ ίη

ΙιιαΌ εΐί.ιιη βοΐυβ, ηΐϋδ 3(1 ρΓαηιΙΐυιη ϋίβεεϋεηΐίΐιυδ

ρυεπδ, ρΓ3>εερΙυπι Γείφοβε οΙ)δεΐΛ•3ηδ. ΰΐιπδΐίβηιΐδ

"Αν δέ που κα\ (ίαθυμήσαν άποτυμπανισθή τψ σχϋ-

τει, ού Ορασύνεται τή πληγή, οϋβέ τάς δέλτους τψ

διδασκάλψ περ-^ίήξαν αποφοιτά• άλλ' έπ' ολίγον τή

άλγηδίνι πικρδν έπιστάξαν τδ δάκρυον, έχεται των

μαθημάτων, και συντονώτερον ττερ\ τήν μελέτην, άλλ'

οΰκ άμελέστερον γίνεται. "Αλλοτε πάλιν δλιγωρήσας

ώς νέος, κελεύεται μένειν άπόσιτος, κα\ τω λιμώτήν

ρ"αΟυμίαν καταδικάζεται. Παραμένει δε τψ διδασκα

λεία) κα\ μόνος, τών άλλων παίδων άναχωρησάντων

έπ' άριστον, τηρών τδ πρόσταγμα σϋν εύλαβεία

πολλή. Ό Χριστιανδς δέ ούχ ούτω;, 6 άκουσας,

< "Αν μή στραφήτε κα\ γένησθε ώς τά παιδία, ού

μή εϊσέλθητε ε!ς τήν βασιλείαν τών ουρανών • • άλλ',„,,,,„, „, „ ■ . Τ. . ι-Ί »—»•>"■ " "4 ιην ραιίΛειαν των ουρανών • ι αλλ

Ιίηιίιιΐ, ει (]ΐΐ38Ϊ ριιεΙΙί β3ιί8, 11011 ,-,,ΐΓβΙηΐίί \η

τε^πυοι εοοίοπιηι '. , 8ε<1 5ΐ ςιΐ3ηϋο βδρεπυβ δ»-

οει-ϋοΐεπι δρεείε 3ε νοεε εοΓπ6εηΐεηι βπ-αΐυπϊ ρει•-

εερεπί, ρηίαηι εοηΐΓ3(1ίείΐ, εΐ ΐηΙεΓ άεηΐεβ ηπιι•-

ηιυΓ3ΐ, εΐ οΐΓειιηιΐεηδ Γοπιηι βε ρΐαΐεαβ οοηνΐείβίαι-.

ΕΙ δΐ 31) εεείεδΐβ εχείυιΐβΐυι•, οηΐΐοηεηι εοηίειηηίΐ,

δβ ευιη 3 ρορυΙο, Ιυηι 3 ηινδίειϋδ δίηε υΐΐα (Ιίδδΐ-

νηυΐβΐΐοηε βοανεηδ ; απί ΙοΠβ ηε Ιιυίε ιρΜβηι

«ιρρίίείο «ϋάίεΐιΐδ, 8ε 3ϋ εεείοδϊβ βυοιηονβΐ, ίτα

εοηΐΓβ ερίδοορυηι εοηιηιοΐιΐδ, βε ϋουπι εΐ Ποηιίηιιπι

ονεΓδβΐυδ. 8εα ε]ιΐδηιθ(ϋ Ηοιηίηί άίοεηάιιηι εβί

«ΐυοά Ρηυΐο, ευιη βοΊηιε δβυΐυδ βββεΐ, (Ιίοΐυιη βδΐ,

« ϋϋπιηι Ιΐοΐ εβί, ο Ιωιηο, οοηΐΓβ βΐίηΐϋΐοδ εαΐεϊ'

ΐΓ3Γβ» : ι βίνε 3 (είρδο ϋευηι (ΙίηιίδεΓίδ, τερυΐβίο

διορθούμενον τδ πλημμέλημα, προφανώς αντιλέγει,

χα\ ύπ' οδόντα γογγϋ^ει, καΐ περινοστών τήν άγοράν

χαΐ τά δμφοδα λοιδορεϊται. Κάν της εκκλησίας άπο-

κλεισθή, καταφρονεί τής εύχης, άπροσποιήτως τοϋ

λαοϋ κα\ τών μυστηρίων άποτεμνόμενος • ή τυχδν

ούδε υποβληθείς ταύτη τή τιμωρία, έαυτδν της εκ

κλησίας απάγει, διά τήν δργήν τήν πρδς τδν έπίσκο-

πον, χα'ι τδν θεδν κα'ι Δεσποτην άποστρεφδμενος.

Λεκτέον δέ τψ τοιοΰτω τδ πρδς Παϋλον λεχθεν, ήνίκα

ίτι Σαΰλος ετύγχανε- € Σκληρύν σοι, άνθρωπε, πρδς

κέντρα λαχτίζειν. ι ΕΓτε άπδ σαυτοϋ τδν θεδν άφί}-

κας, λύγισαι ότι 6 τοΰ ηλίου χωριζόμενος, έν σκότει

καΐ ζόφω διάγει τδν βίον • εΓτε άπεβλήθη^ τών ευχών

ώς ανάξιος, άναχάλεσαι τή μετάνοια τή*• πρώτην. .- > •»-ΐ""αικ ως ανας:ος,

ΦΗΧΙ ςυι 3 δοΐε βςιυηοΐυ* βίΐ, ίη Ιβηβοπβ εΐ Μΐί- Ο χατάστασιν

%21ΖΤ ά6*1ί'' 8ίνβ °Γ3ΐί0ηΠ,,,$ "' ϊ»<"βη— Ιηΐβταΐοεα. βίβ, ρβτ ροΒΠΪΙβηϋα.» ρπηπ,η, .Μυη>

ΝΐΙιϋ Γβίδΐ ηυΐ ιηεηίίβεϋ δεΓΐρίαηι εβί ίη Ενβηββ-

Πίδ, ηεςαε Ο,πδΐί ρΓβιαΊεΐϊο εχίΐυηι ΓβΙΙβεο,,, υ3ϋβ1.

ΡεΓ ΡείΓυηι ερίδεορίβ ϋεύίΐ εΐβνεηι εοείοδίίυηι Ιιο-

ηοΓϋΠ) ; 38ηοδεβ ςυοά βοΐυΐυβ, βοΐυΐυβ βδ, εΐ 1ί-

ββΐυβ νίηεηϋδ ίιινίδίοϊΐίυυβ εοηδίπείυβ εβ. δί οευΐί

Ιιοι εδδεηΐ ςυίουδ εεπηεπεδ βηίιηί δυ1δΐ3ηΐίαηι

0δΙεη(1ε.•εηι ιϋ,ί ηυί 3 οοη,ηιυηίοηε βοααυβ 68

βρβείβηι εοηϋεηιη3ΐί, βΓ3νί88ί,„ί3 νίηοιιΐίβ εεΓνίεό

άβρτβββι, ηυΙΙυη, ,ηεη.1)Γ0Γϋ,« Η1>βΓυιιι 3..1 βοΐυΐυη!

Ιιβοεηΐ.δ. Αΐ,,αβ ηΐίηηηι ευηι νίΐ» δυρρϋοίυ,η ιβτ-

ιη.η3Γ6ΙαΓ ! Νυηε νεΓΟ δί ςυΜ Ι.υΓηαηυη. ενεηεπί,

εΐ (ΙεΓερεηΙε ιηοΓδ βεοββββρϊΐ „. ι„.Λ α Ρ παραστη η τελευτή, ώς κλέπτης έν νυκτι,

«0^0 ,ίϊί οεοίΖ «Γ :Γ' ' Γ„° *"^ ° Τ— κεχλεΐσθαί σοι τά εκεί. Επιμελείς είσι χΛ

Ούδεν ψεύδος έν Εύαγγελίοις γέγραπται, οΰδ4

πρόρ"ρ"ησις τοΰ Χριστού έσφαλμένην Εχει τήν έκβα

ση». Διά Πέτρου ϊδωχε τοϊς έπισχόποις τήν κλείδα

τών επουρανίων τιμών • γίνωσκε δτι λυθε\ς λέλυσαι,

κα\ δεθείς τοις άοράτοις δεσμοϊς κατασφίγγη. ΚΕ

οφθαλμούς είχες πρδς τήν οΰσίαν τής ψυχή,:, έδειξα

4ν σοι τψ άφωρισμένω σχήμα κατακεκριμένου, $αρ\>-

τάτοις δεσμοϊς τδν αυχένα πιεζόμενου, ουδέν τών

μελών ελεύθερον ή δνετον έχοντος. Και είθε τψ βίψή

τιμωρία περιωρίζετο! νυν'ιδέ [άν]άνΟρώπινόντισυμβή,

χα\ άθρόον παραστή ή τελευτή, ώς κλέπτης έν νυκτι,

50,10 ,1Μ ο"1"5» Ι"* ΪΙΙίο δυηΐ εδδε. ϋίΐϊίεηΐεδ

δΐιηΐ ει ςϋί ηοη ΙιιϋαηΙ ίΙΙί,,δ Γε8ηί ]3ηίΐοΓεδ ; νί-

(Ιεηΐ 3ηιηΐ3Π) βεραΜίίοηίδ ηοΐβδ ΓεΓεηΙειη. Ουβδϊ

ηιιοιηά»ηι ΓβιοΓε ει >οπΚ])υΒ ητ<χτ\8 ηοΐαΐυηι

ηΐιιριηΐ εβιη εοηιίΐα ο,υκ αά 1>υη3 (Ιυείΐ. Νοη εοη-

«Λαπί ϋΐ ΟΓϋίηοδ ]ϋδ«0Γϋΐη .εβπηβΐ, ει βη^Ιίεαηι

!•<Ί!ΐι.•»ιιι;ιηίδθΓ.ι νβΓοίυιη δυ;ι; 5ε 1εηιεπΐ3ΐίδ νε-

ΙιοιηεηΐβΓ 3οε,183ηδ , Ι,ι^ηδςυβ , βο ρίοηηβ , εΐ

Ββιηοηβ ίη Ιοοαιιι «.υοηιΐβιη ΙπδΙεηι Ιαηηυαιη 3η-

μπίηηι 3Ιι]εοΐη ρεπηαηβυίΐ, Ι,.εΐϋ ηυηςυαηι ΓιηίΙυΓο

»ο Ιη»οΐ3Μ1Ι ίη κίοΓηυηι ροΒη3δ Ιαβηβ. « Νοϋΐβ

ηεΠ, , .ηπυιΐ, « βίοαΐ εςυυβ ει ηιυΐυδ, Πυϋ3118 ηοη

1 Μαίιΐι. χνιιι, 3. »Λο.

μή παιζόμενοι οι τής βασιλείας θυρωροί- όρώσι τήν

ψυχήν τά τοΰ αφορισμού φέρουσαν σύμβολα. "Ως τίνα

τοΰ δεσμωτηρίου τή κόμη κα\ τψ ρ"ύπψ κατήγορου -

μενον, άπελαύνουσιν αυτήν τής έπ\ τά χαλά φερού-

σης όδοϋ ■ ού συνχωρήσουσιν ίδεϊν τά τάγματα δ^ '

καίων, χα\ άγγελικήν εύφροσύνην. Ή δέ αθλία τότε

πολλά τής αβουλίας έαυτήν καταμεμφομένη , οϊμώ-

ζούσα δε κα\ όδυρομένη, κα\ στένουσα, καΐ σκυθρω-

πώ τινι τόπψ, οίον γωνία προσε($(5ιμμένη διατελέσει,

τδν αληκτον όδυρμδν καΐ άπαραμύθητον εις αιώνας

έκτίνουσα. « Μή γίνεσθε , ι φησ'ιν, « ώς ίππος κα*

ήμίονος, οΤς ούκ έστι σύνεσις • έν χημώ κα\ χαλινώ

ιϊ. ο.
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τάς σιαγόνας αυτών άγξεις. » Τδν σκληρδν ό ψαλμδς Α 6&1 ίιιίεΐΐεείυδ : ϊιι ίίΐηο βΐ ίτεηο ηιαχΜΙβί εοπιιη

εοηδίπηυεδ 3. > Οηπιπι βΐ εοηΐυηιβεβιη ρβαίιηιΐδάπαλύνων ταΰτά φησι , κα\ οίον έλαίω έκμαλάσσων

ΐαϊς παραινέσεσι. Κάμψον ουν τον αυχένα, εΐξον ώς

ζυγώ τοις προστάγμασι ■ τδ σκληρδν άπο(5(5ήγνυται,

τδ είκον κα\ καμπτόμενον δρθοΰτα•.• κα\ διδάσκει σε

τοϋτο ή επί τοις φυτοϊς πείρα. Μή τδν χαλινδν ένδα-

κών δρμήσης έπ\ τδν κρημνδν , ή τδ βάραθρον, αλλά

περιαχθείς τδν αυχένα τή χειρ'ι τοΰ αναβατού, έπι την

σώζουσαν δδδν κατευθύνθητι• όταν έπιτίμησιν δέξη,

είπε άπδ ευλαβούς ψυχής τδ Δαδιτικδν, € Αγαθόν

μοι, δτι έταπείνωσάς με, δπως άν μάθω τα δικαιώ

ματα σου. » Μή επισκοπικής αύθαδέίας είναι τδν

άφορισμδν νομίσης • πατρώος 6 νόμος, παλαιδς της

Εκκλησίας κανών άπδ τοΰ νόμου άρξάμενος καΙ κρα-

τυνθε\ς έν τή χάριτι. Βίώρι\αο^ τδν άγιον Παΰλον

δι' επιστολών τάς αποφάσεις τοΰ αφορισμού κατά τών

υπευθύνων έκπέμποντα, κα\ τδν Κορίνθιον νεανίσκον

τω τοιούτω ίατρεϋοντα φαρμάκψ, τδν τη μητρυιά

σατα'ικώς έπιμανέντα- ι "Ον γάρ άγαπα Κύριος

παιδεύει, μαστιγοϊ δέ υίδν δν παραδέχεται. » Ού γάρ

είσιν αί ρΊζαι της παιδείας γλυκεϊαι, άλλα πικραΕ •

γα'ρ^ν δέ εις ύστερον βλαστάνουσι κηρίων ήδύτε-

ρον. Κα\ διά τοϋτο χρεία τω μέν άσκουμένω τοΰ μο-

χΟεΐν, τω δέ άσκοΰντι χα\ πληγής καΐ τραχύτητος.

Και τω μέν Μωσαϊκοί νόμω αί τέσσαρες δεκάδες μέ

χρι νΰν α! νομικαΐ τών πληγών παραμένουσιν, ού τω

εύαγγελικώ δέ βίφ ■ επειδή πάντων 6 λόγος έστ\, κα\

ίλεος, και όάβδος, κα\ παράκλησις, κα\ πληγή. Οϋ

γάρ τύπτομέν σε ώ; οίκέτην, άλλα παιδεύομέν σε ώς

.-... Β

» 1)ιιπιιιι

οτηοΐΐίβιΐδ Ιικο 3ίΙ, εί νβΐυΐί οίβο ;κ1Ιι»ι•Ι:ιΙίυηίΙιιΐ8

ιηΊΐΊυαιίδ. Ιηειιι•ν» βΓ§ο εβτνίεεηι, ριιεοερίϊ Οη-

φιβιη ]ιιηιιηι δΐιυί. ΟποιΙ ϋιιπιηι 051 οοιι Γγϊιι §ιΙιιγ ;

ψκχΐ εειίίΐ 61 ΠεείϊΙυΓ, πίΊιπιι εΙΓιείΙιΐΓ ; ςαοά (β

βΐίβηι ϊιι ρίβηΐίδ εχρεηεηΐίβ (ΙοεβΙ. Νβ Γΐ'βπο ϋεη-

Γι1)ΐΐ5 εοηιρΓεδδΟ Γηρίαπδ ίη ρΓ&είρίΓιυηι, :ι ιι ι Ιι.ι-

Γίΐΐΐιπιιη, $εϋ αεεοιηιηο(ΐ3ΐ3 ηκιΐιΐιί δοκίοιΐ^ εβΓνίεβ,

3(1 νϊβιη ςυ* Ιβ ϊει•νβΙ ΓβεΙβ άυοατΐβ ; ευπι ίηεΓβ-

ρ3ΓΪ5, (Ιίε αιιΐηιο ιβΐίκ'ιοίο Πανϊϋϊοιιιιι ϊΐΐιιιΐ : ι Βο-

ηιιιη ηιίΐιί εδί, ςιιοιΐ ΙιππιίΙϊηνοΓΪϋ πι«, υΐ (1ί$ε3ΐη

]ιΐδΐίίίε3ΐίοηεε Ιυβδ*. » Νβ δο^ιββηΐϊοηβηι αΓυίΐΓβιίδ

εβ'δβ 31) βρίδεοροπιιη ηιΐι];ια» ρι•οΓβεΐ3ΐη; ρηίοπια

Ιβχ εδί, :ιιιΐί(|ΐιη Εεείεβϊχ Γβςυΐα, ςπχ 3 Ιβββ ΙιβχίΙ

οπ£ίηειτ), εί ίη §Γ31Ϊ3 οϋΐίιιυΐΐ. ΟοηίειηρΙαΓβ 83ΐι-

Ι'ΙΙΙΙΜ ίΙΙΐΙΙΙΙ Ρ;ΙΙΐ1ΐΙ1Ι1 ρεΓ Ερ°Ι8ΐθΐ33 Μ'|ι."1ΙΜΐί()Ιΐίδ

ραεη33 ίη ουηυχϊοβ ρΐΌηυηΙίβηύβϊ ηοηιίαηίειη, ε(

ϋοπηίΐιίιιια ]ιινεηειιι ο]ιΐ5ΐηοι1ί ηιοιίίεαιηοηΐο 83-

ηηηΐεηι, ψιί δαίαηίοα Γ»υΐβ ριταΐυϊ, ηονεΓεΓβ 8β

εοηιηιϊδειιετβΐ : «Οιιοηι εηίηι Οοιιιϊηιι^ ιΐϊΐϊ^ϊι, ο:»βΐϊ—

^31; Πβ^εΙΙο αιιίεηι ΓβπΙςυεηίδϋδεϊρίΐ'.) ΝοηβϋηΙ

βηϊπ» Γ3ϋϊεβ8 επιιϋΐίοηίδ αυΐεεί, βειΐ ηηκιπε ; Γπι-

είπιιι :ιιιΐειη ίη ροδΙβΓυηι £βπηίη3ηΙ Γανίδ κιιηνίο-

τειη. Ει ίάεΪΓεο Ι.τΙιογο ςυίάβηι βί (]ΐιί εχεΓεεΙυχ

οριΐδ εδί ; εί αυΐεηι ςηί εχεΓεεΙ, ει νεΓΟβι-β, ει

βδρεπίαΐβ. Αε ίη Ιεςβ ΜοβαΊεη (ΙεεηιΙοδ ςυ3ΐΐΗΐΓ

Ιιυευδηιιβ ρΐ3£3Γυηι ρεπιιβηεηΐ, ηοη 3ϋΐεηι ίη ον.ιη-

:;ι'ϋί':ι νίΐ3 : δϊηυίϋβηι οιηηίιιηι δεπηο ε$1, ιηίδεΓΪ-

έλεύθερον σο\ γάρ έκ της Σάρκας της ελευθέρας τδ ^ 0ϋΓ(ϋ3 βί νίΓ^ί, 3(11ιογ131Ίο εί ρΐ383. Νοη εηίηι 1ί1)ί

γένος, ούκ έκ της "Α."(αρ της δούλης. ΑίδούμεΟά σε

ώς υίδν της ελευθέρας , ούκ άτιμάζομεν ώς γέννημα

της παιδίσκης. Διά τοΰτο ταΐς έλευθερίοις έπιτιμήσεσι

λυποΰμέν σε πλημμελοΰντα, ού σώμα ξαίνοντες, άλλα

ψυχήν άνιώντες. "Αν δέ καΐ τούτου φειδώμεθα , πώς

σε παιδεύσομεν ; Δυσμεταχείριστός έστιν ό διδασκα-

λικδς λόγος, κα\ ή αγωγή της αρετής, και ποικίλην

επιζητεί τήν της επιστασίας οίκονομίαν, τοις ύπο-

κειμένοις ήθεσιν έαυτήν προσαρμόζουσα. Έστι τις

εΰπειθής κα\ τήν γνώμην εϋάγωγος ; τούτω 6 πράος

καΙ άπαλδς αρμόζει λόγος. "Αλλος σκληρδς χα\ ανά

γωγος ; μαστίγων χρήζει. Τ£ ούν ποιήσομεν, επειδή

όάβδους ού μεταχειριζόμεθα; καταλείψομεν αύτδν

άποονόητον; Οϋχ ούτως. 'Αλλά τδν αύτδν λόγω με-

νειΊιεΓΒ ίηΓει-ίηιιΐδ ιιΐ δεΓνο, εειΐ 16 εα6ΐίς3ηιυ$ υΐ

Ιίΐιεηιηι : Ιίΐιί εηίηι εχ 53Γ3 Ιίΐκτ» §«ιιι« εδί, ηοη

εχ Λ«:ιι• βοινϊ. ΚβνεΓειηιΐΓ Ιο υΐ 1ί!κ:ι;ΐ' ΙίΙϊιιιη, ηοη

ϋεο'εεοΐ'ηιηιΐδ ιιΐ αηοίΠ;»: ρΓοςεηίειτι : οΐι ί<1 ΙΊΙιοΐ'Ίδ

ίιιεΓερ3ΐίοηίϋιΐδ Ιβ βηκίηιιΐδ ρεεεϊηΐεηι, ηοη εοΓριιβ

ρυη£εηΐε8, δειΐ :ιιιίιΐιιιιη εΓυείβηΐεδ. (ΙαυΊ δί 31)

1ι;κ• π: 3ΐ)3ΐίηε3ηιυ8, ιμιο Ιβ ρ3<:Ιο ι-ΐί,Ιί^ηΙίϊιπιι» ?

ΙϊοΓπΐ'.Ιί Γ.Ίϊίο βδΐ Ιΐ'3εΐ3ΐιι ϋίΟΐείΙίδ, ίηδίίΐιιΐίοςυε

νΪΓΐιιΙίδ, 3ε ναΐΊΛΐιι ινΐ|ΐΓιι ϊι 3ΐ1ιιιΊιιίί,ΐΐ';ιΓιιιΐ)Ϊ3 ιΐίίρειι-

δηΐίοηεηι, ςιιχ βε ηιοΐ'ϊήηδ υΐ βεδβ οΙ)'••πιιιΐ βι.τοηι-

ιικι.ΙγΙ. ΕδΙ (|υί»ρί3ΐιι ουε(1ίεπ3 εί ;κΙ ίηβΐίΐιιεηϋυιη

3ηίιηα ίΐείΐίδ ? ΙΙυίε ίβηίδ εί ιηίΐίδ εοηςπιίΐ βεηηο.

ΑΙΊιΐδ ιίιιπίδ εί ίηο"οεί1ίδ? Υει•Ι)βΓί1)υ5 ε^εΐ. Ουίιΐ

ίζίΐιΐΓ ίαείεηιηβ, εαιη νίΓ§:ε ηοη εοηεβϋυηΐϋΓ 1

τα^όυθμίσομεν είς άλλο σχήμα υποκείμενη χρεία ϋ Ειιηιιιβ ηυΙΙα ειίΓα, ηυΐΐη ρΓονίάεηΐϊί οΊ^ηβηίηιυΓ ?

κατάλληλον • και ώσπερ τά δψα τή μικρά προσθέσει

τών άρτυμάτων πρδς τάς εναντίας ποιότητας δια

μείβεται, άπδ τοΰ στύφοντος είς τδ γλυκύ, κα\ άπδ

τοΰ γλυκέος είς τδ στύφον μεταβαλλόμενα• ούτως και

6 ημέτερος λόγος τή προσθήκη τών σχημάτων πρδς

διαφόρους χρείας μετατυποΰται, ?ν' έπινοηθή έκαστου

τδ τρόφιμον.

Μή ουν έν ταΐς γωνίαις μου καταλάλει, τραχύ ονο

μάζω•; τδ διδασκαλικδν , μηδέ τους κοινωνούς τών

αμαρτημάτων κοινωνούς τών κατ' έμοΰ ποιούμενος

μέμψεων , καθέζη κρίνων έπίσκοπον μετά τοΰ συν-

Νοη ίΐ3 δ.ιηε. 8εϋ ευιη νεΓϋίδ 3ΐ1 αΐίαιη βεεοηιηιο-

(]ηιη τεί δυ1)]εεΐ8β Γοι•ηΐ3ηι εοηείιιηε ΐΓβιΙυεβηιυβ :

αε φίειιιβϋηιούυιιι ορδοιιί» εοιιϋίιηεηίοηιηι, εχί^ηο

3ΐΙ<Ιίΐ3ΐηεηΙο 3(1 εοπίπιτίαβ ηαηΐ'ιΐβίεβ ρβΓηιιιΙβηΐΗΓ,

εχ ηεπ ϊιι άυΐεε, εί εχ άυίει ίιι 3εΓ8 εοηνεΓ83 : ίΐα

ει ηοείβΓ βεΓηιο Ιί^ιΐΓβηιηι •3(1]βεΓιοηε 3<1 νβΓίοδ

υδϋδ ΙιβηδΓοΓηιαΙϋΓ, υΐ ςυοά ε^υδ^ιιε οάϋεβίίοηι

εοη3πιίΙ ίηΙεΙΙίβηΙϋΓ.

Νε ίβίΙιΐΓ ίη 3ΐι»ιιΙί3 ύβ ήιε οϋΐοίΐυβπδ, ββρεΓαιη

ηοηιίηβηβ άοεεηάί §εηυ8, ηεςαβ ευιη Ιυοπιπι βεε-

Ιβπιιη ρ3ΓΐίείρΊΙ>υ8 εοιηηιυηεβ πιει ΓερΓβΙιεηβίοηεδ

Γηείβηδ, 33δΊύβ3ϊ ερϊδεορυίη εαιτι ναηϊΐαΐί& εοηβεδβα

'Ρβ>1. χχχι.9. *Ρ«ο1. εχνπι, 71. 'Ηοογ. χιι. 6.
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]ϋϋίθ3ηδ. Εςυϊϋεηι ηοη ΧβΓβ ΓεΓ3ΐη φιβδΐ βηΐιτιο Α ζδρίου της ματαιότητος. Έγώ δέ οΰ παραχΟήσομαι

ιιονυηι ηιιίιΐ ραδδΐΐδ, δι β ϋϊδοίριιΐϊδ ιιιεϊδ εοηΙιιηΐ3-

είοΓβδ ίηάϊςηβηΙιΐΓ. Εδί οιι'ιιιι βα Ιιοπιίιιιιιη ροουΐκι-

ΓΪ8 (]υχ(]:ιηι αίΓοείίο, φιχ η1> ϊηϊΐίο 3ά Πηειη ιΐδφίο

νίίαιιι οοικϊΐαίιΐΓ ; »ο ηιιί αΐίί» ίπιρεταΐ, ραΓβηΙΪ1>ιι$

ίιι ΙοΙιιηι ϊδ ηιοίοδίιΐδ βΐ ^νίδ εβί, ίιηυ βΐίβηι δοε-

ΙεταΐίβεΙ ϊηϊΐ|ΐιΐ5 οαΊοδίΐδ : ςυίδαυΐδ εηίπι ρεεεαίυιη

ρΓο1ιίΙ)βΐ, ;Έ£ΓΪΐαι1ίηοΓη ρ;ιπΐ. Αο πιο ίο" ρΓχίεΓ εβϊ

Γ88 ςυχ εχίπηβεευδ οεειιπτυηΐ, 63ΐί= Ιιίδίοπβ βο-

εΐεδίαδίίοα ϋοοεί. (}ιπ$ Μονδβ ρηβίοΓ ρπι-δίβηΐϊοΓ 'ί

Ουΐδ ρπηεερβ ιΐ3 πιο<1εΓ3ΐυδ 30 Ιεηίβ ? ςυϊ οιηηίβ ίιι

ροριιΐί βΓίΙίαπι ΓβεΙιΐδ, ηιΗπίοι-, ίηιρεηίοΓ, δαεεί1-

<1θ9, νεπίϊ ρ;ιΐοΓ, ϊη οεΐΐο βεΓνβηδ, ίιι (Ιοδεπο ηυδ-

ιμιηπι ;ιιιΐ 83(3, 3ΐιΙ 3Γ31γο ευΐΐα 1)οηα δυρρεϋίΐαηι,

}ιΐδ ηρίε ιΐίεοηδ, δίηβ ογγογο άυχ νΐχ ; βΐ Ιίηϋεηι

τήν ψυχήν καινδν τι πάσχων , ει άχθονταί μου των

μαθητών οΐ σκληρότεροι. Πάθος γάρ έστι τοϋτο άν-

θρώπινον έξ αρχής ε!ς τέλος τω βίω παρακόλουθον •

καΙ βαρύς μέν δ άρχων ώς Ιπ\ πάν τοΤς άρχομένοις•

τοϊς δέ μιαροϊς κα\ παρανδμοις κα\ μίσους άξιος. Λυ

πεί γάρ την άμαρτίαν κωλύων • και με τοΰτο μετά

των ϊξωθεν πραγμάτων ίκανώς κα\ ή εκκλησιαστική

Ιστορία διδάσκει. Τίς κρείττων ποιμήν Μωσέως ; τίς

δε άρχων εμμελής ούτω καΐ ήπιος, πάντα γινόμενος

τψ λαψ, τροφεϋς, στρατηγός, Ιερεύς , αύτοπατήρ, έν

,πολέμοις σώζων, έν έρήμω άσπαρτα καΐ άνήροτα

χορηγών αγαθά, δικάζων έμμελώς, άπλανώς οδηγών;

καίτοι έπ\ τούτων κατεστασιάσθη ώς άδικων, ϋβρίσθη

ώς βλάϊΐτων , κατεγογγύσθη ώς οι κλέπτοντες καΐ

Ιαιιιοιι δειίίΐίοηίϋαδ αϊ ίιι]ιη•ϊιΐ5 αςίΟΙιΐδ εδί, εοη- Β νοσφιζόμενοι , έβλασφημήΟη ώς άνεπιστήμων στρα-

νίεϋβ ιι ι Ιχιίειίδ ρείίΐιΐδ, ιιΐ ΙβΙτοιιοδ 81 ΙΥαικΙαΙΟΓΟδ

ιιπιπιιυΓι: ΙυιΊ>3ΐυδ, ιιι.ιίοιϋοΐίδ ιιΐ ίιηροι Ηιυ ίιηρε-

Γ3ΐυι• αε ηααίιΐδ ρΓχΓεείϋδ ΙαεεδδίΙυδ, ροποΐίΐαίιΐδ

εΐίυηι οβί ηεΐρβο Γιιη^οικΠ μοοιίΙοΙπ οΓΐίιϊο ρπνβ-

Γείιπ•, ι|ιι:ιικ1ο Οαΐΐιαη ει ΛΙηγοιι Γιΐϋςυε ΟοΓε δοάΊ-

(ίοδαιη δεεαπι ρΐεϋεηι ιιιιιι πιρίο ΓοοιΙογο εχ ρορυΐο

αΐιϋυεεηΐεδ, ρΓοίαηϊ 86 δαοοπίοΐεϊ βηιιείοπιιιι ηιβ-

βηοοοηαΐα εδδο οοιιίοιιιίοπιηΐ, 3ο Γειηίηαδ ηιΓι δΐιΓ-

Γπ-οηΐ εΐε^οπιηΐ, ει ηοη ηιιιΐΐο ροδί δ.ιηεΐ» 3ΐΐίςε-

πιηΐ, ίξηεηΐφΐε πι ν>ι ίοιιιιι ιιοοοηυΌπιηΙ, ηιιοιΙ ίΐηΐο

ϊηεεηδϋΐη κιιϊΓιεηΙοδ εχυδδίΐ. ΙΙδφΐε ιιιΐοο ρορυΐί

ριχΓεοΐιιΐΛ αΌεεηύϊςιιε ηιιιηυδ ΐ'ε$ εδί οΙΤοηιΙίειιΙίδ

ουηοχΐβ, υΐ Μθ8Ϊ ηβ ΙϊβίΓεδ ουίιΐβιιι ρερεΓεεπηΙ :

ςιι'πι οι Μηΐ'ία ο1ιΙοΐ|ΐιυ1):ιΐιιι•, ει Αατοη οοηνίοϊ»1)3-

τηγδς και προστάτης οΰκ άγαθδς, έχινδϋνευσε κα\

αυτής της Ιερωσΰνης άπελαθήναι, ήνίκα Δαθάν καΐ

Άβίιρών χα1. υ!ο\ Κορ'ε δήμον στασιώδη μεθ' εαυτών

τοϋ λαοΰ άπορ\ίήξαντες, βέβηλοι τών αγίων ιερείς

έφιλονείκουν είναι , κα\ τάς θυμιατρίδας μετεχειρί-

ζοντο, κα\ όσον ουδέπω τών αγίων ήπτοντο, καί τδ

πΰρ άνήπτον τδ μυστικδν, δ πρδ τοϋ θυμιάματος

τιϋς Ουμιώντας κατέφλεξε. ΚαΙ τοσούτον γέ έστιν

εΰπρόσκρουστον προστασία λαοΰ κα\ τδ διδασκαλικών

επιτήδευμα , ώστε ουδέ οΐ άδελφο'ι τοΰ Μωϋσέως

έφείσαντο* άλλα και Μαρία κατελάλει, κα\ 'Άα.ρων

έλοιδόρει , καΐ τδ φορτικδν τής αρχής τήν φυσικήν

παρώξυνεν εΟνοιαν , κα\ τους οίκειοτάτους τω πολυ-

μόχθω άνδρΐ έπανέστησεν. Άλλ' ουδέν περ\ τοΰτο• ό

Ιιιγ : 30 ϊιηρεπί οηυδ ΊηιροΠιιηιιιη π:ιΙμγ;ι1οιιι εοη- Ο μέν γάρ ήν Μωϋσής, κα\ ουδέν έαυτοΰ χείρων έγένετο•

είΐανϊι ΙιεηενοΙεηΐίβιη , ει 3πιΐεϊδδίιηοδ ςυοδςιιε

ν'ίΓΟ ΙαϋοΓΪηδΟ ηΐ ϊιίδυι-ςεΓεηΙ Γεοίΐ. Υεπιηι ιιίΐιίΐ 30"

1)00 ϊ Ι Ιο, δί([ΐιί(1εηι επη ροι-ρεΠιο ΜονίΟδ, ε Ι ηίΐιϊΐ

κείρκο «ΙεΙςήοΓ ενβϋοΐιαί. ΑΙ) ϋΐίδ νει•ο ρεεεαίοηιηι

ϊη (Ιιιοοηι ϋευδ ρεδη3δ οχο^Ίΐ, ηιιηδ ΙιιοπιηΙ. Οιιϊιΐ

(ΐιιϊ ροδί ευηι ρΓχΓιιεΓυηΙ ? Νοηηε Γοϋβίοηειη άοοεηδ

1δ3ίαδ 80ΓΓ3 άίδδοείυδ ε•>ι ? Νοηηε ίεΓεηιϊαδ οοηίΓα

Γΐιΐΐιιιη ίιΐοίοπιιιι εοηείοιΐ3ΐΐδ εΙαιποΓο ΓαΙϊ^αΐυδ εδί,

ει Ι.ιευδ ειιιη εΐ εαΐ3ΐτ1ΐ3εΐ3Γηηι δυρρίίεϊα εχεερε-

πιιιΐ ? λιιιπ Ζ;κΊι:ιι•ί;ΐδ ΊιιΙΐίΓ ΙοιηρΙιιιιι οι 3ΐ(3Γθ1)εΙΙθ

ρειίΐυδ εδί ει Ιτυείιΐίΐΐιΐδ ? Οοιηίηιΐδ ηιιοι]ΐΐϋ ηοδΙεΓ

ϊρ:ε ηοηηε ρΓΟ ο\ ΊΙηι» ραχίοΓ οεεϊβυδ βδΐ ? ηοηηβ

ρι-υϋβ (ΐιιο5 ΓΓϋΐΙίεΙιαΐ, οιϋο ΙκιΙιίΐιΐδ ΟΓυεΐ δυΓΟχυβ

εδί ? Οι 1 1 ί 1 1 Γ'αιιΐο εαριιΐ βϋδείάίΐ ? Οιιίιΐ Ι'είπιιη αά

οί δέ τών ε!ς τδν ηγεμόνα πλημμελημάτων παρί

θεοΰ τάς δίκας κα\ άπητήθησαν, καΐ άπέτισαν. Τ( ο!

μετά τοΰτον ; Ούχ Ησαΐας τήν εύσέδειαν διδάσκων

έπρίσΟη; Ούχ Ιερεμίας τήν είδωλολατρείαν άποκη-

ρϋττων κατεβοήθη, καΐ λάκκοι αύτδν κα\ τιμωρίαι

καταπακτών διεδέξαντο; 0& Ζαχαρίας μεταξύ τοΰ

ναοϋ κα\ τοΰ θυσιαστηρίου έπολεμήθη κα\ έφονεύθη ;

Ό Κύριος ημών [ό] αύτδς ού περ\ τών προβάτων, δ

ποιμήν, έσφάγη;'ού περ'ι τών παιδευομένων μιση

θείς έσταυρώΟ'η; Τί Παϋλον τής κεφαλής άπέτεμε;

τί Πέτρον έπ\ τδν σταυρδν Οψωσε; τί τους καθ'

έκαστον τών μαθητών ταϊς ποικίλαιςτιμωρίαις παρ-

έδωκεν ; Ού τδ κωλύειν τήν άμαρτίαν, κα\ παιδεύειν

δικαιοσύνην; Άε\, γάρ έχθρο\ τών ελεγχομένων

ΟΓαοειιι δυδίυΐίΐ ? Οιι^ δίη^ιιΐοδ ιΐίδοίρυΐοδ ναηΐβ ** μαθητών οί τής αληθείας φίλοι τε και διδάσκαλοι.

Ήμεΐς δέ ούδέπω υπέρ τής αληθείας έ|6(5απΕσθημεν,

ούδέπω τη σαρκ\ τδν κίνδυνον έδεξάμεθα. Κα\ τί μέγα

&ν γογγυσθώμεν, οί τοϋ σταυρωθέντος διάκονοι ; Ός

πατήρ ή μήτηρ δέχομαι σου τάς σκληρότητας κα\

παροξυσμούς.

ΙοπηειιΙίδ ΐΓαιΙίιΙίΐ ? Νοηηε ηιιοά ρΓθ!ιίΙιοι•εηΙ ρεε-

ο.ιΐιιιιι, οί (ΙοεοΓειιΐ ]ιι$ιίΓι;ιηι ? δεηιρεΓ εηίιη άίδοΐ-

ρυΐϊδ <|ΐιοδ ΓορίίΊιοικΙιιιιΐ , ίιινίδί 8υηΙ νειίΐιιΐίδ

3ΐιΐ3ΐ0Γε8 εΐ ιηηβίδίπ. Νοδ αυίειη ηοηιΐυιη νεη!3ΐΪ3

ηοιιιίιιο εοίηρίιιπη ιιΙΙιιηι ρ»δδί δαηιιΐδ, ηεηυο 3(1-

ηιιε οοΓροι-ίκ ρεηευΐυηι δΐιΐιϋιηιΐδ. Αο ιρι'κΐ μι.λ^ιπ ηιιιπιιιίΓοιιίαδ, ςυϊ οπιοϋίχί ιηϊηίδίΓί δΐιηιιι$ 'ί Υεΐυΐϊ

ρ3ΐεΐ' 3ϋΙ ηΐ3ΐει• 1α33 ίιι&ο1βηΙία& οχαοϋΐ'1)!\ΐίοηοδΓ|ΐιε αηιρΙεεΙΟΓ.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙ παρθενίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤ ΑΡΕΤΏΝ ΒΙΟΝ.

δ. Ρ. Ν.βΒΕΟΟΚΙΙ

ΌΕ νίΚΟΙΝΙΤΑΤΕ.

ΕΡ18Τ01Α ΕΧΠΟΚΤΑΤΟηίΑ Αϋ ΡΆ1301 Υ1ΤΑΜ.

(ΡβΙτο Οαίθϊίιιίο ΙηΙΟΓρΓβΙβ. )

Ό μεν σκοπδς τοΰ λόγου έστ\ν, έπιθυμίαν της κατ' Α

άρετήν ζΐίής τοις έντυγχάνουσιν έμποιήσαι' πολλών

£έ τω κοινοτέρω βίω, καθώς ώνδμασεν ο θείος Από

στολος, των περισπασμών έγκειμένων, άναγκαίως 6

λόγος, ώσπερ τινά θύραν κα\ είσοδον τής σεμνοτέρας

διαγωγής, τον της παρθενίας υποτίθεται βίον, ώς

ούτε τοις έμπλακείσι τη* τοΰ βίου κοινότητι (5άδιον το

καΟ' ήσυχίαν προσφιλοσοφεΐν τή θειοτέρα ζωή , κα"ι

τοις άποταξαμένοις πάντη τφ ταραχώδει βίω, πολλής

ευκολίας ούσης ταΐς ύψηλοτέραις άσχολίαις παρ-

εδρεύειν άπερισπάστως. Κα\ επειδή καθ' έαυτήν πως

αργότερα πρδς τδ πείθειν έστΊν ή συμβουλή, καΐ ούκ

αν τις ^αδίως ύπαγάγοιτό τίνα ψιλψ τψ λόγω προς τι

των ώφελούντων έγκελευόμενος, εΐ μή πρότερον άπο-

σεμνύνειεν εκείνο, πρδς 3 τδν άκροατήν παρορμά•

τούτου χάριν άπδ των εγκωμίων της παρθενίας άρ-

ξζμενος, οΰτως είςτήν συμβουλήν καταλήγει. Μάλ

λον δέ πως τοΰ έν έκάστω καλοϋ, και δια της παρα

θέσεως των εναντίων φανερουμένου, άναγκαίως καΙ

της δυσχέρειας τοΰ κοινότερου βίου μνήμη τις γέγο-

νεν. Είτα εύμεθόδως υπογραφή τις παρεισήχθη τοΰ

κατά φιλοαοφίαν βίου , κα\ τδ μή δύνασΟαι τούτου

τυχείν τδν έν κοσμικαίς δντα φροντίσιν, κατεσκευά-

σθη. Της δέ σωματικής επιθυμίας άργούσης έν τοις

άποταξαμένοις, ακολούθως έπεζητήθη τ£ τδ αληθώς

έπιθυμητόν. Ου χάριν κα\ τήν έπιθυμητικήν δύναμιν

παρά τοΰ Δημιουργού τής φύσεως ημών έλάβομεν.

Τούτου δέ καθ' όσον οΓόν τε ην έκκαλυφθέντο;, έφάνη

ακολούθως καί τίνα μέθοδον πρδς τδ τυχείν τούτου

έπινοήσαι τοΰ άγαθοΰ. Ευρέθη τοίνυν αληθής παρθε- ^

νια , ή παντδς τοΰ έξ αμαρτιών μολυσμοΰ καθαρεύ

ουσα, πρδς τήν τοιαύτην έπίνοιαν έπιτηδείως ϊχουσα'

ώστε πάντα τδν διά μέσου λόγον , καν πρδς έτερα

τίνα βλέπειν δοκή, πρδς τδ τής παρθενίας συντείνειν

έγκώμιον. Τάς δέ μερικάς ύποθήκας τοΰ τοιούτου

βίου, δσαι τοις ακριβώς μετιοΰσι τήν σεμνότητα ταύ-

την έπετηδεύθησαν, φεύγων τήν άμετρίαν ό λόγος

παρέδραμε, καθολικώς τε διά τών γενικωτέρων παρ-

ΟγοΙϊο Ιιχο οιιιπίδ 60 δρεεΐ3ί, ιιΐ, ηυί ε]ιΐ8 \ ϊιη

3850(]111ΐηΙΙΙΓ, 118 ρΓϋΓοοΙΟ νϊΐίβ ΙίΟΠβδΙΧ, (Ί ςοχνϊχ-

Ιιιΐί ιιι;\\ίιιιο εοηνειιίβΐ, η1Ι:ιΙιΐΓ:ι »ίΐ ευρϊ(1'1»ΐ6ΐιι :

ρειτηιιΐΐχ εηϊιιι ειιιη δίηΐ, ιιΐ (Ιίνίιιϊ Αρο$(οΙΊ νι_•ι•1)•.ι

ιιΙηΓ, ϋίδίΓΐεΐίοηεδ, ηικυ εοιηιηιιιιϊ Ιιοηιίηιιηι νίΐχ

ίηιρεηάεηΐ ; ηεοεδδ»πο Ιιχε ι-υίίίειη οι-αΐίο, ςιΐ3$ί

ςυοδάηιη δαηοΐίοπ» (ϋδεΐρΐίηχ .ΊίΙίΐιΐδ, 3ΐηυε ΓοΓεδ

VI Ιβϊΐΐ;»1Ϊ5 νϊΐΒβ ΓαΙΪΟΙΙΟδ ΟΟΙΙδΙίΐΐΐίΐ '. 1311Ι|Ι1»1ΙΙ ηβα,υβ

ϋ$, (\•λι ΐ ιι Ιι:»ε νίΐ;ε νυΙ§3ΓΪ$ δυείείβΐβ οεευρβιί βιιηΐ,

Γ»είΙβ δίΐ οΐ'ιοδο ΛίΜΐιιο 5β ιΙίνίιιίοΐΊΒ νϊΐχ ϊηϊΐίΐυΐίβ

ΐΓίκΙοι-ο, εΐ ΐΙΙίδ, ΐ|ΐιί ;ι1) οιιιιιί ΙιίΓυιιΙειιΙχ νϊΐχ εοη-

δυείυϋίηο 88 ΓβηιονβπιηΙ, νιιΐιΐΐ! ρι-οιηρίαιη δϊΐ 3ε

ίίΐείΐε, ιιι £Γ3νίοι°ίΙιιΐδ ΐ'εππιι ιΐίνϊικιπιιιι δΐυάίίδ 8ΪΙΙ6

υ!ΐ3 ίηΙεΓρβ!ΐ3ΐϊοηε :ιε Ιί&βΓβ νεΓ83π. ΕΙ ςιιοηϊβηι

βΐϊηυο ιικκίο εοηδϊΐίυηι ρεΓ δβ ιιοιι πηιΐίαιτι 3(1 ροΓ-

ί,11;ΙιΙ(Ί1|!ί1111 νίιΐΐ ΙκΐΙΐΟΐ, ηεςίΐβ (|1ΐΐ 3(1 105 3ΐίφΙ3δ

ιιΐϋ(.'8 εΐ 8α1υΐ3Γε5 :κΙ1ιογ(;ιιιιγ, Γιιείΐε φιοιιιρί;ιιιι

8Ϊιηρϋι:ϊ νειΊ)θΐ'ΐιηι Γ3ΐίοηε ΠεείίΙ, ηΐδϊ ΐΙΙιιιΙ υηυιη

»ηΙε βΓβνϊΐεΓ, εΐ βηιρίε εχοτηβνεπί, 3(1 ςιιοά ουιΐί-

ΐοΐΐΜΐι ίρίυιιι ίηιρβΠβΓβ δΐυάβΐ : ρι-ορίβΓεα ΟΓαΐίο

Ιιχε, (]ΐιχ εοηδίΐϊο ευικ.ΊικΙίΐιιΐ' ει ΙοιίιμικιΙιιγ, α νΪΓ-

{,ΜΐιίΐΛΐϊί Ι;ιικ1Πιιΐ8 οχοΐ'83 051. ^ΜX 3υΙι:ιιι εαίηυβ Γ8Ϊ

13118 »ιΐΐ'Ί))υ!ΐιιΐ', εα ηυΪ3 Γεππη ΐηΙβΓ βε ρυςη»ηΓιαιιι

3ρρο3°ι(ίϋΐιε, ςιια$ϊ εοηΐεηΐίοιιε (|π;κ1;πιι, ίΙΙυβίΓΐοΐ'

Πι, ηοη δΐηε ε»ι>83 α ιιυΐπβ ιικιίεδί'ιιιπιιιι, ;ιε (ΙίΙΙίοιΙ-

Ιαΐυιη, ηυί1)ΐΐ8 Ιιιιιικιιηι νιο :ι11ί(:ϊΐιιι•, ηιεπίϊο ΓαοΙα

681. ϋεϊικίε εχρίίεαίϊο ι|ιι:ι:<Ι:ιμι, εΐ ίΙ1;ι (|ΐιίι!ι.•ιπ 1)Γβ-

ν'ΐ8 051 ϊιιΙιόιΙιι(,1:ι ν'ιΐ;ο ίΙΙίιιχ, ([ΐι.'ΐ: ρΐιίίοδυρίιίχεοί)

5«ιιΐ:ιικ'Λ εδί, Ϊ11ιΐι1ΐ]ΐιβ 83ηβ εοικΊιΐδΐιιη 681, ιιοιι

Ρ0886 εηιη νίΙ;<: ΐ'3ΐίοηοιη <|ΐιειηφΐ.Ίΐιι 3886(](ΐί, ΐ'[ΐιί

ίη 1ιπιη»ιιί8 ηεβοΐίίδ οιηηίηο νοΓβαίιΐΓ. ϋε(1 ουω

εοΐ'ίπη, ηυϊ ΓβΓϋΐη ΙιιιιηαιιαΓυιη οιιΐ'αικι αΙ^εεβίΊΐηΐ,

εοΓροπδ ευρΐϋίΐαδ άε1)ϊΙ"ιΐ3ΐ3 δϊΐ, ει (|ΐΐ3δί Ιοη^οεβεβ!

3ρρεϋΙίο, ΐΙΙιιιΙ ϊίοιιι οιιϋηί! ςυχδίΐυηι εδί, ςιιχ 3

ηυΐιίδ ΓΟδ δϊΐ νει-ε 3ρρεΐβη<ΐ3. 0υ]υ8 τεί ^Γ3ΐί3 :ι!ι

εο ςυϊ ηαΐυτχ ηοβίΓΧ βββείοΓ οβί, ίρβαηι βρρειίιϊο-

ιιϊδ νίηι ηβΙιΐΓβηιηιιο ηοβ βεεερίπιυδ. Ου3 «ρΓκΙεπι

Γ6, <]υο»(1βεΓί ροΐαίΐ, ρίβηε οχρίϊεαίβ, ιιβφίβ. βΐίαα»
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ρίχροδίετο νίβυηι 681, ΓηΙϊοηοηι φι;\ηκ1;ιη], αΐηιιβ Α αγγελμάτων προσαγαγών τί]ν παραίνεσιν, έμπε-

νιβηι ϊικΙίίςβΓο, ςυα Ιιοο δβηε Ιιοηιιηι 388εςυεΓεηιυΓ.

νβΓα ΐβΐΐυτ, εΐ βοΐϊάβ νίφηϊΐβδ επηι ηιιΐΐίδ ρβοοαίο-

ηιηι $0Γ(1ΐ1>υ8 ο1)δθΙεδ03ΐ, β» 3ό* ηβηο ίρδβηι ιηϋ»•

βαΐίοηβηι ίηνοηία 681 ΥβΙάβ 'ηεεοιηηιοιίαΐα. Ουαιη-

οοιβηι ςιιχειιηηιιβ Ηβο ΟΓαΐϊοηβ βχροδΐΐβ βυηΐ, είδί

3ϋο ερβοΐ»Γβ νΐάεηΐυι•, οηιηϊβ ΐαπιβη ηά Ιιβηε νΪΓ^ΐ-

ηηΙεπι Ιβυίίβηι ρίβηβ ΓεΓεπιηΐυτ. δϊιΐβΐιΐβ εηιπι Ηιι]ιΐ9

νϊΐχ ρι•»εορΐ3 βΐφιβ ΐηδίΐΐιιΐβ, α,υχ (ϋϋ^οηΙβΓ βυηΐ

01 3ΜΙΙΓ316 6Χ0υΐ!3 ;ιϋ ίίβ, ςυϊ 53Π013Β νίΐχ 1ιυ}ιΐδ

ρ*Νϊεϊρβί8ΐιηΙ, ηϊηιίαηι νοΓϋοηιιη οορΪ3ηι είπ^εηδ,

Ιιχε ρβΓοιίΓΓϊΙ οΓαΐίο: 30 §οηεΓ3ΐϊηι ρεΓ εοηιηιυ-

ηΪ3 ρι\υεερΐ3 βαΊιοιίβΙϊοηο ρροιίιιοΐη, τεβ δίη^αΐβδ

Ϊ13 ΐ|ΜΜΐ|;ιιη ηιοϋο εοηιρι-έΐιεικίϊΐ, υΐ ηεΐ|υε τεβ ιιΙΙββ

ηεεεδδαΓΐπδ ρι-χΙεΓεβΐ, ηεςυε εχΐι-β ιηοΛυπι νβ^ε-

ριείληφε τρόπον τινά τά καθέκαστον ώς μήτε τι παρ-

ιδεϊν των αναγκαίων , κα\ τήν άμετρίαν φυλάξα-

σθαι. "ΕΟους δέ πασιν δντος, προθυμότερον άντιλαμ-

βάνεσθαι παντδς επιτηδεύματος, &1 τινας έν έκείνω

προευδοκιμήσαντας Γδοι, άναγκαίως καΥ τών έν αγα

μία διαλαμψάντων άγιων μνήμην έποιησάμεθα. Και

επειδή μή τοσούτον τά έν τοις διηγήμασιν υποδεί

γματα δύνανται πρδς κατόρθωσιν αρετής , δσον ή

ζώσα φωνή , και τά ενεργούμενα τών αγαθών υπο

δείγματα • άναγκαίως πρδς τψ τέλει τοϋ λόγου ,

τοϋ θεοσεβεστάτου επισκόπου χαΐ Πατρδς ημών

έπεμνήσθημεν , ώς μόνου δυνατώς έχοντος τά τοι

αύτα παιδεύειν. Ή δέ μνήμη οΰκ έπ' ονόματος

γέγονεν, άλλα διά τίνων γνωρισμάτων τδ εκείνον

Ιιιγ. Ουπι βυΐεπι ϊη πιοΓβ βίπυε Ιιοηιΐηυπι εοηβηε- Β είναι τδν δηλούμενον ό λόγος ήνίξατο• ίνα μή τοις

Ιυιϋηε ΐΐΐυά ροδίΐιπη βίΐ, υΐ οπιηεδ ϋδ ροΐίδδίπιιιιη

δεδε δίαιίϋδ Λεηι, ςιιΟΓυπι Ιβιιιΐε νίΓΟδ ϊΙΙιΐδίΓεδ εχ-

δΐϊΐίδδβ νίιίεπηΐ, ηεεβδδβηο ηπί εαεΙίΜιΐδ $;1οπ3

Ποπιεπιηΐ, εοδ ρϊε εοπ>ηιε»ιθΓ3νίιηιΐδ. Ει ιμιοηίαηι

ηεφιε ΓΟυιιβ ιιιιιτιιηιΐίδ εχβπιρίβ αά νίι-ΐιιΐίδ ρετ-

ΓεεΙίοηοηι Ιιιιιΐιιηι φιΜπη ηιοηιεηΐί Ιιη1>οηΙ, φκιιι-

ΙυηιεεΠβ ΙίΛυεί Ιιιιη νοχ ν'ινβ, Ιυηι ιη3χίηιε εχεηιρίβ,

ςυχ Γ8δ 8»Ιυ(3Γ0δ βίβηιιηΐ : ϊαΌϊΓεο ]ϋΐ•ε ει ηιεπίο,

Ιιαο ρΓορε εχΐι-επιβ 0Γ3ΐίοηε, Γείϊ^ϊοδίδδϊπιϊ ερΐδοορϊ,

μετά ταϋτα χαθομιλοϋσι τώ λόγω άνόνητος ή συμ

βουλή είναι δόξη , τώ παρελΟόντι τδν βίον προσφοι-

ταν τους νέους έγκελεύουσα ■ άλλα πρδς τοϋτο βλέ

ποντες μόνον, οίον είναι προσήκει τδν τοιούτου βίου

καθηγητήν, έκλέγωνται έαυτοΐς εις όδηγίαν τους άε\

παρά της τοϋ θεού χάριτος είς προστασίαν της κατ'

άρετήν πολιτείας άναδεικνυμένοις" ή γάρ εύρήσουσι

τδν ζητούμενον, ή οΤον χρή είναι ούκ άγνοήσουσιν.

εΐ ΡιιΙΐ'ϊδ ηοδίπ ηιεπϋηϊιιιιΐδ, ςιιβδί ιιηιΐδ οιηιιπιηι

ΙΗ3ΧΠ1Ι8 ρΟδδίΐ 1)568 ίρδ3 ςΐΙ03 ψΙΗΪΠΠΙΙΙδ ϋθ88Γ8. ΜεΠίΙΟ 3υΐ8ί»1 ^Η5 ηοπ ΠΟΠίΊηΒΐΊίίΙ Γ3013 88ΐ, 88ιΙ

εχ ςιιϊΐιυδιίβπι δί^ηΐδ ΟΓαιΊο ϊρβ3 οδίεπιΐίΐ εαιη βδδε, ςιιεηι ηοδ δϊβηίΐϊεβιηυδ : υΐ ηε ςυί ροδΐ83 ΐη Ηοε

88Γΐηοηβ νεΓδβηΙϋΓ, ϊιΐ εοηδίϋυιη ϋδ νϊιΙεβίϋΓ ϊηυΐϋε, δϊ, ηυϊ ϊη Ιιβηε νϊνεηιΙΊ νϊβιη ίηβΓείΙϊϋηΙυΓ,

βεβϋ ]ανεηεδ εοηΓεΓΓε ]ιΐυει•εηΐυΓ. Αι νεΓΟ Ηοο δοΐαπι Ιιίΐηΐυεηάο, ηειηρε ςυβίειη βδδβ άεεεβΐ Ηυ]υβ

νΐΙβΒ ιηο(ΐ8Γ3ΐ0Γ8Γη, (Ιεϋιηηΐ εοδ δίϋΐ ίυεεδ, ςυί ηιιιηεΓε 30υεηί{;ηΊΐ3ΐε ϋει ϊιΐδΙϊιυΐΊ βυηΐ, ϋΐ Ιιοηεδίκ

νϊΐ36 1ιυ]ϋδ Γ3ΐϊοηί1)ϋδ ρΓΧδίηΙ : ίΐ3 ειιίιη 3υΐ ϊηνβηϊεηΐ ία ςϋο^ ςυαϊΓϋηΐ ; 3υΐ, ς«3ΐβ Ιιοο βδββ άβί)8ίΙ

ηοη ί§ηοΐ'3ΐ)υηΙ.

ΟΑΡ. Ι. β ΚΕΦΑΛ. Α'.

ΰιιιηΐ Ιαιιάΐ ρταείαηΙίοΓ υίηϊηίΐα». "Οτι κρείζτωτ εγκωμίων ή παρθενία.

Λιΐ8ΐΐδ13 ίΙΙβ νΪΓ^ϊιιϊΙαίϊδ ςιικϋβπι ςιΐ3δϊ ίβεΐεβ, Τδ σεμνδν της παρθενίας είδος, 8 πασι μέν τίμιόν

ηιΐίβ ευω ϊη ρΓβιϊο εδί 3ρυ<1 οιηηεδ ςυί (1β Ιιοηο . έστι τοις τδ καλδν έν καθαρόϊητι κρίνουσι ■ παραγί-

εϊηεεΓβ ]ικ1ί(,.ι:ιιΐ, Ιηηι ϋδ δοΐίδ εοηΙΐη«ίΙ, ιριίΐιιΐδ :κ!

ρΓχοΙαηιιη Ιιοο δΐυιΐίιιηι Ι)οί %τάΙ\ά ΙκΊΐίμικ; ορϊΐιι-

ΙεΙυΓ, νιΊ εχ ηοιηίηε ςυο οοπιρβΙΙαΙιΐΓ, ϊηδϊςηειη

Ιηιιιίειη Ιι:ι1ιι•.ΐ : ηηιιι ϊηοοΓΓίιρΙυιη, ςα» νοχ ϊη νίΓ-

§ϊηίΐ3ΐε (Ιέ ιιιιιΐίοπιιη εοηδυείιΐιΐίηβ ύίεϊΐυΓ, ε]ιΐ8

ίιιΐο^Γίΐηίειη δί^ηίΓιεαί. Ιιλι[ιιο εχ εο ηοιηίηε (]υο(1

Οηΐιιιηϋεηι ναΐεηΐ, ίηΙεΙΙϊςεΓε 881 ηιι}ιΐ3 ιΐοηί ρΐ';ο-

δΐιιιιΙΪΜΐιΐ : δίηυίϋειη, ευιη ηιιιΙΐ:ι δϊηΐ ΐ|ΐι;ι• πιιιι τϊγ-

Ιαίε ί,ΌΓΛίιΐυΐ', δοΐυηι Ιιοε ΐηεοΓΠίρΙΐ αρρείΐαΐΐοηο

οπι.Ίΐιιιη εδί. δίπ :ιιιΐειη ηεηεΓιείυπι Ιιοε 1>(•ί Ορίίιηϊ

Μ;\\ϊιιιϊ «Ίίαιιι ρηει1ίε3ηι]ιιιη εδί, δυΙΒείεΙ 3(1 β]υ8

νεται δέ μόνοις οΐς άν ή τοϋ θεοΰ χάρις ευμενώς πρδς

τήν άγαθήν ταύτην έπιθυμίαν συναγωνίσηται" αυτόθι

μέν Εχει τδν πρέποντα Ιπαινον, άπδ της προσηγορίας

της συνονομαζομένης αύτή\ Τδ γάρ άφθορρν κατά

τήν συνήΟειαν τών πολλών έπ\ της παρθενίας λεγό-

μενον, σημαντικόν έστι τής έν αύτΐ^ καθαρότητος.

"Ωστε διά τοϋ Ισοδυναμοΰντος ονόματος Ιστιν έπιγνώ-

ναι τήν ύπερδολήν τοϋ τοιούτου χαρίσματος, εΓπερ

πολλών δντωντών κατ' άρετήν επιτελουμένων, μόνον

τοΰτο τη" επωνυμία τοϋ άφθαρτου τετίμηται. ΕΙ δε

χρή καΐ δι' εγκωμίων ταύτην τοϋ Μεγάλου θεοΰ δω-

εοπιιιιβιιιίαιίυΐιεηι ϋίνίηυδ Αροδίοΐϋδ, (]«ί ρβοεϊδ Β ρεάν άποσεμνύνειν, άρκεΐ πρδς εύφημίαν αυτής ό

νενηίδ οηιηεηι Κΐϋΐΐιιιη ηιηρΓιΙίε;ιΙϊοηεηι οΙ)δειΐΓε(,

8;ιιιεΐ3ΐη ίΐΐίμιο ϊηειιίρηίαηι 63ΐη ηρρεΙΙβηβ, ςιιχ Ιιοε

ηιιιηεΓε οηι»13 δϊΐ. (ίιιοι! κ'ι εηίηι ηιιςιΐδΐχ 1ιιι]ιΐ5

νίΐ'^ΐιιίΐαΐίδ 83 εδί ρεΓίιιηείίο, ιιΐ ϊηευΐραΐυδ 3ε 83η-

εΐιΐδ εΙΓιεΪ3Γβ : ε;ε αιιΐ(•ηι τοεεβ ρΓορΓΪε 30 ρι-ίηιο

;>ι! ίηεοΓΓυρίί ΟεΊ ^ΙΟΓίαιτι υδΐιΐ'ραηΐιιΐ1: εοςυχήβηι

ηΐ3](ΐΓ 8888 ροΐεδί ΐ3ΐΐδ νΊι^ιΐΜΐίΐΐίδ, (|ΐιαιιι οδίεηϋί

ββηϊ ϋδ τευϋδ οβδΙΟΓϋΐη βυοΓυιη :ιιτ:ιηοπιηι ραπί-

είρεδ (]ΐι»δί ϋεοδ είΓιεεΓε, υΐ 8οεϋ ηιιϊιΚιηι βίηΐ §1ο-

πχ δοϋιΐδ ν<.Ί'ε δΒΐιειί αΐΐ|ΐιε ϊηευ1ρ3ΐϊ ϋεϊ, ηεοεδδί-

Ιιΐιϋπο ΐ'ΐιιη εο ριιηΐνΐε ίΐΐ.μιι: ίιιΙε^ΓίΙεΙε οοηΐΓ3-

θεΤος Απόστολος , δι' ολίγων βημάτων πασαν εγκω

μίων ύπερδολήν άποκρύψας , 3ς άγίαν χα\ άμωμον

τήν κεκοσμημένην διά της χάριτος ταύτης ώνόμασεν.

Εί γάρ τδ κατόρθωμα της σεμνής ταύτης παρθενίας

έστ'ι, τδ αμωμόν τίνα γενέσθαι κα\ αγιον • ταύτα δε

τά ονόματα κυρίως κα\ πρώτως είς δόξαν παραλαμ

βάνεται τοϋ άφθαρτου θεοΰ" τίς μείζων έπαινος τζαρ-

θενίας, ή τδ άποδειχθηναι διά τούτων θεοποιούσαν

τρόπον τινά τους τών καθαρών αυτής μυστηρίων

μετεσχηκότας, είς τδ γενέσθαι α-ύτοϋί κοινωνούς της

δόξης τοϋ μόνου ώς αληθώς αγίου καΐ άμωμου θεοϋ ,



321 322ϋΕ ΥΙΚΟΙΝΙΤΑΤΕ.

διά καθαρότητος αύτώ χΛ αφθαρσίας οίκειουμένους. Α ΙιοιχΙ.ί. Οιιίοιιΐφίο νβΓΟ Ιοιίβίιΐδ "ΟΓαΐ'ιοηϊδ ι1ί(*ι•08-

"Οσοι δέ μαχροϋς επαίνους έν διεξοδικοΐς χατατεί-

νουσι λόγοις, ώς διά τούτων προσθήσοντές τι τψ θαύ-

ματι της παρθενίας, λελήθασιν εαυτούς, κατά γε τήν

έμήν κρίσιν, έναντιούμενοι τψ ίδίψ σκοπώ• δι* ών

έξαίρουσιν είς μέγεθος , ύποπτον ποιοΰντες διά των

εγκωμίων τδν ϊπαινον. "Οσα γαρ έν τη φύσει το με-

γαλεϊον Εχει , οίκοθεν το θαύμα επάγεται, ουδέν της

έκ των λύγων συνηγορίας δεόμενα• χα^άίκ&ρ 6 ουρα

νός, ή ό ήλιος, ή άλλο τι των τοΰ κόσμου θαυμάτων

τοις δε ταπεινοτέροις των επιτηδευμάτων άντ\ ύπο-

βάθρας ό λύγος γινόμενος, μεγέθους τινά φαντασίαν

διά της των επαίνων περινοίας προστίθησιν. "Οθεν

πολλάκις τδ έκ των εγκωμίων κατασκευαζύμενον

θαΰμα , ώς σεσοφισμένον καθυποπτεύεται ύπδ τών

8ίοιιί1)ΐΐ8 Ιιιψιβ ιοί Ιβιϊιΐδ οχρίίοππΐ Ιαιηίοί, ςυβδί οχ

Ιιοο αΐίηυΐά :ι<ΙιιΓιΐ"»1>ί1ί Ιππο νΪΓξϊιΐΐΓι δΐυάίο $ίηΐ

αάΊΙίΙυιί, Ιιϊ ρΓοΓοοίο πιϋιί $είρ$ο$ ί$ηθΓ3Γβ νίιΐοη-

Ιιιγ, ευηι 61130 δοηΐεηΐϊχ ηιαςηορβΓβ ΐρβί Γερυ£ΐιοηΐ:

αυίϋυδ (Ίΐίιη βηεοΓηϋδ 8β Γβϊ ηι:ΐ£ΐιίΐιιι1ίιιοιιι οηιρϋ-

ΓιοβΓβ ηι-ΐΗΐΐ'ίΐηΙπΓ, ϋδιίοηι δΐΐδρβοΐαηι ΓβεϊυιιΙ 1;ιικΙοιιι.

Νίΐιη (]ΐι;ο ηαΐυΓα βχεβΙΙυηΐ, ίκΙιιπΓαΐίοιιΐΜΐι βεευιη

ηΟΌπιηΙ, ηεα,υβ ΟΓίΙίοηυηι ρηΐΐ'οι ίιιίο ίιιιΐίβοηΐ :

ηιιηΓι» &ιιιιΐ οοείιπη, $ο1, εχΙεΓβςυε ίιΐ £6ηεπδ, ςυχ

ϊη οηαηί εοβίο, εΐ Ιβιτβ ;ι1κ|ΐιί(1 αάηιίι-αΐήΐο ΙιαυοηΙ :

ηιιηιίΐϊοπίιιΐδ ίηίοηι δΐιηΐίίδ ΟΓβΙίο ρ ιό Γιιιη1;ιι»οιιιο

ρΓθρο$ί(3 α1ίΐ]ΐι»ηι ιη.ιςιιίίικίίηϊβ ορίηϊοηεοι Ιαικίυηι

ηπίΠοΐο 3ϋ]ΐιηςίΙ. Ιΐηαηο 01 ρΐεηιπιαυβ ιιϊ αάιπίΓίΐίο

α,υχ βηοοιιιίίδ εοπιραπιΐιιι-, νβΐυΐϊ οοπιπιοηιίιία 3)}

ανθρώπων. "Επαινος δέ μύνος Ιχανδς τής παρθενίας ■» ΙιοπιίιΓώυδ βιιβρεεί» ΙιαΙιοαΙιΐΓ. Εγ^ο Ιιχο Ιαιιε \\ι%\-

έστ\ , το κρείττονα τών επαίνων είναι τήν άρετήν

άποφήνασθαι , καΐ τψ βίψ θαυμάσαι μάλλον ή τψ

λύγψ τήν καθαρότητα• 6 δέ ύπύθεσιν εγκωμίων ταύ-

την ύπδ φιλοτιμίας ποιούμενος, ϊοικε τήν σταγύνα

τών οικείων Ιδρώτοιν άξιόλογον είς προσθήκην νομί-

ζειν τψ άπείρψ πελάγει γενήσεσθαι, εΓγε άνθρωπίνψ

λόγψ δυνατόν είναι τήν τοσαύτην χάριν άποσεμνΰι/αι

πεπίστευκεν. "Η γάρ τήν εαυτού δύναμιν άγνοεΤ, ή

ιιίΐίΐΐϊδ ε£Γβ£ία 081, υΐ δεϊΐϊεεί χΐιιίικη αυίδ νίιΐυίοιιι

ίρ83ΐιι οιιιιιί Οδδο 1;ιιι<Ιο ρκεβίηιιΐϊοιοιιι, :ιΐ(]ΐιο οχ ίρδΟ

ρθΐίΐ18 ν'ΐΙΙΟ βι'ΙΙΟΙΌ, φΚΙΙΙΙ ΟΧ ίιΐίίριβ ΟΓ.ΙΙίοΐΙΟ 038ΐί-

I α Ιο ι ιι δΐΐδρίοκιΐ οΐιμιο ηιΙιιιίΐΌΐιιι•; παπί ςαί ίιι Ιιοο

νΪΓ{ξϊηϊ(31ϊ$ 1:ιιιιΙ;ιικΙ»: 3ΓςυηιειιΙο ςΙοπχ ουρίίΐίΐαΐβ

ηιΐιΐιιοΐιΐδ νεΓ83ΐυΓ, ιιοιι η 1 1 εο ρΐαηβ (Ιίδ$ίπιί1ίδ ΟδΙ

ί|ΐιϊ ηΐίφΐηηι δίπίοιίδ δΐιί δΐίΐΐηηι, π,ικιιη ϊ$ ηΐ3§ηϊ

Ι':ιΐ'ϊ:ιΙ, ίηιπιβιίδΟ ιιιϊιπ ριιΙιΊ Γογο 3<Ι(1ίΙ»ιΐ)0ΐ]Ιυηι, βί

ιιιικίο Ιιηιηίιπιιη δοπιιοηο οιοιΓιιΙοπΐ ΐαηΐιιιιι ηιιιηηβδ έπαινε! οϋκ έπίστα-αι.

. ρο58β Ί11υ5ΐΓ3ΓΪ αίφΐβ ΟΓηηΓΪ. Αιιΐ ειιΐπι ΐβ ειΐίΐιπηι \ίπιιηι ί§η»τυδ €3(, ;πιΐ \ά ηιιοιΐ ΙαυϋαΙ ηοη ϊηΐεΐ

ΟΑΡϋΤ II.

ΟίνϊιΚΒ Η 'χηοοτροτεκ ηαΐηην ρτορτίνη, ΰί ρβιΐηίιιηι

νπρΐηίΐαΙΐ$ ο([ιάηιη.

ΙιιΙε11ϊξβιι(ϊ3 ηοη ρ»ι•ν:ι ε^βπιυβ , ιιί εορϊίϊοηεπι

εαρειε ροδδίιηυδ Ιιιι]ιΐ8 εχεε11εηΐϊ$ ςΓαιίχ, (]ΐι,ο ευηι

ίηεοΓΓυρίο ρ3ΐΓβ εοιιιρι•οΙιεηιΙίΐιιι•. Κοβ 3άηιΪΓ3υίΙΪ8

ο*ι, ίΐΐιριο ϊιηι$ίΐ3(3, ιιϊ νίΓ§ϊηίΐ38 ϊη ΡβίΓβ ίηνεηϊβ-

Ιιιγ, ΐ)ΐιι ει Ι'ίϋιιηι ΙιιιΙκΊ, εΐ Κίΐίυιη ηΐΐδίριο «ΙΤβοΐιι

ςΐ'ΐιπίι. (Ιιιηι ιιηί^εηΐΐο ηιιίοιη Ιιοο, α,υί οηιιιίδ ρυϋΐ-

οίιί.τ, οΐ ϊηεοιτυρίχ νίΐ'^Ίιιϊΐίΐΐίδ πιιοΙογ 681, δϊιηυΐ

εοβηοδοϊΐυΓ, ευηι ίιι ε]ιΐ8 ριιιΙΊο.'ΐ, βίαυε ίηεοΓΓυρίΑ

βΐ'ΐιοΓίιΐίοηο ρ3ΓΪΙβΓ οΐυχοιίΐ. ΚϋΓδΐΐδ(]ΐιο ιηϊηιηι κηιιε

εδί Γίΐίυηι ϊη νΪΓ§ϊηίΐ3ΐβ οοηιρΓοΗεηϋϊ. Εβϋεηιςυβ

Γ.ιΓιοηβ ίιι δρ'ιπίιΐδ δβηείϊ Π3ΐυΓ3ΐί 3ΐ(]υε ϊηεοΓΓυρία

ρυΓΪΐαΐβ $ροεΐ3ΐιΙυΓ. (;ιιιιι εηίπι ρυπιιη ηοηιΐηββ,

3ΐςιιε ίιιεοιτιιρίιιηι, ν'ΐΓ^ίηίΐ.ιίοιιι ηϋο ηοπιίηο δί^ιιί-

ύπερεχούσαις δυνάμεσιν, ο&τε τινδς των θείων χωρι- ρ Γιοηβ : <]ΐ)3Β ϊη ιιιιίνοΐ'δα (Ιεηϊςυε οοοίβεΐί ηηΐιΐΓ;» βί-

ΚΕΦΑΛ. ».

Ότι Ιδιον ϊί}ς θείας τβ χαϊ ασωμάτου φύσεως

κατόρθωμα έστιν ι\ παρθενία. ^

Ευνέσεως γάρ ήμίν χρεία πολλής, δι* ής έστι γνώ-

ναι τήν ύπερβολήν τής χάριτος ταύτης , ήτις συνεπι-

νοεΐται μέν τψ άφθάρτψ Πατρί • 8 δή χα\ παράδοξον,

έν Πατρ\ παρθενίαν εύρίσχεσθαι , τω τε Υίδν Ιχοντι ,

κα\'δ£χα πάθους γεννήσαντι• τώ δέ Μονογενεϊ θεψ τω

τής αφθαρσίας χορηγώ συγκαταλαμβάνεται , όμοϋ τψ

χαθαρψ κα\ άπαθεΐ τής γεννήσεως αύτοϋ συνεχλάμ-

ψοσα. Πάλιν τ6 ίσον παράδοξον, ΊΓϊος διά παρθενίας

νοούμενος. Ένθεωρείται δέ ωσαύτως χα\ τή τοΰ αγίου

Πνεύματος φυσική" καΐ άφθάρτψ καθαρότητι. Τδ γάρ

χαθαρδν κα\ άφθαρτον όνομάσας, 4λλψ ονόματι τήν

παρθενίαν έσήμανας. Πάση δέ τή ύπερκοσμίψ φύσει

συαπολιτεύεται, διά τής απάθειας συμπαροΰσα ταΐς

ζομένη , κα\ ούδενδς τών εναντίων προσαπτομένη.

Πάντα γάρ όσα κα\ φύσει [κα\] προαιρέσει πρδς άρετήν

νένευκεν, τψ καθαριΤί πάντως ένωραΐζεται τής αφθαρ

σίας- και όσα πάντα είς τήν έναντίαν άποκέκριται

τάξιν, τή άποπτώσει τής καθαρότητος τοιαύτα έστι

κα\ ονομάζεται. Τίς ουν έξαρκέσει δύναμις λόγων τή

ιοσαύτη χάριτι παρισωθήναι ; Ή πώς ού φοβεϊσΟαι

χρή, μή διά τής τών επαίνων σπουδής λυμήνηταί τις

το μεγαλεϊον τού αξιώματος, έλάττω τήν περ\ αυτού

δίξαν τής προειλημμένης τοις άκροαταΐς έμποιήσας ;

Ούκοΰν καλώς Ιχει, τους μέν εγκωμιαστικούς λόγους

έπ\ ταύτης έ^ίν, ώς άμήχανον ταϊ; 0περ6ολαΐς τής

υποθέσεως συνεπδραι τδν λόγον ώ; κα\ έστι δυνα

τόν άε\ μεμνήίθαι τοΰ θείου χαρίσματος , κα\ έτΛ

ιηιιΐ νοΓδίΐΙιΐΓ, (ΐιιία ευηι :ιΙ» η(ΓοεΐιΙιΐι.<; ν;κιια 6ΪΙ,

δΐιΐίΐίιηϋιιΐδ ϊΙΜδ ροΐοδΐ3ΐϋ)ΐΐδ ϊηΗχΓεΙ. Νεςυβ νοιο,

είδί 3 ηιιΙΙίδ ι-οίηΐδ ιϋνϊιιίδ βε,μιηείβ 6δ( νίΓ^ίηίΟβ,

οοιιΐΓίΐΐ'ίΊδ ιι» ίιι ο ιι 681 ΓοΙιιΐδ ηιΙ]ιιηοΙα. ϋυηοΐα οιιίιη,

ηικί! ε( η;ιΙιιι:ι οι εοηδϊϋο 3(1 νϊηιιίειη ρΓοροηβη

βιιηΐ, οπιηϊηο ϊηεοπιιριβ! νϊΓςϊηΐΐ3ΐΐ8, ρικϋοίιίχςιιε

βρΙβηϋοΓβ (ΙοεοΓηηΙιΐΓ ; <ιιι:ο νοιο ίη ί'οιιίτ.-ηϊ.ιηι

νίι-ΙιιΓίϋ ρ:ιι Ιοιιι ρΓοεϋτίβ ΓοπιιιΙιιγ, ε3&Ιϊΐ3ΐΪ8 Ιηρδίι

εα ΐίΐϋ.Ί ( ι βυηΐ, ε( ιιοιιιϊικιιιΐυΐ'. ΟιιβηιοοΓβηι ςυχ

ΙηηΙα ογΊΙ ιΐίιοηιΐί (αοιιΐΐηδ εΐ εορΪ3, ςυ% Ιαηι ηιβςη'ι

ιηυηεΓΪδ (ΙΊςηίΐηΙοιιι ΙϊυιΙίΙιυδ χςιΐ3Γε ροδδίΙ? Οιιονβ

ρηοΐο ηοη ροιίΊιηοδοοηιΙιιιιι, ιιϊ ηο $Ιυϋίο 1;\ικ!ιιιη

ςιιϊδ ϋίςηίΐαΐίδ ηιηρίίΐυιΐϊιιειη ΙχιΙαΐ, 8Ϊ ηπηοιτιιι ϋδ,

ηυί ίίικϋυηΐ, ςιιβηι ίρδί 311163 εοηεερθΓ3η(, ορίηίο
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ηοιη ιη ΙηιιϋβηάΌ η(ΓβΓαΙ? ΡγχοΙβγο ϊΐβφΐε η^ΐΙιΐΓ, Α γλώττης έχειν το άγαθδν, όπερ ίδιον μέν της άσω-

8°ι ςυχ ϊιι 3ΐϊοΐφ)3 Γβΐ 1αυ<ϋΙ><ΐδ υογκλιπηγ ΟΓβΙϊοιιοβ,

■ιι Ιιαο ρΓΧίβΓββηΐιΐΓ : ςιιβδί ιΙίΙΓιοίΙβ δίΐ ΟΓαΓιοηίβ

νϊηι βΐ οορϊ3ηι οοηιρ3Γ3Γβ, ςυχ ^Γανϊβδϊιηο 1ι 1 1 ΐ ο

βΐΊξΐιιιιοηίοΓΟδροηάεβΙ: ηιιοηιαϋιτιοιίιιηι οοηΐΐ'3 ϊΙΙικΙ

1 :» < : Ί Ι ο 6δΙ, ιϋν'ιηιιιιι Ιιοο ιηιιηιΐδ ροτρθίυα πιοηιοπη

οοΙογο, βΐφΐβ ϊ(1 Ιιοηιιιη ΐη ΟΓβ δοηιρβι• ΙιαΙιβΓβ, ςιιοιΐ

ϊηοοΓρΟΓβΧ άϊνΐηχφιε ηβΙιΐΓΧ ρΐ'οριΊ II ιη φιίϋβπι 30

ρηεοίρυυπ) οβί ; Οβί Ιηιιιοη Ικηϊςηϊΐηιο ϋδ οιίιιηι,

(|ΐιί β Γ.ίίπιο 61 δ.ιη^υίηο εΟΌοΙί 1πι]ιΐδ νΐΐχ ΐ)5ΐΐΓ3

ΙΊιιιιπΙιιΐ', ιΐαίιιπι βΐ ΙηΙιυΙιπιι 651, ιιΐ ν'ΐΓ^ιηϊΙαδ ςοβδ'ι

ΙΙ13ΙΗΙΠ1 ηιιιικίϊΐίχ ρηιΐϊοίραΐΐοηο-η ροΐ'ΐΊ£θηδ, Ιιο-

ιιιίηιιιη ιιλΙιιγλιιι νίΐίοδα βΟΌοΙϊοηο »1>]60ΐ3ΐιι πίΓδίιβ

γτϊ^λΙ, οι 3(1 οοβίβδίίιιπ) οοηίοηιρίηΐϊοηβπι ροπίιιοηΐ.

01) 6311) 01111)1 031)83»] ΙΙΐίΙΐί ϋΟΙΙΐίΐΙΙΙδ ΠΟδΙΟΓ .ΙβδΙΙδ

ΟΙιπδΙιΐδ, 3 φΐο νοίιιΐί ΓοηΙβ φιοιίιιιιι οπιηίδ 03δΙί-

πιοηί:ι ιιιαηηΙ , ηοη ιιιιρίίαπιη) νϊ3 ςυχδίΐη, ίη Ιΐίηο

τϊΐ3π) ΐη^Γβδδΐΐδ νΐάβίατ, υΐ εχ βο ηιοάΌ, ςαο οβγ-

Π6Π) ΙΐΙΙΙΙΙ3Ι1»Ι1Ι 3δδΙΐη)ρδϊΙ, 3(1ΐ11Π'3ΐ>ΪΙθ 1)00, 61 Π13-

βηιιιη ρΐαηο πι>'8ΐβΓΪυιτ) ρ.ιΙοΓιβΓΟί : ηιιοηϊηιιι, ηηχ

Ι)οΊ ίΐιΐνοιι(ιιιΐ) <Ιοιηοιΐδ(τ3ΐΌΐ, «οία 038ΐίΐ33 ΐιίοιιοη

ββΐ : ςυβπ) βΙίΐβΓ ρβΓίοοΙε οηιηΐηο ρι\Έδΐ3Γβ ηοιηο

ροίοδί, ηίδϊ ςυϊ ίΐ) οιηηϊ 03ΐ°ηΪ9 αίΐοοίιι δβ οΐί.ιηι

Ηΐφίο οΐίηιιι Ιοίιιιιι πυογΙογ'ιΙ. ΟιιοιΙ οιιϊηι ϊιι Μλιϊχ

Υίφηΐδ ϊηνϊοΐβΐχ οοτροΓβ οΒΌοΙιιπι βδΐ, ρονΓοοΙΛ

(ΊΙΐΓΪδίί (ΙϊνίηίΙαΙβ, φΐχ ϊιι ίρδ3 ΥΪΓζίηβ εΙυχβΜΐ :

Ιιοο ϊρδίιιη ΐη οηιιιϊ ηηϊιιιο οοηΓιη{-ϊ(, φΐί δϊΐ 03δΙίΐ3ΐβ

0ΓΠ31ιΐδ, Γηΐίοηβηιςιιο άΊιεοιη ΐη νΪΓ^ΐηηΙΐ νϊ(3 δε-

[υαίιιΐ'. ΟυοηϊβΠ) ηοη ηιηρίϊιι», ιιΐ οοι•ροπδ Ιιιιηιηηΐ

ΓοΓηΐίΐιι 1ΐ3ΐ)ίΐιιηΐφΐβ ίηιΐιιαΐ, νβηΐυτυδ 6δΙ Ποιιιίηιΐδ ;

μάτου φύσεως έστι χαΐ έξαίρετον ϋπδ φιλανθρωπίας

δε θεοΰ, χα\ τοις δια σαρκός χαΐ αίματος λαχοϋσι τήν

ζωήν έχαρίσθη , ίνα χαταβληθεϊσαν τήν άνθρωπίνην

φύσιν ύπδ της εμπαθούς διαθέσεως, ώσπερ τινά χείρα

τήν της χαθαρότητος μετουσίαν όρέξασα, πάλιν ίρ-

θώση , χαΐ προς τα άνω βλέπειν χειραγώγηση. Διά

τοϋτο γάρ οΤμαι κα\ τήν πηγήν τής αφθαρσίας, αΰ-

τδντδν Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστδν, μή δια γάμου

είσελθεϊν εις τον χόσμον, ίνα ένδείξηται διά τοϋ τρό

πον της ενανθρωπήσεως το μέγα τοΰτο μυστήριον,

δτι Θεοΰ παρουσίαν ν.α\ είσοδον μόνη καθαρότης ικανή

έστι δείξασθαι' ην άλλως ούχ Εστι προς άκρίδειαν

πάσαν κατορθωθήναι, εΐ μή παντελώς τις έαυτδν τών

σαρκικών παθημάτων άλλοτριώσειεν. "Οπερ γάρ έν

™ τή άμιάν-ψ Μαρία γέγονεσωματικώς , τοΰ πληρώ

ματος της θεότητος έν τψ Χριστφ διά της Παρθένου

έκλάμψαντος• τοϋτο καΐ έπ\ πάσης ψυχής κατά λόγον

παρθενευοϋσης γίνεται. Ούκέτι σωματιχήν ποιούμε

νου τοΰ Κυρίου τήν παρουσίαν οΰ γάρ γινώσχομεν

Ετι, φησ\ , κατά σάρκα Χριστον* άλλα πνευματικώς

είσοικι^ομένου , χαΐ τδν Πατέρα έαυτοΰ συνεισάγον-

τος , καθώς φησί που τδ Εύαγγέλιον. ΈπεΙ ουν το-

σαΰτη έστ\ της παρθενίας ή δύναμις, ώ; καΐ έν τοις

ούρανοίς παρά τώ Πατρ\ τών πνευμάτων μένειν,

κα\ μετά τών ύπερκοσμίων χορεϋειν δυνάμεων, καΐ

της ανθρωπινής σωτηρίας έφάπτεσθαι• τδν μέν θεδν

δι' εαυτής πρδς τήν τοΰ ανθρωπίνου βίου κοινωνίαν

κατάγουσα, τδν δέ δνθρωπον έν εαυτή πρδς τήν τών

ουρανίων έπιθυμίαν πτεροΰσα, χα\ οιονεί σύνδεσμος

ηοη βηϊηι βΐϊβη) ηονί*ηΐ)δ, ίικρήΐ, δοοιιιιιίαιιι 03Γηβπι Ο τις γινομένη της ανθρωπινής πρδς τδν Θεδν οίχειώ-

ΟκϊδΙυιη ; 86(1 ϊιι δρίηία νοιιίει, οι ΡβΙγοπι ββουπι

ιΐιιοαΐ, υΐ φΐοάβιη Ιοοο ΙοβΙαίυΓ Εναη^εΙϊυηι. Οιιιι-

ιιίαηι ί^ίιιΐΓ (3Πΐα νίδ νίΓςΊιιίΙαιίδ εδ(, ιιΐ 61 ΐη οοοίίδ

3ριΐ(1 δρ'ιπίιιιιιιι ΡβίΓβηι ηιαηοιιΐ, 61 οιιηι οοείεδί'ιυυδ

ίΐΐίδ ηιεηϋΐυδ υη3 εχβυΐΐεΐ, (Λ δηΐιιΐοηι Ιιυιηαηηπι

31(ΐη£3( ; οιιπιφίο 1)οιιηι ίρδίιηι 803 νί 3(1 Ιιιπιι.ιικβ

τϊΐ.*ε οοπιηπιηϊοηοηι ιΐιιπηΐ, Ιιοηιίηβπίφίο πιιβιΐδ 3(1

οθ3ΐοδ!ίιιιη ΐΌΓΐιηι ουρίιΐίΐηίοηι εχοίΐεΐ ; αΐί'ΐιο αιΐοο

ηοΐΏΪηιχη ουιη ϋοο ί:ιιΐ)ϊ1ί:ιπΐηΐϊδ νίιιοιιΐιιηι ηυοαΊΙαιη

ηχο οαηι δί( ; εΐ 63, φιχ νϊοίδδϊηι παίιιια νηΐιΐο άί-

δίαιιΐ, ϊρδ.ι οοηοϊ1Ϊ3ηδ ίη οοιίδοιίδΐιηι οοηοοηΐϊηπι-

ςαε Γβι1ϊ^3( : ςυχ άΐοεηάί νίδ ίηνεηίπ ροδδεί, ςυχ

πιΪΓΑοϊΙίδ 1ιιι]υδ Γβΐ ηΐ3§ιιΊΐιΐ(1ίηοπι ακδϋ('ααΐυΓ ? 8ο<1

σεως , τά τοσοΰτον άλλήλοις άφεστώχα τή φύσει, τ||

παρ' εαυτής μεσιτεία είς συμφωνίαν άνάγουσα, τίς

άν εύρεΟείη δύναμις λόγων συνανιοΰσα τφ θαύματι ;

'Αλλ' επειδή άτοπον παντελώς άφώνοις ή αναίσθητοι^

δμοιον φαίνεσθαι, καν τών δύο τδ Ετερον, ή μή έπ-

εγνωκέναι δοκεΐν τά της παρθενίας χαλά, ή άπληχτον

χα\ άκίνητον πρδς τήν τών καλών αίσθησιν έπιδει-

χθήναι• βραχέα τινά περ\ αυτής ειπείν, διά τδ δεϊν επί

π2σι πείθεσθαι τή εξουσία τοΰ έπιτάξαντος ήμίν,

προεθυμήθημεν. Μηδε'ις δέ τους κομπωδεστέρους

ιιαρ' ημών έπιζητείτω τών λόγων Εστι μέν γάρ ουδέ:

βουλομένοις ήμίν ίσως δυνατδν τδ τοιούτον, άμελε-

τήτοις ουσι τής τοιαύτης λέξεως. ΕΙ δέ χαΐ παρήν

ςυΪ3 αΐΐδΐιπίιιιιι ρίαιιο ΟδΙ ηιιιΐιιππιι ιουπι, οίοατυπι, _ τοϋ κομπάζειν ή δύναμις , οΰχ άν τοΰ κοινή λυσιτε-

φ)Χ δοηδίι 03Γ6ΐι(, δΐιηΐίοπι 86 6δδ6 νϊιίεπ, 6 «Ιιιο- λοΰντος τδ έν ολίγοις εύδοχιμήσαι προετιμήσαμεν.

Ιιυδφίο ΒΐΙΟΓυπι βδΐ, υΐ »υΙ ςαϊβ νίΓβίηβΙβδ Ιιπκίοδ Ζητεϊν γάρ έξ ά-άντων οΤμαι δεϊν τόν γε νουν έχοντα,

ηοη ϊβηονίδδβ νϊιίεαίϋτ, αιιΐ 3ά Ιιαπιιη οοςηίΐίοηβιη οΰκ έξ ών υπέρ τους λοιποϋς θαυμασθήσεται , άλλ'

ηοη οοιιιιιιοΐυιη δβ ιιοφίο βΐΐβοίαιιι οδίοικίοΐ'ίΐ : ηοδ έξ ών άν χα\ έαυτδν χα\ τους λοιπούς ώφελήσειεν.

Ιιοο ΐρ$ο (16 ί,'οηοΐΌ Ιοίο ρ3οο3 φ_κοι1;ιιιι οοιιιηιοηιοΓαΓΟ ρΓοροδίιΐηιυδ, φΐοηί3ηι ίΙΙίιΐδ, (]ΐιϊ ηοΐιίδ ρηο-

οβρίΐ, ϊιηροΓΪο οιηιΓιΙιυδ ίη Γείιιικ ραΓοηϋυηι 6Γ31. Νοςυβ νβΓΟ ηιηζηϊΓιοησι νοΓυΟΓυηι οδΙοηίαιίυιιεηι

(]υϊδ 3 ηοϋίδ ΓοηιιίΓ3ΐ : ηιιηικίοηπίιίοιη οΐίαπ) δι ηοδ οχρεΙΟΓΟ.ηιυδ Ιιοο ΓθΓ(3δδβ ηοΐιίδ, ϊιΐ ΟΓβΙίοηίδ βοηιιβ

ιιβςΓιξεηΙίουδ, ρΓΧδίαΓβ ηοη Ιϊοογοι. δίη βιιΐοηι Γ30υΙΐ38 ηοΐιίδ 1ηι]ιΐδ Οδΐεηΐ3ΐΐοηίδ, ςυχ ^οηοΓαΐίιη

ιηΐηυδ οχροιίίι, ϊιιβδδοί, ίη οοηοϊοηαπι ςεηβΓβ οαη) αρρΓο1)απ, Ιιοο ηοδ ηιιΐίφΓπΐδ Ηαηυϊπιιΐδ. Ναιιι ςυΐ

Γ3ΐϊοηο ρΓχιΙίΙϋδ 051, ει ροΐίδδίιιιυιη φΐιοΐΌΐκΙιιηι Οδδβ 31'ΙιιΙγογ, ηοη φπΐιιΐδ Γβ1)ΐΐδ ιιιηχίηιηηι ργχΙογ

οχίΟΓΟδ 3(1ιηΪΓ3ΐίοηοηι δα'ι οχοίΐανοιί•, δοιΐ φΐϋ>υδ ουηι $ϊυί, ΙιιηνοχίΟΓΪδ 3ϋ]ιιηιοη(ιιηι δί( ηΐΐηΐιιπιβ.
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ΟΑρυτ πι.

ίΐκήμη τών έχ τον γάμου δυσχερών, χαϊ &τδει-

ξις τον ζοτ •\εχραφύτα τύτ Λόγοτ μή άγαμοτ

είναι.

ΕΓΘε πως οΐόν τε ήν χαμοί τι γενέσθαι πλέον έχ

τής τοιαύτης σπουδής• ώς μετά πλείονος αν της

προθυμίας τδν περ\ τούτων πόνον άνεστησάμην, εΓ-

περ κατά τδ γεγραμμένον , έπ' έλπίδι τοϋ μετασχεϊν

των έχ τοΰ αρότρου χα\ άλοητοΰ γεννημάτων, έφιλο-

πόνουν τδν λόγον. Νυν\ δέ τρόπον τινά ματαία και

άνάνητο; ή γνώσις έμο\ των της παρθενίας καλών,

ώ; τώ βοί τά γεννήματα, τώ μετά κημών έπιστρε-

φομένω την άλωνα• ή ώς τώ διψώντι τδ άπορ\όέον

τών κρημνών ΰδωρ, δταν άνέφικτον ?|. Μακάριοι δέ

ΰοηιΐϊΐίηιοΓα/ίο ά'φαιίΐαίιιηι, πο ηχοΐαΐϊατηιη , ηνα

ε ιιυρίϊι'ί εχ&ϊχΐιιιιΐ : ηαα ίη γ« άιιηοηιίταΐντ ϊΐβιη

ϊ.ϊ , φή οΐΊΐΐίϋΐιαιη Ιιαηο οοηιοήρήΐ , ΰίεΐΐΐη ηοη

[ΗΪαβ.

ΙΙΓιπαιιι ηΓιφιο ηιοιίο Γι6ΓΪ ρο-δδεί, υΐ οχ Ιιοο 81α-

(Ιϊο ιιιίΐιϊ φιοφιο αΐίςιιίι) «ιιιρίίιΐδ εοιιΐίηςει-οΐ, ςυο

ρπψοιίδίοΐ'ΐ: ίηιίιιιί νοίιιιιΐηΐε, ε($ο ίη Ιιοι: Βΐυύϋ

βοικτο Ιαίιηιεηι ροδίιίδδοιη : ςυοηΐαιη $ί εα βρε

(Ιιηόιργ, «Ι, φηΊΐκιιΙπιοιΙιιιπ ΙΪΙΙεΠδ ρΐΌ(1ίΙιιηι 681,

Γπίβΐιιη αυχ βχ 3Γ»Ιίοηε ΙπΙιΐΓ3νβ ρβΓείρίυηΙιΐΓ ,

ρ:π ιοιιι ('5«> ψιοφιο αΐίςυαιη ΓεΓΓεπι ; ηοουταίο

8:ιιιο ίη Ιιαε βτβΐίοηβ ε1α!)0Γ388ειη. Νυηε νεπ)

ηιίΐιί νίΓςίηαΙίυηι ΙλικΙιιιιι εο§ηίΐίο ςυοάαιπ ιηοόΌ

ίιιαηίδ ε8ΐ αε ιηίιιϊηιβ ίϊυείυοδ», ηπηίοδ δυΐεηΐ εδδβ

οΤς έν εξουσία τών βελτιόνων έστ\ν ή αίρεσις, καΐ Β Ιειτχ Γπι^εβ Ιιονί , ηιιί 0Γ8 ίίβηΐδ ΐιηρεύίΐο αιΐ

ούκ άπετειχίσθησαν τώ κοινψ προληφΟίντες βίω, καθά-

π:ρ ημείς οΤόν τινι χάσματι πρδς τδ της παρθενίας

καύχημα διειργόμεθα, πρδς ήν ούκ Ιστιν έπανελθεϊν

έτι τδν άπαξ τώ κοσμικώ βίω τδ Γχνος έναπερεί-

σαντα. Διά τοΰτο θεαταΐ μόνον τών αλλότριων έσμέν

καλών ήμεϊς, καΐ μάρτυρες της έκατέρων μακαριό

τατος • κάν τι δεξιδν περί παρθενίας νοήσωμεν, ταύ-

τδν πάσχομεν τοις δψοποιοίς τε κα\ ύπηρέταις, οί

την έπιτραπέζιον τών πλουσίων τρυφήν άλλοις ήδύ-

ναυσιν, οΰδενδς αυτοί τών παρεσκευασμένων μ.ετ-

έχοντες• ώς μακάριόν γε άν ήν, ει μή ούτως είχε,

μηδέ τη" υστεροβουλία τδ καλδν έγνωρίσομεν. ΝυνΙ

δέ ζηλωτοί μέν δντως, χαλ πάσης ευχής και επιθυ

μίας έπέκεινα πράττοντες, οΤς ή δύναμις τών απο

λαύσεων τών αγαθών τούτων ούκ άποκέκλεισται.

Ημείς δέ χα%ίτζερ οί τη" πολιτεία * τοΰ πλούτου την

εαυτών παραθεωροϋντες πενίαν, πλεϊον άνιώνται τοις

παροΰσι κα\ δυσχεραίνουσι ■ τδν αύτδν τρόπον οσφ

πλέον τδν τής παρθενίας πλοϋτον έπιγινώσκομεν ,

τοσούτφ μάλλον οίκτείρομεν τδν άλλον βίον, διά τής

τών βελτιόνων παρεξετάσεως, οίον κα\ 2σον πτωχεύει

καταμανθάνοντες. Ού λέγω μόνον δσα Οστερον τοις

κατ' άρετήν βεβιωκόσιν απόκειται, άλλα καΐ όσα τής

παρούσης έστ\ ζωής. Ε! γάρ τις ακριβώς έξετάζειν

έθέλοι τοΰ βίου τούτου τδ πρδς την παρΟενίαν διί-

φορον, τοσαύτην εύρήσει την διαφοράν, οση σχεδδν

πρδς τά ουράνια τών επιγείων εστίν • εξεστι δέ γνώ-

ναι την τοΰ λόγου άλήθειαν, αυτά διασκεψαμένους τά

αιο:ιιιι εοηνεηίΐιΐΓ : ηΐ ςυοιΐ .ιοοίιΐίι ΐίειη ε! ςυϊ

;ΐ(μι:πη 8ΪΙίΙ ε ρΓΧΓυρίίβ κ:ι\ίκ άεΠϋεηΙεηι, ηεηυε

εαηι εαρετε ροίοδί. Ρι•«εΐ3Γβ ςαίιίβηι οιιιη ϋβ 3£Ϊ-

Ιιιγ, ίΐιιΊ1)ΐιι> ίηΐΐ'ζππιι εΐ ΙΠχτιπιι ε$ΐ ηιεΐίοΐ'3 άε-

Ιϊ^'ργο : ςυίρρε ειιιη εοηιηιιιηϊ 8ε νϊΐαο (Ιεϋεΐ'ίηι,

(]ΐΐ3$ί ναΙΙο :ι1ί(ΐιιο εΪΓεαιτίδερίϊ ιιοη ΙεηεηΐυΓ :

(|ΐιι•ιη;κ1ηιθ!ΐιιιιι 1105, (]υϊ νείιιΐϊ ι]πθίΙ:ιιιι (οιτιιηιιιι

Ιιίαιιι ρΓοΙιίϋβιηαΓ, ηιιοιιιϊιιιις 3(1 Ιι:ιιιο \ΪΓμίιι:ιΙοιιι

},Ίογϊ;ιιιι :κΊΓ(Ι;ιιιιιΐί, (]ΐΐ3ΐη αΚίη^ΟΓε ϊΙΙίβ βηιρϋυβ

ηοη ΙίεεΙ, ηιιί ίη Ιιυηιαηχ νϋ:<: οιιπκίιΙο νεβίΐ-

§ίιιιη βοιτιεί ίιιΐ]ΐΓ08.ιίΐ'πιιΐ. ΟυβΓβ ηθ8 ηϋριιηπΜΐ

1;ιιιι.1ιιιη 8ροοΐ3ΐθΓε8, 1ιρ:ι1:ΐ";'!0 αΐίοπιιιι νϊ1;ο 1ο-

8ΐεβ, ΙίεεΙ ηΐ3§ηυιη βΐϊςυίά, ει ρΓχεΙΐΓυηι άε νίτ-

£ίηίΐ3ΐβ εος'ιίβηιυβ : Ιαιηεη ϊιίοιη ηοΐιϊϊ εοηΐίιιςϊί,

((ΐιοιΐ οοικΓιΐιιι-ΊΙιΐι.ί 3(1πιϊηΪ8ΐΓΪ5ςυε εοηνίνίΐ υ$α

νεηίΓε $ο1εΙ, ηιιί ευηςυί3ίιί88ίηΓΐ8 είυί$ 3(1 αΐίο-

ΠΠ11 νοίιιρίίΐΐεπι (ΙίνίΙιιιιι ιικίιμηλ ευιιιΐίιιιιΐ ; ϊρβί

νεί'Ο 03ΠΙ111 Γοπιιιι, (|υ:ο 3)ΐρ:ΐΓ3ΐ;ο 8ΐιιιΙ , ηιιΐΐβιιι

οιιιιιϊιιο ρ»Γΐεπι Ιιαίιοηΐ : ηιιηιιι ΙιοαΙί ε$80ΐηιΐ8 ,

Κίβί Γ1'5 )13 80 ΙΐηΙΐΟΓΟί , Ι10(|υθ Π08 ρΓ.τροβίοπ)

εοηδίΐϊο 8οπ)ΐ|ΐΐΐ! ιιΐηΐυηι οοβίιοΒοειειιιυδ. ΟειΊο

1πι]ιΐ8οε ΐ3υ(1Ϊ8 Ιιί χηιιιΐβΐίοηεηι π'.νοια ρι-οΙίΙοηΙιΐΓ,

3ε ρΐιΐϊ 8:ιιιο, ι|ΐι:ιιιι ειιρίιιηΐ οί ορίιιηΐ , ίΙΙί «|ηί-

Ίοιιι 3ςυιιΙ , ςιιίϋιιβ 3(1 1)οη3 ηχε ροιί'ΓυοηιΙ.ι

ηοη 08ΐ οΙΐ8ΐπκΐιΐ8 3<ϋ(ιιβ. Νθ8 νετο ]3ΐη ίη εα

ρΟΓΓΟ ΙΌΙΚίίΙίΟΙΙΟ ΚΙΙΙΙΠ18 111 Ι[1Ι.\ ίϊ, φπ (ΙίνϊΓι.ι-

πιηι, 3ΐ(|ΐιε οριιιη ηιιιρίίίικίίηο 8ΐι:ιιη οιιιιι ίρβί

εοηΙεηιρΙεηΙυΓ ρβιιρειΊαιειη, ιιι.ι]<μι'8 βχ γοππιι

πράγματα. Πόθεν δέτις άρξάμενος έπαξίας άν τδν ρ δΐι.ΊΓυηι δίαίιι 8Ϊ1)ί δίπιιιιιΐ ΒοΙΠείΙυιΙϊηεδ , νοίιε-

ρΊχρΙιν τούτον έχτραγωδήσειεν ; "Η πώς άν τις τά

κοινά τοΰ βίου ΰπ' δψιν άγάγοι κακά, α πάντες μέν

οί άνθρωποι διά της πείρας γινώσκουσιν , ούκ οΐδα

δέ όπως έν αύτοϊς τοις εΐδόσιν αυτά λανθάνειν ή φύ

σις έμηχανήσατο, εκουσίως τών ανθρώπων έν οΤς

είσιν άγνοούντων ; Βούλει άπδ τών ήδίστων άρξώ-

μεθς( ; Οΰκοΰν τδ κεφάλαιον τών έν τφ γάμφ σπου-

δαζομένων τδ κεχαρισμένης έπιτυχεϊν έστι συμβιώ

σεως. Κα\ δή ταϋθ' οΰτως έχέτω, χαϊ διά πάντων

μαχαριστδς ύπογεγράφθω δ γάμος • γένος εύδόκιμον,

πλοΰτος άρκών, ήλιχία συμβαίνουσα, τής ώρας αϋτδ

τδ άνθος, φίλτρον πολύ, κα\ οΐόν έστιν έν ϊκαπίρ^

υπέρ τοΰ άλλου ύπονοείσθαι• γλυκεία εκείνη φιλο-

νεικία τδ έαυτδν βούλεσθαι νικάν έν τη άγάττη έκά•

ιιιεηΐιυδπυε ιοί'φίοΐίΐιιΐ' : ίΐα ποβ ςυο ιτιη^ίβ νίΓ^Ί-

κίΙαΙί$ ιϋνίη:ΐ8 οο§ηο5θίιιιιΐ5 , εο κΐ'ανίιΐδ , Γβ1)ΐΐ8

Μοϋοιίΐιιΐδ Ϊη(ί3([3ΐί8, βΐίικί νίΐ,ο £εηιι$ Ιιι^οιιιιιβ ;

ειιιη 3ΐΓιηια(1νοΐ'(:ιιΐΗΐδ (;ιιί1)ΐΐδ ςυαιιΐίδνε Ιιοηίδ εα-

Γβαΐ, ποιμιο ϋβ δοΐιιιη, (|ΐι;ο ίΙΙοδ ηκιηοηΐ, ιμιί Ιιο-

11081ο (•:ΐ8ΐι:ι|ΐιο νίχοιυπί , &οι.1 ίΙΙίδ οΐίηιιι ςυ»

1ιυ]υδ νίΐχ ρΓορπα δΐιηΐ. 5ί (]ΐιίδ εηίηι ιΙίΙί^οηίοΓ

Γ\(|ΐιίΓθΐΌ νοίϊΐ , (|ΐι.ο 8ΪΙ 1ιυ]ιΐ5 » νΪΓβίιιαϋ νϊΐα

(ΙίδδίιιιϊΙίίικΙο, Ιηηίαιη ρπιΓοείο ίηνεηίεΐ, (|ΐι;ιιιΐα

Γοπιιο β8ΐ ΙΟΓΓοηηιυπι γοπιιιι 3 οα:1θ3ΐί1πΐδ : 1ιυ]υ9-

(]ΐιε θΓ3ΐϊοπί$ Υ6Γίΐ3ΐεηι εο§ηίΙ:ιηι , 6χρ1θΓ3ΐ3πιςιιβ

ϋ Ιι.ίΙιογο ροδδΐιηΙ, ηιιί π>δ ίρβ38 Γ3ΐίοιιβ αιιϊιιιο-

ηιιο ΙιΐδΙίΛνοΓΪιιΙ. ΙΙικΙο ϊβίΐιΐΓ ςιιϊ$ ίιιίΐίιιιιι ί:ι-

εϊεηιίο, ηιττίι.ιιη Ιιβηε νϊίαιιι ΐι:\ι;ί(•ο 831Ϊ8 άβρίο



527 5. 0ΚΕ00Κ11 ΝΥ88ΕΝ1 55Ϊ

Γ»ΓβΙ ϊ ΑϋΙ ςυοηιοιίο Ιιχο εοηΗηυηΐα νίΐχ ΐηεοηι- Α τερον. Προσέστω τούτοις δόξα καΐ δυναστεία χα\

πιοιΐ3 οΐ) οειιΐοβ ροηοΓεΙ, ουπι εχ υδα δ»ΙΪ8 Ιιχε περιφάνεια, καΐ πάν ο τι βούλες. Άλλν δρα καΐ τήν

ΐρδ» οιηηεδ ΊιιΙβ1Γΐ8»ηΙ ? Αΰ ηβδοΐο ςυοπιοϋο ηη- τοϊς άπηριθμημένοις χρηστοΐς άναγχαίωί συμπαρ-

ΙϋΓ3 οΟοοϊί, υΐ Ιιχε 'Ρ»» ίβηοΐη δίηΐ ΪΪ5 , ηυΐ ούσαν και ύποσμύχουσαν λύπην .

ο» • ηβΓδρΐ» ΐυηΐ, ευηι Ιιοηιΐηεδ, ϊη ςιιίϋιΐδ 1)Χ γο8 ΐηδαηΐ, υΙίΓΟ ίβηοΓβηΐ. 8βά Ιιιοείηε υΐ 3 ιεΐΐϋδ

Ιικιιηάΐδδίπιΐδ εχοπΓΐίηιιΐΓ ? Ι^ΊΐιΐΓ Γβπιιη οπιηΐοιη ηυαδ ΐη ηυρίΐΐβ Ιιοιηΐηεδ βχρείυηΐ , ο.βρυΐ ΐΐίικί

βίΐ, υΐ εοηνΐεΐυιη , ν;1χ<]ϋβ δοειείΛίεπι ίυειιηιΐΐδδΐπιηιη βδδεςυηηΐυι•. Αίςυβ Ιΐ3βο ςυ'ιάβαι ΐΐα Εβ

ηιιοββηΐ , ιιυρίΐχαηβ οωηΐ βχ ρίΠε α,ηαηι ϋείΐίδδΐηιχ ιΙεδει-ΐοβηΙυΓ : ββηεπδ ηο1)Πίΐ3δ , άΐνΐιίΒ-

πιηι βαΐΐδ, άρια υΐπϋδςυε χίαδ, ραΐεηπίυύΐηΐδ Ποβ, εηαπία,δ δΐιιηπι», οι 'ςυαηία ηιαχΐηιβ εο^ΐΐβπ ρο-

ΙβδΙ ιιίπυδο,υε εΓ£3 ηΐιεπιιη : άΊιΙεΐδ ί1ΐ3 εοηΐεηΐΐο, οιιη ;ι1κ,τ αΐΐεηιηι ΐη ηιιιονο βΐυάεΐ νΐηεεΓε.

Αεεειίαηΐ αά Ιιχε βίοπα, ορεδ, ροΐεηΓΐ3 , βρΙεηϋοΓ, ει οηιηε ιίβηϊηϋβ , αυοά βάάΜ 1υ1)εί. Αιοηηεη

ι.ι νείΐιιι νί(1ε3δ χςπίυάϊηβιη φκιηκίίΐιιι , ςυχ δεηδϊιη Ιιοηιΐηειη εοηΟεΐΙ, υηβπ,υε ηεεεδδίηο ϋδ τε-

1>ιΐδ ΐηβϊΐ, ψιχ ΐη 1)οηΐδ ηυιηεΓαΐχ ΒυηΙ.

ΡΓΧίειεο ϊιινϊϋΊαηι , ςυχ εοηείΙβΓΐ ΐη εοδ δο- Ού λέγω τδν τοις εύδοκιμοΰσιν έπιφυόμενον φθόνον,

ΙεΙ, ςιιϊ βίοιΐχ βδβεειιΐΐ δΐιηΐ δρΙεηάΟΓΟηι, ηεςυβ χα\ τδ, πρόχειρον είναι πρδς έπιβουλήν των άνθρώ-

οοηιηιεηιοΐΌ, ςυαηι Γαείΐβ Ιιοππηιιπι ΐηδΐά"ιΐδ ΐΐΐιιά Β πων το δοκούν εύημερείν έν τω βίω, χαΐ δτι πάς

εχροδΐίαιη δϋ, ευηι ςιιίδ ΐη νΐΐ3 Γεηυβ βεευηάΊβ δ μή ίσομοιρών έν τώ χρείττονι, φυσικόν τι πρδς

ιιί ί νΐιΙεΙυΓ, (|ΐιαηινε ραηΐυδ δϊΐ οιηηίδ , ευΐ 1)0-

ηοΓυηι χφιαίϊο ηοη εοηΐΐηξϊΐ, ιιαίαι-ϋΐο ηυοιΙιΙαίΒ

οιϋιιηι ΙκιΙη.το ΐη ευηι , ςυΐ ρΐυδ 3άερΙιΐ3 εδ) :

3ΐφιε ρπ>ρΐεΓ63 ϋδ , ςυΐ ορΙΐιΐ)3 αηίηιί εοηδίΐΐιι-

Ιΐοηε εδδε ν'κίεηΐυτ , ρΓορίβΓ δυδρίεΐοηεηι φκπιι-

<!:ιιιι ηιοΙεδΙίβΓυιη ρΐιΐδ νΐΐ3 Ιιχε, ςιιαηι νοίιιρίί-

Ιιιιη «Πογι. Μίδδ» Ιιχε Γαεΐο , αυβδΐ ιόιιιγπ εοβ

οηιηϊδ Ιαη^υεδεαΐ ΐηνΐ<1ΐ3. Αι ηοη Γαείΐε ΐηνβ-

ηίιο ψιοηιρίηιη ΙΐεεΙ, ΐη <ι ιιο ηχε ιίπο δϊηιυΐ εοη-

νεηεπηΐ , <ιΐ δεειιηάίοηΐχΐδ , (]ΐιαηι ιηιιΐΐΐ , ι οίχιπ

ιι1»Ιιιγ, οΐ ίιινίιϋαηι ϋεείΐηεΐ δειΐ ΐαηκ:ιι Γαεΐηηιιΐδ

εδδε ιιί αϋ Ιιΐδ οηιηίοιίδ, δι νΐιΙεΙυΓ, ναειια ιίΙ ,

εΐ 1ΊΙ)(.τ» Ιιοηιΐηυιη νίΐί ; νΐάεαηιιΐδηυο αη Γιοι Ί

τδν υπερέχοντα τδ μίσος ίχει• χα'ι δια τοΰτο δι' υπ

οψίας τοις δοχοϋσιν εϋθυμεΐν δ βίος έστ\ν, πλείω τών

ηδέων τα λυπηρά παρεχόμενος. Παρίημι ταΰτα, ώς

χαΐ τοΰ φθόνου χατ' έχείνων άργοϋντος. Καίτοι γε

ού ρ"άοιόν έστιν εύρ:ϊν δτω τα δύο χατα ταύτδν

συνηνέχθη, χα\ ύπερ τους πολλοΰς εΰδαιμονεϊν, χαΐ

διαφεΰγειν τδν φβδνον. Πλην άλλα Λάντων τών τοιού

των έλευθέραν αυτών τήν ζωήν, ε! δοχεΐ, ύποθώμεβα.

ΚαΊ Γδωμεν ε! δυνατόν έστιν εύθυμεΐν τοΐις έν τοι

αύτη διάγοντας ευημερία. Τί ουν ϊσται τδ λυπούν,

έρεϊς, εί μηδέ ϊ φθόνος τών εϋδαιμονούντων χαθ-

άψεται ; Τούτο αυτό φημι τδ δια πάντων αϋτοΐς τδν

βίον χαταγλυχαίνεσθαι, τούτο έστι τδ της λύπης ύπ-

ροδδΐΐ, υΐ ς|ΐιΐ Ιιοο δεευηαίο Γει•υιη οαΓδίι ιιΙιιιιΙιιγ, β έχχαυμα. Έως γάρ άνθρωποι ωσι, τδ θνητδν τούτο

(ΓβηςυίΙΙο τεείοςυβ αιιΐιιιί βίαια βΐηΐ. ^ιιίιΙ ΐςΐΙυΓ

βπΐ, ΐηςυιεδ, α,υοιΐ ιιιοΐοΐίαιιι ;ιίίοΓ,'ΐΐ, ηίδΐ Ποιτη-

Ιΐδδΐηιοδ ηοπιΐηεδ αιΙΐςεΓΐΐ: ΐηνΐιΐίβ ? Ηοε ϊρδυηι

ιΙΊχοΓίιη, ευηι ϋίοπηιι νίΐα οιιιηϋιυβ εΐΓευηιΠυΐΙ Ικι-

ηΐδ, ςυοά εδίάοίοπδ ΐηεΐίαιιιεηΐυηι. Ναιη ςιιαηι (Πιι

Ιιοπιο τεβ ηιοΓίαΙΐδ εδί, ει εαύυε3 ; δερυΙεΓαςυε εο-

Ταιη, ».<]ΐιΊΙ)ΐΐδ οιΊιιβ εδί ΐηΐυείιιτ; δι ρηπίιιΐιιιηΐϋοιίο

ΓαΓιοηΐδ εδί ραιαίεερβ, ΐη άοΙΟΓβ εδί, ηυΐ ευηι Ιιαε

•νΐΐβ εοημιηείιΐδ δερ»Γ3ΓΪ ει ίνεΐΐΐ ηοη ροΐεδί. Ναηι

3δδΐιΙυ3, (ΐιιοιίίΐίαιι.'κιιιι; πιοΠΐδ εχδρεείαΐίο ηυΙΙίδ

εεΓίΐδ, ηεςηε (ΙεΓιηίΐΐδ δϊ^ηΐδ εο^ηΐΐα, βεά ρΓορΙεΓ

ΐηεειΊοδ εαβιΐδ δεηιρεΓ, νείυΐΐ ρΓΧδβηβ, ρεΓίεΓΓβί»-

είεηδ, 1)»ηε νΐΐχ ίυευηύΐΐαΐεπ) ρεΓρείυο ΐπι•!>αΐ, ;ιΐ-

χα\ έπίχηρον πράγμα, χα\ τους τάφους τών άφ' ών

γεγόνασι βλέπωσιν, άχώριστον Εχουσι χα\ συνεζευ-

γμένην τη ζωη τήν λύπην, εί χα'ι μιχρδν μετέ/οιεν

τοΰ λογίζεσθαι. Ή γάρ διηνεκής τοΰ θανάτου προσ

δοκία, οΰχ έπ\ ρ'ητοΐ; τισι σημείοις έπιγινωσκομένη,

άλλα διά τήν άδηλίαν τού μέλλοντος, πάντοτε ώς

ένεστηκυΐα φοβοΰσα, τήν άε'ι παροΰσαν ευφροσύνην

συγχεΐ, τώ φόβω τών έλπιζομένων τάς ευθυμίας έ-ι-

ταράσσουσα. Εί γάρ ήν δυνατδν πρδ της πείρας τά

τών πεπειραμένων μαθεϊν, εί γάρ έξήν δι' άλλης τι-

νδς έπινοίας έντδς τοΰ βίου .γενόμενον, έ-οπτεύσαι

τά πράγματα• πόσος άν ην δ δρόμος τών αύτομολούν-

των πρδς τήν παρθενίαν άπδ τού γάμου ! πόση φυ-

ηι;ε ΓβΓαιη, ςιι* δρεΜηΙυΓ, ηιείυ ΙχΙίΙΐηδ οηιηεδ τ» λ*κή χαχ προμήθεια τοΰ μήποτε άφύκτοις πάγαις

ρι'ΐ νίτΓίΐ. δι οιι'ιιιι ίίί-ι ί ροδδεί, υΐ αηΐε ρεί'ΐειιΐιιιιι

Γ8Γυιη, (ΐ«3δ ροδΙε» ςυΐδ εδί εχροΓίυδ, ΛΊδοεΓεί ; 3ϋΙ

3ΐΐ^ϋ3 3ΪΪ3 εοη]βεΙιΐΓα ΐδ, ςαΐ ΐη Ιιβε νΐΐα νεΓδβΐυΓ,

τεδ ρεΓδρΐεεΓβ ροβδεί, ςιιτιηΐϋδ ρΓοΓεεΙο ϋβΓβΐ ϊΜο—

πιηι εοηεηΓδηδ, ςυΐ ίκΐ νΐΓ^Ίιιΐΐαΐεηι 3 ηυρίΐΐδ εοη-

Γιΐ£6π;ιιΐ ? Οιιηιιΐ;» εαυίΐο ρΓονΐδίοηυβ ηιιϊιηί :ΐι11ιί1<ε-

τεΙιΐΓ, ιιί ΐηεχρΙΐεβϋΊΙΊοιίδ ϋδ Ιαηυείβ ηυηηηαηι δβ

ΐΓΓοίϊδδεηΙ, ιμιοι ιιιη άίΙΓιεϋεδ ηοάοδ ηοη ροΐεδί βΐίυδ

:κ'οιιι ;ιΐο εο^ηοδεεΓε, ηΐδΐ ςηΐ τείΐηιΐδ ΐρδϊδ ΐϋβηοεα-

Ιιΐ5 ΐειιεΐιΐΓ? Οεπιετεδ βηΐηι, βϊ Ιιοε Ιαιηεη βίηε ρβ-

ειιίο ΙΐεεΓεΙ, ιιιιιΐιαιη πίιιπι ϊηΙβΓ ίο (Ιΐδδΐηιίΐίυιη

[ΚΊ ΐιιι ίι;ιΓκ>:ιοιη, ιιδίηιι ΙικΊιι 3(]ηηδ1ιπη, ιηατοιοηι

ειιηι Ιχΐΐΐΐ3 εοηΓυευηι, δεηιρβΓςιιο Ηί,ςαΐ ηαΐΐ βιιηΙ,

ρΓοριεΓδρεδ, <|ΐΐίΐ5 8Ϊ1)Ί ρΓοροηυηΐ, ιηοΓίειη ίιηροιι ■

έγχρατηθήναι, ών τήν δυσχολίαν ούκ έστιν άλλως δι*

ακριβείας μαθεϊν, μή έντδς τών άρκύων γενόμενον !

Εΐδες γάρ άν, εΓπερ ίδεΐν ακινδύνως έξήν, πολλήν

τών εναντίων τήν σύγχυσιν, γέλωτα δακρύοις έμπε-

φυρμένον, κα\ λύπην εύφροσύναις συμμεμιγμένην,

πανταχού τοις γινομένοις συμπαρόντα διά τών ελπί

δων τδν θάνατον, χα\ έκαστου τών καθ' ήοονήν έφ-

απτόμενον. "Οταν Γδη 6 νυμφίος τδ άγαπώμενον

πρόσωπον, ευθύς πάντως κα\ δ φόβος τού χωρισμού

ο-υνεισέρχεται ■ καν άκούσΤ) της ήδίστης φωνής, κα\

τδ μή άκούσεσθαί ποτέ εννοήσει• κα'ι δταν εύφρανθή

ιϊ5 θεωρία τοΰ κάλλους, τότε μάλιστα φρίττει τήν

προσδοκίαν τοΰ πένθους ■ έάν τά τίμια τή νεότητ:,

και δσα παρά τών άνοήτων σπουδάζεται κατανόηση •
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οΤον δφθαλμδν τοις βλεφβροις λάμποντα , κα\ δφρΰν Α άετβ, 30 $ιηςιι1;ι ςυχ ϊη νοίιιρίηΐο ρθδ'ιΐ3 δΐιηΐ

περικεχυμένην τώ δμματι, κα\ παρειάν έν ήδεϊ κα>,

γλαφυρώ μειδιάματι, καΐ χείλος έπηνθισμένον τψ

φυσικώ έρυθήματι, κόμην τε χρυσομιγή κα\ βαθεϊαν

τω ποικίλω της εμπλοκή; τή κεφαλή περιστίλβουσαν,

καΥ πάσαν τήν πρόσκαιρον άγλαΐαν έκείνην, τότε

πάντως, κάν μικρδν αύτώ προσή τοΰ λογίζεσθαι,

κάχεϊνο τη ψυχή εννοεί, ότι τοϋτο τδ κάλλος οίχήσε-

τα£ ποτέ δια^ρ\ιέν, κα\ ε[ς το μή δν περιστήσεται,

δστέα βδελυρά τε κα\ ειδεχθή άντ\ τοΰ νΰν φαινομέ

νου γενόμενον, ουδέν Γχνος, ουδέν μνημόσυνον, ουδέν

λείψανον τοΰ παρόντος άνθους έπιφερόμενον.

ααϊτιςο'ο. δροηδίΐδ Ιιοηβ8ΐ»Γη Γαιίιηιι, εΐ βιηβυ'ιίεηι

πΐίΐ) οοηιίΐ, γοιιΓπιιιο (Ίΐιιι ΠΐΡΐιΐδ ίηναάΜΐ, ΙΗ' 3 86

ι1ίϊ]ιιιι^:ιΐιιι• ; (:ιιηι δϋΒτίδδίηιαηι νοεβιη »ηγϊ1οιι5 ρβΓ-

οίρίεΐ , ει ίη ιηβηίοηι δΐηΐ'ιηι νεηίεΐ , 3 86 ιιιιιιφιηιη

ηιηρίΐυβ αιιάΊΐιιιη ίη ; ΓοΓΠίοδο εΐ ΙϊΙιπ-ιιΓι βδρεοΐιι

πιπί ιΐείοείβΐιΐδ 681, Ιιιιιι ΙυοΙυβ εχδρεοΐαΐίοηειη

ΙιΟΓΓεί: »ε όεηίαυε αηχ βάοίεβοεηΐεβ ίη ρπ•ιίο ρΐ ίη

ΙιοηοΓε Ιια1)οιιΐ, ςιιχνε ίηδβη• βχρείυηΐ, δι εβ ϊηΐϋβ-

ΙίΐΙϋΓ, νεΓΐ)ϊ 03ΐΐδα, οειιΐιιηι ρΜρεΙίΓαπιιη νεηιΐδίαίε

ιη$ίςιιειη, &ιιρεπ.-ίΓιιπιι οευΐί ίΙεεοΓε οίΐΌΐιιηΓαδπιη,

βοηαβ Γογιτι» «ι ΙεροΓβ είεββηΐί βίΠυεηΐεδ, Ιββηιηι

ηαΐυΓαϋ ηιΙ>οι•6 δυΠΊΐδΐιηι, εοπιβηι βυπ) ίηΙεχΟηι, οβρϊΐΐδ νεΠίοεω τβπϊβ οοίοι-ίΐηΐδ βεπιπιΐδςυβ Γοίυΐ-

βοηίοηι, (Ί (ΐιιιιιοιη ίΐΐιιιιι (Ιεηίςιιε νεηα8ΐ3ΐΊδ δρίεηάοτοπ) ςιιί αάΐβπίρυβ ιηαηβΐ : Ιυπι οπιηΊηο, 8Ϊ νεΙ

ραυίυΐυηι ΓβΓιοηίδ ίη εο δίΐ, ίΠικΙ δίιηιιΐ ηιεηΐε ϊηΐυεΙυΓ, οηιηβηι ΊΙΙβπι ν«ηιΐ8ΐ3ΐεηι αΐιςυαπϋο ργογ

βυδ ϊηΐεπίιίΓοηι εδδε, αά οβδα άΌΓοτηιίβ, Ιυτρι» βο Γοεϋβ Γείβοίαπι, ιιιηίδίΐι ρπδΐϊηβ βρεοίε, ηυΙΙαπι

βιιίειη νεδίφυπι, ηυΙΙιιπι ηιοηυπιεηΐιιηι, ηιιΙΙϋδ Ιιιηυδ Οοπδ ΓεΚφΐίβδ 306Γβηΐ6Πί.

ΕΕ ταΰτα καΐ τά τοιαΰτα διανοοϊτο, άρα έν εύφρο- ρ 5ΐ \%\ΐ\ιτ Ηχο, 0ΧΐεΓ3αυε Ιιυ}θ8Π>οιϋ δβευηι ο,ιιϊδ

σΰνη βιώσεται ; άρα πιστεύσει τοις παροΰσιν αύτώ βηίπιο ΓΡρυΙϊΓΐΙ, ηυηι ]υουηϋβ νΐνβΙ? Νυηι ίη ϋδ

χρηστοϊς, ώς άεΐ παραμένουσιν ; ΤΗ δήλον έκ τού

των, δτι καθάπερ έν ταϊς των ονείρων άπάταις άμη-

χανήσει, χα\ άπίστως προς τον βίον Εξει, ώς άλλο-

τρίοις προσεχών τοις φαινομένοις. Συνιεϊς πάντως,

εΓπερ δχεις τινά των ίντων έπίσκεψιν, δτι ουδέν τών

έν τω βίω φαινομένων, ώς Εστί φαίνεται, άλλα χατά

τάς άπατηλάς φαντασίας, Ιτερα άνθ' έτερων ήμίν

προδείκνυαι, διαπαίζων τους έλπίσι πρδς αΰτδν κε-

•/ηνίτας ■ χα\ δ'.ά τής τών φαινομένων πλάνης συγ-

καλ,ϋπτων αύτος έαυτδν , ϊως δν αθρόως έν ταΐς

μεταβολαϊς έλεγχθείη άλλο τι ών παρά την άνθρωπί-

νην ελπίδα, τήν διά τής άπατης τοις άνοήτοις έγγι-

νομένην. Ποίας ο3ν ηδονής άξια τφ ταΰτα λογιζο-

ςιιιε ίρδβ 1)0ΐΐ3 ροδδ'κΐβΐ Γΐ(]υεί3πι δρεπιςυε ροιιεί,

ςυβδί ΐΙΙβ ρεΓρείυο πιαιιεβηΐ ?Νοηηε βχ Ιιϊδ εχρ1θΓ3-

ΐιπιι 1ΐίΐ1χ;1, 86 νείυΐϊ ίιΐδοιηηίοηιηι Γβΐίβεϋδ ίηοβΓ-

ιιιμι Γογ6, ιιίΙιίΙ ίη ϋβ, ηυχ 3(1 Ιιβηο νίοπι ρεηϊηεηΐ,

δε Γκίβί Ικιΐιίΐιιπιιιι, ειιιη ίη ε3δ Γεδ, ψιχ νίϋβηΙυΓ

6δδβ, Ιηηςιιβηι ϊη 3ΐίεη»δ ίιιοιιηιΙ»3ΐ? ^3πι ρίβηε ίη-

ΙρΙΠςίδ,δϊ 1ΤΠ11», ηυχ 8αηΙ,3ΐ1ηυ3ΐη ΓΛίίοηοηι (εηεδ,

ηϊηΊΙ εοηιπί ηιι* ϊη Ιιαε νϊΐ3 δρεείεηι αΐϊςυαιτι

ρΓΧοεηΙ Ϊ13, ιι Ι 651, νίιΐοπ, δ(-(Ι οπιΐιϊη εχ ορΊηίοηίβ

βΓΓΟίβ ίϊνεΓδ3 δεδε ηυ1)ΐ8 ΟδΙεηάβΓβ ; βρβ βοδ ϋΐα-

(Ιοιιιΐο, ςυί ιΙΙίδ ϊηΐεηΐί δηηΐ, οεοιι1ι«ιιιΙοφιε δεδβ

βρεείβ ςυ^ϋίηι οοπιηι ςυχ νϊιΙρηΙιΐΓ, ϋϋΐη ονρδίίςίο

ϊη ('οηιπΗΐΐηΐίοηΊΙ)αδ ηΐίιΐηϊιΐ ;ιϋιιϋ εοιηρειΊΐιηι

μένω φανείται τά ηδέα τοΰ βίου ; Πότε αίσθήσεται Ο δίΐ ρΓΧίεΓ Ιιοηιίηυιη βρεπι, φιχ δΐυΐΐίδ ογγογρ ηυο-

χατί άλήθειαν ό ταΰτα φρονών, χα\ τοις δοκοΰσιν

αύτώ παρεϊναι χρηστοΐς ευφρανθήσεται ; Οΰκ άεΐ τφ

φ^6ω τής μεταβολής ταραττόμενος , άνεπαίσθητον

Εχει τήν τών παρόντων άπόλαυσιν ; Έώ σημεία, χαΐ

όνείρους, κα\ κλήδονας, κα\ τους τοιούτους λήρους,

πάντα ύπο ματαίας συνήθειας παρατηρούμενα, καΐ

πρ^ς το χείρον ύποπτευόμενα. 'Αλλά καιρδς ώδίνων

τήν παΐδα καταλαμβάνει- κα\ ούχ\ παιδδς γένεσις,

άλλα θανάτου παρουσία τδ πράγμα νομίζεται, κα\

θάνατος τής κυοφορούσης διά τοΰ τόκου ελπίζεται ■

πολλ.άκις δέ κα\ τής πονηράς ταύτης μαντείας υΰ

Ειεψεύσθησαν, άλλα πρ\ν έορτάσαι τήν γενέθλιον

Ιομττρ, πρίν τίνος τών κατ' ελπίδα αγαθών άπογεύ-

σασθαι, εύθυς είς θρήνον τήν χαράν μεθηρμόσαντο.

Έτι τώ φίλτρω ζέοντες, Ετι τοις πόθοις ακμάζοντες,

ο5πω τών κατά τδν βίον ήδίστων λαβόντες τήν αί-

βθησιν , ώσπερ τινδς ενυπνίου φαντασία , πάντων

ευθέως τών έν χερσ\ν έχωρίσθησαν. Τά δέ έπ\ τού

τοις οία ; Πορθεϊται μέν ύπδ τών οικείων ώς ύπδ

πολεμίων 6 θάλαμος• καλλωπίζεται δέ αντί τοΰ θα

λάμου διά τοΰ τάφου δ θάνατος• ανακλήσεις έπ\

τούτων άνόνητοι, κα\ μάταιοι χειρών κρότοι• αναμνή

σεις; τοΰ προτέρου βίου, κατάραι κατά τών συμδου-

λευαάντων τδν γάμον, μέμψεις κατά τών μή κωλυ-

σάντων φίλων ■ έν αίτια πολλή οί γονείς, άν τε περι-

όντες τύχωσιν, άν τε χα\ μή• άγανάκτησις κατά τής

Ρατλοτ. Οκ. Χί\Ί.

(Ιιιιιι ίηηβδείΙυΓ. Ετξο ι\\ια νοίυρίβιβ ει, φπ Ιιχρ Γ3-

Ιϊοηε 8('ΐ:υηι ΟΟ^ΗβΙ, (1ίβΐΐ3 νϊι!οηΐιΐΓ? Νυηι νίΐίβ ]υ-

ευηάΐ!3ΐεδ ϊδ νετε δεηιίει, ηυϊ Ιιχε ϊηΐβ11ϊ§ίι,βΐ ϋδ

ΓΟίχΐδ, ςιΐ3δ ριιΐ»1 Ίη ϋοηίδ 1ια1)6Γ0, οπιηίηο ^αυιίε-

1)ίι? ηοη νϊι:ϊδδϊΐϋ(ΙϊηΪ8 ρεΓρείυο ηιεία βΙΓεείυδ,

ςυςίυηι, αυί εχ ήϊδ Γβυυδ ο.τρίΐυΓ, βίηε δεηευ νοία-

ρΐηΐ'ΐδ ηα1)ουίΙ? Ργ&ίογοο δίβΐιη, ρΓοιϋ^ί», δοιηηϊα ,

ν.Ίΐίι-Ίιι.ιΐϊοιίρδ, ο%ΐεΓ3δ(]ΐιε ίιΙ ^βηεΓΪδ ϊηβρίϊαδ : ςυχ

οπιΐιί3 ΝίπΙΐΗ ηοιηίηυιη οοηδίιείικίίηε ου$εΓν3(3 ϊη

ρε]θΓεηι ρηΠειη οοη]οοΐιιπιιιι Ιι•;ι1ιιιιιΐ. 8εά Ιειιιριικ

ραι'κΊΐιϋ ίιΐδίηΐ, ΐ3υ0Γ3ΐ ριΐϋΐΐα ε (ΙοΙογο ; ηεα,υε

ριΐΡΓϊ οιΐιΐδ, δειΐ ςυΪ3 ηιοΓδ Ιυηι ίηιηιϊηεΐ, Ιιοε ηο-

^οΐϊιιιη ρυΐηΐιη- : ηιοΓδ ειιίιη ρΓΧ(;η3ηΐΪ8 ρΓΟρΙ&Γ ίη-

„ ('.(!ΐΊιιιιι ρ;ΐΓΐιΐ5 οχϊ ιιιιιι ΐίιιιείιΐΓ ; εοδαυε δχρε Ιιχρ,

ιη3<3 (Γινίιΐίΐΐίο ηοη ΓεΓεΙΗΐ : 3η1ε υργο ψκιιη (Ιίε.η

ηαΐηΐεπι οςεΐ'ίηΐ, Ιιοηυπιςυε ιιΙΙιιιιι, ςιιοά ίη δρο

εδδεί, (ΙεβίΐδίαηηΙ, οηιιιε ςβυιΐίυιη ίη ιιιοιγογγιιι γο-

ρεηΐβ οοιιιιηιιίαπιηΐ. Ργ:ιΊργο;ι ηυί ηιικίΓΟ Π;ι^ι:ιιιΙ

ηεςυε ιΐιιιη γιίίιιιι, ςυχ ίη νίΐ:ι ]υευη(1ίβδίηΊχ δΐιηΐ,

ςιΐ3δί δρεείβ νοίυρίβΐϊδ αΐΐηυα ίη δοπιηίδ οΙιΐ3ΐ3,

δριίδυηι εερεΓυηί : Ιιί ;ι1ι οιηηΊΙιιΐδ, ηυχ ίη ηιβηίηιΐδ

ΙεηεηΙ, δΐιΐιίΐο άίνεΙΙιιηΐιΐΓ. Αιΐ Ιιχε ίΙΙικΙ ρ.ιίαηι, ςυοά

εοΓυιη ειιίπειιΐυιη 3 (ΙοπιεδΓιείδ, ιιί ιιί» ΙιοδίΊΙκιχ, ά\.

πρίΐιΐΓ : οιι1ιί(•ιι1ϊ(]ΐιε Ιοεο ίαηεπβ εχβεςυίχ εχοι.-

ηαηΙιΐΓ : ίηδ3ΐιχ Ίη ηΐδ Ιαηιεηΐ3ΐίοηεδ «ο ρίβηςοιεβ,

ίιιηηεβ ιηηιιυυηι ρεΓευβδίοποδ 3η1ρ»ε(χ νίΐχ ροιιι-
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ιηβΐηΟΜΙϊοηΡδ,ιΙίΓχϋοΙοδΙηΙίοηεδ οοππη ηιιί ηιιριίίΐδ Α ανθρωπινής ζωής, κατηγορία πάσης της φϋιεως,

δίοδεπιηΐ : ηυοΓβΙα; ςΓανϊδβϊηιχ ύεβαιίείδ, ςυί ιιοιι

ρπ)!ιί1)αεπιηΙ : ίιι ιη3§η3 (•»Ιρ:ι ραι-οηίοϊ, δι 3(1δυηΙ,

δίιι ηιίηιυ, κίοηιαοΛαΐϊο ο Ι ιΙι•ρ1οΐ'»Ιίο Ιιυιηηηχ νίΐ»,

ηβΙιΐΓχφιο οηιηίδ ΓορΓεΙιοηδίο, βΐ εοη)Γ3 ϋεΐ ίρδίυβ

ρι ονίιίεηΐί.ιηι €ΓΪιηϊηαΐΊοηβ5 ει αευιι$3ΐίοιιβδ ηιυΐιχ :

δεειιηι ριίξηχ, ΙιβΙΙιιιη ι-ιιιη ϋ$ φιί ηι1ΙιοΐΊ»ιΐ δΐιηΐ :

ηιιΙΙϊδ αι•1 νοιΙ)ϊδ ;ιυΙ ΓεΙιυβ ίηδίιΐδ'ιβδ'ιηϊΐδ αϋδΐίηβηΐ.

Οιιοδ εηίηι ρειΊυιΙ>ίΐΓιο ηιεηΐίδ ΒΐιρβΓανεΓΪΙ, 1 1 (]υί

κατ' αυτής τής θείας οικονομία; μέμψεις πολλα'ι κα\

εγκλήματα, μάχη προς έαυτδν, πόλεμος κατά των

νουθετοΰντων ■ οϋδε\ς των άτοπωτάτων δκνος, οΰτϊ

βημάτων, ούτε πραγμάτων. Πολλάκις δε, οΐςΐν ύπερ-

σχή τδ πάθος, κα\ περισσοτέρου καταποθή 6 λογι-

σμδς ΰπδ τής λύπης, εϊς πικρότερο-; πέρας ή τραγ

ωδία κατέληξεν, οϋδε τοΰ περιλειφθέντος έπιβιώναι

τη συμφορά δυνηθέντος.

ρπε ιΙοΙοΓβ δίορε ηιεηΐο (ΙβδβηιηΐυΓ, ρε]οπ Ιοπιιίηο εοπιηι Ιγ32<κι1ϊ3 δχρε εοηείϋδ» Ρδΐ, ευιη <1ο1ογϊ γο-

βϊδίεΓΟ ηιϊηυδ ροΐιιεπιιΐ.

δειΐ Ιμβο ιηίΐΐαηιυδ, ροηαηηΐδ ιηεϋοΓβ, Ι»1)οηιηι

ιιι ραι-ίεηιΐο ρεπευΐιιηι Γα^ίι, ηαίιΐδ εδί ει δοίΐιΐδ

ριιει•, ϊιηη^ο ίρί» ρηΓοηΙιιιιι Γοιτη*. Υίιίεδ ρΓοΓεοΙο

ηιιαηΐο ϊη 1>οηυ Ιί1>ΐ εχ 3ΐ'£(ΐιηεηΙο ηΐίοηβ {ξΜΐϋίεε-

ΐϋΓ ΟΓΗΐίο. Οιιί(1? Εδίηβ ρΐ'ορΙεΓβα αΌρΙοΓ3ηι]ί ιηϋβ-

γϊπ ίιηιηϊηιιία, ηη ηοη ροΐίιΐδ αιΐ3ΐιεΐ3? Λ.ιηι ειιηι

βιιροΓΪοΓΟδ ίΙΙΐ ίοΓίηϊιΙίηοβ δΐΐδΐίηεηΐ, ΐιιπι Ιιααο

εΐίηπι ΓιΙίί εηιΐδ» βδδΐιιηρδεπιηΐ ; ηιείιιυηΐ εηίηι, ηβ

{[ΐιϊιΙ ίη εάιιεβίίοηβ ΓβΊ βεοι•!)» αοο'ιιίαΐ, ηβ ςιιβ εοηι-

ΐιΐιιηΐδ ηιηΐ3 ΓογΙιιπλ ίίΐιρεηάεηΐ, ηβνβ ΓοιΊιπΙιΐδ ο[>

(]ΐιϊδ 038ϋ3 3αΙ αιοτουπ), ηιιΐ ΙΊ;1)ΐ ϊπι, 301 ρ.τϊί ιιΐιιιη

οι 3ϋηυο(Ι ϊιηροιΊεΙ. Αΐηιιβ Ιιχε φιίιΐοηι υίπυδφιο

έοιηηηιηία; ΊΙ';ι νβΓΟ, ςιι,Έ αχοΓίδ δΐιηΐ ρΓορι-ίβ,

ηιιϊδ εοηιιτιειηοΐ'εΠ υΐ ρΓχίεΓβηιηιΐδ ε3 (\\ιχ ίη

ρΐ'οηιρία ειιιιΐ, 3ΐ(μιβ οηιηϊϋικ ηοΐϊδδίπιη, νείιιΐί

ρΓχςηαηΓίΒ «ηοΙβϊΓίΛβ, ρηπεηάί ρεηεαίιιηι, ειΐιιεη-

Ιίοηίδ Ιαυονεδ, εΐ φΐαηιϋβηι (Ιεηίφΐε οοι\1ίδ ίρδΊΐδ

ρΓ3ϊ βηοοΓβ ΠΙϋ (ΐυ38Ϊ εοηνιιίδίοηοηι. 8ί νείΌ εοιη-

Άλλ' ούχ\ τούτο ■ ύποΟώμεΟα δε τά βελτίω, δτι

κα\ διέφυγε των ώόίνων τδν κίνδυνον, κα\ γέγονεν

αύτοΐς παις, αύτδ τής ώρας των γεννησαμένων τδ

άπεικόνισμα. Τι ουν ; ήλαττώθη διά τούτων ή τοΰ

λυπεΐσΟαι ΰπόθεσις ; ή ούχ'ι και προσθήκας μάλλον

έδέξατο ; Τους τε γάρ προτέρους έχουσι φόβους, χ&\

τδν υπέρ τοΰ τέκνου προσέλαβον, μη τι συμβή περί

την άνατροφήν αηδές • μή τις πονηρά αυντυχία • μή τι

σύμπτωμα των άδουλήτων, ή πάθος, ή πήρωσιν, ή" κίν-

δυνον έπαγάγΐβ ιινά. Κα\ ταύτα μέν αμφοτέρων κοινά•

τά δε τής γαμέτης ίδια, τις άν εςαριδμήιαιτο ; "Ινα

γάρ έάσωμεν τά πρόχειρα ταύτα καΐ πάσι γνώριμα,

τδ τής κυοφορίας άχθος, τον έν ταϊς ώδϊσί κίνδυνον,

τδν υπέρ τή; ανατροφής πόνον, τδ τήν καρδίαν αυ

τής τώ τεχΟέντι συναποσχί^εοΟαι • καν πλειόνων

γενήσηται μήτηρ, είς τοσαύτα κατατέμνεσΟαι αυτής

τήν ψυχήν, οίος ό άριΟμδς τών τέκνων εστίν τδ των

συμβαινόντων έκείνοις τήν αϊσθησιν έν τοις ιδίοις

ρΐιιπιιιιι ΓιϋηΐΌΓυηι ιηαΙβΓ εδί, ε]ιΐδ αηίηιυδ Ίη ΙοΙϊ- _ σπλάγχνοις δέχεσΟαι ■ κα\ πάντα τά τοιαύτα γνώ

.1 «..•«» ^'.π|η»Ιτ:ΐ..Η ^,.ΛΙ ,111 ηηη^Α»^ Βΐ•ηΙ (η«_ „ _- Κ _ί Ε.. 1 Ζ . ' Α 1 1 » 1 53. '
(]ειη ευΓίΐδ ϋϊδίΓαΙΓιΙιΐΓ, (μιοί ίΙΙΐ ηιιηιεΓΟ βιιηΐ, Ιηη

ςιΐϊΐη, φΐοε ϊΐΐίδ 3εεΊ(]»ηΐ, ϊρδϊιΐδ νΪ506ΓΪ1>υδ ΐιιΓιχα

ρίβηε ΙΐϊεΓεβηΙ. Ηχε βιιίεηι, ίΐιικ ρεΓβρεοΐ3 οηιηοδ

ηαοβίΚ, (ΐυίδ ΟΓβΐίοηβ εοηιρΙεεΐ3ΐιΐΓ? δοιΐ ςιιαηιΐο

Ϊ1Ι3 εχ ϋϊνϊπο ριχεερίο ηοη εβί $ιιί ίιΐΓΪδ, νοπιπι βΐ)

ε]αδ νοΙυ»ΐ3ΐε,ΐη ειι]ιΐδ ηΓΐίίπο ρΓορίεί ηαρίίαδ βδΐ,

οπαηϊηο ρβικίβΐ : δΊεχί^υο Ιεηιροιεοδί ηΐ) εο Γβΐίεΐβ,

ς|ΐιπ5ΐ εβρΐΐβ α βε εοηνιιίδο δθ1Ίΐυ(1ίηειη ΓβΓΓε ηοκ

ροΐεδί, ει Ιβηςιοπι νϊΐοε δοΙΪΙυϋίηεηι, ν'ιϋυίιβίειυςιιβ

6χΐ§υ3ΐη νΐπ δερβΓβΙίοοεηι ίηΙεΓρΓβΙαίιΐΓ, εοηΐίηιιο

ηιείυδ εΙΓιε'ιΙ,υΐ ίη ηιιΙΙβ βίΐ γθγιϊιτι εχδρβεΟΙϊοηε ηιβ-

Γιοπιιη. ΛΚριε «:ιη> ο!) εβιΐδηιη οευΐυδ ε]υδ ρΐεηυι

ρβΓΐιΐΓΐ)3ΐίοηίδ 3ε Γοΐ'ΐηίάίηϊδ ίη χιΐίιπη ;ιιΙϊιιιιη

οδΐίυπια,ΐιβ οοη]εεΐυδ βδΐ; 3ϋΓεβ ατιΐβιη 5ΐΐδυΓΓ3ΐίοηβδ

ρίμα πάσιν δντα τί άν τις λέγοι; Άλλ' επειδή κατά

τδ θείον λόγιον, ούχ εαυτής έστι κυρία, πρδς δϊ τδν

διά τοΰ γάμου κυριεϋσαντα τήν άποστροφήν 2χει,

καν πρδς ολίγον αϋτοΰ μονωθή, ώς τής κεφαλής

διεζευγμένη, ού φέρει τήν μόνωσιν, άλλα μελέτην

τινά τής έν τη χηρεία ζωής, και τήν έν όλίγω τοΰ

άνδρδς άναχώρησιν οίωνίζεται. Εύθΰς ό φόβος άπό-

/νωσιν έμποιεϊ τών χρηστότερων ελπίδων. Κα\ δια

τούτο όμέν όφΟαλμδς περ\ τήν είσοδον πέπηγε,γέμων

ταραχής καίπτοήσεως • ήδέ ακοή τους ύπο).αλ.οΰντας

περιεργάζεται• συγκόπτεταιδέ ή καρδία μαστιζομένη

τω φόβιι), και πρίν τι προσαγγελΟήναι νεώτερον ■ καΧ

μόνον ψόφος πρδ τών Ουρών ή ύπονοηθε\ς, ή γενό

μενος, ώσπερ τις άγγελος κακών εξαίφνης τήν ψυ-

ουΙοςυβιιΐίαΓη ΟϋδβΓνβηΙ •, ΓΟΓίιηιςαβ ΙβΓΓίυίΙίϋΐη ) χήν διεκλόνησεν. Κα\ τά μέν έξω, δεξιά τυχδν κα\

ιτιβίιι ρβκυΙδίιηΊ οογ β]αδ άίδΓϋπιρίΙαΓ : αηΐβ νεΓΟ

ςιιαηι Γϋπιιιι ιιον.ιπιηι ίΐϋφιίϋ ;>11αΙιιιη δίΐ, ΟδΙϋ νεί

δοΐυδ εοηεί'ερίΐιΐί, δίνε Γβοΐυδ, δίτβ εθ£ίΐ3ΐίοηε

εοπιρΓεηεηδυδ, ςυβδ'ι ι»λ1:ιιιιιιι ΓεΓϋηι ιιιιηΐίυδ βνε-

$Ιί§ίο ε]υδ πηϊιτιιιηι εοιηηιονίΐ : ΓυΓΐ353βςυο ιιϋιίΙ

3ΐι$εηΓι ιππγϊΙο 3(1νεΓδί βεείιΐίΐ, »\ιΐ ηκΐιι ιϋ^ηιπιι ;

ϋ•;ιΙ απίιηί εοη5ΐεηΐ3ΐίοηε, ηιιΙΙο αεεερίο ηυηΓιο,

πιεπίεηι 3 μιευηιΠδ Γουυδ 3(1 εοηΐΓ3ΓΪ3 εοηνβΓίίΙ.

Η** βδΐ Γείίείιιηι ηοηηΊηιιιη νίΐη, ηοη ν»1<1β δείΐίοοΐ

:1ί;;η:> :ηοη έηίιη ευιη νίΓ^ίιιηΙϊ ΙίϋεΓίηίε εοιηραΓηΙιΐΓ.

Αίςιιί ηιυΙΐ3, ςιιχ ({ΓβνίοΓΜ δΐιηΐ, ροΓειιιτειίδ ρΓ*-

ιογϊι οΓ3ΐίο. Νίΐιη δχρε ΊΙΙ.ι ειιπι 3(Ιο1εδεεηΐυ1α εδί,

ηΚ|ΐιβ ίη δροηδΧ κρίβηιΙοΓΟ εΐιιεοί, ΓυηβδδΟφίβ

8(1ηυεδροηδί ηάνεηΐιι τυΐιεί, ει ρα.'ειίδ Ιίηιί; 3δρο-

οϋδενδς άξια φόβου• φθά•;ει δε ή λειποθυμία τήν άγ-

γελίαν, κα\ αναστρέφει πρδς τδ εναντίον άπδ τών

ηδέων τήν γνώμην. Τοιούτος τών εΰθυμοΰντων ό

βίος, ού πάνυ γε ' άξιος ■ οΰ γάρ τή ελευθερία τής

παρθενίας άντεξετάζεται. Καίτοι πολλά τών σκυ

θρωπότερων ό λόγος έπιτρέχων κατέλιπε. Πολλάκις

γάρ κάκείνη ετι νέα τώ σώματι, έτι τη νυμφική

άγλαΐα στίλβουσα , έτι τυχδν έρυθριώσα τοΰ νυμφίου

τήν εϊσοδον, καν μετά α'.δοΰς ύποβλέπουσα, δτε κα\

θερμότερους είναι συμβαίνει τους πόθους, ύπ' αΐ-

σχύνης πρδς τδ έκφανήναι κωλυόμενους, εξαίφνης

χήρα. κα\ αθλία, κα\ ίρι\μος, και πάντα τά φευκτά

μεταλαμβάνει ονόματα, καΐ τήν τέως λαμπράν κα\

λευχείμονα •λλ\ περίβλεπτον, αθρόως καταμελαι'νει
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•προσπεσοΰσα ή συμφορά, κα\ ττεριβάλΧει τώ πένθει, Α. °1ηι : φοηάοφίιϋειη ευηι .ιιιίηιϊ ευρίαΊΐβΙεΒ ρυϋοΓΟ

τδν νυμφικόν κόσμον άποσυλήσασα ■ εΐτα ζόφος άντ\

τί,ς έν παατάδ» λαμπρότητος, καΐ Ορηνψδο'ι τάς ο!-

μωγάς έπιτείνουσαι, χα\ μίσος κατά των έπιχει-

ρούντων πραΰνειν τά πάθη, απέχθεια σιτίων, τη-

κεδών σώματος, κατήφεια ψυχής, επιθυμία θανάτου,

κα\ μέχρις αύτοΰ τοϋ θανάτου πολλάκις ίσχϋσασα.

Έάν δέ κα\ παυσθή πως τψ χρόνω ή σ^μγαρχ, πάλιν

δλλη συμφορά, είτε υπάρχει τέκνα, είτε κα\ μή.

Όντα μέν γάρ, ορφανά πάντως έστ\, καΐ διά τοϋτο

ελεεινά, και δι' αυτών το πάθος άνακαινίζοντα • εΐ

δε μή είη, πρόρ^ιζον οίχεται τ6 τοΰ κατοιχομένου

μνημόσυνον, καΐ το κακδν υπέρ παραμυθίαν εστίν.

Έώ τά άλλα τά της χηρείας Γδια. Τις γάρ αν πάντα

μετά ακριβείας άπαριθμήσαιτο ; τους έχθροϋς, τους

(]ΐιθ(1αιιι εοηιρπηιυιιΐυι•, (|υο πιϊηΗ& 5050 οδίεηα'βηΐ,

3επθΓεδ Πεπ εοηΐίηςίΐ : Ιιπιι <1ε ίπιρΓονίδΟ νίι)ιιίΐ38,

:νππιιιι;ι, δοϋΐαϋο : π,υαϊνο ΙιοπΊΙιίΠη δϋηΐ, ηοιιιίηα

κίΐιϊ ίηηροηίΐ, 61 εεοε, ςυ£ 1;ιιι1.ι ηιοιίο 0Γ31 απιϊεΐα

ε;»ιιι1ίιΙο ΟΓηαΙυςυβ ΐηϊϊςπί , Γβροηΐβ ηιιχ ίηείϋίΐ

03ΐ:1ι1ΐίΐ33 ΐ'ίΐιιι ριιΐΐιι ν85ΐ8, αίΓΟφίβ 1ι;ι1ιί!ιι ϊιΐιΙιιίΙ,

ιΓιΙβεοηίοφίε δροηδ* οπιηίιι, ίιι ΙυεΙιιηι ϊΙΙαιτι εΐ

ϋ«;ιι;ι1ΐ)ΐ•ειη εοη}ϊεϊι ; π"εϊηάε ρΓΟ Ιιιεε ίιι ηιιρίίαΐϊ πι-

ΙιίεοΙο εαΐί^ο εΐ ΙεηβΙ)Γ3Κ, ΙαεΙιΐδ, ΙβηιεηίαΙιίΙεδ ρίο-

Γ3ΐυ$ ίΐΐΐ(ΐκ: οΊΐιιιη ίη εο$ φΐί οΌΙογοιι) Ιεηίτο

(όιιπηιιιγ; είϋ'ιςηβ 3ΐ)3ΐίηβηΐΪ3, εοι•ροπδ Ιιιΐιεδ, εοη-

ΐΓβεΐίο (Ιειηίδδίοαυβ βηίηιί , ιηοΠίδ ευρίιΙί[3$, φι»

βιερε 3(1 ϊρ83η) ιΐ8ι|υβ ηιοΓίεηι ρεπίυτβι. £ίιι βιιίεηι

ηΐίφίο ηιοιίο 01 ιιΐ ΐεηιροΓΟ πιίΐίβεΐηι• εϋΐβιηίΐβδ,

οικείους* τους μέν επεμβαίνοντας τή αυμ^ορί.• τους Β πίΓδίιιη 31Ϊ3 εχοπΙιΐΓΒϋΊΐηιηβ, δίνε Πυεπίδ Ι)3υβΙ,

δε φαιδρυνομένους τη έρημία, καΑ μεθ' ηδονής

βλέποντας έν πικρώ όφθαλμώ τον διαπίπτοντα οίκον,

καν τους χαταφρονοϋντας οίκέτας, καΐ πάντα τά άλλα

όσα πάρεστιν άφθόνυις ίπ\ τών τοιούτων δυστυχημά

των όράν δι' ων αϊ πολλα\ κα\δεύτεραι ύπ' ανάγκης

προς τήν τών όμοιων κακών παρεβάλλοντο πεϊραν,

οϋκ ένεγκοΰσαι τών έπεγγελώντων τήν πικρίαν,

ώσπερ άμυνόμεναι τους λυπήααντας τοις ιδίοις κα-

κοϊς- πολλαι δέ τη μνήμη τών συμβεβηκίτων, πάν

ότιοΰν υπέστησαν μάλλον, ή έμπεσεΐν έκ δευτέρου

•τή τών συμφορών όμοιότητι. Και ε! βούλει μαθεϊν

τά δυσχερή τοΰ κοινότερου βίου, άκουσον οία λέγου-

σιν αϊ τή πείρα τδν βίον γνωρίσασαι, δπως μακα-

δ'ινβ εβΓεί. Εΐεηΐιιι δί Ιιβίιβΐ, οι-υί οηιηίηο δΐιηΐ,

ρΓορίοΓεβ εοιιιπιίβεΓβΐΐοηε άί^ηι, 3ΐφ•β εχ Ιιίδ ΐρβίβ

(ΙηΙοΓΪδ 30εεΐιΐ3 Γ8ηον3ΐυΓ; β'ιη οιηηΐιιο 03Γεΐ, πίογ-

Ιαϊ ηιειηοΓΪ3 ΓιιηυΊΐιΐδ ΙοΙΙίΐυΓ, ριηνϊιι- <|ΐι<- εδί 8οΐ3-

Ιϊο ηι.ι] ιιιιι. Πε1ίςιΐ3, <ρι «■ βιιηΐ νίιΐυΐΐαΐίδ ρΐ'ορπβ ίιι-

οοπιιηοϋα, οιιιί ί ίο. ΟμοΙμν οηίιη ςυίβφίοεδί, φΐίοιη-

πιιι 300υ.Γ3ΐε ΟΙΐυηίΟΓεΙ ? ιιΐ ϊηίιηϊϋΟδ οΌιηέδΐΐεΟδ,

Ιιιιιι εοδ φΐί ίη οαΐαηιίΐηίβηι ϊηεϊιΗιηΙ, Ιυηι ίΙΙοδ φΓι

ο» δοΐίίικίίηε ^πικΚίιΙ, δειίδΐΐφΐε ςιιοιίβηι υπιΐοηπιι

ϊηίφίο, οι οπιιι νοίυρίαΐβ Ιαίεηίειη ιίοιιιυπι, ββΓΤΟδ-

φΐε οηιιιΪ3 ιιοβίίςειιίεδ 38ρϊοίιιηΐ, ευηείΐβφΐΐ 31Ϊ38

ΓΟδ 3(1ν0Γ833, φΙ3ί ηΐϋ!ΐ3δ ίη ίίδ φΐίίΙΟΙΙΙ εΟΓΠΟΓβ

Γιεεί : φίβηπη 03083 ηοη ραικ :ΐ' ιηυΙίβΓεβ, πιπί εαδ

ρίζουσι τήν ζωήν τών εξ αρχής τον έν παρθενία βίον λ ϋεΓίιΙοηΐΐιιιιι ίηϊηιιΊΐ3ΐοηι ηοη ΓογγοπΙ, εχ ηοεοδδίΐβΐβ

•προελομένων, κα\ μή διά συμφοράς μεταμαθόντων

ιό κάλλιον, ότι πάντων τών τοιούτων κακών άνεπί-

&χτός έστιν ή παρθενία • ούκ όρφανίαν θρηνεί, οΰ

χηρείαν οδύρεται• άεΛ σύνεστι τώ άφΟάρτφ νυμφίω•

άΐΐ έπαγάλλεται τοις της ευσέβειας γεννήμασι • τόν

ιε οίκον τόν αληθώς ίδιον πασι καλλίστοις όρά διηνε-

-κώς εύθηνούμενον, διά τό παρείναι κα\ ένοικεΐν άε\

-ϊόν τοϋ οΓκου Δεσπότην • έφ' ής ό θάνατος οϋ χωρι-

-ιμόν, άλλα συνάφειαν τοϋ ποθούμενου ποιεί- όταν

γάρ άναλύση, τότε συν Χριστώ γίνεται, καθώς φησιν

6 Απόστολος.

ίίοπιιιι 80 δίιιιίΐίυιη ηιβίοΐ'υιη ροιίειιΐο ο1ι]εεοΓυηΙ,

ςιΐ33Ϊ ηααΐϊβ ευίβ ροΰη3δ ρβΐίβπηΐ »1ι ϋβ, 3 φΓώϋδ

αΌΙυιοιη βεοοροΓίηι. ΟοηιρΙιίΓοβ \ογο δυροποΓυηι

ηΐ3ΐθΓυηι Γβοοηΐ3ΐϊοηε πυΐιΐνίδ δϋδΐίιιοΓΟ, 30 ρεΓρεΙί

ΙΙΐη'.ΙΙΓΙΊΝΐΙ, (1113111 ίη ΒίπΐίΙΟδ ΠΙΓΒΙΙδ ε3ΐ3ηΐίΐ3ΐ08

ϊηοιίΓΓεΓβ. 8ίη 3υ1επι εοιηηιιιηεδ Ιιΐφΐδ νΐΐα-ιΐίηϊ-

εϋ1ΐ3ΐο$ εο^ηοδεοΓβ ειιρϊδ, νείίιιι 3ΐΐ(1ΐ38 φΐ33 οοηι-

ηιεηιυιεηΐ ηιυϋετβδ, φΐα; ίΙΙιιϋ νίΐ;ε βοιιιΐδ οχρ8Γ(33

εο^ηοδουηΐ, ιριαιη 003ΐΊδδίιιΐ3δ οαδ 0880 ςυχ νΪΓ-

ςίιιβΓίδ νϊΐιε ΓβΙίοηειη «ΙεΙεςεΓυπΙ, ηοηυε εχ π1Ι;ι

Γ;ιΊ;ιιπίΐ;ιΐ(', ςυίιΐ ηιείίιΐδ βδδεί, (ϋοΊοθΓυηΙ, (ΐυοηΐ3Πΐ

:ιΙι οηιΐί'ιΐιιΐδ Ιιίδ ιιΐ3ΐίδ Υ3ειιη εδί νΜ'£ίιιίΐ3δ ; ιιοη Ο'ΊιίΐΗΙεηι Ιη^εΙ, ηοη ν'κΐιιίΐηΐεπι ΐ3ΐιιοηΐαΙυΓ, ιιιηιιμιε

5β;ηρει• 081 εαηι ίηοοΓπιρίο δροηβο, ει Ι'πκ-ιίΙηΗ ρϊείΒΐίδρεΓρβΙυο ι;;πκΙίΊ, 30 άοηιιιιη νβΓΟ ρΓορπβιη οιηηΪΓΟ-

ι ιΐ!ΐι ορίίιΐΓ.ιΐ'ΐιηι ςεηεί'β εοηΐΊηεηίοΓ ίιΐί-ΐ'ιιπίαηι νϊιΐοΐ, ρΓ0ρΙεΓ03 ιμιοιΙ Ιιιιηιηι χιΐίυηι Γ)οιηΊηιΐδ ιιπ:ι 80ηι-

ρεΓ0$ΐ 3ΐφΐε ίηεοϋΐ, ιιΐιί ηοη 3ε}ιιιιεΙϊοηοηι, δει! εοΓ^υηείϊοηεηι ευπι εο, εη]ιΐδ αΌδ'ηΙεΓΐο Ιυΐιείιιΐ',

πιογϊ εΟϊε'ιΙ; ειιηι εηϊηι (ΙϊδδοΙνίΙιΐΓ, ϊιΐφΐίΐ Αροδίοΐυδ ', Ιΰπι εδί ευπι Οΐιτϊδίο.

Άλλα καιρός αν εϊη, επειδή τά τών εύθνμούντων Ο δοιΐ ηυοηίβιη φΐ3? 3(1 Ι3>108 Ιιοηιϊηεβ ρεΓίΐηοηΙ,

έκ μέρους έξήτασται, καΐ τους έτερους έποπτεύσαι βαηΐ :ιΙΊ ιι ιιη εχ ρβΠβ 3 ηοΐιϊδ ΐηϋ3|53ΐ3 , Ιοηιριιβ ]3ΐιι

βίους τώ λόγιιΐ, ο!ς και πενίαι, κα'ι δυσκληρίαι, κα\

λοιπα\ τών ανθρωπίνων παθών συμφορα\ παραπε-

•πήγασιν • οΤον πηρώσεις τε κα\ νόσοι, καν. όσα τοι

ούτα τή ανθρωπινή ζωή συγκεκλήρωται ■ έν οίς

απασιν ό μέν καθ' εαυτόν ζών, ή διαφεύγει τήν

πεϊραν, ή ρ^άον διαφέρει τήν συμφοράν, συγκεκροτη-

μένην ϊ/ων περ\ αυτόν τήν διάνοιαν, κα\ προς οϋοέν

άλλο ταΐς φροντίσι περιελκόμενος. Ό δέ προς γυναίκα

χα'ι τέκνα μεμερισμένος, ουδέ σχολήν άγει πολλάκις

ΟδΙ, III ΙιΙΙΙ'. 0Γ31Ϊ0Π0 (';ΐ'Ι('ΐ;ΐί νίΐ% Γ3ΐ!θΙ10δ ρεΓδε-

((ΐι;ιιιιιπ', (\αχ ρ;ιπρΐ'ΐ Ιιιΐϊΐιιΐϊ , Γοΐιυβ 3(1νβΓ8'ΐ3 , ιοίϊ-

φΐίβφίΟ ιιι;ι1(ΐπιιιι 1ιπ;ιι:ιιιοι ιιιιι δΐιιιΐ ΊπιρΙίιΜίιι; ρε-

δΐίΐιυδ : φΐ3ΐοδ οηιηίηο 8ΐιηΐ ΓοΙίΓΟδ, ιηοΓϋϊ , εΐ ς'.ια;-

εηηφίε Ή! ^εηοΓίδ ηυηιβηχ ν ϊ ι:••. ϋεεϊϋβΓυηΙ: ιριοππη

ηηιιιίιιιη ρεηειιΐηιη ιιιιι αΌεϋη3ΐ, ιιιιι εοπιηι πιΐιιπιϊ-

Ι3ΐεηι αΐφιϊιΐΒ ίοπ ίδ, ηυ! 8ΐ1)ί νίγϊι, υΐροίε εαηι

οηιη'ΐδ ε]ιΐ8 ηιοηΐΐδ 0031Ι3Ι10 ίη ίρδο ηοεΓοβΐ , ηεςιιε

■ιΓιι.Μΐ3πιιπ Γοπιιη ειΐΓΪδ 3ϋδΐΓ3ηηΙϋΓ. Οιιί νεΓΟ υιο-

• ΡΙΓιΙίρρ. ι,25.
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Γίβ 30 ΓιηβΓβπιηι οο°ίΙοΙίοηε αεΙίηεΙιΐΓ , ρΓορΙβΓ λ τοϊ; ιδίοις έπιστενάξαι κακοϊς, της τών φιλτάτων

Λ..«ν ;η ηΐΐαηΐα .'?, _ -^., .. -. κ.?.ί ίμ — ζ λι ϊμλμ ΤΠ Γ "Η ΤίϊνΤ. 7Γ?_η'"Γτϊ£\Ι
Γεπιηι 5ΪΙ>Ί ο1ΐ3Γ!85ΪηιαΓυηι ευηηι , ςιικ ίη βΐίεηίδ

ηιβϋδ «η'ιιιιυηι οοευραι , δαφβ ηβο οΐίυπι ςιιίάεπι Ϊ8

1ΐ3ΐ)βΙ υΐ δϋΐδ ίρδβ ιΐοΐοαΐ ίηεοπιηιοϋίδ. δβιΐ Γογ-

1.1880 δΐιρεΓνβοβιιοιιηι βδΐ ΙΐίΕΟ οοπιηιοιιΟΓηΓβ , ςι»Β

εχρίοι-ϋΐίδδίιηβ δΐιηΐ: βίεηίηι δι ΙβηΙιΐδ ΙβΙογ, Ιβηΐηνε

ηιίδβπΒ ευπι Πδ οοη)ϋΐιοΙα βδΐ, φΐ* ίη ΓεΙ>υδ ορί'ι-

>ηΐβ 6δδ« νίάεηΐιΐΓ, φήά βϊΐφΐίβ ι1β Γευυδ εοηΐΓ3πίδ

ορίη3ΐ)ίΐυΓ , ηιιαπίΐο^ιι'κΐβιη εδί νβπίβΐβ ίηίβποΓ

οηιηίδ ίΙΙα δεπιιοη'ΐδ βχρΓιεαΙΐο , φΐ3 φΐίδ 1ΐ3ηο νΐ-

Ιίΐιιι οΐ) οειιΐοβ οιιιηίιιιη ροηεΓε εοιΐ3ΐιιι• ϊ ΑΐΙβηιείΐ

ιι>υΙιαδ ΓοΓΐ3858 ηο]υ8νΐΙίβ ίηίιιειιηαίιβίοδ εχ ρβιιοίδ

ϋειηοηδίΓΒΓί ΙίοβΙ : ηυοηϊαηι φΐί1)ΐι<> Ιιοο νίΐ33 ββηιΐ8

εοηΐΊη^Ίι, δί εοπιρΒΓοηΐϋΓ οιιιη ϋβ , ςιιί 1>εαΐί εδβε

νΐιΙειιΙιΐΓ, ο ΓεΙ)ΐΐδ οοηΐΓβπίβ (ΙοΙοΓεπι βε ηιοεδίί

φροντίδος τήν καρδίαν περιεχούσης. "Η τάχα περιττών

έστι τοις όμολογουμένοις ένδιατρίδειν τώ λόγω • ει

γάρ τοις δοκοΰσι καλοί; τοσούτος πόνο; χα\ ταλαι

πωρία συνέζευκται, τι αν τις περ\ τών εναντίων στο-

χάσαιτο; "Ηπου πάσα λόγου υπογραφή της αληθείας

έλάττων έστ'ι, τδν βίον αυτών ύπ' δψιν άγαγείν επι

χειρούσα. Άλλ' έστιν ίσως δι' ολίγου τδ πολύ της

κατά τήν ζωήν αηδίας ένδείξασθαι, δτι έναντίως

πρδς τους εύημερεϊν δοκοΰντας συγκεκληρωμένοι τω

βίω, καΙ τά; λύπας άπδ τών εναντίων έχουσι. Τοις

μεν γαρ εύθυμοΰσι ταράσσει τδν βίον ό προσδοκώ

μενος ή καΧ παραγινόμενος θάνατος, τούτοις δε

συμφορά έστιν ή αναβολή τοϋ θανάτου ■ κα\ ό μεν

βίος αϋτοΐς πρδς τδ εναντίον διέστηκεν, ή δέ άθυμία
ΛΉΗΜΪΙΙΙΓ ι ε ΙΚΙΜΙ& (,υιι«αιιιο Μ«""ν«. -~ — |*•<#* «- ■««» -Γ-* ι • . •■

Ι'ιλιιι οαρϊαηΐ. Νβπι ίιίδ φΐί ςαυάβηΐϊ δυηΐ 3ηίηιο , β πρδς τδ αύτδ πέρας αμφότεροι; συμφέρεται. Ούτω

• :_-.._* .^-. „..,. «η•ιΙιιιι_ \'—-~~.Ι- ϊ. — ~. »Η\ —,-, ..."ΐ -, «τ/ΤίΜ (V Τ>• 1 νΤ'ΐη•» Υ*ί —

ααΐ εχ8ρεεΐαΐ3 , 3υΐ φίκ ρηι ϊηδίβΐ πιΟΓβ ρειΊυτ-

Ιιαίίοηειη ηβει-1 ; Ϊ1Ι1* νεπ) οβίβηιίΐβδ εδί <1ίΐ3ΐίο

ηιοπίδ : νίΐΛφίβ εοπιπι ίηΙεΓ 88 εοηΐΓίη» βδΐ ,

φΐβδίςαβ ίηιεφοίο άίβπιβίΓΟ ύίδΐ»1 : υΐιϊιΐδςυβ 13-

ηιεη ίπΐϋεοί11ίΐ33 βηίπιί εοϋεπι Ιβπηϊηο οοπιαιί-

«εεΐϋΓ. 0ϋ3ΐηοΙ)Γβιη πιυΐΐΐρίεχ βΐ νβπβ εδί οορί»

ηΐΒίοΓυηι, <\μχ 3 ηυρίϋδ εχδίδΐυηΐ : άοΙοΓεπι εηίιη

ΙΊΙιβΓΪ ηβΐϊ «<ΐϋε ΊπιροΓίβηΙ, 30 ηοη η»ΐϊ; βΐ γογ-

βιΐ8 Ι3ΐη νινί , ςυίΐιι πιοιΊιιι. Ηϊο βηϊσι 1ϊ1>εΓ0Γυπι

ηιυΐιϊίικίΐηβ |$»">1β1• οαιη ηοη βοΐϊδ η3ΐ»83ΐ υηάβ

:ιΙ:ιΙ ; ΊΙΙε νβΓΟ ηκΓεϋβ 03ΓβΙ ίαιιιΐΐηΐιιιιι δϋ»-

πιηι , ϊη ςιι'ιόιΐδ ηΐ3χίπΐ8 ε1»1)0Γ3νϊΐ : 3ΐα.οβ υηϊϋδ

ηυϊιΐβπι 1)οη3 ΓοΠοη3 βΙίεΓΪοδ εβΙβπιΊΐβίβηι βΙΓιείΐ ,

ειιηι 8ΐΙ)ϊ αΐβΓφΐβ ϋΐυά ενεπίΓε νεϋΐ , ςιιο 3ΐΐβπιπι

πολύτροπος έστι και ποικίλη τών έκ τοΰ γάμου κα

κών ή χορηγία ■ λυποΰσι γάρ ομοίως καΐ γινόμενοι

παίδες καΐ μή έλπιζόμενοι • ^α\ πάλιν ζώντες κα\

αποθνήσκοντες. Ό μέν γάρ εύθηνεΐται παισ\ν, ουδέ

τροφής Ιχων ίκανώς • τώ δε ούχ Οπεστιν ό τοΰ κλήρου

διάδοχος έπ\ πολλοί; οΐς έμόχθησεν, κα\ εν αγαθών

μοίρα τήν τών αλλότριων ποιείται συμφοράν • έκά-

τερος αυτών εκείνο γενέσθαι βουλόμενο;, εφ' ψ δυσ-

φοροΰντα βλέπει τδν 'έτερον. Τφ μέν γάρ τέθνηκεν

ήγαπημένο; παις, φ δε έπεδϊω δ άσωτο; " ελεεινοί δέ

αμφότεροι • δ μέν τδν θάνατον τοϋ παιδδς, ό δε τήν

ζωήν δδυρόμενος. Έώ ζηλοτυπίας καΐ μάχας, είτε

έξ αληθών πραγμάτων, είτε έξ υπονοιών συνιστάμε

νος, εις οία πάθη και συμφοράς καταλήγουσι. ΤΕς

0ΓυεΊ3Γΐ νΐάβΐ. Αο ποίο ηιοΓίαιίδ εδί δυβνϊδδϊηιυδ Ο γάρ αν πάντα μετά άκριο'εία; άπαριθμήσαιτο; Συ

. ιιιι ηιηδηι ι.πλ,Γμπ^ ΙΊιργπιιρ ς:ιηι» Γηηιιιιΐ- ,.\ «Ι Αη,'Λα ιιηΆζΤμ Γίττί.κ- έιιπέττλτισται τών τοιούτωνραβί1 : ΗΗ δηρβιηΐ ρΓοα"ΐ6"8. Ι^ΐεΓ^υε δβηε εοηιπιί

δβΓ3ΐίοηε ίϊ^ηυδ : υηϋδ ςυϊάεπι Λΐϋ ηιοΓίεηι , βΙΐβΓ

Υ8Γ0 νϊίβηι Ιυ^βΐ. ΡΓοείεΓεο ςυϊΙ)ϋδ 3ίϊεεΐϊΙ)ΐΐδ ει

03ΐ3Πΐϊΐ3ΐίΙ)ΐί6 δΐΐδρίοϊοηβδ , βΐ γΊχκ, νβΐ εχ τεηιΐδ

^επδ , νεί β Γβΐίΐδ εο($ίΐ3ΐίοηίΐΗΐ9 βχοΓίίβ ΙεΓηιΐηεη-

Ιιιγ. Οοίδ βηίηι οηιηϊβ άϊϋ^βηΐεΓ ηβΓΓβΓβ ροβδβΙ?

Τυ \8Γ0 δί δε'ΐΓβ \Ίδ , «ι ηϊδ Γθ1)ϋδ νϊι« δίΐ ηοπιίηυηι

ιιηρ1ίο3ΐ», η* ηιΐΐιϊ ιερβι«δ αοΐΐςυβδ η3ΓΓ3ΐίοηβδ,

φΐχ ροβίϊδ Γ3ΐ)ΐι1»Γϋ!η 3Γ8ΐιιηεηΐ3 ρΓΚϋυεΓϋηΙ ;

113ΙΠ ρΓορίεΓ ϊηοΓεάίοίΙεηι ςαβηκίβη» ϊηδυΐδΐΐβίβηι

ί^ΐιιιΐ»; ϋΐ33 φΐ'ιαΌηι ρυΐ3ηΙιΐΓ : ΐη ηϊδ εηϊιη ΙίΙίβΓΟ-

ΓΙΙ111 ΟΛ(1θ8 , 30 ΛΌΓ3θίΐ3ΐ88 , ίΪ3ΐΓ11Π1 ΐΓϋΟίάβΙΪΟηεδ,

νίΓοηιηι ηεοεδ, πΐ3ΐΓϋηι ΐηΙβΓεπιρΙίοηεδ , ηβΓβπ'ι

εοίιιΐδ, ει νβπβ ϋεηΐφΐβ ηβΙϋΓ33 ρεηιΐΓΐ)3ΐϊο , ευ]αδ

ΐοιίιιιιβηιοΐ'βΐΐοηεηι ϋ , φΐί νείβΓβ ηβπ-βηΐ, 3 ηυρίϋδ

εχοιιΙϊυηΙϋΓ, Ιηι]ιΐδΠΐοιΙίςυε εβίβηιΐΐαΐίουδ ηβΓΓβΐΊο-

ιιειη Ίρδ3πι οοηείυιΐυηΐ. Υεπιιιι οπιιιίϋυδ ΙιΊβ ρΓ»>

ΙβΓπιίδδίδ , Ια νοίΐιη Ίη 1ΐϋ]υδ νϊΐίε ΙΙιε^ίΓΟ ΐΓ38ββ-

(ΙΊ;ΐ5 βροοίβδ, ςυβΓαηι οιηηίηο ιηίιιϊ»ΐΓ3β Ιιοωίηίουδ

ιιιιρΙί33 βιιηΐ. Υεηί 3ά ]υ*1Ίε'ΐ3, ρεΓΐΓβεΐ3 ιΐε ΙΓΐδ 1β-

βεβ, ϊιινεηίεδ ίη ίΐϋδ Γ88 άε ιιιιρίϋδ ιιεΓαπ33 : φίειη-

;1,1[ηο^υιη ειιίιη , οαιη ιηβαίοοβ <1β νβπϊδ πιογ1)Ϊ3

ιϋδδΟΓειιΐι'δ βιιαίεπδ, 3ηίιιΐ3(1νεΓΐεπδφΐ8 φαϊ1)υβ ,

δέ ει βούλει μαίθείν, δπως έμπέπλησται τών τοιούτων

κακών ή ανθρωπινή ζωή. μή μοι άναλάδης τά πα

λαιά διηγήματα, ά τοις ποιηταϊς τών δραμάτων τάς

υποθέσεις έδωκε • μύθοι γάρ εκείνα διά τήν ύπερβο-

λήν της άτοπίας νομίζονται, έν οΐς παιδοφονίαι, και

τεκνοφαγίαι, φόνοι τε ανδρών, καΐ μητροκτονίαι, κα\

αδελφών σφαγαι, καΐ μίςεις παράνομοι, κα\ ή παν-

τοδαπή τής φύσεως σύγχυσις " ήν οί τά αρχαία δι-

ηγούμενοι άπδ γάμων αρχόμενοι τη; άφηγήσεως, εις

τάς τοιαύτας συμφοράς καταλήγουσιν. Άλλ' έχεΐν*

πάντα καταλιπών, θεώρησον επί τή; παρούσης τοϋ

βίου σκηνής τά; έν αύτφ τραγωδία; ■ ών χβρηγδς

γίνεται τοΐ; άνθρωποι; δ γάμο;. Έλθέ έπ\ τά δικα-

στήρια, άνάγνωθι τους περί τούτων νόμους, έχει

κατόψει τά τών γάμων απόρθητα. "Ωσπερ γάρ δταν

Ιατρών ακούσης τά ποικίλα πάθη διεξιόντων, τήν

αθλιότητα μανθάνεις τοϋ ανθρωπίνου σώματος, οίων

κα\ δσων κακών δεκτικόν έστι διδασκόμενος ■ ούτως

έπειδάν τοις νόμοις έντύχη;, κα\ γνφς τά; πολυτρό

πους τών γάμων παρανομία;, καθ' ών εκείνοι τά;

τιμωρία; όρίζουσιν, ακριβώς διδάσκη τοϋ γάμου τά

ίδια. Ούτε γάρ ίατρδ; τά μή δντα θεραπεύει πάΰη,

ούτε νόμο; τά μή γινόμενα θεραπεύει κακά.

ςιιυΐνε πιυΓίϊϊβ οοΓριΐδ ηυιηβηυηι 3ίΙίεί ροιεδί, ίΙΙΊιΐδ πιίδβιί38 οοβηοδοίδ : ΐΐ3 εχ Ιε^ϊουδ, ουηι ρεΓ

δρί*Ί3δ ηιιι!ΐ3, οί νβπβ, ςιΐ36 ίη ηιιρΓιίδ δεεΐ0Γ3 οοιηηιίιΙυηΙϋΓ, ςυοπιπι ροεη»; ΙββίΙιΐΒ ίρβίβ ϋεΠηίυηΙυΓ, 3ε-

ιυΓαιο ίπίεΙΓι^ίδ, φΐχ δΐιηΐ ηιιρίϊαΓίιτη ρΓορΓίβ : ηεφίε εη'ιπι 3υΐ ηιοιίίευδ εοβ, α,ιιί ηοη δαηΐ, ιηοΓϋοδ οιιγβΙ,

ηεο οεΐίοΐβ ίίειη , ο,ιιχ ηοη εοιηηιίΐΐιιιιΐιΐΓ, Ιο^οδ ριιηίιιηΐ.
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ΚΕ'ΙΑΛ. Δ".
Α

ΟΑΡϋΤ IV.

"Οτι χάντα τά κατά τ&ν βίον άτοπα, ι-ήτ άρχτχν

άχύ τον γάμου ίχει ■ ένφ καΐ οίος ό κατά άΛή-

θειαν άχοταξάμενος τφ βίφ εστίν.

Μάλλον δ! τ! χοή μικρολόγως τοϋ τοιούτου βίου

τήν άτοπίαν έλέγχειν, έν μόναις μοιχείαις , χα\ δια-

στάσεσι, χαΐ έπιβουλαϊς περιορίζοντας τήν των συμ

φορών άρίθμησιν ; δοκεϊ γάρ μοι τω ύψηλοτέρφ κα\

άληθεστέρω λόγω, πάσα ή τοϋ βίου κακία , ή πάσι

πράγματι κα\ έπιτηδεύμασιν ένθεωρουμένη, μηδέ-

μίαν εύρίσκειν αρχήν κατά της τοΰ άνθρωπου ζωής,

εΓ τις εαυτόν μη ύπαγάγοι τη" ανάγκη τοϋ βίου τού

του. Ούτω δέήμίν ή αλήθεια τοΰ λίγου φανερωθήσε-

ται. Ότήν τοϋ βίου τούτου άπάτην κατανοήσας κα-

θαρώ τω τής ψυχής όφθαλμψ, και. υψηλότερο; των

ΰηαιενηηηε νι Ηαο νϊΐα ενεηηιηί αΙ'αιιηία , ίη'αίη η

αΐ' ηηρίΐϊι ΙιαΰεηΙ. (}ναΙίι ΐίεηι ει$ε άεύεαΐ 15 ηνί

Λιι/Κί ιβ νϊΙίΒ $οε'ιεΙαΙε ιώάιιχεήί.

Αι νβΓΟ ςιιίά Ηι^αδ νϊΐΒβ ΛΐιδυπϋΙίΙεπι ΙΐΓβνί

οτηΓιοιιβ ρΓΧΒίΓΪη^εΓβ ιιο? οροιίιΊ, (|(ΐί «ιΐιιΐΐιιι πί ,

(Ηδδ'κΓιίδ , (1ί8$βη$ίοηί1)ΐΐ8 , βΐηιιε ϊηδίάϋδ ο;ι1;πιιίΐ:«-

Ιιιιιι εηυιηεηιΐϊοιίΓΐιι ΙβπηΙηβπιαι ? νεποπ βηΐιη Γ3-

Ιϊοηε ιιιϋιί οηιηΐδ νίΐα; ϊιηρνοΙ>ϊΙα5 , ηυ£ εί οιιηΟ'ΐδ

ϊη ι•εΙ.ιιΐϊ> , (Ί ϋυϋϋδ οβπιίΐυι•, ηυΙΙιιιη ίιι Ιιοιιιϊιιυηι

νϊΐα ίηιρεηυηι Ικιΐιοιν ν'κΙεΙιΐΓ, ηίδϊ ςυίδ 1ιιι}υ$-

ηιοίΐί νίΐβ> ηεεεδδίΐβίβηι δίοϊ ίρ5β ϊιιιρυιιιιΐ. Αΐ<ι<ιβ

Ιιο<• φιίϋειη ιηοιίο 1ι»)υδ οι-αΐίοηίδ νεπίίΐδ ηοΐιϊβ βρε-

ποίυ»•. Ουϊ Ιιιι]\ΐδ νϊΐχ Γιϋυιΐβδ ριιτο ηιεηΐϊδ δειίϋϋ

αηίπιαιΙνέΐΊίΐ, βΐ 3ΐΐίυ$ α Γεϋυδ, ηιιχ Ιιϊε βχρβίυη-

ένταϋθα σπουδαζομένων γενόμενος• κα\, καθώς φησιν Β Ιιιγ, 86 ΙοΙΙίΙ, οιιιιι'ιαηιιε , υΐ 681 3ρυά Αροδίοΐυιη,

δ Απόστολος, καθάπερ τινά δυσώδη σκύβαλα πάντα ςιι.ΐδΐ ρυΐϊάα 5ΐ6ΓεοΓ3 ύεδρίείΐ ', αΐηιιβ 31) οιπηί

περιορών, και τρόπον τινά τοϋ βίου παντός διά τής νϊΐ* Γ.οηδίιείικίϊηε , Γερυάίαΐίδ ηιιρίϋδ, ςυο<ΐ3ηι

ηιοιίο 86 ΓοηιονίΙ ; ηιιΙΙιιιη οηιιιίηυ ΙκιΙιεί οιιιιι Ιιιι-

ΐΏ3ΐπ8 νΐιϋβ, α\'3ΐ'ίΐϊη, ϊηηιιαηα, ίηνϊϋί3, οιΐίο, §1ο-

παβ(|ΐιβ οιρίιϋΐηΐε υοπ)Π)6ΓεϊυπΊ , ηεςυβ ι υηι ο?ε-

ΙβΓΪδ , (|ΐι;ι: \ά (ξβηβπδ 8υηΙ. (}ιη εηίηι 3ϋ οπιηίυιΐδ

1ιΪ3 ν:κ'ΐιιΐ8 βιςιιε ηιηηϊιιυ ΓιυεΓ 681 , εΐ ςυϊείε νϊ-

νίι , ιιίΐιίΐ βαηβ 681 , ϊη <|ΐιο ρΐιιβ Ιια1)6Γ0 εοηίεικίαι ,

αυΐ εοη(Γ3 ββ .ίΠι:ιι]ιιη τεί (;Γ31Ϊ3 νϊεϊηΟΓυιη ϊηνϊ-

(Ιίηιιι (ΌΐηιιιονοϋΙ, (ΐηιι ηίΐιίΐ (>;ιπιηι μι γοιίιιιι 33-

ΒεηυΙιΐδ , οχ ηυίυιικ ίη 1ΐ36 νίΐ3 εοιιεϊΐεΐυΓ ϊηνκΐϊ.ι;

■αηι (|ΐι"ι ;ιύ οιιιιπ1)ΐι* Ιιυιηιπιίβ Γ6υυ8 αηϊιυιιιη βιιιιιιι

Βΐιρππιιιιΐο 3ΐ>άυχίΐ, 61 νίιΊιιίειη βοίαιη , (μια: πι.ι^ηο

α 86 χβΙίσιείυΓ, ρθ38β88ίοιιεπι 8ϊ1>ΐ βίαΐαϊΐ , Ιιίο ηΙ>

οιηηϊ εβΓίβ (ΙοΙογο ναοιιηηι, ςιιϊεΐ3ηι, 3((]υβ οΐίο-

83111 νίΐηηι ύβ£βΙ : νΪΓίαΙίβ εηίηι ρο38683Ϊο , 6ΐ$ί

Ιιοιηο ρτο νίι•ίΙί φιΊίφίο βΓιηυαπι ε]υ8 ρατίοηι Ιβ-

ΐιιΊ , ιιρρείΐ'ΐιΐίιιηι 1;ιιιιι:η ευρ'κΐϊΐβίεβ βειιιρεΓ εχ-

ρ1>;( , ιιοη ηΐ ;ι1ίΐ|ΐκι 8θϋ ρθ8&ε88Ϊο , ηιΐΛΐιι ςαϊ ϊη

ρ3Γ(68 άϊνίιΐϋηΐ , ([υαηΐϋηι υη'ι ρητίΐ ;ιιΙιΙιπιΙ, Ι3ΐι-

Ιιιιιι (Ιο 3116Γ3 (ΙϋΙιηΙιιπιΙ , ηΙί|ΐκ; )13 (|ΐιοιΙ ιιιιί Γε-

ιΐιιιιιΐϋΐ , ίιΐ ρΐ3ηε ι1ι•ι•ίΙ :ιΙΐπ•ί , ηπί βοεΐιΐΒ βεΐ.

1]ιιι]ο ϋβ ηιη]οιί ευηιυΙβΙϊοΓΪηηβ ραηβ εοηΐεηΐίοηεβ

6Χ8ί$Ιυηΐ ; βχ εο ειιϊιιι , (|ΐιο<1• ίιηιιιϊιιιιιίο Γ;κΐα 68(,

ΓοιιΙ1;ιΐιπιι 681 ΟίΙΊυηι , ν'ΐΓΐυΐΪΒ νεΓΟ δι ηιιίβ ηιη-

]0Γεηι ρ3Γΐειη οεουρανίΐ , αΐι ίιινκΙΊ:• ν:κ:ιιιΐϋ εχΐ ,

ηεηυε νεΓΟ ηιιϊ |)1ιΐ5 αΐι β;ι πιριιίΐ, υΐΐιιιη ει «1«-ι ■ ϊ—

ιιιοιιΐιιιιι ϊιιιροΓΐ3νίΙ , ςυ'ι χηυββ ρ3Γΐεβ Γεπ•ε <!Ί-

(ζΐιυπι 8β 6886 ϋικίΐ ; βειΐ , υΐ ςυίβςυε εβρηχ ββΐ,

ίΐη 61 ΓοεΙβ ευρΐϋίΐΒΐβ βχρίβΐυτ, εΐ Γβΐιιΐδ ϋ» , ςιΐ3β

8«ρΓ3 πιειιιϊηΐηιυδ , ηοη βχΙιβαπυηΙυΓ νίΓΐιιΐιιηι

(Γι\ίΐκι;. Ιι:κ|ΐΐ(: Ιιβιιε νΐΐ3ΐη ηιιί ϊηΙυεΙυΓ, 3ΐΐ|ΐιε ίιι

νϊιΐιιΐε , ΐ|ΐι;ν ιιιιΙΙιι Ιιοιιιίιιιιιη (ΙεΙίηίΙϊοηε (1θδθΐΐ1)ϊ-

ι ιιγ, οηιηβδ δίΐιϊ ΐΙιβδβυΓΟδ εοηδίϊΐυίΐ , αιι υηηυβιη 3ιΙ

η-8 ιιΙΙίΐδ ηυιηίΐεδ, 61 γ:ιιΙιη;ι5 .ιιιΐιιιιιιιι δυιιιιι ρπ>-

εΐϊνβιη ΓβΓΓί ραΐίβίαΓ ? Αη ΐβΓΓεηβδ άίνϊΐίβδ, βη

Ιιοηιίηαιη ορεβ , εΐ ροίβηΐίβηι , 3η 3ΐϊϋ(1 ηυίιΐρϊηηι

βοηιηι , (\υχ ρτχ βΐυΐΐϊΐ'ι» βιρβΙυηΙηΓ, ίδ 3(1ηιΐΓ3ΐ)ΐ-

ΙυΓ ? Εΐεηϊηι δϊ ςυίδ ΐΐ3 ηυπιΐΐί 681, βΐ »1)]εεΐο βιιϊ-

ηιο, υΐ 3(1 Ιιχε ίρβα βΓΓιεϊβΐϋΓ, ίδ υΐίηιιβ βδΐ 30 Ιιοε

0061α οΐίεηυδ , ηίΐηίςυβ αιΐ ηοδίηιιη δεηρηηβιη . ί'ιη

τοϋ γάμου αναχωρήσεως έαυτον έξοικίσας, ούδεμίαν

Εχει κοινωνίαν προς τά κακά τά ανθρώπινα * πλεον-

εξίαν λέγω καΐ φθόνον, όργήν τε κα\ μίσος, κα\ κενής

δόξης έπιΟυμίαν , κα\ τά άλλα 8σα τοιούτου γένους

Ιστίν. Πάντων δε των τοιούτων τήν άτέλειαν Εχων,

και διά πάντων έλευθεριάζων κα\ είρηνεύων τψ βίψ,

ούκ έστιν έφ' ψτε φιλονεικήσει τοις γειτνιώσι τδν

φθόνον, ούδενδς των τοιούτων άπτόμενος, οΤς ό φθόνος

έν ττ) ζωή" περιφύεται ■ παντός γάρ τοϋ κόσμου τήν

έαυτοϋ ζωήν ύπζράρας, κα\ μόνον τίμιον έαυτώ κτή

μα νομίζων τήν άρετήν, άλυπόν τίνα κα\ είρηνικδν καΐ

ίμαχον βιοτεύσει βίον. Τής γάρ αρετής ή κτήσις, καν

πάντες μετέχωσιν αυτής άνθρωποι, κατά τήν έαυτοϋ

δύναμιν έκαστος, άε'ι πλήρης τοις έπιθυμοΰαίν έστιν •

ού κατά τήν έιΛ γης κτήσιν, ήν διαιροΰντες ε!ς τμή

ματα, δσον άν προιθώσι τή μια μερίδι, τοσούτον ύφεί-

Μντο τής ετέρας, κα\ πλεονασμός τοϋ ενός, έλάττω-

σίς έστι τοϋ συμμετέχοντος. "Οθεν κα\ αϊ περ\ τοϋ

πλείονος μάχαι, διάτό προς τό έλαττούσθαι μίσος τοϊς

άνθρώποις συνίστανται • εκείνου δέ άνεπίφθονός έστιν

ή πλεονεξία τοϋ κτήματος, κα\ ό τό πλεΐον άρπάσας,

οΰδεμίαν ήνεγκε ζημίαν τφ μετασχεϊν άξιούντι των

Γσων • άλλ » όσον εστί τις χωρητικός, αυτός τε πλη

ρούται τής αγαθής επιθυμίας , και ό πλούτος των

αρετών έν τοις προλαβοΰσιν ού καταναλίσκεται. Ό

τοίνυν προς τούτον αποβλέπων τόν βίον, καΐ τήν

άρετήν έαυτώ θησαυρίζων , ήν ουδείς όρος άνθρώπι

νος περιγράφει, άρα καταδέξεταί ποτέ προς τι τών

ταπεινών κα\ πεπατημένων τήν εαυτού ψυχήν έπί-

κλΐναι ; άρα Οαυμάσεται τόν γήϊνον πλοΰτον , ή

δυναστείαν άνθρωπίνην, ή άλλο τι τών ύπ' άνοιας

σπουδαζομένων ; Εί μεν γάρ τις έτι περ\ ταΰτα διά

κειται ταπεινώς, έξω τοϋ τοιούτου αν εΓη χορού, καΐ

ουδέν πρ^ς τόν ήμέτερον έξει λόγον • εί δέ τά άνω

φρονεί, κα\ συμμετεωροπορεϊ τώ θεψ, υψηλότερος

πάντως τών τοιούτων έστιν, ούκ έχων τήν κοινήν

άφορμήν τής περ\ ταΰτα πλάνης, τόν γάμον λέγω ■

τοϋ γάρ υπέρ τους άλλους θέλειν είναι, τό χαλεπόν

τοϋτο πάθος, ή ύπερηφανία, δ δή μάλιστα σπέρμα

Γ ο

ΡΙιΗΊρρ. ιιι,8.
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;ηιΙεηι εοείεδίίη εοςίΐαΐ , ιΐίνίηαφιβ δίιηιιΐ ειιηι Που ,\ «ί ειπών ί) (ίίζαν πάσης τής κατά τήν άμαρτίαν

ΓΟΐιΙεηιρΙβΙιΐΓ, 3ι1 8ΐι1ίΙίιηΐθΓβ5 Ιιίο οπιπΊπο Γ05 ιε- άκάνθης, τοΰ εικότος ούχ άμαρτήσεται, τούτο μάλιστα

ΓιεΙϊδ ΙιιιιιιίΙίΙηΐδ οοιιΙποΙιιγ , ευιη ιηίηίιιιε ηυρίϋβ εκ της αιτίας τοΰ γάμου την αρχήν έχει.

νίιιείιΐδ 6>1, υιιιΐε εοηιιιιπηίδ εχδίδΐίΐ οεεβδ'ιο ευτ ϊη είιΐδπιοιίϊ Γεπιιιι ειτοι-ε ςυΐδ νεί'δείυι•; ιιβηι εηπι ηυίδ

νυΐΐ 5β αΐϋ$ ρΓοεροηβΓβ, ^Γανίδδίιηυδ εϊ,Ι Ιιίο δίψει-Ιήίε 3ΐΓεεΙιΐδ : φΐεηι δι οηίδ δεπιειι , νεί ροΐϊυδ Γ3(1ίεβιη

ιΐίχεπί οηιηίβ δρίιι:ε , ο,υιε β ρεεεβίο εδί , ιιοη α τεείο ϊβ α1>βΓΓα1>ϊΐ. Ηϊε δβηε Βίΐεοΐιΐδ 3 ηιιρίΐβπιπι εβυδβ

ίηίΐϊιιιη ιηηχίιηε ΙιαΙιεί.

Νοη εηίιη ροΐεδί ρΐεπιπίφΐε βνηι-υβ !)ΐι]ϋδ νίιϋ

Ιϋκτοκ αεευ$.Ίΐ-6, ηβα,ιιε ϊίειη ϊβ, ςαί ρΐΉ ςΙοπχ

ιινίϋϊΐαΐβ ίηβαηίΐ, ηεαηε ςυί Ιιοηοηδ δΐυιΐϊο Ιειιβ-

Ιιιγ, ηε Ιιιι)α$ ιιιβΙϊ εηηδ.ιηι 3(1 ρι-ο^εηίεηι ίρ$»ηι

ΓβΓβΓβΙ , υΐ ΐιβ ίίβ, ηιιϊ βηΐε 8ε ικ,ιί ειιηΙ, ίρβε

ΐιιΓοΓΪΟΓ νίιΙοαΙυΓ, ει ι: ι α ροδίεΐ'ίδ, αϋφ.ι,ιιη 0ε 8ε

εοηιιηειηοΐ'Πΐίοιιεηι Ιίϋοπδ ευίδ Γε1ίη(ΐυειΐ()ο, ιηα-

6>ια3 οηιηίιιο εχίδΙίιηεΙιΐΓ : εο(Ιεηΐ(]ΐιε ηιοϋο Γείί-

Ού γάρ έστιν ώς έιΛ το πο).ϋ, τον πλεονέκτην

μή τους πέλας έπαιτιάσθαι , ή τδν δοξομανή καΐ

φιλότιμον μή ε!ς τδ γένος άνενεγκείν τοΰ κακοΰ

τήν αϊτίαν ■ ώς άν μή έλάττων δοκοίη των πρδ αύτοΰ

γεγονότων, κα"ι ίνα μέγας τοϊς μετά ταϋτα νομίζοιτο,

καταλιπών τίνα τοις έξ αύτοΰ διηγήματα ' ωσαύτως

δε κα\ τά λοιπά 2σα ψυχής έστιν άρ^ωστήματα, φθό

νος, κα\ μνησικακία, κα\ μίσος , κα\ εϊ τι τοιούτον

Ο,ιιχ, ςυχ δυηΐ αηίιηί Χβΐ-ΐίικίΐιιεβ , ϊηνίιΐία, εϊ *» έτερον,τήςαύτήςα'ιτίαςήρτηται.Πάνταγάρταύτατοϊς

περί τδν βίον τού-ο[ν] έπτοημένοις συμπολιτεύεται ■

ών ό έξο) γενόμενος, κοίθάπερ έπί τίνος υψηλής σκο

πιάς πόρ\ίωθεν εποπτεύων τά ανθρώπινα πάθη, οί-

κτείρει της τυφλότητος τους τη τοιαύτη ματαιότητι

δεδουλωμένους, κα'ι μέγα κρίνοντας τήν της σαρκδς

εύπραγίαν. "Οταν γάρ τίνα των ανθρώπων έπ! τινι

των κατά βίον ϊδη περίβλεπτον, άξιώμασιν, ή πλού-

τοις, ή δυναστείαις γ.ομώ•ίτιχ, καταγελά τής άνοιας

των διά ταύτα πεφυσημένων, κα\ αριθμεί τδν μήκι-

στον χρόνον τοΰ ανθρωπίνου βίου, κατά τήν είρημέ-

νην ύπδ τοΰ Ψαλμωδού προθεσμίαν ■ είτα παραμέ

τρων τοις άπείροιςαίώσιτδάκαριαΐον τούτο διάστημα,

ελεεί τής χαυνότητος τδν έπ\ τοις ούτω γλίσχροις κα\

ταπεινοί; και πρόσκαιροι; τήν ψυχήν έπαιρόμενον.

Τί γάρ άξιον έστι μακαρισμού των ενταύθα ή τιμή,

τδ παρά πολλοίς σπουδαζόμενον ; Έπει δή τί πλέον

τοις τετιμημένοις προστίθησι ; διαμένει γάρ θνητδς

ό θνητδς, καν τιμάται, καν μή. "Η τδ πολλά πλέθρα

κεκτήσθαι γης; Τούτο δε εις τί πέρας χρηστδν κατα

λήγει τοις κτησαμένοις, Ικτδς τοΰ οΓεσθαι τδν άνόη-

τον εαυτού είναι τά μηδέν προσήκοντα ; αγνοεί γάρ,

ώς έοικεν, ύπδ πολλής λαιμαργίας , ότι τοΰ Κυρίου

μέν έστιν ή γη αληθώς , κα\ τδ πλήρωμα αυτής.

Βασιλεύς γάρ πάσης τής γής ό θεός • τοις δέ άνθρώ-

ποις τδ τής πλεονεξίας πάθος ψευδώνυμο* τής κυ

ριότητος τήν προσηγορίαν δίδωσι των ούδεν προσ

ηκόντων. Ή μεν γάρ γή, καθώς φησιν ό σοφδς Εκ

κλησιαστής, ε'ις τδν αιώνα Εστηκε , πάσαις ύπηρε

ικΐίιιιιι , ίη]ιιΠ3ΐΊΐιη ΓεεοΓάβΙΐο, δϊ ((υαί ηΐίχ δΐιηί,

αϊ) Ιΐ3ε $3ηε εαιΐδ3 ρΓοπΌίδίίπιΙυι-. ΙΙίεε εηίιη

οπιιιί3 ϊη Ιιίδ ιιη» ίιΐδΐιηΐ, ςυί Ιιαηε νίΐηιη αΙΙίβε-

Γυηΐ : 3 ηυίΐιυδ ηυίιίειη Γεηυδ ςυ'ι Γειηοΐίδδίηηΐδ

εδί, (3!Κ{υ3ΐη εχ ηΐΐα :ι1ίίμιη δρεευΐ» Ιιοιηίιιιιιη

ρεηιΐΓΐ>3ΐίοιιεδ 1οη§ε ρι-οβρίεϊεηβ, εοΓυηι (Ιοίεΐ

ε3εεϊΐ3ΐεπι , ηιιϊ Γε5ιΐδ Ιιϊδ ίαΙΙβεΐυϋδ δεβε ηιηηε'ι-

ραΓυηΐ , Γβηιηΐ(|(ΐβ ΙιιιηΊβηηηιηι ρΓΟδρειϊΐβίειη ιηο-

Βηυηι Βϋςαϊε! εβδε ριιΐ3ΐ•υηΙ. Οιιιη εηίιη Ιιίε ηπεηι-

ρΪ3ηι Ιιοηιϊηεπ) Γευυδ , ςηαϊ ΐη νίΐβ ενεηίιιηΐ, 8ε-

ευηίίδ Οοι-εηΐεηι, ΙιοηοΓίΟυδςυε, αια ορίυυδ, ηιιϊ

ροΐοΐιΓια ΟΓηηΐυηι νίιίεΐ, εοπιηι (ΐιιΐιίεηι , ηυί 1)3-

πιιη Γβπιηι δίικίίο εΠεΓυηΐιιι•, τίϋεΐ ΐηδίΐηϊηηι, Ιιιι-

ιη3ΐΐ56(|ΐιε νϊΐεθ Ιειηριΐδ, ιιΐ 3 Ρδαΐηιοππη 3ΐιεΐοι•β

Ιεπηΐηιΐϊ εϊϋδ εβηυβ ϋίεΐαβ εβί, (ΐυηηι ορενΐΒδΐ-1

ιηυηι ηυηιεΓβι : αε-'ηϋβ ϊηίϊηίΐϊδ ίΐΐΐδ δ.-εευΐϊδ ευιη

βχϊβυο Ιιοε \'ιΐχ βρηίϊο εοΙΙαϋδ, ηιοΐΐϊιίειη ε]οδ

Ι«8«1, ςιιί 3(1 τεβ Ιιιψίδΐιιοιϋ δοηϋιίαδ, Ιιυιτιϋεδ,

ίΙΐΗΒφΐε »(1 ΐεηιρυϊ ηιβιιεηΐ, αηίιηιιιη εχίοΐϋΐ. Οιιΐα

βηΐιη ε3ϋδ36 βδΐ , ο υ γ ϊη ϋδ ϊρδίδ τείιυδ Ιιοηοδ,

ηιιεηι ρίειίηιιε εχρείιιηΐ, 8ΪΙ υεβίίΐυιΐίηε ϋί<>ηιΐδ?

Οιιοηίβιη ςηϊ(1 ϋβ , ςηί ΙιοηοΓε 3Π*εεΐί βαηΐ, :ι.!αίι

Ιιοπογ ? Λίςαϊ εβ εοηϋίΐϊοηε ηηΐιΐδ ε$1 υΐ πιοπα-

Ιιιγ, ιηοΠΛίϊδ Ιιίε ηι»ηεΐ , δίνε Ιιοηοβ εϊ Ιπΐηιαίιιι•,

δίνε ηοη. ΑιιΙ ιηαΐΐα ]υ88Γ3 Ιβπχ ροδδείΐίδδβ ? \ά

ςυεηι'ορίίιηυηι Πηεηι Ιιοε ρεηΐιιείΐ εοβ , ςυί ϊδΐϊ

ροδδεϋεηιηΐ, ιιίδί ηιιίδ (Ιειτιεηδ ηΓηίίΓείιΐΓ $ιιη εδδε

εα , ςιιχ ηυΙΙο ρβείο 3(3 δε ρεηϊηεηΐ; ρτχ ηηιΐΐβ

εηΐπι Ϊηεχ1ΐ3υδ1ίΐ 3νί(1ίΐ3ΐε, ιιΐ νεί'ίδίιιιίΐε εβί, Ιιοε Ώ τοΰσα ταϊς γενεαίς, κα\ άλλοτε άλλους τους κατ' αύ-

ΐ^ηυι-βΐ, ςυοιΐ Οοηιίηί εδί Ιεπ\ι , ει ρΐεηίίικίο

ε]ιΐδ '. Κεχ εηίιη οιηηϊδ Ιεπ* ϋοηιίηυδ ; Ιιοιηί-

ήϋ>υβ νει•ο υΐ Γβηιιη, ςιιηδ ροδδίιίεηΐ, (Ιοιιιίηϊ

βρρεΙΙεηΐυΓ, Γπίδο Ηοε ΐίΐίδ Ιιϊοιιίΐ βν.ΊΓΐΐϊαϊ ηΙΓε-

εΐυδ. ΤεΓΓ3 βηίπι, ίηυ,υίΐ δηρίειίδ Εεείεδίϊδίεδ *',

ΐη 33ΐεπΐϋπι δίειίΐ, υηιηίΐιυβ :εΐηΐίΙ)ΐΐδ δΐιιιμειίίΐαηδ,

3ΐίο$ςιιε δΐιύϊηοίε ε δε ιιαίοβ ιιυΐιίειίδ. Νεηιιε νειο

Ιιοπιίιιεβ δΐιϊ ρυΐεδίβίειη Ιιβϋεηΐ, βεϋ εχ νοΙυιιΟίε ,

ιιυΐικ|ΐιε δαηιιηϊ ΓεεΙοπδ ρεικίεηΐ : ευηι επίηι ηε-

βείυηΐ, ίη Ιιαηο νϊίαιτι ίιΐ{;ί•ει1ίυιι1ιιι•, ευηι βυΐεηι

ηιίηίιηε νοίυηΐ, εχ εαιίεηι πιΐδΐΐδ εχειιηΐ : ευηκμιε

νϊείδ&ϊπι ηαδεβηΙιΐΓ εϊ ϊηΙεΓεαηΙ, ΐηδϊβηϊ δίιιΐΐίιία

τήν γινόμενους έκτρέφουσα. Οϊ δε άνθρωποι οΰδβ

εαυτών δντες κύριοι, άλλα πρδς τδ το5 άγοντος βού-

λημα, δτε ούκ ϊσασιν, ε!ς τήν ζιυήν περιιόντες, κα\

οτε μή βούλονται, πάλιν αύτης χωριζόμενοι, ύπδ τής

πολ/.ής ματαιότητος κυριεύειν οΓονται αυτής, ο! κατά

καιρούς γινόμενοι τε και άπολλύμενοι,τής άεΐ μενού-

σης. Ό ούν έπεσκεμμένος ταύτα, κα\ διά τούτο πε

ριφρονών όσα τίμια τοις άνθρώποις νομίζεται, μό

νης δε τής θείας ζωής έχων τδν έρωτα, ό είδώς ότι

πάσα σάρς χόρτος, κα'ι πάσα δόξα άνθρωπου ώς άν

θος χόρτου, πότε σπουδής άξιον τδν χόρτόν οίήσεται

τδν σήμερον δντα , κα\ αύριον ούκ έσόιιενον ; Οίδε

1 Ρδ3ΐ χχιιι, 1. 3- Εεείε. ι, 4.
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γάρό έπεσκεμμένος τά θεία καλώς, οτι ού τά άν- Α δε (ΟΓΓίΕ όοη'ιηιτΐ ειειίιιηΐ, ςιιχ δεηιρεΓ ιηαιιοαί.

Ορώπίνα μόνον ούκ έχει τδ πάγιον, άλλ' ώ; ουδέ τοϋ

κόσμου παντδς είς το διηνεκές ήρεμήσοντος , δια

τοΰτο ώς άλλοτβίας κα\ πρόσκαιρου ταύτης ύπερορά

της ζωής ■ επειδή ύ ουρανός καΐ ή γη παρελεύσεται,

κατά την τοΰ Σωτήρος φωνήν, κα\ πάντα τήν μετα-

στοιχείωσιν άναγκαίως έκδέχεται. Λιά τοΰτο , Εως

εστίν έν τψ σκήνει, καθώς φησιν ό Απόστολος, τδ

πρόσκαιρον ένδεικνύμενος, βαροϋμενος τήν παροϋσαν

ζωήν, τφ μακρύνεσβαι αύτφ την παροικίαν ταύτην

οδύρεται, ώσπερ καΐ ό Ταλμωδδς έν φδαΐς θείαις λέγων

πεποίηται. "Οντως γαρ έν σκότει βιοτεύουσιν οι μετά

τών σκηνωμάτων τούτων τη ζωη παροικοΰντες. Ου

χάριν στενάξας ό Προφήτη; πρδς τήν παράτασιν της

παροικίας, ι Οίμοι, ι φησιν, ι δτι ή παροικία μου

Ετξο ιμιί Ιΐ3βο ιηεηιε ίιιΐυοίιΐΓ, Ιιηοίμιο άβ εβιιβπ ρΓο

ηίΐιίΐο εβ μυΐΗΙ, <\αχ ηοηιίηιηη νιιΐ£ηδ ίη ρπΊίο,

αίςιιο ίη Ιιοκογθ ΙιαυβΙ , ηιιϊηιιο οοε^βΐϊδ \\ίχ δοΐιιη»

«ηιοΓβ «ΙυείΐιΐΓ, Γβηαπισ,υε εβδε οπιηοιη εαι-ηεηι ,

ι]ιι:ιλϊι|ιιο Γβηϊ Πογοιιι οηιιιειιι Ιιοηιίηίδ βίοπίηι τί-

ιΐυΐ , δΐυάίοηε άΊ§ηυητ ίειιιιηι ιιικμιαιη ριιΐβοΚ, φιικί

Ιιοιϋι' βδΐ, «τ;ΐ8 ηοη Γιιΐυπιιη ? Οιιί εηίηι ι1ίνϊιι:ι Γε-

εΐε ('(ΐιιΐι;ιηρΙ:ιΐιΐΓ, Ιιίε ηηίιη3<1νι-ι-1ϊΐ ηοη δοΐυιη ιρϊ

ηυηιαηαβ ηίΐιίΐ Οπηϊ 8θ1ϊιϋ(]αβΊιαυβΓ6, δβά, πηηβϊ

ηειμιε υηίνβΓδϋδ Ιιίε ηιυπιΐιΐδ ίη ρβΐ'ρείιιιιηι δϊΐ Γιι-

Ιυπίδ, ρΓ0ρ(6Γβ3 νίίαιη ηαηε ςυβδί βΐίεηβιη, οιιιιι-

(ΐιΐι' ε;ιι1ιιι::ιηι ηι>ι;Ιί»ίΙ : ψιοιιίαηι , 1)1 νοεε Οοηιίηί

εΐ^ιιίΩεαίιιηι εδί \ εοείί εΐ Ιεπ•3 ΐΓβηδίϋιιηΙ, οαη-

6130,116 ΓΟΓΙ1186 0(ΙΙ1ΙΙ1)Ιΐ1;ΐΙίθ1ιι>!ΙΙ η61'εδδ3ΠΟ 6*8ρθ-

έμακρύνθη ! » Σκότει δέ τήν αίτίαν της κατηφείας ** οίαιΚ. 0ϋ3Πΐο1)Γ6ηι α,ιιβηύία βΐίουίδ, ίιιφιίΐ Αρο-

ταϋτης άνίΟηκε. Τδ γάρ σκότος τη "Εδραίοι φωνή

χηδίφ όνομάζεσΟαι μεμαΟήκαμεν • ή γάρ ώς αληθώς,

κιΟάπερ άορασία τιν'ι νυκτερινή" κεκρατημένοι οί

άνθρωποι, οΰτω πρδς τήν της ά-άτης έπίγνωσιν

άμ6λυωποΰσιν ούκ εϊδότες δτι πάντα δσα τίμια έν τη"

ζωη" ταύτη νενόμισται,ή κα\ δσα πρ'^ς τδ εναντίον ύπ-

είληπται, έν μόνη τή ύπολήψει τών άνοήτων ύφέστη-

χεν ■ αυτά δέ έφ' εαυτών έστιν οϋοαμή ουδέν • ού

δυσγίνειά τις, ούκ εύδοκίμησις γένους, ού δόξα, ού

περιφάνεια, ού τά παλαιά διηγήματα, ούχ ό έ;Λ τοΓ;

ένεστώσι τύφος, ού τδ κρατεί/ έτερων, ού τδ υπο

χειρίων είναι • πλούτοι τε και τρυφα\ , κα\ πενίαι

κα'ι άπορίαι, κα;. παιαι αί τοϋ βίου άνωμαλίαι, τοις

δίοΐιΐδ " , ϊη 1>οε ΙιβΜΐιιευΙο εδί, ηιοηαΐίιαίβιη ρΓΚ

8β Γογ6Π5 , Ιιηοςικ' νΐΐ» ριηναίιΐδ , ρΓΟΓΟ^ηπ βϊυί

Ιιιιιιο. ΊικοΙηΐιιιη ι'.ιιΙγΙ , υΐ ίη ιΐίνίιιίδ οαιιΐίΐιιιβ Ρ$α1-

ηιίδίεβ οεοίηϊΐ ; νβιβ ρηίπι ίη ΙβηβΙ>Γίβ νίνιιηΐ ίί , ςιπ

ίη 1)18 ΐ3ηεΓη30ΐι1ίδ νίΐιιιη (Ιρ^ιιηΐ : ίΐβίΐιιο 1ιιι]ιΐ5

ϊηεοΙηΐιΐΒ ρΓΟΓΟζαΐίοιιεηι ΡΓορ'ιβΙ» Ιιίδ νθΓΐ)Ϊ8 Ιιι-

ββΐ : « ν»3 ηιίΐιί, ηιιοηϊαηι ίηοοΐ3(ιΐ8 ηιουδρΓοΙοηββ-

Ιιΐδ 681 6 ! ι Τοιΐ6ΐ)ΐ•Ϊ8 ροΓΓΟ ϋοιπί οϊΐϊϊ , βΐ ίηο,οΐαίιΐδ

Ικψΐδ (':ιιΐδ:ιηι Ιιίίπιίΐ : ΗβΙίΓΛΟΓυιη εηίηι νοεε ΟειΙβΓ

Ιβηο1)Γ3δ βρροΐΐηπ 3 δίρίεηΐϊΐηΐδ ϋίϋίοΐηιυδ ; 3υΙ ϊιΐ

ςυίιίεπι ΓβνοΓβ : ιιΐ εηϊιη ηιι%(ΐ3ηι ηοείίβ εβίί^ο

ΐ)ΐοΠ3ΐίΙ)ΐΐδ ο£Γιιη(]ίΙιΐΓ, βίε Ιιί 3(1 ειτοΓίβ εο^ηί-ΐίο-

ηβηι οΙ)ε;εε3ηΐιΐΓ, ιιΐροΐβ ευηι ηιίηίηιε νίιίεβηΐ , ςικε

μέν άπαιδεύτοις πάμπολυ διαφέρειν δοκού σιν , δταν £ ίη Ιιηε νίΐΛ δΐιιηιηβ ιηβ^ηϊΠοβςαβ βχί>1ίηΐ3ΐ3 δΐιηΐ,

ήδονήν ποιωνται τών τοιούτων κριτήριον. ςιικνε ίη εοηΐΓ3Γ)ίδ δυηΐ Γευιΐδ 1κι1»'ιΐιι , οιηηϊα Ιια:ο

δοΐαηι ίιΐΜΐ:κι ι]Μ3<ΐ3ΐιι Ιιοηιίιιιιηι ορίη'ιοηε Ι;ι1ία εχδΐίΐίδδβ : ε3 νοιυ ρεΓ δβ ηίΐιίΐ οιηηίηο δΐιηΐ : ηιιίΙ ι

ί§ΐ)ο1>ί1ί(α8 , ηιιΐΐυηι ϋΐυδίΐ'ο δ61111», ηυΙΙα %\οτ\ά , ηυΙΙιΐδ δρΙβικίοΓ, ηυΐΐί» Ίε ηια}οηυυ8 εοηιηι«ηιοΓ3-

Ιίοικ'8, ηυ!Ι;ι Γεπιιη ρΓΧδβηΐίιιιη βιιίηιί εΐΑΐίο, ιιίΙιΊΙςαβ ββΐ Ιη ίΐίοβ άοηιίηβπ, ηίΙΓιΙςυε βϋοπιηι ΐιη-

ρεΓίο ΐβπεΓί : ηοη ϋίνίιία!, ηοη ραιιρεΠβδ , ηοη ε^εβίβδ, ηιιίίβι άεηίηιιβ Ιιιι]ιΐδ νϊΐ?ο ίϋκςυβοίΐεβ νιι-

Γί(•ΐ;)ΐι_•δ, φια! ίιηρεί'ίιίδ ιμιίιίοιιι Ιιοηιίηίοιΐ8 , οιιιιι Ιιί νοίιιρίηίειη δυίδ δειΐδίΐιιΐδ ηκΊίηηΐιιι•, ηιυΗιιιη

εηιΊηεΓβ \ίϋεηΐυΓ.

"Τώ δέ ΰψηλώ τήν διάνοιαν πάντα ομότιμα φαίνε

ται, κα\ ουδέν προτιμότερο-/ τοΰ έτερου τδ ΐτζρον,

τω ομοίως διά τών εναντίων τδν της ζωής δρόμον

άνύεσθαι, χα\ Γσην έν έκατέρα τών λήξεων τήν πρ;νς

τδ ευ ή κακώς ζην δύναμιν ένυπάρχειν, διά τών δε

ξιών δπλων κα\ αριστερών, φησιν ό Απόστολος, διά

δόξης κα\ ατιμίας ■ δι' ών ό μέν κεκαθαρμένος τδν

νουν χοΧ έπεσκεμμένος τήν τών δντων άλήΟειαν, ορ

θώς οδεύσει τήν πορείαν , άπδ γενέσεως μέχρι της

εξόδου τδν τεταγμένον αύτψ χρόνον διεξερχόμενος•

αλλά κατά τήν τών οδοιπόρων συνήθειαν τού πρόσο)

έχόμενος, ολίγον ποιείται τών προφαινομένων τδν

λόγσν. Σύνηθες γάρ τοις όδοιποροΰσιν έπ\ τδ της

οδοΰ πέρας ομοίως έπείγεσθαι , 4ν τε διά λειμώνων

κα\ σύμφυτων χωρίων, αν τε δι' ερημότερων κα\ τρα-

χυτέρων τόποιν διέρχωνται, κα\ ούτε τδ ήδΰ παρα-

κατέσχεν, ούτε τδ αηδές ένεπόδισεν. Ούτω καΐ αύτδς

άμεταστρεπτι πρδς τδν προκείμενο1/ σκοπδν έαυτφ

έπειχθήσεται, πρδς ουδέν τών παρόδιων επιστρεφόμε

νος •άλλά πρδς μόνον οϋρανδν βλέπων διαπεράσει τδν

Αι νεΓΟ πιιί ηΐ38ΐιο βΐΐοηιιε ε$1' βηίιηο, οιτιηϊ»

Ιιοεε ρηΓΐα εδβε, ηεςιιε τειη ιιπ3πι αΙΐθΓί ρΓΚδίηιβ

ρυΐ3ΐ, ηυοηίηιη ει ΓβΙηΐδ ίηΐεΓ δε ΓΟΐιΐΓβΓΪίδ νίΐα:

ευΓδίΐδ κηυβ οοηΠείΐυΓ, Χίΐυϊΐίδΐιιιε ίη ιιΐιαςυε

νίΐϊβ οοηο"ί1ϊοη6 οι 1)εηο ει πιλΙθ νϊνβικίϊ ίηεδί

Γ3ειι1ΐ3δ: Ιαιη εχ ΓεΙ)υδ (ΙοχΙτίδ, ίηιμιίΐ Αροδίο-

Ιυβ, ςααηι δίηΊδίΓΪβ , εΐ χα,ιιε εχ βΙογϊβ , βίςυβ

εχ 3ϋ(|ΐΐ3 ί^ηοιηΐηϊα : ίιι (]ϋίυιΐδ ςιιίιίειη Γευυ»

β ίδ, ο,ιπ ρυΓ3 ηιειιΐε Γιιίΐ εΐ ίηεοΓΓίιρί» , γοπιπι

νεπίβίεΐϊι ίηΐιιίΐιΐδ εδί, ηΐ) ΟΓΐυ ιικίχυβ 30* οοίΐυτι»

ρί'ίεΐίιιίΐιιηι δίυί Ιεπιριΐδ ροΓειίΓΓεηιΙο , τεεΐ3 Ιιυιιε

ίρδίιπι νϋ* ειίΓδίιηι εοηΠεϊΙ, ειιηι ηοςιιε νοίιιρίβ-

Ιιιγπ ϋΐοηιΐίΐίίβ ηιοΙΙΪΛΐυΓ , ηειμιβ τεοιίδ ^πηίυιΐδ

(ΙεοίΙίΙεΙιΐΓ 3ε ϋερΓίιιιβΙιΐΓ,• δε(1 νΪ3ΐοπιιη ιιιογο Ιοη-

βίιΐδ ρΓΟ^Γεδδυδ, ρίΐ-νβηι ββΓυη} τεπιπι, ηυοε δβ

ίΙΙίδ οδίεηϋυηΐ , Γ»1ίοηοηι ΙιαοεΙ. ΙΙΙυΛ εηϊιη ίη

εοηδηείυιΐίηβ εοπιπι εδί ηοί ρεΓεβΓίηβηΐιΐΓ , υΐ

δ'ινο ρΓΗΐϊδ, είνο.επίΐίδ 3£ΓΪδ , &ίνβ νβδίίδ ιΙεβεΓ-

Ιίδίμιβ Ιοείδ \Ιϊτ ΓαείαηΙ. ηε(]ΐιβ Γβί υΙΙίϋδ οΜεείβ-

Ιίοηβ, ηεηϋε Γβ 3ΐί({ΐΐ3 ηιο!β8ΐ3 ίηιρεϋίιί, ίΐιηεί'ίί

1 Μα:ιΙι. χχιν, 35. ' 11 Εογ. ν, 1. 6 Γδ»1. οχιν.
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οιγκιιπι εοηΟειμ-ι: ιικιΙιίΓοηΙ. [\ιπ(|υο Γ3ΐίοηβ Ιιίο Α βίον, καΟάπερ τις κυβερνήτης άγαθδς πρδς τδν άνω

ιιοο (Γίνει ιί(-ιι!:ι , ηεο,ιιε νίηπιιιι Ποχίοπΰδ Γβίρί-

είεηάο, ίΐ 1 1 ϊίΐυιΐ (|ΐκ)(1 ίίίπ ιι»:ι ν ι ιιίο ρι-οροδίΐιιιη

081, υιιιιιίπο ρρΓνοΐιΐοΙ , 801.1 ιιι οα.Ίιιιιι δοΐιιιιι εοη-

ΙυυηΗο, Ιιυηε νίΐοε οιιιμιιιι , Ι3ΐιαυ3πι βΙϊφΛΪδορ-

ΙΪ1Ι1Μ3 £ΐι1>οπΐ3ΐυι\ εοηΓιοίοΙ, ΐ|ΐιί εοοίίδΐε α]ί(ΐιιιηΙ

ί>'πΙιΐ5 ίιιΐιιοιιιΐο :ιιΙ ίιΐ ιιβνίβ οιιι βιιηι ιΙίΐΊβίΙ. ΙΙΙο.

νβΓΟ , οιιί υΐιΐιΐίίοι εβί ηιεηΐίδ «οίο» , ίηΓβποη

Γβερίοΐΐ , εΐ 3(1 οοι•ροπ8 νοίυρίλίββ , Ιαιίφΐϊΐιι ;>1

ΐι.'ΐΐιιιΐιιιΐ) ρεευιΐοδ , ηηίιιιιπιι ;\ι1]ί(Ίΐ , νειιΐΓίηυβ

εοϋ , εκίεπδφΐε νειιΐπβ νϊΐΊιιηι εοη80φΐβηΐί1)Η3

γοΙιιη άΌίΙίΙυβ νίνϊΐ ; φιίνε α νίΐα ιϋνίιι:ι βνεΓδίΐδ,

οι α Ιεδΐ3ΐηοη1οηιηι ρΓοηιίδδίδ 3ΐϊεηιΐ3 , ηίΙιίΙ αΓιιιϋ

ΜΙ 1)01118 6580 ρΐΙ1;ΐΙ, Ιιίδί 011111 (]1ΐίδ ίη ΟΟΓρΟΓΪβ

νοίίΐρίαΐβ ρ$1, ΙΓιο ρΓΟΓβϋΙΟ , 61 οπιηίδ Ιιοιηο, ςιιί

σχοπδν διευθύνων τδ σκάφος. "Ο δέ παχϋς τήν διά-

νοιαν, χοΛ κάτω βλέπων, κα\ συγκεκυφώς τη" ψυχ?|

πρδς τά ηδέα τοϋ σώματος, καθάπερ πρδς τήν νομήν

τά βοσκήματα, μόνη τϊ) γαστρί καΊ τοις μετά γαστέ

ρα ζών , άπηλλοτριωμένος τοΰ θεού της ζωής, καΐ

ξένος των διαθηκών τής επαγγελίας , ουδέν Ετερον

άγαθδν είναι νομίζων, ή τδ ήσθήναι δια τοΰ σώματος,

ουτός έστιν , και πάς ό τοιούτος, δ έν σκότει δια-

πορευόμενος, καθώς φησιν ή Γραφή, 4 των εν τψ βίω

τούτω κακών εύρέτης • εν τούτοις γαρ κα\ πλεονεξία,

κα\ παθών ακολασία, καΐ ή προς τάς ήδονάς άμε-

τρία , φιλαρχία τε πάσα, καΐ κενής δόξης επιθυμία,

καΐ δ λοιπός όμιλος τών συνοικούντων παθών τοις

άνθρώποις. "Εχεται γάρ πως έν το!ς κακοϊς τοΰ

ίη βο ιιιιιιιοιό οδΐ, ίη Ιεηείιπδ, ιιι όίνίηίβ ΕίΙΙο- υ έτερου το Ετερον, καΐ ψπερ άν τδ Εν παραγένηται,

Π8 δοπρίοηι 681", 3ΐη1)ΐι1»ΐ , οιιηι ίη νϊΐ;ι 1ιυ]ιΐ3-

ιηοάΊ ιηηΐη ϊηΐι•οι1ιιθ3ΐ : ίη ηΪ8 ('ΐιϊιη 3ν3ΓΪΙϊ3 ,

αηίηιϊ ϊιηροΐεηΐίβ, ϊηπηοιίίεα .ι 1 νοίιιρίαΐβ» βΒεείίο ,

ίπιρεηί οιιρίϋίι.Ίδ , ίιιαηΐδ βίοι-κε βρρεΓιΙιο, 3ε ιν-

Ιίη,ιια ίηεβΐ 031'ΐπιι <|ΐι;ο 8ΐιιιΐ ΙιηηιίιΓιΙηΐδ εοηΐυ-

1ιι•πι:ι1ε8, ρβΓ(υτο3ΐίοιιυπι ηιυΐΐίίικίο. Εχ ηί3 βηίιη

«ιοιΊιίί, 3ΐΐ£Γ ί]ϋθ(Ιαηι ιιιοόΌ 3ΐΙβΓΪυ& νίηειιΐο Ιβ-

ιιβίιΐΓ, 61 επί υηαβ εχ ΙιΪ8 βο.οοιίίΐ , ΓοΙίφιί αυββί

ΙΙ3|ΙΙΓ3ΐί (1113(13111 110006511316 εοηιριιΐδί , 3(1 ΟΙΙΙΙΙ

εοηοιίΓπιηΙ : ί(1 ηιιοι) ίη οαίοιια Γιοπ νίάεηιιΐδ : ε]ιΐ8

εηίηι ρηηείρίο 3ΐΐΓ3εΙο, ηεπυβ ιν.ΐΐφΐί ίΐΐίιΐδ οι•-

>)08 εοηείδίεΓβ ροββυηΐ, βεά ιι1ΐίηιυ$ οηίοικε ογ-

1)15 (ίιιμ ρπιηο δίηιυΐ ιιιοΐιικ 681, γιιιιι 6Χ εοπιηι

ρεΓρείυο 0Γ(1ίηε ςυί ςίιιιαΐ 3ΐιιιε\ί 3υηΙ είτευΐίδ ,

χαΐ τά λοιπά χαθάπερ Οπό τίνος φυσικής ανάγκης

έλκόμενα, συνεισέρχεται πάντως. Οίον έν άλύσει γίνε

ται, τής αρχής έπισπασθείσης, ουδέ τάς λοιπάς ήρε-

μεϊν τής άλύσεως άγκύλας δυνατόν έστιν, άλλ' ή

κατά τδ Ετερον πέρας τής άλύσεως αγκύλη συνεχι-

νήθη τη" πρώτη, κατά τδ άκόλουθον άεΐ κα\ προσ

εχές άπδ τοΰ πρώτου διά τών παρακειμένων τής κι

νήσεως προϊούσης ■ ούτως έμπέπλεκται κα\ συμπέ-

φυκεν άλλήλοις τά ανθρώπινα πάθη, κα\ δι' ένδς τοϋ

έπικρατήσαντος, κα\ 6 λοιπδς τών κακών δλκδς συν-

εισέρχεται τϊ) ψυχή. Κα\ εΐ χρή σοι διαγράφειν τήν

πονηράν ταύτην άλυσιν, ύπόθου τινά διά τίνος ηδο

νής τοΰ κατά τήν κενοδοξίαν ήττηθήναι πάθους •

άλλα τή κενοδοξία και ή τοΰ πλείονος Εφεσις συνηχο-

3 ρΓΪπιο πιοΐίο ϊρ$3 ρΓυ;;ΐΌί1Ϊ3ΐυΓ : Ϊ13 1ηιιιΐ3ΐιί £ λούθησεν • οΰ γάρ Εστί πλεονέκτην γενέσθαι , μί)

30εο1υ$ ίιιιρίίοίΐί ιιιΙογ $ε ;ιΐφΐο εοηηεχϊ 8υηΙ ,

5:ερυ(|ΐιο ΓιΙ , ιιι, ιιμιι υηυβ ίιιιροι-ίΐνοΓΪΙ , ιχΊίιρκι

ίΐΐ'ΐιι ιιιογΙοιίιιιι Ιυτ1)3 3ΐιίιηιιιιι ίιιν3ΐ]3ΐ. Α(ςυε &ί

Ιι.ΌΙ' (|Ιΐίι1(!Ι1Ι Ϊρ53 0,11341 11 ) Η Ι ΟΓΙΙ III (-310113 ΙιΙιί εχ-

ρϋι-ιΐιΐΓ ηεεεβεε ε$ι, Γβε ε$$β «(υεπιρίβη) , ςυί

ρπυ νιιΙιιρΐ;ιΐε (]03ΐΐ3ΐη $ΪΙ ίηβηίβ ^Ιογϊχ βΙΓοοΙα

Μΐρ"ΐ';\ΐιικ; ΓϋΙ Ιιιιίι- $3ηβ ϊηαιιΐβ ^Ιογϊχ ουρί(1ιΙηΙϊ

3^ιιικ'ΐ3 εΐίβιη βρρείίΐϊο ΐ|ΐι;ι:ιΐ3ΐιι, ιιΐ ρΐιΐϋ 18 3886-

έκείνης έπ\ τδ πάθος χειραγωγούσης. Είτα ή τοΰ

πλεονεκτεϊν καΐ προέχειν επιθυμία, ή όργήν έξάπτει

πρδς τδ όμόφυλον, ή πρδς τδΰποχείριον τήν ύπερη-

φανίαν, ή πρδς τδ ύπερέχον τδν φθόνον • φθόνου δέ

ακόλουθος ή ύπόκρισις γίνεται ■ εκείνης ή πικρία ,

ταύτης ή μισανθρωπία • τούτων απάντων τδ τέλος

κατάκρισις, είς γέενναν καΐ σκότος κα\ πΰρ κατα-

λήγουσα.

(μπιΐιΐΓ : (]ΐιοηϊ3ΐιι ιιοιι ροίοδί φπ» ρΐυβ 1ΐ3ΐ)οιιϋϊ οιιρίιϋΐ^ΐε [ι-ικτί , ηί$ί Ιιυ]ιΐ8 3θΓεεΙιΐ8 (Ιιιχ ει εο-

11)03 (]Κ3ΐ(1»ιιι 81 1 {,Ίοιίχ 3\ϊ(1ίΐ33 ; ϋβϊπϋβ :■■] ]κ•ϋΐ;<ι !.;»■( •, ([ΐι.ι ςιιϊβ βΠΊεΐΙιιΐ', ιιι ει οριιιιι, εΐ ϋί-

(•ιιϊΐϋΐίϊ 3ιΐιρ1ίΐικϋιιβ 05616ΓΪ8 ίρβε 3ΐιΙϊίΐοΐ , νοΙ ιιι :(Ί| ι,^Ιι-ΐ εοπεϊ(3ΐ ΪΓ3ΐη, νεΙ δΐιρθΓΐ/ΐ3ΐιι ίη ίιιίεΓΪο-

Γβδ , νοΙ ίη 8ΐιροΓΪθΓθ8 ίηνίάϊ3ηι, ευ]ιΐ8 8οεί3 εβί βίιηυΐοβ : 1ιιι]ιΐ8 νοιο εοπιεβ 3εεΐ'ϋίΐ33 , ςυ3ηι

οιϋιιηι ηυοϋ(ΐ3ΐιι Ιιοιιιϊιιιιηι εοηβεςυίΐυΓ : 31 Ιιυπιιιι οηιιιΐυιη ρο$ΐΐ'ειηιιηι 05ΐ (Ιβιηηβΐ'ιο, ίη £οΙιειιιΐ3η),

Ιι'11θ1)Γ38, 3ΐ([Ι10 ίίΜΙΟΙΙΙ (ΙΟΜΙΙΟΠδ.

V ιιίο-; Ιιοπιιιι οιιιηίιιιη ιιΐ.ιίοπιιιι ηυ3$ί νΪ3ΐιι , Ο 'ϋράς τδν όλχδν τών κακών, όπως ένδς τά πάντα

φΐ6ΐιΐ3(Ιιιιοι1ιιηι νίιίεΐίοεί 31) υηο νοΙυρ(3ΐί3 βΙΤεεΙιι τοΰ κατά τήν ήδονήν εξέρχεται πάθους ; Επειδή ουν

Γΐιικ-13 ρΐ'οΙϊείδειιιιΐιΐΓ ? (}(ΐ3ΐιιυΙ)ΐ-οιι< ιιΐιί ε]υ3ίΐιο(1ί

ιΐ)3ΐοηιηι εοη]υιιεΙ:ι ιιιιιΐιίίικίιι ίη Ιι.ιιι<- νίΐ3ηι 3ε-

ιιιεΙ 8εβε εοη]εεί(, υη3 εβί, ιιι αΙ> Ιιίβ ΙιΙιογομιιιι',

Γ31Ϊ0, (|ΐΐ3ΐη ίη (Ιίνίιιϊδ Είΐίοιίβ εοιιΙοιηρΙοιηιΐΓ : 63

ΗΜίι-ιιι εβί, ιιι 31) ίΙΙα νίΐχ (1ί3ι-ΐρ1ίιΐ3 ηο3 .ινοεο-

ΙΙΙΙΙί, (]ΙΙΧ 1(Ί)ΙΙδ ς|-3νίΙ)118 081 31(]110 ηιοΐεδίίδ 38-

Ιιίοΐ3 ; ιιοιιιιο εηίηι, οιιί ΚηιΙοιικιιη ιιιοοΙογο εοι-ιΐί

εδ(, ί|$ηΪ3 ίιιιΐιιοηι (ΙοιΙίηαιο Ιιίο ροίεβΐ : ηεε (]υί

δοάΌπιΪ8 ("βΓΟδδΐι» , ίΐεπιηι 3<Ι ιιιΊ)ί$ βχείιΐίιιηι 80

εοηΥβΓίίι, ίη ϋΐαίιιαιη δβΐίδ ηοη εοηεΓεδοοΓΟ , ηο-

άπαξ είσήλθεν είς τδν βίον ή ακολουθία τών τοιούτων

παθών, μίαν όρώμεν έκ τής τών θεοπνεύστων Γρα

φών συμβουλής τήν διέξοδον τούτων, τδ χωρισθήναι

τοϋ τοιούτου βίου, τοΰ συνημμένην Εχοντος έν έαυτφ

τήν τών ανιαρών άκολούθησιν οΰκ Εστί γάρ, έν Σο-

δόμοις φιλοχωρήσαντα, διαφυγεϊν τήν τοΰ πυρδς

έπομβρίαν ■ ουδέ τδν Εξω Σοδόμων γενόμενον, είτα

πάλιν έπιστραφέντα πρδς τήν έρήμωσιν ταύτης, μή

παγήναι στήλην αλός• άλλ' ουδέ τής Αιγυπτίων δου

λείας άπαλλαγήσεται , δ μή καταλιπών τήν ΑΙγυ-

•• ^3Π. μι, 35.
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πτον, τήν ΰποβρύχιον λέγω ταύτην ζωήν, χα\ δια- Α ςαβ αϊ) Λ;βγρΐϊοπιηι

6άς ούχ\ τήν Έρυθράν έκείνην, άλλα τήν μέλαιναν ηΐβΙ ^νρΐυπ) , ΪΛ

ταΰτην κα\ ίοφώδη τοΰ βίου θάλασσαν είδε, καθώς

φησιν-δ Κύριος, έάν μή ελευθέρωση ημάς ή αλήθεια,

τψ κακώ της δουλείας έναπομένομεν, «ως Ιστιν έν

τη άληθεία γενέσθαι τον ίητοΰντα ψεϋδος, κα'ι έν τή

πλάνη τοΰ βίου άναστρεφόμενον ; πώς δέ τις τήν δου-

λείαν αποδράσει, ό ταίς άνάγκαις της φύσεως ύπο-

χείριον δοϋς τήν ιδίαν ζωήν ; Γνωριμώτερος δ' άν

γένοιτο ήμΐν διά τίνος παραδείγματος ό περ\ τούτων

λίγος.Ώσπερ τις ποταμός χειμέριος <3εύματι τραχυνό-

μενος, καΐ κατά τήν έαυτοϋ φερόμενος φύσιν, ξύλα

τε κα\ λίθους , και πάν το παρατυχδν ύπολαμβάνων

τω ρ^ίθρψ, μόνοις τοις κατ' αύτον γινομένοις σφάλε-

ρδς κα\ κινδυνώδης έστ'ι , τοις δε πόρ^ωθεν αύτίν

86ΓνΐΙυΙβ 56 φΐϊδ νίιιιΐκαίιιΐ ,

€51 Ιιαηο 5ΐι1)πΐ0Γ5αιη νίΐαη»

(1β8βΓαΐ, βΐ ηοη ΚυΙΐΓϋΐη ίΐΐυυ", 8ϋ<1 ηί^Γαπα ηοε βΐ

Οϋδουπιηι νίΐχ ηιβΓε ΐΜηδεβΙ ; 5Ϊ βυΐεηι ηίδί Ιί-

1>6Γ3νβΓίι ηο8, υΐ ϊηα,υίι ϋοπιίηυδ', νβΓΪΐ38, ϊη ηιβίο

δβι-νίΐυΐίδ ρείΊΐιαηοΐΜίηιΐΒ , ιμιοιηοοΌ ροίεβΐ , α,α'ι

ίβίδυιη ςυχπΐ, ςυίνε ϊη ηυ]υδ νίΐ» εΐΎοπυυδ 681,

ΐη νεηΐ3ΐε νβΓδβπ ? Οαονβ ρβείο ςαίδ Ιιοο ]ιι^ιπιι

δοι-νίΐιιΐίδ ιΙι']οϊ•οιίΙ , ιμιί νϊίαιη δυαπ), (]υ»8Ϊ 86Γ-

Τίπι, ϊη ηβΐυιβε ηεεεδδίΐβίεδ οο^ίοϊΐ ? 8βι1 ηοιίοΓ

ΐ[ΐπιΙιΊΐι ηοΙ)ίδ ρΓοροδίΐο 3ϋαυο εχεπιρίο επί άε

Ιιίδ ρΐαηβ ΟΓΟίίο. ^υοιηαιΙιηοΊιιηι αηιιιίδ αΐίφιίδ,

Γΐιιί δυα Π3ΐιΐΓ3 831Ϊ8 ρΓοΠυειίδ, ίηείΐβΐίδ ηιρκι-

πιηι ριοΠαχϊοηίίιυβ πψίιϋοΓ Γβϊΐιιι• , Ιϊ^ηα^υβ βΐ

- , Ιαρ'ιϋβδ, βΐ οπιηϊβ, (ΐυχ δίυί οίνίαιη ΙϊαηΙ, ίη 31-
«ρυλασσομένοις είχη ,5ε, • ούτω *Λ τήν τοΰ βίου τα- 8 νβιιπ1 Μρί1ι 03ιαπιίΐ8ΐβιη η!ο β1 ρΜιαΛααι Ηβ 1ιη.

ραχήν δ χατ αυτήν γεγονώς μόνος υφίσταται, χαΐ

μόνος άναδέχεται χαθ' έαυτοΰ τά πάθη, απερ αν ή

φύσις ακολούθως εαυτή" ρέουσα τοις δι' αυτής πορευο-

μένοις άναγκαίως επάγεται, διά των τοΰ βίου κακών

έπικλύζουσα. Ει δέ τιςχαταλίποι τον χείμα£(5ον τού

τον, ώς φησιν ή Γραφή, κα\ τδ Οδωρ τδ άνυπόστατον,

ίςω πάντως ϊσται, κατά τήν της ωδής άκολουθίαν, της

θήρας τών οδόντων τοΰ βίου, καθάπερ στρουθίον τψ

ροπαΐ, α,υϊ ρΓορβ ϊηοοίυηΐ, ίΐϋδ νει•ο Γηίδίη ιΐε-

Ιΐιιίΐ, ςιιϊ 1οη£6 ΓεπιοΙί βιιηι νίίαιιΐ : ίΐβ, (|υί δ'ιΐίί

Ιιιι]ιΐ8 νίΐιο ρβηηι-1)3ΐίοηβπι ρερεπί , οιιιη δοΐυδ

δΐΐδΐίηβΐ, 61 ϋϋΐιΐδ βοδ δυα δροηΐε ΓοείρίΙ βΟεεΙυδ,

ίη αυοβ ηαίιιπι, ςιι* δυο φιοά'βπ) ευπυ ΓειΊιιι-,

οιι ΐΐΐ Ιιίδ νίΐββ ηΐ3ΐϊδ ΟΪΓΟίιηιίΙιΐϊΙ, ίΙΙοδ ίιηρβΠΪΙ ,

ςυί ε}υδ ειίΓδυιη Ιεηεηΐ. δου" δι αυίβ, υΐ βδΐ ίη δβεηδ

1/ιΙΙοηδ , ΐΟΓΓεηΐεηι Ιιυηε, ίηΙοΙεΓβϋίΙεπιαπε αΐ[ΐιαιη

Γοΐίηςιιίΐ , Ιιίι: ρΐηιιε ΙϊοεΓ ιτίι, υΐ ίη Ρδ3ΐηιο δε-

(]ΐιίΐιιι- *, 3 03ρΐιοιιε ιΐεηΐίυηι ηυ]υδ νϊΐχ, :ιι; νείυΐ!

ραδδεΓ ε Ιαςυείδ 3ΐίδ \ ΪΓΐυΐϊβ ενοίαυΐΐ. Οιιηιιίηηι \«ί•

ΐΐιΐ', υΐ ίΠο ίρδο ΙΟΓΓεηΐίδ εχεηιρίο ραΐεΐ, νατϋδ ρεΓ-

ΐιΐΓΐ);ιΐίοιπ1ιιΐ3 ϊηχςυαοϋίουδηυβ γοπιπι νηΓίοΐαΐίΙιιΐδ

ΓεΓεΠ3 ηΐ0Γ(;ι1ίιιιη νίΐ3, ηιΐ ηχΙυΓΧ ιΐεείϊηηΐϊοηηιη ε(-

Γιΐία δεηιρβΓ ΓογΙιιι-; ηο ςυίϋςυαηι εοηδϊδίϊΐ ιτϊιπιι

ςιΐ9β ίη 63 3ηι1)Ϊ3ηΐυΓ, ηε^υε ειβρεείαΐ, ιΐιπιι ϋ,ηυϊ

οιιρίιΙίΐΜΐο «1κ[ΐια ΐεηεηΐυτ, δβίίεοίε εχρΙεβηΙυΓ,

ευηιηυε οηιιι'ιιι, ηυ«> ίιηρείυ ςυοιίηιη ΓοπιιιΙιιγ ρΓορβ

& ι ιτι ιι 1 αι οΊ,διΜ-ίη^ ει (|ΐι:ι.• 3ΐΙΐη£υηΙ, οίΓδίιηι εοη-

ΓεεεΓίηΐ, ςυοάςυε δεπιρεΓ ρΓΧδεηδ ηιίεϊΐ, Ηυχυ

ςυοάαπι οίαηϋβϋΐίηο εχ οευΐίδ επ'ρΐυπι, οιιιη δειι-

δυηι ηοδίΓυηι εείεπ ΐΓαηβίΐα βΟυ^ϊαΐ : ρΓορΙετεβ

υΐίΐε βαηο εδδεί οχΙιλ Ιιιιιιο νίΐχ ΠικΊιιιη 1οη£β δε

ΙβηβΓβ, ιιΐ ηβ Γείηΐδ ηίδ εβάυείδ ηοβ ϊιηρεάίΐϊ β3 ΐ]ΐικ

8εηιρϊ(εηΐ3 βυηΐ οπιΐιϊιιυ άβδρίείαπιυδ. Ουο εηίηι

ηιοιίο ροΐβδί Ιιίδ νίΐα; Γβ1)υδ αϋϋίιΐυί ηίϊίιΐιιο ίιΐ Ιιίι-

1>6Γε, ([ΐιο(1 ϊη Γβουδ, ςυχ πΐ3χίηιο εχρείυηΐυτ, ορ-

ΙβϋϊΙε 6δΙ υΐ ρεΓρεΙυο ιιΐ3ΐι«ηΐ? („)ιιοι1 μιΙιιΙΙμ %13-

έπεσε^ Τίς ένεβίω διαπαντός τϊ) νεότητι; τίνι διήρ- β ιί5 Γο1)υΓ, ςυ»; νϊπιιηι 3υΙ Γογπι.•« ίηΙβΒΓΪΐαδ, ςυ»

της αρετής πτερώ διαπτάς τήν παγίδα. Επειδή γάρ,

κατά τδ (5ηθέν ήμϊν επί τοΰ χειμά^ου υπόδειγμα,

■παντοίαις χαραχαϊς κα\ άνωμαλίαις πλημμύρων δ

ανθρώπινος βίος άεΐ φέρεται, κατά τοΰ πρανούς τή;

φύσεως προχεόμενος, χα\ ουδέν Εστηκε τών έν αύτφ

σπουδαγμένων, ουδέ αναμένει τήν πλησμονήν τών

επιθυμούντων αυτών ■ πάντα δέ τά προσπίπτοντα Ε

όμοΰ τε προσήγγισε, και θίγοντα παρέδραμε, καΐ τδ

αεί παρδν τφ σφοδρώ τής παρόδου διαφεύγει τήν αί-

σθησιν, ύπδ τής κατόπιν επιρροής τών οφθαλμών αρ

παγμένων διά τοϋτο λυσιτελές αν ε Γη πό^.ω τοΰ

τοιούτου γεύματος εαυτούς άνέχειν, ώς άν μή τών

άσ-άτων περιεχόμενοι, τών άεΐ έστώτων δλιγωρήσαι-

μεν. Πώς γάρ ϊστι τόν προσπαθοϋντά τινι τών έν

τώ βίω τούτω, διά τέλους έχειν τδ ποθούμενον; Τί

τών μάλιστα σπουοι^ομένων είσαε\ παραμένει τοι

ούτον; ποία νεότητος ακμή ; τίς δυνάμεως ή μορφής

εύμοιρ;α ; τίς πλούτος ; ποία δόξα ; τί; δυναστεία ; Ού

πάντα τά τοιαύτα μικρδν άνθήσαντα χρδνον, πάλιν

άτ:;54ύη, καΐ πρδς τήν έναντίαν έπωνυμίαν μετ

κεσε οιατέλους ή δύναμις; Τδ δέ τοΰ κάλλους άνθος

άρ' ούχ\ χα\ αυτών τών κατά τδ έαρ προφαινομένων

ώχυμορώτερον ή φύσις έποίησε ; Τά μέν γάρ τής

ώρας έπιλαβούσης έβλάσπρε , χα\ μικρδν άπανθή-

σαντα χρδ'Λν, πάλιν άνέζησε • κα\ πάλιν άπε^ύη,

χαΐ πάλιν έκδμασε,καΐ τδ νϋν κάλλος καΐ είς νεότητα

έδειξε. Τδ δέ άνθρώπινον άνθος άπαξ ή φύσις κατά

τδ έαρ τής νεότητος δείξασα, είτα ά-έσδεσε , τώ

χειμώνι τοΰ γήρ^ς έναφανίσασα • ωσαύτως κα\ τά

Λλλα πάντα πρδς καιρδν τήν τής σαρκδς αίσθησιν

άπατήσαντα, είτα παρέδραμε καΐ συνεχαλύφθη τή

λήθ|}. ΈπεΙ ουν αί τοιαΰται μετα6ολα\ χατά τίνα της

^03η. νιιι, 32. » ΡδαΙ. ε:;χιιι, 7.

ορεβ, ςυ* βίοπ», ςυ« ροΐεηΐΐ» ? ηοηηβ οιηηί3 \\χο

νεί εχί^υο ΐειιιροι-ε ευηι ΠοΓυβΓίηΙ, πίΓδίΐδ ά\ί-

ΠιιυιιΙ, 3ΐ(|ΐιε ίη ιοη! γ:ιγϊ;λιιι ηοηιίηϊδ 3ρρε1ΙαΙίοιιεπι

(Ιείΐυχα ι•οιιι;ί(Ιοπιιιΐ? Οιιί» οπηηϊ (εηιροΓβ ίη ηιΐοΐο-

δεεηΐί» ? Οιιίροτροΐιιο δΐιρρειίίίαπιιιΐ νϊΐ'εδ? Αιιηοιι

ρυΙεΙίΓΪΙιιο'ίηϊδ ΙΙΟΓβηι είΐίυδ νεί ίΙΙίδ ιρδίδ ΠογΊΙιιι»,

ψιί δε ριιιιιο ΟδΙεικΙυηΙ, ίηΙεΓΪΐυΓυηι ηαΐυη <'(ΤΊιΊΐ?

Οπ.ι; δβηε Ιεπιροι-ε δυο ηαΐυΐ'3 εοηδενίΐ, οιιιη Ιιιενί

ΙοιιιροΓβ ΠοπιβΓΪιιΙ, πίΓδίΐδ ^ιιΐ'^ιιιιΐ, πίΓδίΐδ ιΙίΙΠιιυιιΙ,

ΓυΓδίΐδ ΓΓοηάοδευηΙ, αίςυε Ιιηιιο ί]ΐιί(Ιοπι ρυΐεΐιτίιυ-

(Ιίιιίδ δρεοίειη ηιΐιιΐΐβ ίη χ(3ΐε ηαίιπ-ι οΜοικΙίΐ.

Ουαηι υογο Ιιοιηϊηυιη ρυΙοΙίΓίίικΙιιιοιιι ίη βϋο'εδεεη-
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ΐΊα, αι.αδ» ρΓΐιιιο νβηβ, ρΐαηβ άε.ηοηδίηνίΐ, δεηε- Α φύσεως ανάγκην συμβαίνουσας λυποΰσι «άντως τδν

αιιΐϊδ ροδίεβ η'ιεηιε εχδΐίηχϊΐ; εοιίεπιυ,ιιε πιοάο

Γείίο,ιια οιηηϊί, αυ* 3ϋ (ΐυοάάβηι Ιεηιρυδ εβπιίδ

κβηδϋίτι ιΐεεερεπιπί, ροδίοαςυαπι ειίΓδυηιεβ ρβιΐεεβ-

! ηιηΐ, ηΐίΐινϊοηβ δ'ιιηυΐ οεε»1ΐ3ΐ3 δΐιηΐ. ΟυοηΊηιη Ίβ'ιΙϋΓ

Γ]υδηΐ0(1ί οοιηηΐϋΙαΓιοικ-δ, ςυα; ςυαϋαιη ηίΐΐιιπΒ ηβ-

ορβδίΐϊΐβ ενεηίυιιΐ, «ΙοΙοιε ίΐΐυππ αΐϋοϊιιηΐ ςιιιί Ίη 3θε-

εΐ'ιοηε νβΓδίΙιΐΓ, ιιιΐϊ εεΠε 631 Ιιοιυιη ηιβίοπιηι ιΐβ-

οΙΊηαΙίο, ϋΐ ηε ιιΐϋδ Γεηυδ, ςιυε 3ηΊιηιιηι οοηοιίβιιΐ,

δβδβ ;η!]ιιιι<;.ίΙ, ββιΐ, ςυαιιΐυηι Ιίεηροΐεδί, βεβΐ) οηιηϊ

νίΐ* εοηβυεΙικΓιηε ανοοβΐ, πυκ 3ϋ ν'ιιϊοδαηι οΜδεί-

μΐίηαηι, ε3ΐ•ηΊϋ.υ.ε ϋειΙΊίβηι 3άι1υε:ιΙ, νβΐ ροΓια» »1)

βα οοηνοηΊβηΐία, εοη]ιιηεΙΐοηεςυο ηαΙιΐΓΧ *ε Γβηιο-

νοβΐ, ςυα δυο <ιυίδθ,ιιε «:οΓροπ ίΐδίπείιΐδ ΙεηεΙυΓ,

υΐ ηε νΐΐα, ςυ$ε ε είπιε 681, δϊΐ εβι-ηίδ οβηοχίί

Εν προσπάθεια γενΐμενον, μία των τοιούτων κακών

εστίν αποφυγή, τδ μηδενι των μεταβαλλόμενων τή

ψυχή προστεθήναι, άλλ' ώς Εστί δυνατόν, χωρισθήναι

τής πρδς πάντα τδν βίον τον εμπαθή τε καϊ σάρκινον

ομιλίας • μάλλον δΕ χ«Λ της πρδς τδ σώμα τδ έαυτοϋ

συμπαθείας Εξω γενέσθαι, ώς άν μη κατά σάρκα

βιοΰς, υπεύθυνος γένηται ταΐς Εκ της σαρκδς συμ-

φοραΐς • τούτο δέ έστι τδ μόνη τή ψυχή ζήν, κα\

μιμείσθαι κατά τδ δυνατδν την τών ασωμάτων

δυνάμεων πολιτείαν Εν ή" ούτε γαμοϋσιν ούτε γαμί-

σκονται • άλλ' Εργον αύτοϊς κα\ κατόρθωμα τδ θεω-

ρεϊν τδν Πατέρα τής αφθαρσίας Εστ\, κα\ πρδς τδ

άρχέτυπον κάλλος την ιδίαν καλλωπίζειν μορφην διά

τής Ενδεχομένης μιμήσεως.

€3ΐ3ηιΊΐ3ΐΊ1>ιΐδ : Ιιοε αυΐεηι εδί, δοΐϊ αηίηια: νίνενε , ιιΐ φιϊβ, (μΐίηΐυιη ίη δε εδί, ιηδίιΐυΐαηι ιηιιίεΐιΐΓ

ΪΙΙαΓϋηι ροΐεδ^Ιϋ.η, αυ* εορροπδ εχρεΠεδ βυηΐ : Ί1Ι* βηΊηι ηεααε ηυϋαηΐ, ηεςυε ηυθϋηΙυι•; δβ(1 1>οο

εδί ίρδίδ ρΓοροδΐΐυηι πιιιηι», δΐυαίϋη,, 3ΐςυε ρβΓΓεεί.-η. οΓΓ.οΙυπ!, υΐ ΊηεοΓΓυρΙ* .ηίεβπίαΐ.δ Ρ3ΐΓεηι

οοηΐεηφίεηΐϋ.•, «ϋ..ε, αυα,αα,η ία,ϊΐαΐίοηε αδδεηυί ροδδυηΐ,βα ΊρδΊυδ ρυΙεΙ.πΙυάΊηΊδ εχεηιρΙαΓ εοηΐυεηάο,

81131)1 ΊρδΊ α 1 1 1 0 1 1 1 ίυπιι;ιιιι.

ΟΑΡΙ]Τ V. Β ΚΕΦΑΛ. Ε.

Αηίη» ίηΐεοήΐαίετη, β]Η$φκ β» οι»ηί»«Μ ηξ*ΐ»η Ότι προηγεΊσθαι χ^ »ψ-_*$*£*& ά«άθει^

νααιίΐαϋηι, οοτροτη ηιαηά'ιΐϋί αηΐείτβ οροτίοΐ.

Ηιι]υδ ίβ'ιΙιΐΓ ιηεηΐίβ, βιιιηηΐΒβηιιβ ευρίϋίΐϊΐϊδ 3(1]ιι-

ΐΟΓΐυιη,ιιΙ Ίη (ΙΊνίηΐδίΐιΙεπβ βρρεΙΙαπ δοΐβΐ, ΙιοπιϊηΙ

νΪΓ8ΐηίΐ3ΐειη Ιπ1)ΐιΐαηι οδβε ύΊχϊηιιιβ : υΐ ειιίιη ΓεΓι-

ηϋοΓϋηι δΙικϋοΓυηι αιΐβδ ηιΐ3?ϋηιη 3(1 ϊΙΙοιυιιι α«ιΐ

03πιηι δΐιιάϊο ΙεηεηΙυΓ, ριτΓεείαιη <Γΐδθ'ιρ1ίη3ΐιι ϊη-

νβηίοο βυηΐ: δϊε νίΓ^ιηίΙαύδ δΐιιϋΐιιιη ηιίΐιϊ 31'δςϋ*•

<1;\:ιι εί ίαεαίΐβδ (ΙίνΊιιίοΓΐδ νίΐΰβ ν'κΙείϋΓ είδε, φΐίβ

(Ιοοεαΐ, (1ϋειηα^η1ο^ϋIη ϋ, ςιιϊ Ιιϊδ εοΓροΓΪδ νϊηου-

Γίδ αδίπείί ΐεηεηΙαΓ, εβΓυηι τεπιπι, ήπιε εοιρυΓΟ

εβιεηΐ, ηβίακε δϊηιίΐεδ οίΓιοίαιιΙιΐΓ. ΥίΐκειΓιπι Ιιιιϊιΐδ

οηιηε βίικίίυιιι, αΐιμιε ίηδίϊΐιιΐιιηι ϋΐυιΐ εδί, υΐ ηε νο-

ΙιιρΙβΙιιιη ΐηιρείϋ ηηίιτιϊ «ΙερπιηαΙϋΓ βΐΐίΐιιιΐο, ηενε

της έν σώματι καθαρότατος.

Ταύτης ουν τής διανοίας και τής υψηλής Επιθυμίας

συνεργδν, καθώς τή Γραφή δοκεϊ, κα\ βοηθδν τώ άν-

Ορώπω την παρθενίαν είναί φαμεν. Κα\ ώσπερ τών

λοιπών Επιτηδευμάτων τέχναι τινές πρδς τήν Εκάστου

τών σπουδαζομένων ίπεργασίαν Επενοήθησαν • ούτω

μοι δοκεΐ κα>. τδ τής παρθενίας Επιτήδευμα τέχνη τις

είναι κα\ δΰναμις τής θειοτέρας ζωής, πρδς τήν άσώ-

ματον φύσιν τους Εν σαρκ\ ζώντας δμΟιοϋσΟαι παρα-

σκευάζουσα. Πάσα γάρέστι σπουδή τοΰ τοιούτου βίου,

όπως μή τδ ϋψηλδν τής ψυχή; διά τής Επαναστάσεις

τών ηδονών ταπεινωθή, και αντί τοΰ μετεωροπορεϊν,

γ.α\ είς τά άνω βλέπειν τήν δ'.άνοιαν ημών, πρδς τα

. . λ- ■ « _ σαβκδ- κα\ αϊαατος κατενενοεισαν παυη πεσειν. ιιως

η . . ^ .. νΛη $τ• κ•:νητα.ι ποοΐ τΟ συγγενές τ^ /.αι νοη»ον

οηΐηιο εοηΙιΐ8ΓΪ ιίευεηιιΐδ, αά εοΓροΓΐδ αΐΤϋεΐΐοηεδ

«Ιείβρδί εβιίβηιυδ. (}μο εηϊιη ηιοιίο αηϊπιαβ ηοβίΓΓ,

α,ι» ΐηΓβΡίοπ ΙιοΊε εαΓηίδ νοΙυρΙϊΓι πιαηεΊρ»Ιιΐδ εδί,

ϋΐο,υε Ίη Ιιυιη&ηοηιπι βίΤεείιιυηι βρρεΙίιΊοηεηιΙυΐυβ

Ιηειιιηοϊΐ, ροΐβδί εοςηαΐυηι ΊΙΙυα" Ιιιοιεη, ηυοϋ^ιιε

ιηοηΐε ϊρββ εει-ηΊιιιι•, νβευο ει ΙίυεΓΟ βεηδϋ 3δρί-

εεΓε, ευηι Ίδ ρι•3\3 αιιαιίαπι βΐιιιιε ίηεηιϋίΐί βηΐ'ιεί-

ραΐΐοηε 3(1 ηυηιϋεδ 1ι»δ τεδ, εί 1ιι1ιι1βηΐ3δ 3εΐεηι ϊη-

Ιεηιΐ3'.? Νοιη υΐ ροΓεοπιιη οειιΐΐ ηαΐυτϊ Ίη Ιειταπι

εοηνβΓβϊ, ιηΊΓΊίΊεΒΓίιπι τεΓϋΐη οοεΙεδίΊιπη βδρεειυηι

ηοη ΙΐΒϋεηΐ, δϊε βηϊηιιΐδ εοΓροπβ Ιυχυ ρεΓϋίΐυδ,

ειιιη 3(1 ηυηιΊΓια, εί αά εη ςα* δΐιηΐ ρεεοιίυιη Ίη-

εΙΊηβΙιι» δίΐ, ηοη εοβίιιηι βηιρίίυδ, ηεηιιε Γεϋ(]υ»-

πιπι ηΊΐιηι εοηνεηίεηΐΊαιη, ει ιΙεεοΓειη εει-ηεΓβ ρο

γάρ Ετι δύναται πρδς τδ συγγενές « κα\ νοητδν

φώς Ελευθέρω άναβλέπειν τώ δμματι ή προσηλωθεΐσα

κάτω τή ηδονή τής σαρκδς, καΐ τήν έπιθυμίαν πρδς

τά ανθρώπινα πάθη άπασχολήσασα, δταν πρδς τά

ΰλώδη σχή τήν ρΌπήν Εκ μοχθηράς τίνος κα\ απαί

δευτου προσλήψεως ; Καθάπερ γάρ οί τών συών

δφθαλμοί εϊς τδ κάτω παρά τής φύσεως Εστραμμένοι

τών ουρανίων θαυμάτων απείρως Εχουσιν, ούτως ή

τω σώματι συγκατασπασθεΐσα ψυχή ούκέτι πρδς

τδν ούρανδν κα\ τά άνω κάλλη ρλέπειν δυνήσεται,

πρδς τδ ταπεινδν κα\ κτηνώδες τής φύσεως επικύ-

πτουσα. 'Ως αν ουν μάλιστα ήμΐν Ελευθέρα κα>

άνετος ή ψυχή πρδς τήν Οείαν τε και μακαρίαν ήδο-

νήν άναβλέποι, πρδς οΰδΕν τών γηΐνων έαυτήν Επι-

π,,η κπιη εοηνεη,εηΐ,αιη, ει αοεοΓοπ. εεπ,ε,« μ ,- τών νενομ^μένων κατά τήν τοΰ κοινού

,επί. Οϋ»ΡβϋΙ»ανοΙαρΐηΙβη.«Ι.ν.η»η, .1 3Π, ςη.αεη», «Ρ*Λ• ^ „«Λ*4,τ„ . 43Λ4 μετά-

εί υεαίαπι βηίηπίδ ηοδίεΓ ςυίεΐυβ, αε ΗΙ)εΓ ηιαχίιηε

ΓβδρϊοΐαΙ, 3(1 ηιιΐΐηβ οπιηίαο τεβ εαϋιιεβδ, εί ΙεΓ-

τεηίδ δε Ίρβε εοπνειίεΐ, ηεηιιε εβπιηι νοΙαρίΛΐηπ

ραιί'ιεερδ Γιεί, ςυ;ε 3ϋ εοηιηιιιηϊδ νΐΐοε Ίικίιιΐκοηΐ'ιηηι

εοιιιραι•3ΐΛ5 δΐιηΙ, δε•Ι οηιηειη ροΐϊιΐδ βιηοιίδ νΐιη 3

ΓβΙ>ϋ8 εοΓροΓείδ 3(1 ε»ηι ΐΓαϋιιεεί ριιίεΐιπίυιΐίηϊβ

εοιιΐοηιρίϊΐίοηειη ; <|ΐ.;ε ει εοΓροπδ εχρεΓδ γϊΙ, εί

ιιιεηΐε εεΓηίΐϋΓ : 3ΐ<ιυε »ιΙ Ιιηιιε (ΐιικ1ε:ιι βιΓιιιιί ;ι1ϊί•-

βίου συγχώρησιν ηδονών μεταλήψεται , άλλα μετα-

θήσει τήν Ερωτικήν δΰναμιν άπδ τών σωματικών

Επ\ τήν νογ^τήν τε κα\ δϋλον τοΰ καλού Οεωρίαν,

πρδς τήν τοιαύτην τής ψυχής διάθεσιν ή παρθενία

τοΰ σώματος ήμΐν ΕπενοήΟη ■ ώς άν μάλιστα λήθην

χι\ άμνηστίαν Εμποιήσειε τή ψυχή τών Εμπαθών

τις φύσεως κινημάτων, μηδεμίαν ανάγκην Ε«άγουσ*

πρδ; τά ταπεινά τής σαρκδς δφλήματα καταγίνΕιΟαι.
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Έλευθερωθεϊσα γαρ άπαξ των τοιούτων χρεών , Α εΐΐοηεη), δΙικΓκ'ιΐιιμιε εδί εοτροτϊδ ϊηνεηία νϊιριΓι-

ούκέτι κινδύνευε•, μή τώ κατ' ολίγον προσεθισμώ

περί τα δοκούντα νέμω τιν'ι φύσεως συγκεχωρή-

σθαι, έν αποστροφή και αγνοία τής θεία; τε κα\

ακήρατου γένηται ηδονής, ήν μόνη ή καρδίας κα-

Οαροτης, τοΰ έν ήμϊν ηγεμονικού, Οηρεύειν πέφυ-

κεν.

138, ιιΐ, «'ΐιηι ίΐΙ)Ί:ι.•|ίυιιιιιιι, (μΐ33 3 ιι;ιΙιιι\ι ΙπΙ>ιιΙ;ε νί-

ιΐι'ΐιΐιιι•, οΐιΐϊνίυιιΐ'111 :ιπίιΐ!0 ιιι.ινίπΐι: 3ΐΙυ1εΐ'ίΙ, ιιιιΙΙιιιπ

ίικίιιεοί ηεεεδδΐΐ3ΐειι> δοιιΐίιΐίδ εαπιϊδ (ΙιΊιίΙίδ ν;ι-

(-.ιΐίΐίί. Ναιη υΙ)ϊ δεηιεί Ιιιβεε ΗΙ)0Γ3ΐ3 εβί ύβοίιίβ,

ηοη ];ιηι αιηρίίπδ ρεπευΐιιιιι εδί, ιιο :ι.->6ΐιιΊιιι!Ίηι:

Ι.ιι< !ιμιι ΓβΓΙΙΙΙ), ιμι;ι: ιι;ιΙιιι•:ο <μι;ιι!;ιιη Ιι•;;ι' ρεΓΠΐΐδ-

836 νίϋβιιΐυτ, νει•3ηι ϊΙΙαιη 3ΐ(]ΐιβ ίηιηιοιίβίειιι νοίυρίιιίεηι η,νεΐ'δείυι• 'Μιιιιε Γυ^ίβΐ, (|υ»ιιι οογ δοΐυιιι,

ριΐΓ3 ε]ιΐδ, ηιιϊ ηοδ Γ0ο'ίΙ, ηηϊιηΐ ίηΐι^ΐ'ίΐαίο ηιΐΐπΐιίΐα, εαρεί'ε βοΐεΐ.

ΚΕΦΑΛ. ς: ΟΑΡϋΤ VI.

"Οτι ΉΛίας χαϊ Ιωάννης της ακριβείας τοΰ βίου

τούτου έπεμεΛήΟησαν.

Δια τούτο μοι δοκεΐ κα\ ό μέγα; έν προφήταις 01) 83Π1 οαυδηιιι ιιι.Ίβΐιιΐδ ίιι ρΓυρΙιεΙίδ ηιίΐιί νί(1β-

Ήλίας, και δ έν πνεύματι κα\ δυνάμει Ηλίου μετ' Ιιιγ Ε1ϊ3δ, εΐ Ϊ8 ςιιι ρθ8ΐε3 ϊη δρίηΐιι ει νϊΠαΐβ

εκείνον έπιδημήσαςτώ βίω, όχ> μείζων ούδε'ις ένγεν- β Ε)ί»2 ίη νϊίβηι νεηίΐ, (μιο 83ηε ϊη Ι131Ϊ8 ιηιιΙΐεΐΊΐιη

νητοϊς γυναικών. Είπερ τι κα\ 'έζερον ή κατ' αυτούς κειπο ιπη]οΓ εχοιίιΐδ εβί. Ο.υοε ροπ'ο ά& Ιιΐδ 'ιρδϊδ

ΕΙίαι κι -Ιοαιηϊα άίΙί()βηΙεηι Ιιιπκιιι αηιΐ'ΐι αιΙΙιϊ-

ϋαεηιηΙ.

Ιστορία παραδηλοΐ δι' αινίγματος, τούτο μάλιστα τώ

Ιδίω δογματίζειν βίω, τδ χωρισθήναι τής τοΰ άνθριυ-

πίνου βίου ακολουθίας τδν τη θεωρία των αοράτων

σχολάζοντα • ώς άν μή ταϊς τοιαύταις άπάταις ταϊς

διά των αισθήσεων γινομέναις προσεθισθε'ις, αύγχυ-

σίν τίνα και πλάνην πάθοι περ\ την τού δντως άγαθοΰ

κρίσιν. Αμφότεροι γαρ ευθύς έκ νέων άπεξενώθη;αν

της ανθρωπινής ζωής, καΐ οίον Ιξω τής φύσεως εαυ

τούς έστησαν τη περ\ τήν βρώσιν καΐ πόσιν υπεροψία

τής συνήθους και νενομισμένης τροφής, κα\ τη κατά

τήνΙρημον διαγωγή, ώς κα\ τήν άκοήν άπεριήχητον,

καΐ άπλάνητον αύτοΐς φυλαχθήναι τήν δψιν, κα\ τήν

γεϋσιν άπλήν τε κα\ άπραγμάτευτον διαμεΐναι, έκ

Π3ΓΓ3ΐαΓ 1Γΐδΐ(ΐι•'ι:ι, είδϊ ΐ]ΐιίι1 ηΙϊιιιΙ οϋδευιε, ϊΐΐιιιΐ

Ιιιηιοη ηιηχϊιηε ΐιιιΐϊοηΐ, (]οοι1νίΐ;ε ΓαΙίοηειιι «Ιηοβΐ,

ιιΐ, ιμιί δείΐίεεί εοηίειιιρίαηάϊδ Γοίηΐδ, (]υ% ιηίιπιηε

δΐιΐ) 3δρεε1ιιιη οαιίιιηΐ, δε (ΙειΙΪΙ, Ιιΐε αϊ) Ιιυιιιαηχ

νϊΐ35 εοηδϋεΐυάΐηεβίϊΐ'ηυδ ΓιαΙ, ηε 1ιιι]υδηιοι1ΐ ΓγλιιιΙϊ-

Ιιιΐδ, <]ΐ]»ϊ δεηδίΐιιΐδ εοηείρϊιιηΐιΐΓ, βιυίεΐιΐδ, ροιίιΐΓ-

1)3ΐϊοηε ηΐΐ|ΐιε ηιεπίϊδ ιίτοιί• ϊη ίΙΙίυδ ]ιιιΙΐείο3θϊεΪ3-

Ιιιγ, ΐ|ΐιθ(1 τε νεΓ3 Ι)θΐ)ΐιιη εδί. ΗΊ αιιιΐιο βϋ βϋοΐε-

δεεηΐία δ888 δΐ3ΐ!ηι ;ι1) Ιππηβηοε νϊΐΰβ εοείεΐηΐε τε-

ηιονεηιιιΐ : ευιη εηϊηι ροΐϊοηΐβ, ηΐηιιε εϋ>ι, ηΐιΐ

0ΡβΙβΓΪ5 ηιΐ νϊΐκδίΐδίεηΐβΐίηηειη εδίιΐ.ιΐυδ, ϋεδρΊεϊεπ-

Ιίη, Ιυηι νίΐα, ςυβίΌ ίιι δοϋΐιιιΐΐιιε εςεηιιιΐ, 88 (]υ»8Ϊ

3 ιΐ3ΐιιιτε αΐίειιαηπιΐ ίιΐδΐΊΐυΐο, ιιΐ εΐ αιιτο» 3 8ΐΓβ-

τοϋ προστυχόντος έκατίροις πληρουμίνης τής χρείας. ^ ρίΐιι 81 οοιιΐοβ β!) εΓΓΟΓβ Ιυεί'εηΙιΐΓ, εΐ βΐΐδίαΐα

Εντεύθεν εις πολλήν εϋδίαν κα\ γαλήνην ά~ο των

έξωθεν θορύβων κατέστησαν, και διά τούτο ε!ς το

σούτον μέγεθος των θείων χαρισμάτων έπήρθησαν,

δσον περ\ έκατέρου τούτων μνημονεύει ό λόγος. Ηλίας

μέν γάρ καθάπερ ταμίας τις τών τοΰ θεού δωρεών

-καταστάς, τάς έκ τόϋ ουρανού χρείας κατ' έξουσίαν

και αποκλείειν τοις άμαρτάνουσι, κα\ άνιέναι τοις

μετα-Λ)θΰσι κύριος ήν. Τον δέ Ίωάννην τοιούτον μέν-

τοι Οαυματοποιήσαι ουδέν φησιν ή θεία Ιστορία •

π-ρ•.σσότερον δέ ή κατά πάντα προ^ήτην τδ έν αύτω

χάρισμα παρά τού τά κρυπτά βλέποντος μεμαρτύ-

ρηται• τάχα δτι καθαράν τε κα\ αμιγή πάιης υλικής

■προσπάθειας τήν εαυτών έπιθυμίαν άπ' αρχής εις

τέλος τώ Κυρίω άνέθηκαν, ούτε εις τέκνων στοργήν,

δ'ιιιιρΓιεί εδδϋηΐ, εΐ 3(1 ηαΐΐ.ιιη ΐ'ειη ρ:ιι;ιίό, ιιΊιπππιι

ει».η ιιείΌδδίΐηίειη νίιΐιΐδ εχ ηυίΐιιΐδνίβ Γείιυβ, ςυ?ε

υΐπςυε ουνίβηι ίΙεΓβηΙ, δαηε εχρίεκπί. ΰυβιη-

•ΙΐΓβιη 3ΐ> εχίεηιΐδ ρειίυτΙιαΙϊοηΊΙιυδ ΓεηιοΙϊ, ίιι βυηι-

ηιη νίΐ32 ΐΓΒηηυΠΓιΐηΐε «Ιηιιβ οΐίο δεβε εοηδίΚικτυπΙ

ίικίεηυβ 3.1 ΙπηΙ.ιηι ϋΊνιηοππη ηιιιιιεί'ΐιιιι ;ι1ΐίΐιιιϋιιεηι

εΐηΐΐ δυηΐ, ςυαηίΑΠ) Ιι,τε ιΐε ιιίΓοςυε ιοπιιηειίιοταΐ

οΐ'3ΐίο. Εΐίαδ ειιΐηι <|ΐι;ΐδΐ ϋεϊ ηιυηεπιιη ^υίεβΙΟΓ

3ΐίί|ΐιϊδ, ευηι εχ ροΐε$ΙαΙε ηπαϋαιη εοεϋ βϋιηΐη'ι-

6ΐΓ3ΐίοηεπι 1ΐ3υει•εΙ, ίΙΙίιΐδ ει ρεοτ.ιΙΟΓΐϋαδ οίικίπιοπ-

ά\, (Λ ϋδ , (]ΐιϊ ροεηίΐεηΐΪ3ΐιι β^οικίο ΓββΐρίΒεεΓβηΙ,

3ρεΓΪειΐ(11 ροΐβδίβίεω Ιιαίιυίΐ. 3οηηιιοιη νεΓΟ Ιηΐβ

αΙϊ(]ΐιϊϋ ιηϊι•30ϋ1ιιιη Γεείδδε, ηίΐιίΐ ιΙΊνΐηίδ εεΐ ΙιΐΙ-

Ιιτίδ ριοιίίΐιιιη : αϊ ϊδ, ΐ|ΐιϊ ιεδ οεειι1ΐ3δ ρεί'δμ'ιαΐ,

ούτε εις γυναικός φροντίδα, ούτε ε!ς άλλο τι τών άν- Ρ ιο^ΙαΙιιιη ^^1^^ιι^ι, ιιι^ιιβ ΠΓι ιυυηιΐδ εδδ8 Ιπΐιυΐιιηι

θρωπίνων άσχολήσαντες• ο7, γε μηδέ τής καθ'ήμέραν

αναγκαίας τροφής πρέπειν έαυτοΐς ύπολαβόντες τήν

μέριμναν, τής τε τών ενδυμάτων σεμνότητος κρείτ-

τους επιδειχθέντες, έκ τών επιτυχόντων έαυτοϊς τά;

χρείας άπεσχεδίαζον, δ μέν δέρμασιν αίγείοις, ό δέ

καμήλου Οριξ'ι σκεπαζόμενος • ούκ άν ε!ς εκείνο τδ

μέγεθος, ώς οΐμαι, φθάσαντες, εί ταϊς τοΰ σώματος

ήδυπαθείαις ύπΐι τού γάμου κατεμαλάχθησαν. Ταύτα

δέ οϋχ απλώς, άλλα, καθώς φησιν ό Απόστολος, εις

νουθεσίαν ημών άναγίγραπται, ίναπρδς τ?<ν εκείνων

Βίον κα1. τδν εαυτών κατευθύνωμεν. Τί ουν έκ τού

των μανθάνομεν ; Τδ καθ' ομοιότητα τών άγιων αν

δρών, μηδεΆ τών βιωτικών πραγμάτων προσασχο-

λεϊν τήν διάνοιαν τον επιθυμούντα τώ Θεώ συναφΟή-

ςιιηηι εχίοιίδ οιηηίυιΐδ ρΐ'ορίιείίδ. 1Ι3Ε0 ΓοΓίαδδο (ιίκ

ιΐιιοΐκΐδ εοηΐίββπικί, (ΐιιοηϊαιη ριιιηιη, οηιηίδΐιιιβ

ηιαΙεπιιΙΊδ εχρεΠεηι αΠεείίοηίδ δυαιη Ίιι ΰεο ευρϊ-

(Γιΐ3ΐειιι ροδαεπιηΐ, ηείμιβ ΓώεΓοιιιπι ηιιιοΓίΙιιΐδ,

η«(]υε εοι^υςιιιη ειιιίδ, ιιεηυε ε*ΐειίδ ιιΐΐίδ Γβϋυ*

1ιιιιιΐ3ΐιΪ8 ϊιιίειιΐϊ, ηε ςιιοΓιϋΙαηϊ <|υΊι1εΐ)), »ε ηεεεδ-

βπΐ'ΊΊ νίοΐιΐδ ευΓβιιι 3ϋ δε ρεΗ'ιιιει-β εειΐδΐιεπ)η( :

νεδίϊιιιιιςυβ Ιιιχυ α1)]οοΙο, εχ ϋδ (μι* οΟεΓεΙίϋηΙιΐΓ,

Γ3(:ί1εδΊΙ)ί ηεεεδ83ΓΪ3 ρηΓη1):ιηΙ: υιΐϋδβηϊιιι (|ΐιΊ(1ειιι

εηριϊηΊδ ροΙΠΙιιΐδ, ηΙίεΓ ρίΐίδ εηιηεϋ αιηϊοΐϋβ βΓ3ΐ :

ιιεφιο ρΓοΓεεΙο, ιιΐ ηΓυίΐΐ'ΟΓ, 3(1 εϊηι ηιη^ηίίικίίηεηι

ρεΓνεηϊδδειιΙ, δι ιιιιρίΐα,' οοβ εοΓροπδ οΜεείαιηεηιΙβ

ιΐεΐΐηίΐοδ οιοΐΐίνϊδδβηΐ. Η,ιιε ροιτο ηοη δίηβ εβιΐδ»,

δεί, «Ι εδί 3ριιϋ Λροδίοΐιιιη, 3ϋ ηοδΙΜίΐ) βαιιυ
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(Ιοοίπηηιη ίοι ιρία δυηΐ, ηοιιιρο αϊ βϋ" ΊΙΙοπιιη νϊΐα: Α ναι ■ ουδέ γάρ έστι δυνατδν τδν εις πολλά τή διάνοια

ίιΐδΐίΐιιΐιιηι ηοδ ίίειη νίίαιιι ηοδίΓ.ιηι ι1ίπ£3ΐηυ5. διαχεόμενον, προς Θεοϋ κατανόησιν και έπιθυμίαν

Κγ^ο <ιιιϊι1 «χ Ιιίϊ ιΐοοιιιιΐϋηΐϊ ρει•οίρίιηυδ? 1(1 83ηε, εύθυπορήσαι.

ιιΐ, ρι-οροδίΐο δβηείοηιηι νπ-οΐ'ΐιιη εχεπιρίο, ίίδ γοΙιιιβ αυ» αά Ιιηηο νϊιηηι ρειΊίηεηΙ, απιΐηιιιιΐ ηβ

αάμείαΐ ίδ (|πϊ 8β ευηι ϋεο ]υηοΙυηι εδβεδίυαεί: Πεπ ρηίηι ιιοιι ροΐεδί, υΐ ευ]υ& βηίηιιι* ιΐϋΐΙί;ιι ιιιιι

ι•ο ι ιιιιι ειιιίϋ (ΙΐίιίΓηΙιϊΐιΐΓ, 'ΐ8 ίη Οι-ϊ εοηίειηρίαΐίοηειη, εηρίύίοΐεηΐφΐε ρΐαηε Ιοίυδ ίικ υιηΐκιΐ.

ΟΑΡϋΤ VII.

βιιϊ ηηιΐιία τεηιτη «κι-ίί άΉύηείΗΤ, /5ίπ ηοη ροΐαί

ηΐ ηχο ιιιιίιηυ «>< ρβΓ/βοΙο.

ΜΊΙιΊ 8αηε νίιίεΐιιι•, φίοιΐ ύε Ιιίϊ ρΓχεερΙυηι 651,

εχειηρίο ϊΠα&ΐΓΐυβ Γιε/ί ροβδε. Ροηβηιυδ ίχίΐιΐΓ

ιιψκιηι, (]υ%3 ΓοηΙε αϋψιο ιη;ιη;ιΐ, ιιι (ΙίνεΓδβδΠϋχίο-

ηε5, βεπνοβ, υι Πι, ιΙΐβροΓβΐ ίΐίςυε (Γΐδίίραπ. Οιιαιι-

ιϋιι ('ιτίο ίο Οι Ιιιγ, 3(1 ηυΙ1.ΐ8 ε3β Γε$, φΐχ .ι^η-

ευΐΐυπε εχρεάΊαηΙ, εΐ'ίΐ βεοοπιηιοϋβΐβ; ευπι ίΙΙίυδ Β σίμων έπιτήδειον Ιστοί, τής εις πολλά διαχύσεως όλΐ-

ΚΕΦΑΛ. Ζ'.

"Οτι τον είς ποΧΛά μεριζόμενον τεΛειω07\ναι τ]\ν

$νχ1\Υ αδύνατον.

Δοχεΐ δέ μοι βι' υποδείγματος έναργέστερον δν

παραατήσαι τδ περ\ τούτων δόγμα. Ύποθώμεθα γάρ

τι ύδωρ έχ πηγής προχεόμενον, είς διαφόρους άπο|!ι-

£οάς κατά τδ συμβάν διασχίζεσθαι. Οϋκοΰν 'έως αν

ούτω φέρηται, είς ουδέν των πρδς την γεωργίαν χρη-

:ιφι:ι' ίη ηιιιΙ[38 ρηπεδ πίδδ'ψίΐΐίο εχ'ιριιιιιη ί(1 (■111-

α.ιι, φΐοϋ ίη δίηβιιΐίδ ρ3Γΐίου$ Ιεηιιε ε8(, νίχφΐε

ρΓ.ΐ' Ιβηυίΐαΐβ ιηονεΐαΓ: δΐη ηιιίειη ηυί» οηιιιε8 ε]υδ

(ΙϊδρεΓδΟδ πνοδ οοΐϋςαΐ, ςυοανε ρβδδϊαι (1ίδ&ίρ3ΐυπι

εβί, ίη ιιηυιη ηΐνοιιηι εοηείυάβΐ, 3ΐ] ιιιιιΐΐιι* νίΐχ

εοιηηιουΊοΐεδ, εΐ ε38 πυίϋεπ» ηεε•ΐδδ3ΓΪ3δ ηυειϊοΐΌ

υΐΚΓΟίιΐΓ 3φΐ3, ι|ΐι:<: ίη ιιιιιιπι δίΐ Ιοαιιιι άει Ίν;ιΙ;ι.

Ιιί Ιιοιηίηπιη ηιειίδ, 8ί ρ38δίιη (ΙίΠΊπκΙίΐιΐΓ, εοςυε

ροΐίδδίιηυιη, ςιιο δεηδίιυιιι ϊΐΐεεεοπδ πιρίΐιΐΓ, ροΐ1-

ρείιιο (ΙιΙ'Πιιίι 3ε αΊδδϊρβίυΓ, ηυΙΙαηι ρίβηε ιιπίιί

ηι»@ιΐ3ΐη νίηι ηαίιβι-ε νϊύεΙιΐΓ 3(1 ευπι ειίΓδυηι, ππί

3(1 νείΊίπι ιιοααιιι ρεπίηεΐ ; εειΐ βί ιιηαίιιιιε δοβε

εοΙΙεβεπί, αίφΐε ιη 8β Γεοερεπί, Ιοίοφίε :ΐ(1 εβιη,

ςιιχ δΊ1»Ί ρι-ορπα εβί, 3ε ηιιΐιιπιΚδ ηιυηεήβ Γυη-

γον τδ έν έχάστιρ, χα\ αδρανές, και δυσκίνητον ύπδ

ατονίας ποιούσης• ει δέ τις πάσας αυτού τάς άτακτους

άπορ(5οάς συναγάγοι, κα\ είς Εν (Ιεΐθρον τδ πολλαχή

τέως έσκεδασμένον άθροίσειεν, είς πολλά αντών β:ω-

φελών χαΐ χρησίμων άθρόΐ;) κα\ συντεταγμένο) τφ

ΰδατι χρήσαιτο. Ούτω μοι δοκεϊ καΐ δ νους δ ανθρώ

πινος* ει μέν πανταχού διαχέοιτο, πρδς τδ άρέσκον

άε\ τοις αίσθητηρίοις (Ιέων χαΧ σκεδαννύμενος, μη-

δεμίαν άξιόλογον δύναμιν Γσχειν πρδς την επί τδ δν-

τως άγαθδν πορείαν • ει δέ πανταχόθεν ανακληθείς,

χα\ περ\ έαυτδν αθροισθείς, συνηγμένος κα\ άδιάχυτος

πρδς την οίχείαν έαυτψ κα\ κατά φυσιν ένέργειαν κι-

νοίτο, ουδέν τδ κωλύον αύτδν ϊσται πρδς τά άνω φέρε-

σθαι, καΐ τϊ)ς αληθείας τώνδντων έφάπτεσθαι. Καθά-

ειίοηεπι ίηιρεΙΐ3(ιΐΓ, ηίηίΐ ςυίύεηι ιηιρειίίηκ'ΐιΐο επί, Ο περ γάρ τδ περιεστεγασμένον διά σωλήνος ύδωρ δρ-

ηυοιηίηυδ 3(1 Μΐρβιίοια Γϋΐαίιιι•, βΐ^ιιε γοπιιιι,

((ΐκε νει•ε βυηΐ, νεπίιιίεηι αΙΙϊη^αΙ. ΙΗ εηίιη ιΐ).ι;;ιι;ι

:κ]ΐι;« νΪ8 :ιι|ί•'' (ΙυεΙΪΙιυδ οΐΐεεία εΐ ι οικΊιιμι, δχρβ>

ευηι νίδ ί11;ι εΓυπιρβΙ, ίη βυΙΠιηε Γ(:ΠυΓ, «αο-

ηΪ3ΐη ηοη Ιι:ιΙηΊ ςιΐ3 (ΙίΙΤιιικΙηΐιιΐ', ίΊαιιε «ιιιιι

ηιοΐιιβ ε]υδ η3(υΓ3ΐΐδ ίΙΙε βίΐ, υΐ (ΙεηΓδίιιη ΓεΓβΙυΓ:

δίε Ιιιιιπηηη ηιεηδ φΐ3δί βηςιΐδίο ηυθ()3ΐη 3ψκε (1α-

οιιι, ευπι υηιΐίφΐε εοηΐϊηεηΐί» ίρ83 εοηιρΓίηοιυΓ,

Γ.εηιιε Ιΐ3ϋε3ΐ '.ιικίι• εηιιιιραΐ, 3^ίΐ3(ίοηε ίρ33 ηβΐιι-

πιίί 3(1 γοπιιιι εαΊύδΙίυπι ηιιοίΐΐπι ηιοϋο ι•χι.ίΐ:ιΙιίΐιΐΓ

αρρειίιϊοηειη. Ν.ιιη ηεηυε κιιίιηυδ, (]υί ρεΓεηηί η™ϊ-

ΙαΓιοηε ηιοτεΐυΓ, εοηδίδίεΓε ροίεβΐ, ευηι :ιυ εο, <[<ιί

ίΐΐυηι είΓεείΙ, 1ιυ]υδηΐ0(1ί ηιοΐυδ η3ΐυΓ3ηι δΟΓίίΙυδ

8ΪΙ : ηεηυε, δι ρΓοηίοείυΓ, φΐοηΓιηιΐδ 3(1 τεδ ίηαηεδ

Οίον πολλάκις ύπδ της άναθλι6ο;»της βίιχς έπ\ τά &\α

φέρεται, οϋκ Ιχον οπη διαχυΟ^, κα\ ταϋτα, καταφε-

ροϋς αύτφ της κατά φυσιν ούσης κινήσεως •ούτω καΛ

δ νους δ ανθρώπινος, οίον τίνος σωλήνος στεγανοΟ

της εγκράτειας αύτδν άπανταχόθεν περισφιγγούσης,

άναληφθήσεταί πως ύπδ της τοϋ κινεΐσΟαι φύσεως

πρδς τήν των υψηλότερων έπιθυμίαν, ούκ ϊχων όπου

παρα£[5υη\ Ούτε γάρ στήναί ποτέ δυνατόν έστι τήνάει-

κίνητον ύπδ τοΰ πεποιηκότος είληφότα τήν φύσιν, χαΧ

είς τά μάταια χρήσθαι τή κινήσει κωλυόμενον, άμή-

χανον μή πρδς τήν άλήθειαν πάντως εύθυπορήσαι,

τψ πανταχόθεν άπδ των άτοπων άπείργεσθαι" καΐ

γάρ έν ταΐς πολυοδίαις ούτω μάλιστα τους οδοιπόρους

όρώμεν τής ευθείας ούχ άμαρτάνοντας, όταν τήν έν

εο ηιοΐυ υΐΒΐυι-, αυυϊυηι εδί, ςυίη ευπι υηαΐςυβ 3 Ι) ταΐς άλλαις δδοϊς πλάνην προμαθόντις, έκκλίνωσιν.

Γε1)υδ 3ΐ)δϋΓάίδ ΓορβΠαΙιΐΓ, 3(1 νεΓΪΙβΙειη τεεί»

(Ίΐιηίηο εοηΙεικ1:ιΙ : ίη ιηυΐΐίδ εηίιη ίιίιιοΐ'ίΐηΐδ νίβ-

ΐΟΓεδ ηΐ3χίηΐ8 νίϋεηιυδ Γεεΐ3 νια ηοη 3ΐ>εΐΎ3Γβ, ευηι

ΓεΙίηυοΓυηι ίιίηεΓυηι εΐΎΟΓβ βηΐε ίηδίΓηειί οηιηίηο

εανεβηΙ, ηε 3ΐ»6Π•εηΐ, νείυΐί ίδ, ςπί ίη ίΙϊηβΓβ (α-

είεηιΐοευπ» δε 31) ίηεεπίδ, ΐΓαιίδνεΓδίδςιιε δειηίιίδ

η1)(1ιιχεΓίΙ, ηΐ3£;ίδ ίη Γ6εΐ3 βε νί.•» εοηδεΓνβηίΙ : Ϊ13

ηιιίιιπΐ8 ηοβίΡΓ 3 Γείιυβ ίηβη'ιυιΐδ βνεΓβυβ, ίη ι-εΐιιΐδ

ςυχ δΐιηΐ, νεπίηίειη ρΐηηε βςηοδεεί. Ιΐ3φΐε »1ε δυπι-

'βς δ τών πεπλανημένων τρίβων έν τψ όδεύειν άνα-

χωρήσας, έπ\ τής ευθείας μάλλον έαυτδν φυλάξει •

ούτως ημών ή διάνοια τή αποστροφή τών ματαίων

τήν έν τοί; ούσιν άλήθειαν έπιγνώσεται. 'Εοικεν ούν

ταϋτα παιδεύειν ημάς τή μνήμη τών μεγάλων προ

φητών εκείνων, τδ μηδεν'ι τών έν τώ κόσμω σπουδα-

ζομένων έμπλέκεσθαι' έν δέ τών σπουδαγμένων 6

γάμος εστίν • μάλλον δέ αρχή κα\ ρ^α τής τών μα

ταίων σπουδής.

ιιιίδ ίΙΙίδ ρΓορΙιειίδ εοιηιιιειηοΐ'ϊΐΊο ηοδ 3^ Ιιοε εΓυιΓίΓε νίιΙείιΐΓ, πι ίίδ τεουδ, φΐα? ίη Ιιαο νί(3 εχρε-

ΐυηΐιΐΓ, ηε ίηιρΓιεεηιυτ : ϊιι «|'.ι»ι ιιιιι γοπιιιι ιιυιηεΓΟ δυηΐ ηυρίίχ, φιχ $ΐυι1Ίοπιιΐ) ίηηηίυιη δεηιεη ροιίιιι

ίΐιιιΐ 3ΐφΐε ριίηείρίυιη.
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Α ΟΛΡυτ νπι.

"Οτι οΰϋέ ό γάμος τώτ κατεγτωσμένων εστίν.

Μηδείς δέ διά τούτων ημάς άθετεϊν οίέσθω τήν οίκο-

νομίαν τοΰ γάμου •ού γάρ άγνοοΰμεν ότι κα\ ούτος

της τοΰ θεού ευλογίας ούκ ήλλοτρίο>ται • άλλ' επειδή

τούτου μέν αυτάρκης συνήγορος καΐ ή κοινή των αν

θρώπων φύσις εστίν, αύτόματον τήν προς τα τοιαύτα

0οπήν έντιθείσα πάσι τοις διά γάμου προϊοΰσιν είς

γέννησιν ■ αντιβαίνει δέ πως ή παρθενία τη" φύσει•

π3ριττον αν είη περ\ γάμου προτροπήν κα\ παραί-

νεσιν φιλοπόνως συγγράφειν, τήν δυσανταγώνιστον

αότοΰ προβαλλόμενους συνήγβρον τήν ήδονήν, πλην

ει μη τάχα διά τους τά δ<5γματα τής Εκκλησίας

παραχαράσσοντας των τοιούτων χρεία λίγων αν εΓη ■

Νβο ηιαίτίιηοηΐνηι α$ε ίη ηίν$ άαιηηαία.

Ρίειιιο νειο εχ ϋδ, ςη« ιίϊχίιηιΐδ, !η ορίηίοηεω

ΤθηίαΙ, ηοδ ηιαίπηιοηϋ ίηιρίΌΐιηΐΌ ϊηδΓιΙυΐίοηειη :

ηοη βηίηι ίβηοΓοηιυδ, ιιεουε ίΐΐιιιΐ η 1)ει>ε(1ίειίοηβ

ϋεί ίιιίδδβ ιιΐΐι'ΐιιιιιι. δβά ΐ|ΐκιιιΊ:ιιιι Ιιοε ίρβυιη δηΐίδ

3εειΐΓ3(ε άεΓεηιΙίΐ εοιηηιιιηίδ ΙιοηιΊιιιιιη ηηΐυτα,

ςυϋε δυ» δροηΐβ 3(1 Ιιιι]υδΐηο(1ϊ Γβδ ν "ι πι ίιΐδεπί ϋδ

ςυϊ ηιιΗπιηοηϋ νια ςιΐϊΒδίΙ» 3(1 ΙίοβΓΟΓυηι ρΓοειεβ-

Ιίοηεηι «οοεϋιιιιΐ: ηαιυπε εηίιη ηιιοιίίΐη ιηούο ιε-

8ΪδΙίΙ νΪΓ£ίηίΐ3δ; δΐιρεΓνβεβηειιιιι «Ιίηυε εββεΐ, 3(1-

ηιοηίιΊοηοδ αίφιε ηοηβΐίοηεδ ϋε ιηαΙπηιοιΓιο (ΙίΙί-

ςβηίοΐ' εοηδεπυεΓβ, ειιηι νοίυρίαβ ίρ33 οδίεικίυΐ,

88 αεειτίιηυιιΐ ίΙΙίιΐδ ρβίΓΟί Ίηίιιιη δΐΐδείρεί'β, ηίδϊ

ου; κεκαυτηριασμένους τήν ιδίαν συνείδησιν ό Άπό- Β ίθΓΐα88β ΐ3Π1(!η „|5 8βΓ„10ηίι)υ8 0ρυδ βδδβΐ ρΓΟρΙβΓ

στόλος ονομάζει • κα\ καλώς ονομάζει• ότι καταλιπδν- β08> αυί ΕεεΙεδίϊ ΡΓ8•εβρΐ3 3ΐα»β ΙηδΙίΙϋΙβ εορ-

τες την όδηγίαν τοΰ αγίου Πνεύματος, διά τής των

δαιμόνων διδασκαλίας ούλάς τινας κα\ εκκαύματα ταϊς

ζαρδίαις αυτών έγχαράσσουσι, τά τοϋ θεοΰ κτίσματα

βδελυσσόμενοι ώς μιάσματα, κα\ είς κακόν φέροντα,

καΊ κακών αΓτια, και τά τοιαύτα προσαγορεύοντες.

'Αλλά τί μοι τους έξω κρίνειν, φησ'ιν δ Απόστολος ;

Εςω γάρ είσιν ώς αληθώς εκείνοι τής τοΰ λόγου τών

μυστηρίων αυλής, ούκ έν χγ} σκέπη τοΰ θεοΰ, άλλ' έν

τη μάνδρα τοΰ Πονηρού αύλιζόμενοι • οί έζωγρημένοι

είς τδ εκείνου θέλημα, κατά τήν τοΰ Αποστόλου φω-

νήν, κα\ διά τούτο μή συνιέντες, δτι πάσης αρετής έν

μεσότητι θεοιρουμένης, ή επί τά παρακείμενα παρα-

τροπή κακία εστίν ύφέσεωςγάρ κα\ επιτάσεως παν

ταχού τιςτδ μέσον έπιλαβών, ,τήν άρετήν έκ της κα- ^

χίας διέκρινε. Σαφέστερος δ' αν ήμϊν ό λόγος γένοιτο

έπ' αυτών τών πραγμάτων δεικνύμενος ■ Δειλία κα\

θράσος δύο κακίαι κατά τδ εναντίον νοούμεναι, ή μέν

χατά Ιλλειψιν, ή δέ κατά πλεονασμδν πεποιθήσεως,

μέσην περιέχουσιν αυτών τήν άνδρείαν. Πάλιν δ ευ

σεβής οδτε άθεος, ούτε δεισιδαίμων εστίν • ίσον γάρ

έ,π' άμφοΐν τδ άσέβημα, κα\ τδ μηδένα θεδν, καΐ τδ

πολλούς είναι οΓεσθαι. Βούλει κα\ δι' έτερων έπιγνώ-

ναι τδ δόγμα ; Ό φυγών τδ φειδωλός είναι κα\ άσω

τος, έντητών εναντίων παθών αναχωρήσει τήν ελευ-

Οερίαν τώ ήθει κατώρθωσε • τοιούτον γάρ τι ή ελευ

θερία έστ\ν, τδ μήτε πρδςτάς άμετρους καΐ ανωφε

λείς δαπανάς εική διαχεΐσθαι, μήτε πρδς τά αναγκαία

ρΓ8>εερΐ3 310,11

πιηιριιιιΐ : ηυοδ ε3ΐιΙεπ:ιΐ3ΐη δΐιαηι εοηδείειιΐίΛΐη

ΗηϋβηΙβδ νοεβΐ Αροδίοΐυδ ', βΐ ΓεεΙε νοοβΐ, ριο-

ρΐβΓβη ηιιηιΙ, δρίπΐιιηι ιΐιιεειη ΓεΙίηαηεηιΙο, ϋίειιιο-

ιιίιιιιιιη ιΙικΊΐ'ϊιιίδ (ϊί ηΐΐ'ίι οδ ηυ3δ(ΐ3ΐη, αΐηυε ΐηιι-

βΐίοηβδ εοηΐίΐχΐδ δΐιίδ ίηιριϊιηπηΐ, Γβ» 3 ΙΚ•η ιτο;ιΐ;ΐδ

όοΐεδίηιιίεδ, ()ΐΐ3δί ίιιιρπι;ι: ΠΙίΒ ΒΪηΙ, 3(1 ηι;ι!ιιιιιΐ|ΐκ;

ΐΓ3ΐ)3ηΙ, αίςιιβ ίη ε3ΐΐδ3 δϊηΐ ηι:«1υι υιπ, ει Ιι^ε 31-

ςιιβ ηϋ:ι ε^υδίιιοάϊ (ΚεεηΙεδ. Αι ηυί(1 αά πιβ ι;χΐι:ι-

ιιεοδ ]ιΐι1ίε;ιι•ο, ίηςιιίΐ Αροδίοΐυδ 10 ? Ρ.χΙπιιιιί εηίπι,

61 3ΙΪ6Ι1Ϊ ΙΌ Υ6Γ3 5ΙΙ!11 ίΙΙί 3 δβδβ ιΙοηιίΐ'ίΓκχρίρ, ίη

^110 11Ι\δΙ(!Γί(.)ΠΙΙΙΙ δι'.ΠΙΚ) ροδίΐΐΐδ «81, (|Ιΐί ΙΙ0Ι1 1Π

Οοϊ ρΓΧδίύίο, δβά ίη δρείιιηε» (Ιίηοοίί αά ε]υδ νο-

1ιιηΐ:ιΐειη εοηιηιΟΓαηΙιιΐ', δεειιικίιιιιι νοεειη Αροδίηΐί :

ρΐ'ορίεΐΌΐκια.; 1 1 ο 1 1 ίηΐεΐϋ^υηΐ, ευιη νϊπυβ οπιηίδ ίη

ιιιοϋίοοιίι ιιΐο εοηδίδίαΐ, κΐ, ιμιοϋ ίη εοιιΐι αιία* ραι Ιοδ

εοητβηϊΐϋΓ, βδδβ νίΐίυιη. Ουί βηίηι ίη οπ)ηί1)ΐΐ8 Γβ-

1>υδ 61 β]υί, ιμιηιΙ ]ΐηπιιη, εΐ ίΐίίυδ, ιμιοιΐ ιιίιιΓιηιιι

βδΐ, ιηειίίϋεΐ'ίΐαίειιι εαρίΐ, 1Γκ•. νϊΐίιιηι 3 νΪΓΐΒΐβ (Ιϊδ-

ΙίηχΐΙ. Οιια^ΐίο 1ΐ8εε ΐίΙυδίΓΪΟΓ οτίΐ, δι ιτεΐηΐδ ίρδίβ

(ΙειηοιίδίΓείιΐΓ. ΜεΙυδ ει ;ιικ!;ιοί3, ιΐιιο ε τε^ίοιιε

ροδίΐα νϊΙΙ3 ριι1:ιηΙιΐΓ, Ιιίΐ' (ΐιιί(ΐειΐ), φίοιικιιιι εοΐιΓι-

(ΙειιΙίχ ηιοάυπι ιΐεδειίΐ, ίΙΙ» ηυία δΐιρεπα, πιεϋίυ-

εΓϊΐαίειη εοηΐίηεηΐ, ςυ» ίη Γοηίΐυιΐίηε εεπιίΙιΐΓ.

ΙΙπι-ίΐΐδ, (]ΐιί ρίεΐ3ΐεηι εοΐίΐ, ίδ ηεςιιε ίιηρίιΐϋ εδί,

ηεηυβ δυρεΓδίϊΙΐοδίΐδ; ίη ιιΐΓθςι:β ειιίηι χηπε ίηεδί

ίιηρίεΐΐδ : ;ι1ΐι:ι, ιμιϊ;ι Οειιιιι ιιοί^ηΐ ; ηΐΐεΐ' ςυοηίαηι

ιηιιΚοδ είββ υρϊηαΙυΓ. Υίδηε Ιιοε ίρδυηι εχ βΐϋβ

μικρολόγως έχειν. ΟΟτω και έπ\ τών λοιπών πάντων, ρ εο8ηοδεβΓε? ΟιΓι ίη βνηπβ βε ρΓΟίϋ^Ίδ εββο Γεευ-

Γνα μή τοις καθέκαστον έπεξίωμεν, τήν μεσότητα 831, εοηΐΓβπίδ ίηΐεΓ δε αΕΓεοΐΊΙΐϋδ ΓειιιοΓίδ, Ιί^εΓ.ν

τών εναντίων άρετήν δ λόγος έγνώρισεν. ϋύκοΰν κα\ ΙίΙβίεηι ΙιβυίΙα ςυοιίβηι ΓβεΙε εοίηίΐ ; ΙίυεΓβΙίΐαδ

ή σωφροσύνη μεσότης έστ\ν, και φανεράς έχει τάς εηίιπ ίη εο εΐυεεί, υΐ ηε ςυίδ ίη δϋΐηρίυδ ίπι-'

έφ' έ•4*τεραπρδς κακίαν παρατρο-άς. Ό μέν γάρ ιηοϋεΓβίΟδ ηαίΐιίηιοηυβ υΐϋεβ ΙεηιεΓε ρΓοΓυδειιιιο

ελλείπων κατά τδν τής ψυχής τόνον, κα\ διά τοΰτο βΓΟ^εΙ, ηενε ίη ΓβΙιιΐδ ηεεεβδίΓΪίδ ρβΓευβ δίΐ αε

ίΰκαταγώνιστος τώ τής ηδονής πάθει γινόμενος, κα\

μηδέ προσεγγίσας τή δδφ τοΰ κατ' άρετήν βίου καΐ

σώφρονος, είς πάθη τής ατιμίας κατώλισθεν • δ δέ

παρελθών τής σωφροσύνης τδ βάσιμον, κα\ ύπερπεσών

τοΰ μέσου τής αρετής, οΓονκρημνψτινι τί) διδασκαλία

τών δαιμόνων έγκατηνέχθη, καυτηριάζων, καθώς φη'-

σιν δ Απόστολος, τήν ιδίαν συνείδησιν. Έν ω γάρ

ΐΌΐιιίδδΐΐδ. Α((]ϋβ ί(3 ίη ε;εΐει•ίδ οηιηίυιΐδ, ηεδίη^ιιΐβ

ηοδ ρεΓδε(]ϋ3ΐηιΐΓ, ΓεΓυιη ίιιίει- 86 ρυ^ηβηΐίυηι ηιβ-

(Ιίοιτϊΐβίειιι ίη νίιΊυΐε ροδίΐαηι εδδε ταΐίο ύεΓιηίνίΐ :

ίΐαςυε Ιεηιρεί'αιιΐί» ίίειη ηιεάίοεπίβδ εδί, :ιΐ(|ΐιο ίη

υίΓαηυε ρβιΊε εοηνεΓβίοηεδ 3(1 νϊΐϊιιηι ηβυεί ρεΓ-

8ρίειΐ3δ. 1>ιι ϊ εηίπι :ιηίιιιί Γιπηίΐίΐΐε ύε&επΙυΓ, νοίιι-

ρΐ3ΐίδ(]υε3θεεΐυί3εί1ε νίιιεϊΐιΐΓ, εβπιςυο οί) εαιίδαιιι

ΙΤίπιοΙΙι. ιν, 2. «•Ι ϋοτ. ν, 12.
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α<1 ίηεοΐΎΐιρία; ΐοηιρβΓαΐοεςιιο νΐΐηε νίαπι ρι-ορβ ηοη Α βδελυκτον είναι τδν γάμον ορίζεται, εαυτόν στίζει

3εε6δδίΐ, ίιι 'ΐ{*ηοιηίηίθδ38 Ιιϊε βΠεεΙϊοηεδ υείορδίΐδ

πκκίίΐ; ί|ΐιΐ ν«π> ΙοπιροΓαηΐίίΒ Οηεβ ΐΓαηβίΙ, ε! α

νΪΓΐυ'ϊβ ιηεύίοεηίαΐβ ΓεεβαΊΐ , Ιιίε εοηδ<:ϊεηΓΐ3ηι

9ίΐ3Π), ίηςυΐΐ ΑροδΙοΙυδ, εαιιίει ϊιιΐ:ιιη Ιιαυειι», ίη βΐί-

(,ικίδ (ΙχηιοιΓιοηιιτι ϋοείπηχ κ;ιΙ(.Ί)ΐ•;ΐί> οοηιριιίδυδ

τοις τοϋ γάμου όνειδισμοΐς• ει γάρ τδ δένδρον καχδν,

καθώς φησί που τδ Εύαγγέλιον, χαΐ 6 χαρπδς πάν

τως τοΰ δένδρου δξιος. Ε! δή τοΰ φυτοΰ τοϋ χατά τδν

γάμον βλάστη μα χα\ καρπός έστιν ό άνθρωπος, τά

τοϋ γάμου ονείδη πάντως τοΰ προφέροντος γίνεται.

ίικιιιτίΐ. Ναιιι ηιιοιΐ πιαίπιποηΐυηι ϋείεδίίΐυίΐβ εβδβ δΐηΐιιίΐ, ηιβίηηιοηϊυπ) ϊρ$ιιπι νϊΙιιρβΓηηιΙο, 88 ϊρεβ

εοηδίίηιΐϊΐ: $ι εηίηι αιΊιοπηηΙ», ιιΐ εδί φιοϋαιη Ιοοο ίιι Ενβη^βϋο ", ΓπιοΙοβ ε]ιΐδ ίΐεηι εβί ηγΙιογθ ρίαιιβ

ιΓι^ιιιΐ8, ηιαιπηιοηϋ αυηδϊ 3ΐίευ]υ8 ρίαπίχ ξεηιιεη εδί, 3ΐςυβ ΙϊυεΙιΐδ Ιιοηιο. Ουκ ΐ^ϊΐιπ- ίρδβ ίη ιικι-

ΐπιηοηίιιπι εοηνίείβ εοημεϊΐ, ίη ευηι ί!1:ι ίρ$α ι-εείάυπί.

Αι ΊΙΙί (]ΐΓκ1ϋΐη, (]»ί εοιιβείεηΐϊηηι ηοΐίδ ίηυβίαπι

ΙΐΐΙιεηΙ, βίςιιβ εχ δεηΐεηΐϊχ 3ΐ)$ιΐΓ<1ίΐ3ΐ6 δυηΐ εί-

<-:») ΐ'ί < ι; (|ΐι;ιι!;ιπι ηΠΊ'ιίί, β]ιΐ5ηιοι1ί ιοίιιικ εοηνίη-

ειιηΙιΐΓ. Νοβ νεπ> αβ ηιαίι ίηιοηϊο ίΐ3 $εη1ϊπαυβ,

Άλλ' εκείνοι μέν στιγματίαι τήν συνείδησιν κα\

καταμεμωλωπισμένοι τι) άτοπία τοΰ δόγματος διά

των τοιούτων ελέγχονται. Ήμεϊς δε ταΰτα χαΐ περ\

τοΰ γάμου γινώσκομεν, ώς δει προηγουμένην μεν

ορΟΓίεΐ'β ιιοδ Γεπιιη (Γινίηαπιηι κΐιΐ)1Ϊ!ΐηι ευΓβηι- „ είναι τήν περ\ τά θεία σπουδήν τε κα\ έπιμέλειαν ,

<|ΐιε ηιιϊε ιυαίπηιοηϋ οίϊίείο βηΐείειτε, ηεςυε ΐηιηεη της δέ τοΰ γάμου λειτουργίας μή ύπεροράν τδν σω-

φρόνως τε χαι μεμετρημένως κεχρήσθαι δυνάμενον •

οίο; ην ά πατριάρχης Ισαάκ , 8ς ούκ εν ακμή της

ηλικίας , ϊνα μή πάθους έργον ό γάμος γένηται, άλλ'

ήδη της νεότητος ύπαναλωθείσης αύτψ δέχεται τήν

της "Ρεβέκκας συνοίκησιν, της διά τήν έ?Λ τω σπέρ-

ματι τοΰ θεοΰ εύλογίαν ■ κα\ μέχρι μιας ώδϊνος ύπ-

ηρετήσας τω γάμιο, πάλιν τών αοράτων δλος ην, μ.ύ-

σας τά σωματικά αισθητήρια • τούτο γάρ ή ίστορία

δοκεϊ σημαίνειν, τήν βαρύτητα τών οφθαλμών τοΰ

πατριάρχου διηγουμένη. 'Αλλά ταΰτα μέν έχέτω,

όπως άν έχεινδοκή τοις τά τοιαύτα καθοράν έπιστή-

μοσιν. Ήμεΐς δέ πρδς τά συνεχή τοϋ λίγου προΐω-

μεν. Τ£ ουν ην τδ λεγόμενον ; "Οτι άν έξή , μήτε τής

ευηι ιΙοδρίοοίΌ, <]υϊ Ιειιιρεΐ'»ΐε ί 11ο, 3ε ιιιι»Ιΐ!ΐ•;ιΐε

ιιΐϊ ροίεβΐ : φΐηΐίδ ραίπαιτίκι Ιδ33ε ΓιιίΙ, ςυί ηοη

ΟοιεδεεηΙε χίαίε, ιιΐ αΟΌοΐίοηί εοη]υςΐυηι βει-νίτεί,

δεϋ εχΐι.ιυδία ρηι αοΌΙββεεηΙία, οο 1)εί ίη βεηιϊηβ

Ιιεηεϋίειίοηειη, Βεΐιεεεαηι ίη ιηαΐ ι ίιικιηίιιιιι αΊιχίΐ :

ειιί ευηι υ$ςυε :ιι1 υηυηι ρβΓίυπι ορβΓαιιι (ΙεϋίββεΙ,

νπίΜΐί ίη ΓεΙ>υ$, ςυχ οευ1ί$ ηοη εεΐ'ηιιηΐυτ, ΙοΙυ$

ΓιιίΙ, οί:ιιΐϋί5 εοΓροηβ $εη$ί1)υ8. Ιϋ εηίηι $ί^ηίΓιε3Γβ

ιηίΐιί νϊιΙί-Ίιπ' ΙιίίΙΟΓΪα, ςυχ ςτανεπι ίΙΙίιΐϋ ραΐτίαΓ-

ο!::γ οειιίοπιιη οΐιΐιιΐυηι εοπ)ηιεηΓΐθΓ3ΐ. Αίςυε Ιι:εε

γ,ιιϊιΙιμιι Ϊ13 86 ΙιΐιΙιοαιιΙ, (|ΐιειιι»ι1ηιοι1υιη ίί$ ίΐα 8β

Ιι:ι1η:ιο νίύεηΐυΓ, ςαί ε]υ8ηιθ(1ί τεβ ρεΓβρϊεεΓβ ρίβηβ

δείυηΐ. Νο$ νεΓΟ, ςυ« 3»1 0Γ3ΐίοηί$ ρεΓρείηίΐβίεηι

ρεΓίίηεηΐ, ρεΓίεηυαιηυΓ. Ουίά βΓ^ο ίΠυο" εβί ςυοο" ^ θειοτέρας επιθυμίας άφίστασθαι , μήτε άποφεύγειν

(ΙίείΐυΓ, δι Ιίευεπί, ιιεςυε α ϋίνϊιια νοίιιηΐβίε άίβεβ-

ιΐ.ιΐ, ιιεηυε ηυρίίαδ Γιΐβΐηΐ ? ψιχ ροπο ηηΐυπι: ίιι-

δΐίΐυΐϊοηεη» ββρεΓηείυΓ, εΓίιηίηβΐυΓνε ίο", ευί Ιιοηοβ

ηιΐιΊΙιιιί δοΐεΐ, ιιιιΐΐιι εδί ογοΙιο : π.πιΐ υΐ ίη εο,

φιοά α ηουίδ εχροδϊΐυηι εδί, αςυβΒ ει ίοηιίδ εχεηιρίο

ρηΐβΐ : ειιιη ίη Γεβΐοηεηι αϋςυβηι β^ΓίεοΙβ εηιι»1Ίυυ8

:ιΐ]π;ιιη (ΙεΓΪνβΐ, ίη ιηεϋίοο,υβ ι ιιικιι εοηιίη^ίΐ, υι

εχίςυο ιίνιιΐο ορυδ χΊι : ΐβηΐυιιι ίΙΙε αηυχ ιϋίΠιιοΓΟ

εοηεευ'εΐ, ηυβηΐυηι υδυδ ΐΠβ ιηοϋεΓβίε εχί^οΓε νί-

άεΐιιι•, ΓϋΓδυδηυβ ραΓ3ΐυ$ εβί, υι κ1 ευω ΓεΙίςυο

ϊΐεηιηι 3ηυχ οιιι-δα εοιιιηιίδεεβίυΓ. δίη βυΐεηι, :ΐ(]ΐι;ι:

ιιιΐΐίΐ Γ(«ΐ'ΐνηιιιΙο, αϋίΐυηι ίΙΙί ίικ::ιυ1η βρεπεί, ροιί-

ευΐυηι ογϊΙ, ηε Ιοί» βςυκ νϊδ, ΓεεΙυηι ευΓδυιη Γβ-

ΙίικμιΐΜκΙο, ρ:ιΙικΙίϋιΐ5 εχ ΙτβηδνεΓδο οηιιικι οεευρεί.

τδν γάμον. Ουδείς έστι λόγος δ άθετών τήν οίχονο-

μίαν τής φύσεως , χα\ ώς βδελυχτδν διαδάλλων τδ

τίμιον. Καθάπερ γάρ έπίτοΰ προηγηθέντος ήμΐν τοΰ

χατά τδ ΰδωρ χα\ τήν πηγήν υποδείγματος , όταν

έπί τ( χωρίον διοχετεύων ό γεωργδς τδ ΰδωρ έφέλ-

κεται , γένηται δέ τις καΐ διά μέσου χρεία βραχείας

απορροής, τοσούτον μόνον δώσει παραρ(ίυήναι, όσον

τη επιζητούσα χρεία σύμμετρον γενόμενον , πάλιν

ευκόλως συναναμιχθήναι τιρ 8λω- εί δέ απείρως καΐ

εύταμιεύτως άνοίξειε τώ ϋδατι τήν άπό£;5οιαν, κιν

δυνεύσει τής ευθείας άφέμενον άπαν έκχαραδρωθή-

ναι κατά τδ πλάγιον τδν αύτδν τρόπον, επειδή

χρεία τψ βίω κα\ τής έξ αλλήλων διαδοχής, εί μέν

τις οΰτω χρήσαιτο τώ γινομένω , ώς προηγουμένων

Ρ3ΓΪ Γβΐϊοηε, ςυοηίίΐη ίη νϊια ορυβ εδί ηιυΐιια δυε- " τών πνευματικών, φειδωλή καΐ ύπεσταλμένη κεχρή-

εεδδίοηε, $ί ςυίδ Ιιοε, ιριοιΐ ];ιηι εοηΐι-αείυηι εδί,

ιιιαίΓίηιοηίο ίΐ3 υΐεΐυΓ, υι τεύυδ δρΪΓίΐβΙίουδ ργχ-

ροδίΓΐδ, Ιεηυί 3(1 ο.ρι^ιηηιΐϊ τεδ 3ε τεηιίδδα εηρίϋϊ-

ΙλΙο υδυδ δίι ρΓορΙεΓ ΐεηιροΓίδ 1)Γενϊΐ3ΐεηι, ηίε

ΙεηιρεΓαηβ εδί, εχ ΑροβίοΙΊ ρΓ33εεριο, 3|ξπεοΐ3, «ιυϊ

ϊβίρδυηι δηρΐεηΐί* ρΓίεεερίί» εχεοΐίΐ, ηεε ίη τείπ-

ΙιυειιιΙίδ ίΐΐίδ ΓΓίςίιΙίδ (Ιευίΐίδ δΟΓάίϋε εεηιρεΓ, βη-

]ι•(•ΐ('(|ΐιι; οεευρβίυδ βδΐ, ρ.ει1 εχ εοηνεηίεηΐί3 ί]ΐι.ι-

ιΙ;ιηι ιιπιικ1ίΙί;ιιιι ίΐηίηιί ίη οιηΐίοιπιιιι $Ιυιϋο εοιι -

βΐίΐυιΐ : ιίηιεί εηίηι, η« εχ Ιιβε αίΤεεΙίοηβ Ιοίυβ

είϋείβΐυΓ εβΓο, εί δβηβαίδ, ϊη ηυϊΐιυδ ηοη ρεΓηια-

ιιεί δρ'ιπίυβ Οεί. (}ιιί υογο ίΐα ίηβιηιυδ εδί, υι

σθαι τή περ'ι τά τοιαύτα επιθυμία , διά τήν τοΰ και

ρού συστολήν, οδτος ό σώφρων άν εΓη γεωργδς , χατά

τδ παράγγελμα τοΰ Αποστόλου , ούκ άε'ι περί τάς

αποδόσεις τών ψυχρών εκείνων όφλημάτων μικρολο-

γούμενος , άλλα τήν έκ συμφώνου καθαρότητα τή

σχολή τών προσευχών άφορίζων, ό δεδοικώς μή διά

τής τοιαύτης προσπάθειας δλος γένηται σαρξ κα\

αίμα , έν οίς ού καταμένει τοΰ Θεοΰ τδ Πνεύμα. "Ο

δέ ασθενώς διακείμενος , ώς μή δύνασθαι πρδς τήν

τής φύσεως φορ&ν άνδρικώς στήναι, κρείττων αν εΓη

πό(5(ίω τών τοιούτων έαυτδν μάλλον άνέχων , ή εις

αγώνα κατιών μείζονα τής δυνάμεως. Κίνδυνος γάρ

" ΜαΙΙη. νιι, 18.
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ού μ.ιχρδς παρακρουσθέντα τδν τοιούτον έν τή πείοα Λ ιιοΙιιγγρ οΐιιΐδ δΐΐδΐίηεΓΟ ηεφιεηΐ, ηιοΐίιΐδ .ί«ι>Ιιιγ, δι

τής ηδονής . μηδέν έτερον άγαθδν οίηθήναι, ή το δ:ά

σαρκδς μετά προσπάθειας τινδς λαμβανόμενον , κα\

άποστρέψαντα παντελώς τδν εαυτοί νουν άπδ τής

των «σωμάτων αγαθών επιθυμίας , όλον σαρκικδν

γενέσθαι , το έν τούτοις ήδύ διαπαντδς τρ<5που θη-

ρεύοντα* ώς φιλήδονον Ε,Τναι μάλλον αύτδν ή φιλό-

Οεον. Επειδή τοίνυν διά τδ της φύσεως ασθενές, ού

παντός έστι τής εις τά τοιαύτα συμμετρίας έπι-

τυγχάνειν, έπικίνδυνον δε τδ έξω τοΰ μέτρου παρ-

ενεχθέντα εις ίλύν βυθού, κατά τδν Η'αλμωδδν, έμπα-

γήναι• λυσιτελές άν εΓη , καθώς ΰφηγεΐται δ λίγος ,

άπείρατον των τοιούτων διαΟιώναι • ώς άν μη τη

προφάσει τών συγκεχωρημένων εΓσοδον λάβοι κατ3ι

:ι(ι ϊίδ ρΓΟειιΙ 88 ::Ι)(1ιιγ;Η, (]ιι:ιπι ίιι ΓΓΠαιιιειι ά%-

δεεικίαΐ ίοιραι• νίΐ'ίΐηΐί. ΡεπειιΙηιη εηίιη ηοη Ιενο

(■$1, ιι «ϊ Ιιίΐ' νοίιιρίαίιιιη ιικιι, ο,ιΐϊδί 8803, ύεεερίιιβ,

ηίΐιίΐ αΐίιιίΐ ίιι 1)οηίδ βδδε ρυΐεΐ, ιμιαπι ΠΙυό! ςιιοιΐ

ουηι δΐιανίΐαΐβ φιαϋαιη οαπιίδ ρβΓείρϊΙυΓ 86η8Ϊ1>υ8,

ηβνβ, ουηι α πίΐιιη) εοι-ροι-ε ναοαηΓιιπη οιιρ'κΐίΐηΐε

δΐι.ιηι σιεηΐεηι ρΐαηκ ανεηοπΐ, ίη τείιιιβ δ.ιηβ οογ•

ροΓείδ Ιοίιΐδ οιηιιίηο βίι, Γρπιηιη,υο Ιιαπιηι νοίιι-

ρΐ:ιίΐΊΐΐ οιηηϊ ΐεηιροΓβ ίικΙη^'Ί, πηβδί ροιίιΐδ νοίιι-

ρΐίΐϊδ δίΐ, Γ|ΐι»ιιι ϋεί ηπιηίοΓ. Ει φίοιιίαπι ρι•33

ιιαίιιπε ίπιυοείΙΓιΙηΙε ηοη ειψίδνίδ ηοιηίηίβ 681,

Ιι :» ι ιι ίιι Γεπιηι ηιοίΙβΓαΐίοηειη βδδοιιηί, ρβΓϊοιιΙΟδαηι-

(]ΐιε 681, ηιιί 6ΙΙΓ8 ιιιοιίιιιη ροδΐΐί δΐιηΐ, ηε Ιιι, ιιΐ

681 ίη ΡδηΙιηοπιηι αιιείΟΓε ", ίη Ηιηο ρΓθΓιιιι<1ί ίιι-

ΓΐβαηΙιΐΓ : ίΙΙιΐι! ηιηχίηιε εχρεϋίΐ, 1ιιι]ιΐδηΐ0(]ί νίΐχ ββηηδ, ηΐϊ Ιιϊβο ογ:ιΙϊο ηιοηοΐ, ιηϊηιΐδ εχρεηη, ηβ

Γειαιη, ψι;υ ρεπηίδδχ δυηΐ εχειίδαΐίοηε «ιΙΙιίυίΙη, ηηίιηϊ αΟΊ'Οΐίοη'ιϋιΐδ 3<1ίΙιΐδ ραΐεΓιαΙ.

Β
ΚΕΦΑΛ. Θ'.

"Οτι δυσμετάΰετον έπϊ χαπύς ι) συη\θεια.

"Αμαχον γάρ έστιν έπ\ παντδς ή συνήθεια , πολλήν

Εχουσα όύναμιν πρδς έαυτήν έλκύσαι κα'ι έπισπάσα-

σΟαι τήν ψυχήν , καί τίνα καλοΰ παρασχεΐν φαντα-

σίαν,έν φ άν τις σχέσιν καί προσπάθειαν δια τοΰ

προσεθισμού τίνα κτήσηται • κα\ ουδέν ούτω τή φύ

σει φευκτόν έστιν , ώς έν συνηθεία γενόμενον μή κα\

σπουδής άξιον κα\ αίρίτ^ νβμισθήναι. Άπόδειξις

τοΰ λόγου ό ανθρώπινος βίος, έν ψ τοσούτων δντων

εθνών, ού τά αυτά πασι σπουδάίεται , άλλα δέ παρ'

έτίροις έσ-1 καλά τε κα^ τίμια , της παρ' έκάιτου

συνήθειας τήν περί τι σπουδήν τε κα\ έπιθυμίαν

ποιούσης. Και ού μόνον κατά τά έθνη τήν τοιαύτην

παραλλαγήν Ιστιν ίδεϊν , τών αυτών επιτηδευμάτων

παρά τισι μέν θαυμασμένων , διαδαλλομένων δέ

παρ' έτέροις • άλλα και επί τοΰ αύτοΰ έθνους χα\

της αυτής πόλεως καί γένους , έν οΤς πολλήν Ιστι

διαφοράν Ιδεϊν έκ της συνήθειας έκάστοις έγγινομέ-

νην. Ούτως έκ μιας ώδΐνος άδελφον προελθόντες ε!ς

γίνεσιν τοις έπιτηδεύμασι τώ βίιρ πλείστον άπ' αλ

λήλων έσχίσθησαν • κα\ οϋπω τούτο θαυμαστόν ' έπε\

κα\ ό καθέκαστον άνθρωπος οΰ τήν αυτήν ώς επί τδ

πολ.ΰ περί τού αϋτοΰ πράγματος κρίσιν έχει, άλλ' ώς

άν περί έκαστον άπδ της συνήθειας διατεθή. Καί ίνα

μή τά πόρ^ω τού πράγματος λέγωμεν, πολλούς ήμΓν

έγνωρίσαμεν έραστάς μάλιστα τη; σωφροσύνης ευ

θύς παρά τήν πρώτην ήλικίαν φανέντας, αρχήν δέ

ΟΑΡυτ ιχ.

Ιη οιηιιϊ τ& ηοη [αάΐβ οοηχηιηίαή ροΙ($ΐ οοηιηβΐηιΐο.

Ιη οιηηϊ τε ιΙϋΓιείΙίδ ΟδΙ, <\νχ εχριΐ(;ηοΐυι% εοη-

δΐιείικίο : ςιιοηίαπι ουηι ιιιιιΐι.ιηι ηιΐ αΚΓαήεηιΙυιη ίη

80 ηηϊιιιιιηι, α1ϋείοηι1ιπη(]ΐιε νϊηι οΐιΐίηεηΐ, Ιηηι ίη

60 ναΐοΐ, ιιΐ αϋςιιαηι Ιιοηεδίί ορίηίηηεηι ηΟει-αΐ ;

ηβπι δι ((ΐιίδ εχ (•ιιιΐ8ΐιοΐικ1ίηο, υδπη,ιιε Ιι.ιΐίίΐυηι, ει

:ι1ίΐ|ΐιηηι αηίηιί ηίΓεοΐϊοηοηι δίΙ)ί εοηιρ.ΊΓηνεΐ'ίΐ, ηίΐιίΐ

νεί ίρδα π.ίΙιιγο δίε Γυςίεηιΐιιηι ε«1 : ςιιθ(1 δι ίη εοη-

δΐιείικίίηεπι .ιΙιίεΓΪΙ, ηοη οηιηί δίικίίοιίίςηιιηι οχρε-

ΐΐΜΐιίιι.ι ΐ|ΐΐΐ' νίιΙεοΙ«Γ. Αΐ(]ΐιε 1ιυ)ΐΐδ δειιίεηΐίχ Ιοκιίϊ

€51 Ιιοιηίιηιηι ν'ιία, ίιι ο,ηα ειιιη ΊηΙίιιίΙχ εχδίδίηηΐ

ηβΐίοηεδ, ηοη οιηηοδ 1»ηιέη ιιιιο εο(Ιειηηιιε δΐιι-

ύίο (ΙιιεαηΙιΐΓ, δοϋ αριιιΙ (ΙίνεΓβηδ, εχ εηπιηι ειι]ιΐδ-

ςυε εοηδυείιιιΐίηο, (|ΐι« δΐιιιΐίυιη ϊη ηϋα,ιια γο βΐ

πιρί.ΙΊΐηίειιι ^ΐςηΐχ. ιε» ίη Ιιοηονο αΐηιιε ρΓεΙίο βιιιιΐ.

Νε()υο αριιϋ αΊτεΓδηδ δοΐπιη ηαΐίοηεβ ε]ιΐδηιθ(ΙΊ Ιιο-

πιηι δίικϋοπιιιι ν,ΐΓίαηι εοηιιηυΐηΐίοηειη οεπιοιι;

Ιίεεί, υΐ αρυιΐ <|ΐι;»βιΙαηι £εη(εδ ίιι ρπΊίο ίΙΙα δίηΐ,

3ρα(1 3ΐί3δ ίιηρΓουοηΙϋΓ, δεϋ ίη εηιίριη ηηΓιοηε,

63ϋεηιηιιε οίνϊΐΛΐβ, οι ΠιιηίΙίη Ιι»ηο, η,ιι;ε β δίιιςιι-

ΙοΓϋίιι εοιίδΐιοΐιιϋίηβ ηηδείΐιιτ , ϋίδδίιηίΐίΐιιιΐίιιεηι

ρΐ3ηε εοβηοδοεΓΟ ροδδπιηιΐδ. ΕοιΙεηκ]ΐιο ηιοιίο δα'ρο

8 α 1 1 1 α Π Ί Γπιΐιτί ύίνοΓδίδ νίΐχ δίικίϋδ εχ ιΐδυ οοη•

δΐιεΐιιιΙίιιοΐ|ΐιο :ιί1Ό(•ιί δΐιηΐ, ηεη,ιιε Ιιοο δηηε ιιιίΓ.ιΙιϋϋ

081 : ηυοηίαιη δίη^ιιΐϊ Ιιοπιίηεδ ηοη δκρε ίάοηι ι!ε

11113 (•;ΐ(1πιιι|ΐΐ(! Γ6 δεηΐίυηΐ, 8εΐ1 Ϊ13 II Ι (]1ΐί$(]11β ΟδΙ

εοηδυείιιϋίηε βΙΓεείαδ. Ει ηε, ςη« 3 γο ίρβη ν.ιΜβ

ρ'υπαροΰ βίου ποιησαμένους τήν δοχοΰσαν Ιννομόν τε η Γεηιοΐ3 βιιηΐ, εοιηηιεηΊΟΓεηιιΐδ, ηιυΐΐοδ ηοδ ηιιίϋοιι

και συγκεχωρημένην τών ηδονών μετουσίαν. Έπε\

γάρ άπας τήν τοιαύτην παρεδίξαντο πεΐραν, κατά τδ

ρ'ηθέν ήμΐν έπ\ τοΰ ρ'είθρου υπόδειγμα , δλον πρδς

ταύτα τδ έπιθυμητικδν μεταστρέψαντες , καί τήν όρ-

μήν άπδ τών θειοτέρων πρδς τά ταπεινά κα\ ϋλώδη

μετοχετεύσαντες , πολλήν έν έαυτοϊς τήν εύρυχωρίαν

τοις πάθεσιν ήνοιξαν • ώς παντελώς της έπ\ τδ άνω

φοράς λήξαι χα\ άποξηρανθήναι τήν έπιθυμίαν, δλην

πρδς τά πάθη μεταρ^υεΐσαν. Διά τούτο λυσιτελές

είναι νομίζομεν τοις άσθενεστέροις εις τήν παρθενίαν

βηιβίοΓΟδ εο^ηονϊιιιιΐδ , ηιιί 35 ίιιουιιΐε ρΓορε

«Ι3ΐβ 86 οιηηϊδ ΐειηρεΓβηΐϊίβ ηιηχίηιε δΙιιϋίοδΟδ

οδΙεηάεΓοηΙ ; ϊηιριΐΓ» νοΓΟ νίΐ33 ίηίΐίιιηι «ιιιοιίιίβηι

ίεεεΓηηΙ, ηιιοιΐ μίδΐυηι ρβπη'ΐδβιιιιι νίϋεΐϋΓ Οδδε νο-

Ιιιρίβΐιιιη εοιίδΟΓίίηηι, ροδίεη νεΓΟ ςιιηιη Ιιοε δειιιοΙ

εχρειΊί δυηΐ, οπιηοηι, ηΐ ίη βίνεί ηοδ εχειηρίο

(Ιίχίιηιΐδ, βρρείίΐίοηίδ νίιη ουηι ηϋ Ιιαεο ίρδβ οοηνβτ-

ΐεπηΐ, εΐα τεϋΐΐδ (Γινίηίδ 3(1 Ιιηιιιίΐεδ, εβϋϋεβδςιιε

ηιεηΐεηι, εΐ πιρίιϋΐηΙεηιΐΓ.κΙιιχεΓίηΙ ; ϊΐα νηΐϋβ 5ΪΙ»ΐ

ραΐεηίειιι ηϋ αηίηιί ;ι(ΙοιΓιοηοδ ηιΐίίιιιη βρραΓϋβ-

" Ρϊαΐ. ινιιι, 5.
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νιιηΐ, ιιΐ εββίββίία ρεΙβΓβ οπιηίηοά'βδίβπηΐ; ρβηβςυβ Α ώς είς ασφαλές τι φρούριον καταφεύγειν , καΐ μ»;

ίΠ.ιΐΊΐηι ΗπΙοΐΌ :ιιί:Γ;ιγΓι δίηΐ, ευηι οπιιιίδ εο εοηϋιιηΐ

βρρεΓιΐίο. Οικιιηηϋνοπι ίίδ ςιΓι ιιΓιιιπβ Ιίπιιί δυιιΐ,

εοηάυεεΓε 3ιΙιι[γ:ιιιπιι•, ιιΐ ;κ1 νίΐ'βίιιίΜΙεηι Ι;ιιι<|ΐι:ιιη

3(1 ΙιιΙίδδίιηιιη) φΐοΊιΙοιη ρΓ.-ΚδίιΠιιηι εοιιΓιι^ϊαιιΐ, ηε-

ςιιε 3(1 Ικψΐϊ νίΐ;« εοηδπείυάίηεπι άεδεεηύεηΐεβ,

εοηΐΓ3 5β Ιβηΐη'.ϊοηβδ ρΓονοεβηΙ, ηεηυβ υΐ ρΓορίεΓ

1)08 εατηϊβ αΟεείυβ, ίΙΙίδ 8β ιηηχίπιβ ΓβΙιιΐδ ίηιρίί-

εεηΐ, (|ΐΐ32 δΐιηιιηορεί'ε ιηοηΓίδ ηοδίΓδε ιτριι«ιι;ιηΙ

ΓαΙίοηί, ρεΓΪε1ί(βη((ΐΓ(]υβ ηυη (1ε ρπυιΐίί Ιίιιί'.ιιικ,

ηοιι (1ε ρεεπηίβπιηι ρείιιτβ, ηοη (1ε ιιΙΙίδ (Ιβηίςιιβ

εα;ΐ6ΓΪ8 ΓεΙιιιβ, ηιι« ίη Ιιβε νΐια εχρεΙιιηΐιΐΓ, 86(1 ϋβ

63 βρε, ςιιχ ρΐ'βεΐιιεεί. Νοη εηίιη ςυί :κ1 τεβ Ιιιιηια-

Π38 ηιειιΐι•, :ιηίηιηι|ΐιο 68 εοηνβΓίίΙ , 3ΐςιΐ6 οπαηειη

ϊΙΙιιε εοΓ3ΐη Γε]ίείΙ, Ληίιιιιιηιςιιε βυιιιη ϊη εο οεειι-

ραΐ, ιιΐ ΙιοηΜίΓιΙιιι» ρΙαεββΙ, ίδ ροΐββΐ ρΓΐηιυπι ίΐΐυιΐ,

βι ιιΐ3\ΐ(ΐηιιιι Ώεί ρΓ*εερΐαιη βχρίετε, ςιιοιηοηεηιιΐΓ,

πι Ιοίο εοηΐβ, ΙοΙΪ8 νΪΓΪϋυβ Πειπιι «.1 ϊΐϊ <^:ιιιι ιι.-*. Ο,ιιο

' εηίιη ρ.ιείο Γιοι, υΐ ιοίο ηπίδ αηίπιο Οευιιι (ΙίΓι^πΐ,

πιιιι 511ΙΠ11 ΙΓιε :ιιιίηιιιιη ωοοΌ ίη Ποππι, ΐιιοιίκ ίη

Γ68 1ιιιηΐ3ΐΐ35 ϊιηρείΐαΐ, (1εΙ>ίΐ3ηιφίο Πΐΐ δοΐί ρΐεΐη-

ΐι'ΐιι, 3ε ηεηενυΐεηΐΐαιη ηηοιίαιη ηιοιίο εηρίεηδ, ϊη

Ηιιιιοηίδ :ιΙΓο< ■ΓιΙιιιβ ει!ιαιιΠ3ΐ? εοε1ε1)δ βηϊηι 63,

(\\ιχ Όοι βυηΐ, ειιτβΐ : ςαί νεΓΟ π)3ΐπηιοηίο νίη-

εΐιΐδ 681, ίη 1ιΪ3, ηυχ ει ιιιιιικίί βΐ ηηιηίηιιιη βυηΐ,

οιη-3111 δίικίίυηιφιβ 3(Ι1ιΊ1ι6(. 5ίη 3ΐιΐειη Ι.τΙιογϊοβλ

εοηΐΓ3 νο1ιιρΐ;ιΚ ,, 3ε άΊΓΒείϋδ νίιΐί'ΐιπ' ριιςη3 ; ΙΊ-

<!εηΐϊ 3Ι1Ϊ11Κ) ςιιίβςυβ δίΐ εΐ Γοιϋ ; ιιοη εη'ιιιι ραππη

πρδς την άκολουθίαν κατιόντος τοϋ βίου , προσκαλε!-

σθαι καθ' εαυτών πειρασμούς , κα\ τοις άντιστρα-

τευομένοις τω νόμω τοϋ νοος ημών διάτων της σαρ

κός παθημάτων συμπλέκεσθαι , καΐ κινδυνεύειν ού

περν. γης όρων, ή χρημάτων αποβολής, ή άλλου τινδς

τών κατά την ζωήν ταϋτην σπουδαζομένων , άλλα

περ\ της προηγουμένης ελπίδος. Οΰκ έστι γάρ τδν

εις τδν κόσμον τοϋτον άποστρέφοντα τήν διάνοιαν κα'ι

την ένθάδε μέριμναν άναλαβόντα , και είς άνθρωπί-

νην άρέσκειαν άσχολοϋντα έαυτοΰ τήν καρδίαν, πλη-

ρωτήν γενέσθαι της πριότης και μεγάλης εντολής τοΰ

Κυρίου , ή φησιν έξ όλης καρδίας καΐ δυνάμεως τδν

θεδν αγαπάν. Πώς γάρ άγαπήίει τις ές δλης καρδίας

κα\ δυνάμεως τδν θεδν , δταν καταμέριση τήν καρ

δίαν έαυτοΰ πρδς θεδν κα\ κόσμον, κα\ κλεπτών τρό

πον τινά τήν έκείνιρ μόνω χρεωστουμένην άγάπην,

άνθρωπίνοις αυτήν πάθεσι προσαναλίσκτ) ; δ γάρ

αγ«μοί μεριμνά τά τοΰ Κυρίου, δ δέ γαμήσας μερι

μνά τά τοΰ κόσμου. Εί δέ επίπονος ή πρδς τάς ήδο-

νάς μάχη δοκεϊ, θα^είτω πάς ■ ουδέ γάρ πρδς τοϋτο

μικρά ή συνήθεια καΙ τοις δυσκολωτάτοις είναι δο-

κοΰσιν, ήδονήν τίνα, διά της επιμονής ένεργάσασθαι•

κα\ ήδονήν τήν καλλίστην χιχ\ καΟαρωτάτην, ής άξιον

έστι τόν γε νουν έχοντα περιέχεσθαι μάλλον , ή τη'

περ\ τά ταπεινά μικροπρέπεια, τών μεγάλων κατ'

άλήθειαν καΙ πάντα νουν ύπερίχόντων άλλοτριοΰ-

σθαι.

ίη βο εοηδυείϋίΐο ν3ΐβΙ, αϊ νβΙ ϋβ ςιιαάΊΓϋεϋΙίηια βδδβ νίάβηΐυι-, νοίιιριαιβηι α;ιΐ3ηΐ(ΐ3ηι, βαηια,υε ηο-

ηβδίϊδδίηΐϊηι εί Γηβχϊηιβ ρ«Γ3ω βχ βΐίςυβ ρεΓβενεΓβηΓιβ ρβι-ΪΒΐ, ειιϊαδ ςιιίάβηι νοίηρίβΐίδ βιηοΓβ κ,

<Ι»ιΐ πιβηΐβ ρΓ3Βΐ1ίΙϋδ βδΐ, ροΓιιΐδ 681 (ΙβΙίηβηϋϋδ, ςιιβπι 3 Γβ1)ϋ5 νεΓβ ηΐ3«ηίδ, α,ιΐ32νβ βπιηβηι ΐιίεηΐβη»

βχεβάαηΐ, ϊϋεηβιΐίΐιΐδ εχ άβηιΊδδίοηε (ΐυ3(ΐ3ηι βηϊηιί, ςυαϊ ίη τείιυδ Ιιιιηιϊ1ΊΙ)υ5 εβιτηίΐυτ.

ΟΑΡϋΤ Χ.

ΟηίιΙ τβ νΐτα βχρβίαΐίΐηηι.

0ιΐ3ηΐ3 οιιϊηι ]3εΙιΐΓ3 Γιαΐ, ειπη ςηίδ νβΓί Ηοηεδίί

ροδδεδδίοηβ εηιΐίΐ, ()ΐΐ36 ΟΓβΙίοηΐδ νίδ ηοε εχρίίεα-

ΓβΙ? (]ΐιηιιΐ3νο ιηεηΐίδ 68361 «ιΐΐιίΐιεικίη ρΓ»•δΙιιηΐί»?

(ϊιιο εηίιη ιηοάο ηυίδ ,ϊιΐ βχρϋεβηοΌ 3δδεςυεΓ6ΐυΓ,

ΐ|ΐιοιΙ ΐίΐΊ|ΐιε οΓβΙίοηβ εχρί'ίιιπ, ηεηηβ ηιεηΐβ εοηο-

ρΓ6ΐιεη(1ϊ ροΐ6δΙ? ιΝαιη δί ςυίβ ίΐη ηιεηΐίδ 3είεηι

ρΐΗΓ£3νεηΐ, ιιΐ 3ΐΐςυο ρβείο ίηΐυβΓί ροδδϊΐ, <{υο<1 ίη

1>ε3ΐίΙυϋίιΓι1)(ΐ3 Γαείυηι 651 ηοΐήδ α ϋεο ρΓοηιίδ-

χιπιι, ίδ οιπιιΐΊΐι Ιιοιπίιιαιιι νοεεηι ΓερΓεΙιεηιΙεΙ, ιρκίϊί

ηιιΙ!:ιιιι νίηι Ιιιιΐιεαΐ :κΙ τεί Ϊη1ε11βεΐ3?. εχρίίεβίίο-

ιιΐ'ΐιι ; δί (|ΐιΊδ βυΐεηι εοΓροήδ ίΐ;« εδί ίιτεΐίΐυδ αίΤβ-

(■Ιίΐιιΐϋ, ιιΐ ηιβηΐίδ 8ΐι;« 3είβ8 .ιΟ'οοΙίοηο πιαίη, ςυ3δί

° ΚΕΦΑΛ. Ι».

ΤΙ ζύ άΛηθώς επιθυμητοί.

"Οση γάρ έστιν ή ίημία έν άποπτώσει γενέσθαι

της τοΰ δντως καλοϋ κτήσεως , τίς άν παραστήσειε

λόγος ; ποία δ' 4ν τις χρήσαιτο διανοίας ύπερβο^ ;

πώς άν ένδείξαιτο κα'ι είς ύπογραφήν άγάγοι τδ κα<

λόγω δόόητον κα'ι νοήματι άκατάληπτον; Εί μέν γάρ

τις επί τοσούτον τδ τής καρδίας δμμα κεκάθαρται,

ώς δυνηθήναί πως ίδεϊν τδ έν τοις μακαρισμοΐς ώπδ

τοΰ Κυρίου έπηγγελμένον , πάσης καταγνώσεται αν

θρωπινής φωνής, ώς ούδεμίαν έχηϋσης δύναμιν εις

τήν τοΰ νοηθέντος παράστασιν • εί δέ τις έτι τοις

ύλικοΐς έγκαθήμενος πάθεσι , καθάπερ ύπδ λήμης

τινδς τής έμπαθοΰς διαθέσεως τδ διορατικδν τής ψυ-

ΙίρρίΙικΙίηθ ς«3(ΐ3ηι 0ΐ)δευΓ3ΐ3 βίΐ, ΐηδηίδ ηυίε 6δΙ Ι> χής έ«ιηίπλα<Γ(αι , ματαία κα\ τούτω πάσα λόγων

εί ιιιίηιηιε ΓΓυείιιοδβ οηιηίδ νίδ ε( θΓ3ΐίοιιίδ εορ'α,

ψΜΐιϊηιιι ίη ίΐΐίδ ςυί δίηε ϋβηδα Μΐηΐ, ρεΓίηϋε εδί,

εΐονεδ ν.-ι-ΐιϊί 3η 3ΐηρ1ίΠεεδ ιιιίΓ.ιειι1;» : ιιΐ ίη 8θΗδ

ΓβοΊίδ, ίηβηίδ 65), 3ΐηυε ηιίηίπιε ιιΐίΐίδ ϋε Ιιίδ 8ΐτ-

Γηοηϊδ βχρίίεβίίο εί, ςιιί Ιυηιεη ιιΐι οπιι ηοη 3δρεχίΙ,

ιμιοηίαηι Ιυιηίηίδ Γ3αΊθδ ηιΐΓΪΙιιΐδ ρειχίρεί'ε ηοη

ρϋίεβΐ : ίΐ3 ίη νεΓΟ Ιηηιίηε, ςιιηϋ ηιεηΐε εεπιίΙιΐΓ,

δΐιίδ ειιίηυε οειιΐίδ οριιβ εβί, ια ίΙΙιιιη ρυΙεΙίΓίίικΙί-

ηβιη 3δρίεΪ3ΐ, ςυβηι ςυί ιηπικ γρ ϋεί, βε ρΓονίιΙεη-

ιία οογπϊι, ίηεΓ6(1ί1)ί1ί ηιβηΐίδ δΐιιροΓε Ιεηείυτ ίη εη

ς»0(1 βχρΓίπιί ηοη ροΐεδί ; ςιιί νεΓΟ ηοη ηκροχίι, ίδ

Ισχύς • επί γάρ τών άναισθήτω; εχόντων , έν τψ

όμοίψ καθέστηκε τό τε έλαττοΰν διά τοϋ λόγου κα\

τδ ύπεραίρειν τά θαύματα ■ ώς κα\ επί της ηλιακής

άκτϊνος, τίρ μή τεθεαμένω τδ φώς άπδ πρώτης γε

νέσεως αργή κα\ άνόνητος γίνεται ή διά τών λόγων

τοΰ φωτδς ερμηνεία • οϋ γάρ έστι δυνατδν τήν τής

άκτΐνος λαμπηδόνα δι' ακοής έναυγάσαι. Ούτω κα\

επί τοΰ άληθινοΰ κα\ νοητοΰ φωτδς , ίδιων οφθαλμών

έκάστιρ χρεία , ίνα τδ κάλλος εκείνο θεάσηται, όπερ

ό μέν ίδών κατά τίνα θείαν δωρεάν τε κα'ι έπίπνοιαν

άνερμήνευτον έν τώ άπορρ'ήτω τίς συνειδήσεως έχει
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τήν ϊκπληξιν • 6 δέ μή τεδεαμένος , ουδέ γνώσεται ^ ηβηυβ οβΓϋπ» Γεπιπι ιΐαηιηυπι δρηίϊεΐ, ςυΐ1>ιΐ5 ΟΓΐια-

τήν ζημίαν ών άπεστέρηται. Πώς γάρ άν τις αύτώ

διαπεφευγδς αΰτδν άγαθδν παραστήσει: ; πώς δ' 5ν

τις ύπ' δψιν άγάγοι τδ άφραστον ; Ίδιας φωνάς ση-

μαντικάς εκείνου τοΰ κάλλους ου μεμαθήκαμεν •

υπόδειγμα τοΰ ζητουμένου έν τοις ουσιν ουκ έστιν

ουδέν έκ συγκρίσεως γε μην αύτδ δηλωΟήναι άμή-

χανον. Τις γάρ όλίγω σπινΟήρι προσεικάζει τον

ήλιον, ή [5αν£δα βραχεϊαν προς την τών άβύσσων

άπειρίαν άνθίστησιν ; "Ον γάρ Ιχει λόγον προς τάς

αβύσσους ή ολίγη σταγών , ή προς τήν μεγάλην

ακτίνα τοΰ ηλίου το μικρόν σπινθηράκιον οΰτω διά

κειται κα\ πάντα τά πάρα τών ανθρώπων ώς καλά

θαυμαζόμενα πρδς εκείνο το κάλλος , δ περ\ τδ πρώ

τον άγαθδν κα\ τδ έπέκεινα παντός άγαΟοΰ Οεωρεΐ-

Ιιΐ5 651. (}ιιοηιούο οιιϊηι ίΙΗ ςιιίδα,ιιηηι Ιιοηιιηι

εχρΟΙΙΟΓΟί, 0,110(1 »|) Ομίδ 8011811 ΓθΓΐ1£[Ίΐ? 0,113 Γ3-

Ιΐοηο Γοιιι οΐ) οι-ιιΐηβ ροηεπΊ, ςιιηι βαΐ) ακρβοΐιιιΐϊ

.,οη οηιΙίΙ? ιΐ05 ρΓοριί» νειΊ)3, α,ιι»! ΠΙϊιΐδ ριιίεηη-

Ιικίίιπδ Βρβοϊοιη δί|»ιιίΓιοαι•βηΙ, ιιοιι (Ιίιΐίηηιιΐδ ; ηοη

υΙΙιιηι ε]ιΐδ, ιΐβ ο,ιιο ο,ιΐίϊΠΐιΐΓ, βχδΐιιΐ εχοπιρίιιιη :

εηιυρ.ΊΓϋΐίουε νιΊο ;ιΓιι|ΐι;ι Ιιοο ιρδίιηι ί11ιΐδΐΓ3ΐ-ί (ΓιΓ-

Ιίοϊΐβ δβηο 081. Οιιίδ εηϊιη ρβι-νβε δοίηΓιΙΙιιΙίβ δοΐεπι

(ΌΐιιρηΓίΐΐ, ηιιΐ ρατναιη δΐίΐΐαηι οιιηι ϊιηιηειΐδ3 3(|ΐΐ3-

πιιη νοΓβ^ϊηβ ουηΓειΙ? ηυΙΙηιη εηίηι οοιηραΓαΐϊο-

ιιεηι ΙιβΙιεί ηεη,ιιβ οιιτι νοΓ3£ίη6 ςιιΐΐα, ηεςιιε ειιηι

ΒοΙίδ Γβιΐϋβ ηιίηΐιη» εοϊηΐΊΠα. ΚοιΙιίιι ιηοιίο 8β 1κ<-

1»•ιιΐ οιηιιίη, <[ΐι;νιιι ΐϋ[ ιιο Ιιοιηίηοδ Ι3ηςΐι3ΐη ριιΐίΐιι»

8(1ιηίΓ3ΐιΐιΐΓ, εοιηρ:ΐΓ3ΐίοη6 Γαείβ ειιιη εο φΐοο! οιηιιε

ται. Τίς ουν έπίνοια τδ μέγεθος τής ζημίας τώ πα- η, ριιΐοΐιπιιιι ηΐφιε ϋοηιιιιι βχεειίίΐ. Ιΐαο,υο ηιιχ ιιιοη-

θόντι τήν ζημίαν ταύτην ένδίίξεται ; Καλώς μοι

δοκεΐ δ μέγας ΛαβΊδ τήν άμη/ανίαν ένδεδεϊχθαι ταύ

την δς επειδή ποτέ δυνάμει τοΰ Πνεύματος ύψοιθεϊς

τήν διάνοιαν , καΐ οΤον έκβάς αϋτδς έαυτδν , είδεν

εκείνο τδ άμήχανον κα\ άπερινόητον κάλλος έν τή

μακαρία έκστάτει (είδε δέ πάντως ώς άνΟρώπω γε

δυνατδν ϊδεΐν , έςω τών τής ααρν,Ις προκαλυμμάτων

γενόμενος , κα\ είσελθών διά μόνης διανοίας εις τήν

τών ασωμάτων κα\ νοητών Οεωρίαν) • επειδή τι κα'ι

είπεΐν άξιον τοΰ δφΟέντος έπεπόθησεν , έκείνην έξ-

εβόησε τή^ φωνήν , ήν πάντες άδουσιν, οτι Πάς άν

θρωπος φεΰσττις ■ τοΰτο δέ έστιν, ώς γε δ έμδς λό

γος , ότι πας άνθρωπος φωνή έπιτρέπο)ν τήν τοΰ

άφράστου φωτδς έρμηνείαν , δντως ψεύστης εστίν

Ιίβ νίί εδί, υΐ ει, ψιί Ιιοε ιΐιιηιηο βΙΙίείΙιΐΓ, ί'ΙιιιΙ

ϊρΒίιηι (Ι(Ίηοη<>ΐΐ'εΐ ? Κεοΐο ιιιίΐιί ηιιίάειιι Ιιβηο ιϋΐίί-

ειιΐΐϋΐοηι 8ΙΙΙΙ1ΙΠ118 ϊΙΙε 1>:ινίι1 (Ιεηιοιΐ8ΐΓ388ΐ νίϋε-

Ιιιγ : ςιιί 8ρΪΓΪ(Η8 νϊ αΐϊηααηϋη πιεηΐε εΐβΐυδ, (ΐϋ.ι-

βίηυε 6\ΙΓ3 6β ρο-.ίι ιΐϋ , ευιηφιε ίη Ικήπι ιΙ1;ι

ηιεηιΪ8 βίβΐίβηβ 68801, ριιΐοΐιΐ'ϊΐιιιΐϊηειη ΐΙΙηιη ιΙΊΙΙί-

εϊίειη, ηυ»». ηοη ιηεηΐε εοηιρΓεΙιεηιΓιΙιΐΓ, ίρδο νΐ<ϋ1.

ιιΐ ΙιυιυίηΊ κβΐιειη ροίεβΐ εοηΐϊιι§βΓ6, εοι•ροΓΪ8 νείιιΐ

0X111118 ίηνυΐιιοπδ, 8θΐ3 ηιεηΐβ ,ιιιίιηο μιι; <υηι 3(1

ιΐ'ππη, (]ΐι;ο οοιροΐ'ε νβοηηΐ, ηιεηΐεηιιε δοΐιιιη ΐη-

ΐιΊΐίζίπιΐιιΐ' , εοηΐεηιρΐ3ΐ'ιοηεηι 80 οοηΓεποΙ, ηιιο-

ηίαιη αΐίηιιϊιΐ άϊοοΓΟ ευρίθΓ3ΐ οο (Ιίξΐιιιιη, (]υοά η

86 οοιίίρβεΐιπη 8Γ31, ο]ιΐ8ΐηοι1ϊ νεΓϋυιη ρΐ'οΐιιϋΐ, ηιιοιΐ

νιιΙ^ο (Γιοι δο'οΐ : « Οηιηϊδ Ιιοηιο ηιοηιΐβχ1**: ι Ιιοο

ύχΐ τφ μισεΐν αυτήν , άλλα τώ άσΟενεΐν περί τήν Ο οβί, ιιΐ ηιε» ΓογΙ ορίηΐο, Ιιοιηο Οιΐιηίδ, ςιιΐ ϊηβίΓί»1>ί[Ϊ3

Ιιιιιιϊηϊδ ΊηΐίΊ-ρι-οΐίΐΐίοικΊΐι 86Γιώοιιϊ ρεΓηιϊΚΗ, Ιιικ

081 Γβ νβΓ3 ΓβΙδηδ : ηοη ηιι'ιβ ν8Γΐΐ3ΐοιη ούίΐ, 80(1

ΐ|ΐκιιη;π)ΐ 3(1 ο]ιΐ8 ηιιοιΐ ηιοηΐε οοιηρί'εΙιβηϋϊΙυΓ,

ΐ'χρ1ίε;ιΐϊοηρηι ιηΓίΓηιυδ εδί. Γιιίεΐιΐ'ϊΐϋΐΐϊιιοηι ειιίιη,

ςιΐ3ϊ βειίδίυιΐδ ρβΓΟΪρΐΙιΐΓ, ςιιχνε ϊιι ΙβιτΊδ ίη ηοβίΓ»

1ΐ30 νϊΐ3 εεπιϊΙιΐΓ, δίνε ίΐΐβ δίΐ Ίη Γθ1)ΐΐ8 ϊιΐίηίικίδ,

δίνε ίη οοΓροπυϋδ αηϊηιηΐϊβ, υοηο ηΐίςιιο οοΙΟΓβ

βχοο^ϊΐ3ΐ3, νϊδ δεη8*ιοηι ηοδΙι•οπιηι ρεΓ δβ δ»Γΐ5

Οδΐ, ϊιι ϊ Ι Ιη μι ηθ8 3δρίεΪ3ηιιΐδ, αιΙιηΪΓεηιυΓ, (Ιβιηοη-

δίΓΟΠΚΙδ 31ΊΪ8, 30 86ΓΙ110116, Ι|ΙΙ38Ϊ 111 ΐ3ΐ)θ!ΐ3 0,113-

^ηιιι είι 1ιιι]ιΐ8 ριιΙοηΓίΙιιιΙίιιίδ εχρΓεδδ3 8ρ%•ίοδ, ηο-

Ιηιη ίΙΙηηι οϊεΙΟΓΪδ ί3εί3πιυδ ; ποί]ΐιο ειιίηι ο]»δ

εχοιηρΐ3Γ ϊιιίοΙΙί^ΐ'ΐπκιιη Γη^Ίΐ : ιμιο ιηοίΐο ΟεΙ, μι

οΐ) οειιΐοδ ΐ'Ρΐιι ροη3ΐ θΓ3ΐϊο, ηιιχ ηιιίΐαηι (Ιβδεί'ί-

ηεηιΐί βγΙοπι εοπιρβί'ϊΐ, ηοη (ΙϊοεηΊΊ οοίοιτιη, ηοη

ίίςιίΓαπι, ηοη ιιΐ3§ηί(υ(1ϊηειη, ηοιι ίηΐΡβΓΪΐηΐεηι Γογ-

ηΐ3ί, ηεηιιε υΙΚίδ ρΐ3ΐιε ϊιΐ 8εηεΓΪ8 ηιΐ2Λ5 1ΐ3ΐ>εΐ?

ηιιοά οηϊηι η1> οηιη'ι ρβΓίη οΙΐδειίΓΐιιιι 081, ιιοηιιβ

υΙΙ» ίοπηβ οχρΓεδδΐιηι, ηιιοιίνβ αϊ) ο:ηιιί ιΐίη^ιιίΐιι-

(ΙΊιιο 3ΐίεηιιιιι, 1οιι«ειριε 3ϋ 1ιΪ5 οηιηϊΐιιΐδ ροδϊΐυιη

εβί, ηπχ εοΓροΐ'ΐδ 8εηδίΙ>ιΐδ οεπ!ΐιηΐιΐΓ, ίϋ (|(ΐο

ηιοιίο α1ΐ(|ΐιΐ5 εο^ηίΐιιιη εχ ϋ^ΓεΙϋΐδ ΙιβυοΓεΙ, ιριχ

δοΐο δεηβϋ εοηιρΓ6ΐιεηιΛιιΑ«Γ? Νοη ρΓορΙει•63 13-

ηιβη 1ιιι]ιΐδ εοζηϊιίοηίδ, ευρίά'ϊοιίδηυϋ ιιοβ ερειη

οΌροηοτβ (ΙοΙ)0ΐηιΐ5, (]ΐιοηΪ3ΐη 3ΐΐϊθΓ οη βρραΓΟί,

ςιιηηι ιιΐ ηιεηΐε εοηιρΓοΙιοηάϊ ρο5δ'ιΙ ; δευ", ςπο πιϊ-

τοΰ νοηΟέντος παράστασιν. Τδ μέν γάρ αίσθητδν κάλ

λος, όσον κάτω περ\ τδν ήμέτερον αναστρέφεται βίον,

είτε έν άψύχοις ϋλαις , είτε καΐ έν σώμασιν έμψύχοις

διά τίνος εϋχροίας έμφανταζόμενον, αυτάρκης ημών

ή κατά τήν αίσΟησιν δύναμις κα\ θαυμάσαι, κα\ άπο-

δέξασΟαι, κα\ γνώριμον έτέρω ποιήσαι, διά τής τών

λόγων γραφής ώσ^ερ έν εΐκόνι τιΆ τώ λόγψ τοΰ

τοιούτου κάλλους εγγραφόμενου • ου δέ τδ άρχέτυπον

κάλλος διαφεύγει τήν κατανόησιν , πώς άν ό λόγος

ύπ' δψιν άγάγοι, ούδεμίαν μηχανήν έξευρ!σκο)ν υπο

γραφής , ού χροιάν έχων ειπείν, οϋ σχήμα, ού μέγε

θος, ού μορ^τ\ς εύμοιρίαν, ουδέ τίνα δλω; φλυαρίαν

τοιαύτην; Τδ γάρ άειδές πάντη , καΐ άσχημάτιστον,

και πηλικότητος πάσης άλλότριον , κα\ πάντων δσα

τ:ερ\ σώμα κα\ αίσΟησιν θεωρείται, πόόίωΟεν ίδρύ-

μενον, πώς αν τις διάτων μόνη τή αϊσΟήσει κατα

λαμβανόμενων γνωρίσειεν; Οΰ μήν διά τοϋτό γε

άπογνωστέον ήμΐν τής επιθυμίας ταύτης , ότι υψη

λότερα φαίνεται τής καταλήψεως• άλλ' οσω μέγα τδ

ζητούμενον ό λόγος άπέδειξεν, τοσούτιο μάλλον ύψοΰ-

σΟαι χρή τήν διάνοιαν κα\ συνεπαίρεσΟαι τώ μεγέθει

τοΰ ζητουμένου, μή παντελώς έξω γενέσθαι τής τοΰ

άγαΟοΰ μετουσίας ■ κίνδυνος γάρ ού μικρδς, μή τώ

λίαν ϋψηλώ τε κα'ι άρ^ήτω, παντάπασι τής περί αΰ-

•τοΰ εννοίας άπολισΟήσωμεν , μηδεν'ι γνωρίμω τήν

κατανόησιν αυτών έπερείοοντες. Δει τοίνυν τής άσΟε-

Ι4*Ρϊ31. εχν, 11.

Ρατιιοι. Οκ, ΧίΥΙ. 12
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)"ιι$ οβί ΐά, ςιιοϋ ηιιχηΐητ, 60 ίΐΐίιΐδ ιιιΓιπιο πιεηΐε- Α νείας ϊνεκεν ταύτης δια ιών τη αίσΟήσει γνωρίμων

ηιιβ οΠι'ΓΓΪ, Γείψιβ ιρδίιΐδ Π)»§ηϊΐιΐ()ίηη π^ΐδ Λίφΐβ χειραγωγεϊν πρδς τ6 άόρατον την διάνοιαν. Ή δέ

ιιι«™ϊ& ιιοδ «χείΐαπ οροΠβΐ, υΐ ιιβ αΐι ϊρδ'ΐϋδ 1>οιιΐ έπίνοια γένοιτο άν ήμΐν τοιαύτη •

εοεϊβΐιιΐβ βΐίειι'ι ηοδ ρίβηβ εΐϊϊεΐαηιιιι•. Ρεπευΐιιιη εηΐηι ηοη ρβρνυιιι εδί, ηε, ειιηι ηιιΙΙίιΐδ Γβϊ εοκιιϊ-

Ιϊβηβ Ιιιι,/υδ ϊιιίεΐΐίβεηΐ'ιβπι οαρί ρο88β 3ΐΓιπιΐ3νειϊιιιιΐδ, ρι-ορίοι• πιβ^ιιαπι ^ιιηιηϋαπι οι ϊηοχρΙϊ< &1>ί-

Ιεηι ηιπβΐιϊίικίίηοιιι ηοβ ε]υδ οηιηϊηο οο^ηίΐϊοηβιη 3ηιϊΐΐ3ΐηυδ. Ηβα,ιιβ ρι-ορίεΓ Ιιβηο ΐρδβιη ϊηιοβοϊΙΙϊο-

Ιβηι, βχ Γ6ΐ)ϋδ 86Π511 οοβηΐιίδ ηιβηΐίδ νϊηι ηοβ ςυοΤΙαηιιηοίΙο 3ά ϊά ΐηάΊιεβΓβ οροΠεί, ςυοά βυο οευ-

1θ8 ηοη 03<1ϊΐ. Αίςιιε ϊιι 1ΐ30 ψΓΐιΙεηι εοηίοηιρίβΐϊοηε ηοδ ίΐα νεΓδβιιιυτ.

, Ο^ΡϋΤ XI.

(ΙηαιιαιΙιηϋίΙιιιη φιϊα ϊιι ουηώάβταΐίοηβ τβτε Ηοηίιίΐ

νεπαή ιΐεΰα.

ΟιιΊ οχίεποτεβ Ιηιιΐιιιιι Γ6δ πιιΐΐη ρειιίΐίοη εοη-

(οιιιρίαΐίοηβ 'ιηΐιιβηΐιιι•, ειιιιι Ιιοιηπιεηι, αυΐ Γβιιι

:ιΙίι|ΐι;ιιη 3δρίείιιιιΙ, (|ΐηε δρβεϊβοι αΐίςυαηι ρι•χ 86

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'.

Πώς άν τις έν περινοίφ γένοιτο τοΰ δντως καΛον.

"Ωσπερ τοίνυν οΐ μεν έπιπολαιότερον δίχα διανοίας

τα πράγματα βλέποντες, έπειδάν εΒωσιν άνθρωπον

ή όπερ αν τύχη των φαινομένων, πλέον ουδέν τοΰ όρω-

ΓβΓβΙ, ιιΐΙΓιΙ 8;ιηε βιηρίϊιΐδ εχηιιίΐΊΐηΙ, (ΐυβηι ίιΐ ςιιοά _ μένου περιεργάζονται • άρχεϊ γάρ αύτοΐ; Οεασαμέ

δΐι!) οειιΐοδ 03(111. Ναιιι αΊιηι οοιροπΝ ηιοίειιι εοη

ΙΟΙ1ΐρΐ311ΙΙΙΓ, ίίδ δϋΐίδ 0$1, 81 Ιοίιΐηΐ ΟΟΓρΟΓΪδ 00Η-

δΐϊιυΐίοηβιη εοιηρΓβΙιεηιΓίδδο 86 ρυΐεηΐ. Αι νείΌ

ηιιί ιιιεηΐβ εβί :ιπιΐ;ι ει ροΓδρίοβεΊ, δεΐειιΐίβηιπιφιε

(ΙίδοίρΙίιιΊβ ίηδίπιείιΐδ, ηοιι δοΐιιιη 83ΐίδ Ιιβυεί οοη-

Ιοπιιιι δεπδΐι ιόν, ιμιχ νιιιιΙ, ίιιΐιιεπ ; ηεψιβ ιχΊιιιν,

αυχ νίιίεηΐυι•, δπηρΙίεϊΙεΓ βεα,υίεδεϊΐ; ηεςυβ ϊιΐ

ιριοιΐ ηοη εβτηίΐυτ, ϊιι ϋδ νεηιΐδ, (μι»; ηυΐΐχ δΐιηΐ,

ιιιιιιιοΓΛΙ ; δε(Ι οιιιηειιι ειΐ3ΐιι αιπιηϊ η»ΙιΐΓ3ηι «1 ϊΐϊ—

βοιιίει• ίιινβ&Ιϊ^αΙ, οοι-ροπιιικμιο αυβίίΐηίοδ, αυχ

;ιρρηιτιιΙ, εΐ υιπνβΓβε, εΐ εϊςϋΐηΐϊιιι εοιίΝκΙετβΙ : ει

Ιιΐιπιιιι ιι η.ιιη ;ι!> βΐίειβ ρι-χείρυε ΓβΙϊοηε αΊδΙίη-

μιιιΐ : πιΐ'δΐΐδίμιε Π Ι;ιπι πι εοιιιΐϊΐυιιειη εοηειίΓδηηι ε(

εοηβρίΓηηΙί'ΐη (|ΐιεηιιΐ3ΐη εοηδεηδυηι ϊιι εοι•ροπδ

νοις τδν δγχον τοΰ σώματος , δλον νομίσαι τδν τοΰ

άνθρωπου λόγον χατειληφέναι ■ δ δε διορατιχδς την

ψυχήν, καΐ πεπαιδευμένος μη μόνοις όφθαλμοϊς έπι-

τρέπει[ν] την των δντων έπίσχεψιν, ού μέχρι τών φαι

νομένων στήσεται , ουδέ το μη βλεπδμενον έν τοίς

μη ου σι λογίζεται, άλλα κα\ ψυχής φύσιν περινοεΐ,

χαΐ τάς τω σώματι έμφυομένας ποιότητας, χα\ κοινή"

χα\ χαθ' έαυτάς επισκέπτεται• ιδία τε γάρ αυτών

έκάστην χωρίζει τφ λόγφ, χα\ πάλιν την κοινήν αυ

τών συνδρομήν τε χολ σύμπνοιαν περί την τοΰ υπο

κειμένου σύστασιν θεωρεϊ• οϋτως οΰν καΐ έν τη" τοΰ

χαλοΰ ζητήσει, 4 μέν ατελή; τήν διάνοιαν, έπειδάν

Γδη τι πράγμα ψ κάλλους τινδς περικέχυται φαν

τασία, αύτδ εκείνο καλόν είναι τη έαυτοϋ φύσει οίή-

εοιιδίίΐιιΐίοιιε ιοιιΙειίιρΙβΙυΓ. ΙνκΙοιη ΐβΐΙιΐΓ Γ3ΐίο 651 (] σεται, όπερ άν τήν αίσΟησιν αύτοΰ δι' ηδονής έπισπά-

{ιι Ιιιιμίδ Ιιοιιΐ'δΙί ριιΐϋΐινίιμιβ ϊικίϊ^αΐίυιιβ. ΟιΓι ειιίιιι

•ιιιειιΐε ιιιϊιιυδ ρειΓβεΐ3 εβί, ευιιι βϋηιι'κΐ εεΓΠΪΙ,

ηιιοιΙ βρεείειη ρυΙεΙιΓιΐυϋίηϊβ 3ϋηιι»ιιι ρΓΧ δε Γι.τΐ,

ϋΙικΙ ίρδίιιη ριιΙιΊιιίίιι ίΐια η:ιΐιιι•;ι οδδβ ορϊιιηΙιίΙυΓ,

ιριοιΐ νοίιιρίιιΐε ηιιαιίαιη εμίδ δειίδΐΐδ ΐΟεεειΊΐ : ηΐ•

Ιιίίςιιε ρπείει• ειιιιι ι-εηυίΐ'ίΐ. 5ε(1 ψπ ϊιιίε^επ'ίιιιο

εδί ηιπιιιί δειιβυ ε]υδΐΐ)0(1ίηυε Γ6δ ίιΐδρΐεεΓβ ροιεδί,

ίο ηΐ3ΐεΐ'Ϊ3ΐη ΓεΓιιιςιιβιΐδ 'ριιΐοΐιπ Γογιιιιβ 8ΐιΙ)]εεΐ3ΐιι,

εο, ιρκκΐ οειιΓι* ιίί ηίΐιιι , ςυαβ'ι Γιιηιίαιιιεπίο βΐίςιιο,

ιιΙεΙιΐΓ :ηΙ ίΙΙιιΐδ ριιΙεΙίΓΪΙιιάίηΐδ εοιιίεηιρίβΐϊοηεηι,

(ΐιιοιΐ ιιιειιΐβ εοιιιρΓοΙιεηαΊΐυΓ, ειι]υδ εοηιπιυηϊοηβ

(Ίΐιιι ιεϋιρπ Ιιοιιεδΐ3 ριι1εΙΐΓ3(]ΐιβ δυιιΙ, Ιιιιη ιΊίηιιι

Ιι31)οιΙιιγ. Μϋιΐ νβΓο (ΓιΐΐΐείΙε νίϋεΐιιτ, εαιη ρΐβπηυβ

οΙιΙιινιι ιιιειιΐίδ 36Ϊ6 χίιιΐ, εοδ, ηιιί δεΓΠΙΟΙΙβ ΙΙΚΙΙι'-

σηται, κα\ ουδέν υπέρ τοΰτο πλέον περιεργάζεται. Ό

δέ κεκαΟαρμένος τδν της ψυχής δφθαλμδν, κα\ δυνα-

τδς τα τοιαύτα βλέπειν, χαίρειν έάσας τήν ΰλην τήν

ΰποβεβλημένην τη τοΰ καλού ιδέα, οίον ύποβάθρ*

τινι τώ δρωμένω χρήσεται, προς τήν τοΰ νοητού κάλ

λους Οεωρίαν, ου κατά μετουσίαν τά &λλα καλά γί

νεται τε κα\ ονομάζεται. Δοκεϊ δέ μοι χαλεπδν είναι,

τών πλείστων τή τοιαύτη παχύτητι της διανοίας συ-

ζώντοίν, τό διατεμίντας τφ λδγψ και χωρίσαντας τήν

ΰλην άπδ τοΰ έπιθεωρουμένου κάλλους, αυτήν έφ'

εαυτής τού καλού τήν φύσιν κατανοήσαι. ΚαΙ εΓ τις

ακριβώς έθέλοι τήν αίτίαν σκοπεΐν τών πεπλανημέ

νων κα\ μοχθηρών υπολήψεων, οΰκ άν μοι δοκεϊ άλλην

εύρε?ν, ή τδ μή ακριβώς ημών γεγυμνάσΟαι τά τής

ΓΪ3ΐη (ΙίδμιιιςυιιΙ, εΐ 3 ριιίεΐιΐ'ίΐυιΐίιιε ΐΐΐα δβεεΓηυηΙ, Ο ψυχής αισθητήρια πρδς τήν τοΰ καλού κα1. μή τοιού-

()ΐι:ι: 3δρίείΐυΐ', ρθ>δβ ί|ΐυ:ιιιι ρι-Γ 86 ριιΙιΊΐΓίΙιιιΙίιιίδ

ιι;ιΙιπ:ιιιι 60^11113111 1ι;ι1ι«ίί:. Αο δι ςυίδ ιιιιιΚίιίιιιι

ορϊιιίοιιυιιι ιίί εΓΓΟΓεηυε νεί'δΐιιιΐϊιιιιι ε.ιιΐ8.ιηι ικτιι-

Γαίε ρεΓδρϊεβΓβ νβϋΐ, ιιοη :ιΙί;ιιιι δβιιε ειιιιι ίηνε-

ιιϊγο 3ΐΊ)ίΐΓ0Γ, ιιίδί (|ΐιοιΙ ηοιι :κ-(Ίΐι•;ιΐι: ηοδ Ιιοδ

ηοδίΓΪ .ιιιϊηιί νοιινιι5 ϊιι Ιιοε εχΟΓειιίηιιΐΝ, υΐ Ιιοηε-

δΐυιη ρυΐεΐιηιιιινε »1ι εο ίιιίεπιυδεεΓεηιιΐδ, αυοιΐ

ηεςιιβ Ιιοηεδίυιη, ιιεςιιε ββηε ριιίεηηιπι εβί. ί)ιιιιιιι-

(ΐΙιπΊΐι οιιιη 31) Ιιοε δΐιιαΊο, ο,ιιοιΐ ΐη \ει•ο Ιοιιο

εοιίδίδΐίΐ, 86 ;ι1)ΐ!ιΐΜΊ'ίιιΐ Ιιοιηίηεδ, ρηι ■ιϊιιι ϊιι εβπιϊβ

3ΐηηπ:ιιι οΌ1»ρ8Ϊ μιιιΙ, ρππίιιι ϊιι ίιι;\ιιϊιπηΙ;ιπι ρε-

ειιιιϊ.ΐΓυιη νϊηι ειιρΐ(1Ί(3ΐίΙ>υδ ρΓοΙιιρδί ϊιιεϊϋεπιηι :

ρΐεηηυβ νιτο ΐη Ιιοηοηϋιΐδ, ίη ςΙοΓϊΐβ δρΙεηοΌΓε,

ϊ.ί ορίΐυδ ει ροΐοηΐϊβ Ιιοηεδίυιη ροδίιειε ; ηοηηιιΙΙί

του διάχρισιν. Διά τούτο άποστάντες οί άνθρωποι τής

περί τδ δντως άγαθδν σπουδής , οί μέν εις Ερωτα

σαρκών κατωλίσΟησαν, οί δέ έπ\ τήν άψυχον τών

χρημάτων ΰλην ταΐς έπιΟυμίαις Ιρεψαν άλλοι έν χι-

μαΐς και δίξαις χα\ δυναστείαις τδ χαλδν ώρίσαντο'

είσ\ δέ τίνες οι περ\ τέχνας κα\ έπιστήμας έπτοήΟη-

σαν οί δέ άνδραποδωδέστεροι τούτων, λαιμδν κα\

γαστέρα τοΰ αγαθού ποιούνται κριτήρια. Οί δέ άπο-

στάντες τών υλικών νοημάτων, κα'ι τών περ'ι τά φαι

νόμενα προσπαθειών, άνεζήτουν τήν άπλήν τε και

άϋλον κα\ άσχημάτιστον τοΰ καλοΰ φύσιν, ούκ άν

περί τήν αϊρεσιν τών επιθυμητών έπλανήΟησαν, οΰδ*

άν τοσούτον ΰπδ τής τοιαύτης άπατης παρηνέχθησαν,

ώς μηδέ τδ πρίσκαιρον τής έν τούτοις ηδονής βλέ
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ποντας, πρδς τήν ύπεροψίαν των τοιούτων όδηγη- Α βοίβηι 8υηΙ, ςυί ΐη απΐιιηι ΒΟΐεηΙίαπιπιο,υε άϊίοϊ-

βηνοι. ρΐίηίδ ϋΐιιριιι-ι: ηιιοιίηιιι 30εεΙί ΙεηεηΙυΓ : ηιιί νείΌ

δυηΐ ΙΓΐ8 3ΐ)]εεΙίοτ6δ νί1ίοτε8η;υβ, Ιιϊ ί γι (»\ά, αο νεηίΓε μίΙγπι ΙιοηεδΙί οοΐΐοοαηΐ. Υεπιηι ο,υί 2 γο1)ιια

5ΐιΙ» δειίδυηι ε3(1εηΐίΙ>ιΐ8, εΐ ;ι1) αηίιιιί βΟεείίοηίΙηΐδ ;ιι1 εα$ π•» ρΓορεηδίδ, ςυχ δρεείεηι :ι1ίι|ΐκιιιι ρπυ-

ΙιβηΙ, 8886 βίκΐύχεηηΐ, Ιιί δίηιρίίεειη ίρδίυβ ΙιοηεδΙί ίη(].ΐ£;ΐΓΐπιΙ ικιΐιιπιηι , ου» πιηΐεηχ εχρεΓΒ 681,

ηιιΙΙηφιο Γι^ιιι-;» εχρπιηίΐυι-; ηεπηβ ίη (ΙεΙί^βικϋβ ϋδ βηειταηιηΐ, ςιιχ ηιαχίιηο ορί'ΐΙιίΓι» δυηΐ; ηεςιιο

ε]ιΐ8ΐηοϋί δΐιηΐ ειτοπίιιΐδ ίΐ:ι εΪΓευιηνεηΙϊ, ιιί ηεο,ιιβ ρεΓβρεεΙα νοίυρί-ιΐίδ, ςυχ ίη ϋδ β&ι, ΙηονίίαΙε, 3(1

φΐΒΐιιοιΠ Γοπιηι ιΙεδρίείεηΐίβιιι ιΙβιΙικΊί νβιιεπηί.

Ούχοΰν αυτή αν γένοιτο ήμΐν όδδς εις την τοΰ κα-

λοϋ εύρεσιν άγουσα, τδ πάντα τα άλλα, δσα τα; επι

θυμίας των ανθρώπων έφέλχεται, χαλά είναι νομιζό-

μενα, χαι διά τούτο σπουδής τίνος χα\ αποδοχής

άξιούμενα, ταύτα υπερβαίνοντας ώς ταπεινά τε χα\

πρόσκαιρα, μηδεν*ι τούτων προσαναλίσκειν τήν έπι-

Ουμητικήν ημών δύναμιν, μήτε μήν άργήν χα\ άχί-

νητον έν έαυτοϊς κατακλείσαντας έχειν, άλλ'έκχαθά-

ράντας αυτήν άπδ τής τών ταπεινών προσπάθειας,

έχει άνάγειν, δπου ούχ έφιχνείται ή αΓσθησις• ώς μήτε

ουρανού [άνθρωποι-] κάλλος θαυμάσαι, μήτε φωστήρος

αύγάς, μήτε άλλο τι τών φαινομένων καλών άλλα

διά τοΰ πάσι τούτοις έπιθεωρουμένου χάλλους χειρ-

αγωγεϊσθαι πρδς τήν εκείνου τοΰ κάλλους έπιθυμίαν,

ί,ς κα\ ο! ούρανο\ διηγούνται τήν δόξαν, καΐ στερέω

μα», χαι πάσα ή κτίσις αναγγέλλει τήν γνώσιν. Ούτω

γάρ ανιούσα ή ψυχή, χα\ πάν τδ καταλαμβανόμενον

ώς; μικρότερον τοΰ ζητουμένου καταλιμπάνουσα, γέ

νοιτο άν εν περινοία τής μεγαλοπρέπειας εκείνης,

τής υπεράνω τών ουρανών επηρμένης. 'Αλλά πώς

άν τις τών υψηλών έφίκοιτο , περί τά ταπεινά τήν

σπουδήν έχων ; πώς δ' άν τις πρδς τδν ούρανδν άνα- _

πτείη, μή πτερωθε\ς τώ οϋρανίω πτερφ , καΐ άνω-

φερής κα\ μετέωρος διά τής υψηλής πολιτείας γενό

μενος ; Τί; δε ούτως έξω τών ευαγγελικών μυστη

ρίων εστίν, ώς άγνοείν ότι Ιν δχημα τη άνθρωπίντ)

ψυχή τής έπ\ τους ουρανούς πορείας έστ\, τδ τψ εΓδει

τή<ς καταπτάσης περιστεράς έαυτδν δμοιώσαι, ής τάς

πτέρυγας γενέσθαι αΰτψ κα\ Δαβίδ δ προφήτης έπό-

θησεν ; Ούτω γάρ έν αίνίγματι τήν τοΰ Πνεύματος

δύναμιν τή Γραφή σύνηθες όνομάζειν είτε διότι χο

λής έστιν άμοιρον τούτο τδ δρνεον, ή δτι δυσωδίας

έχθρδν, καθώς φασιν οί τά τοιαύτα παρατηρήσαντες.

Οΰαοΰν δ πάσης πικρίας κα\ σαρκικής δυσωδίας έαυ-

τδν άποστήσας, κα\ πάντων τών ταπεινών τε κα\ χα-

μαιζήλων ύπεραρθε\ς, μάλλον δε παντδς τοΰ κόσμου

Ηχο ίς'ιΐιΐΓ ηο1)ίδ ηυϊϋεηι νια ε$(, ηυβ ,ήΙ ίρδΐιιβ

ΙιοηεδΙί ϊηνεηΐίοηειιι ιΙυείιηιΐΓ, ιιί εχΐε» υιηηίιι,

αυίυιΐδ Ιιοιιιΐιιιιιιι (ΓαΙιιιηΙιΐΓ ειιρίιΐίοΐεδ , α,ιιχνβ

ήυηβδία ριιΐ;ιιιΐιιΐ', 63 (ίιιιι ρΓυ ιιίΐιίΐο Ιιαίιεηιηιΐδ,

(μιηίί 1 1 1 1 1 1 1 ί 1 ί α δίηΐ, 3ά Ιειηρυδφιβ ιικιηοηηΐ, ηυΐ-

Ιιιηι ίη 1ιί8 βηηε 3ρρεΐίΙίοηί8 ηοδίΓχ νίιιι ηοβ εοη-

8ΐπιι:ιιιιυ8 ; ηεηυε (αιηεη, ιιί, ευιιι ίη ηο1>ί8 ίρβίβ

Β 03ω εοηο1ιΐ86Γίηΐϋ8, οΐίθ33ΐη, ηΐ) οηιηί(|ΐιε β^Γία-

Ιίοηε νβοιαηι Ιιαυεαηιυ», δβ<] εαηι ;>Ιι οιηπί ΓβΓααι

νίΐίιιιη 3ΐ)]ι;ι:ΐ;ιπιιηι•ιιιε ειιρίϋίΐίΐΐβ ηοβ ίΙΙβιη 1Ϊ06Γ3-

νοΓίιηιΐϋ, εο ρΐϊηε ΓεΙ'ΐΜ-αιηιΐί οροΓίεΐ, ςιιο 8εη$υ3

ίρ8β ροΓνεηΪΓβ ηοη ροίεβΐ, ίι» υΐ ηεηιιβ οοβίί ραΐ-

είιΐ'ίΐιιιΓιηϋΐη, ηεΐ]υβ Ιυιιιίιιιιιη Γβιΐίοβ, ηεφίβ γοϊ

εχΐεΓ38 αιΙιηίι-εΙιΐΓ αε 8ΐΐ3ρίοΪ3ΐ, ςπχ ;ι1ίι|ΐι;ιιιι ριχ-

Ι)03.ιιΙ ριιΐοΐιπ 8ροείεηι. Αι εχ ίρβα, ςιιχ ίη ηίβ

οιηηίΙ)ΐΐ8 3ρεεΐ3ΐιΐΓ, ρυΙιΊιπίιηΙίικ: βηίιηιιβ ηο8ΐεΓ αιΙ

ρηΚ ΙιιΊ ίΐΐίιΐδ ευρίϋίΐηίειη ϋιιεαίιιΐ' οροΓίει, ο;ι]ιΐ8

ςΙοι-Ϊ3.ιιι εΐ εοβίί ει ΓίΓηοιηεηιιπη οηαη-αηΐ, οιιιηίκ-

([ΐιβ ιί'(';ιΙιιγ:ι εο§ηίιίοιιειη γ]μ8 βηηηηιίβΐ. Ουιη

εηίιη βηίιηυβ βίο ββοεηάβΓϋ, 1 1 ςιιίιίςιιίά εοιιψΓε-

Ιιεηβυπι 8ΪΙ, νείυΐ ΐιιίβΓίυδ εο ψιικΙ ίηιμιΪΓίΙ ιοί ϊ -

(]«6ΐίι, ΐαηι ίη ίΐΐίυβ Π)3]εδΐ3ΐί8, ςυχ βιιρΓα οοβ1ο8

ϊβ εχΐυΐίΐ, εοηίειηρίαιίοηε νοΓδίΐυίΙϋΓ. δει! ηιιο τα-

Ιίοηε Ιίι.α, υΐ ςυί ι-εππη Ιιυιηίϋυηι ίίικίιο ΐειιεΙυΓ,

Γ68 8υ1)1ίηΐ68 ιίίνίηβδίιυε ΒδδεαιιηΙυΓ ? ςοονε ιηοιίο

0ΙΓ03 0(Εΐυιη ρεΓνοΙβΓεΙ Ϊ8, ςυί ηοη ηΐίδ οαϊΙεδΙί1)ϋ5

8υυΐ3ΐιΐ8, ηε(]υε δηοΐίιηία ρειίΐ, ηεΐ|υε εχ δυΐιΐίηιί

ΐ|ΐιοιΙ;ιιιι ίηδίϋυΐο εοείεδίίβ εοηΙϋΐηρΐ3(ιΐΓ? Οπίϋ ίο

31) Εναηςεΐίϊ ιηχβίεπίδ βνεΓβυβ εβί, ςιυ" ίβηοΓεί

ίίΐιιιΐ υηυιη εβδβ ίΐίηεπδ νεηίευΐιιιη, (]ΐιο ηοιηίηυηι

:ιιιίιιιιΐδ 3(1 εοείοβ νιΊιίΐιιι•, ειιιιι ςυίδ βοίΐίοβΐ δείρδίιιη

εΙΓιείΙ δίιηίίειη εοΐυηιυχ (Ιενοΐαηΐίδ, η^ιΐδ ςιιίϋεηι

ίΐΐιΐδ 8ίηί εΠΊεί δΐιιηπιυδ εΐίβηι ρΓορΙιεία ϋανίιΐ ναΐιΐε

εχρείίνϊι. 1ΐ3 εηίιη δρίπΐυβ ββηείί νίιιι ηιοβ εδί

ίη ιΐίνίηίδ ΙιίΙΙειίβ 8υ6ο1)80υΓβ βρρείΐαπ ; δίνε ςηο-

ιιίβιη βνίδ Ιιχο ΓεΙΙε οβγοΙ, βίνβ ςαίη εδί ίηίπιίο3

γεγονώς υψηλότερος έν τψ προειρημένω πτερώ, εκεί- ρ-ίβίοπ, υΐ Ιΐ'.ιιΐιιιιΐ Ιιί, αιιί Ιιχε ίρβα ίιινεδίίςβί'ΐιιιΐ.

νος εύρήσει τδν μόνον επιθυμίας άξιον, χαΐ γενήσε-

ται χα\ αίιτδς καλδς, τώ χαλώ προσπελάσας • χα\ έν

αύτώ γεγονώς, λαμπρός τε χα\ φωτοειδής έν τή μετ-

ουσία τοΰ αληθινού φωτδς καταστήσεται. "Ωσπερ γάρ

έν ν«κτ\ τάς αθρόας τοΰ αέρος εκλάμψεις, ους τίνες

διάττοντας καλούσιν αστέρας , ουδέν άλλο φασιν οί

ταύτα φιλοσοφήσαντες , ή αέρα είναι ΰπδ βίας πνευ

μάτων τινών είς τδν αίθέριον τόπον ύπερχεόμενον

λέγουσι γάρ τδν πυροειδή τούτον δλκδν, έκφλογωθέν-

τος έν τώ αίθέρι τοΰ πνεύματος , τώ οϋρανώ έγχα-

ράσσεσθαι • ώσπερ ουν δ επίγειος ούτος άήρ άν-

ωσθεΐςύπδτής βίας τοΰ πνεύματος, φωτοειξής γίνεται,

τψ καθαρώ τοΰ αιθέρος έναλλοιούμενος• ταύτη τε δή

χί\ 4 νους δ ανθρώπινος, καταλιπών τδν θολερδν τοϋ-

18 ίβϊΙϋΓ ςΐΐί 31) οιιΐιιί 30βΓΐ)ίΐ3ΐ8, 61 Ο.ίΓΠίδ Ι'εΙΟΓβ

Ιοιίββ ιεΓιιςίΙ, ηυίνε 3 γοΙμι» ΙιιιιιιίΙίΙηΐδ ΙεΓΓεηίβαυε

αΗίυδ ΓβΓίυΓ; νεί αϋ οιηιΓιηιΐδ ροΐίαδ ιοΙμιη ιηιιη-

(Ιβηίδ 8β ίΙΙίδ ίρδίδ, ηιιαδ (Ιίχίηιιΐδ, αΐίδ βυοϋυιίϋδ

ΙοΙΙίΙ, ίδ ρΓοίεείο ίηνεηίεΐ, ςυοι! ε$( δοΐυιιι βρρείί-

Ιίοηε (Ιί^ιιυιη, οιιπΐ(|υβ :κΙ ριιΐοΐιηίικίίηειιι ίρδβηι

ρΓορβ βεεεδδβΓΪΙ, ρηΙοΙιβΓ οΐϊβηι ίρ«ε εΙΙΐείβΙϋΓ,

δρΙϋη<1ίιΙιΐ3ΐ]ΐιε ίη 03, 3ε Ιυηιίηοδυδ Γαείιιβ ίη νοπ

Ιυιηίηίδ δοείείβίε εοηδίίιυείιΐΓ. υΐ εηίιη ηοοιε ίΓε-

ηιιεηΐεδ εοείί ί^ηεδ, ςιιοδ ηιίεβηΐεβ 8ΐε1ΐ33 νοεβηΐ,

ηίΐιίΐ ηϋιΐίΐ ε$δβ ϋίευηΐ Ιιί, ψιί ίη Ηοε δΐυιΐίο νκι-

831Ϊ δΐΐιιΐ, ηα3ΐη :κτοιιι ηυί δρίΐ'ίΐιιιιιιι (|ΐκιπΐ[ΐκ1:ιιιι

νί ίη χΐΐιοι-οιιιη εουΐεϋίειιιφιε ϋΐιιπι βίΐ Ιοευιιι είΙΊι-

8υ8 : ιϋευηΐ εηίιη ίιιΠαιίίίικιΐο ίη χιΙιεΓβ ίρϊηΐυ,
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ί^ιιοιιηι (ηιηο ΙηοΙιιιη γοο'ο ίηψηηιί : ιιΓ ΐβίιιΐΓ »ογ Α τον χοΛ ίλυώδη βίον, έπειδάν καθαρός γενόμενος έν

Ιιίο, <|(Γι οιιιιιοιιι Ιογιμιιι οοιηρίοοίίΐιιι•, νϊ «ρίπίικιΗ τη δυνάμει τού πνεύματος , φωτοειδής γίνηται και

ίη δΐιΐιΐΐιιιο ριιΐδΐΐί, οιιιη «ίΙΙιΟΓίδφίο ριίΓΟ βρίβικίοΐ'β έμμιχΟείη τη αληθινή κα\ υψηλή καΟαρότητι, οιαφαί-

οοιιιιιιιιΙ»Ιιΐ8 , Ιιιιιιϊιιοδαδ οχβίδΐίΐ : ίΐα Ιιοηιίιιυπι νεταί πως κα'ι αύτδς εν έχείνη , κα\ αχτίνων έμπί- Ι

ίΡοηδ, οιιηι ΙιιιΊιυΙοιιΙηηι Ιιβιιο νίΐαηι, «ο οοοιιοδβιΐι πλαται, χα\ φώς γίνεται , κατά τήν τοΰ Κυρίου ϋπό- .

οΥ,δΓΠΐίΙ, φΐοηΐβιιι δρ'ιπίιιβ νϊ ρηι ριιη οΙΓβοΙβ ΟδΙ, σχεσιν, δ; τους δικαίους λάμψειν καθ' ομοιότητα

οιπιι δΐιυΐίηιϊ ίΠο νοιοηιιο οΐ ριίΓΟ δρΙβικΙοΓβ Γοηι- τοΰ ηλίου κατεπηγγείλατο. Τούτο κα\ έπ'ι της. :

ινιίιΙ;ι, ΐη ίΠο (|ΐιοιΙ»ηιιηούο ροιΊυοοΙ, ΓβαΊοπιιιΐφίο γής δρώμεν γινόμενον έπ'ι κατόπτρου, ή ύδατος , ή

εοηΐ803ΐί<•ι>6 ϊιιιρίοΐα 081, αίφίο οχ Οοιιιϊπί ρι•ο- άλλου τινδς των άποστίλβειν διά λειότητα δυναμέ-

11118*0 Ιιιιιίθη φΐο<ΐ3ΐιιιιιθ(Ιο ι-ΙΙίΐ'ίΐιΐΓ : ρΓΟίιιίδοπιΙ νων. "Οταν γάρ τι τούτων δέξηται τήν τού ήλιοι*

οιιίιιι 18 ] ιΐ8ΐ08 ν'ίΓΟβ 3ιΙ 8θΓΐ8 δίιιιϋίΐυα'ίιιοιιι ΓβΓιιΙ- ακτίνα, χα\ άλλην άφ' εαυτών ακτίνα ποιεί- ούκ

βΠΐΙοΒ Γοΐ'ο. Αίφίο ίιΐ 'ψδΐιιιι φΐ'ιιΐοηι ίιι Ιογγϊ» (ϊοπ αν ποιήσαντα , εί δύπω τιν\ τδ καΟαρδν τε κα^

ν'ΐιΙιΊΐιιΐ8, νβΐ ίιι δροοιιΐο, νβΐ ίη «ψιΛ, νοΙ ϊη οχίο στιλπνδν τής επιφανείας άχρειωΟείη. Είτε ούν ημείς

ΓΪδ γοοιι», φΐ;ο ρΓ* ΙοιιιΓιΙΜβ πΊιιιίίκΙΊ νίιιι ΙκιυοιιΙ. άνω γενοίμεΟα, καταλιπόντες τδ περίγειον σκότος*

Οιιιιι οιι'ιιιι ΐΐδ 3ϋφΐ3 ο]ιΐ5ΐιιοι1ί ιηιΐίοδ 8θΓΐ8 οχι'ίρίΐ, έκεΐ φωτοειόεϊς γενησόμεΟα , τω άλ.ηΟινιό φωτ\ τοΰ

αΓιιι* ΠΙΓ8118 ίιι 50 πιιΐίο» Ίρ83 οΐϊίιίΐ : (|ΐιο<1 ιιΐίφίο " Χριστού έμπελάσαντες- είτε τδ φως τδ άληΟινδν τδ

ιιοιι Γ.ήΙιιιιι οβϊιΊ, 8Ϊ ριιΐίΐ ίΙΓιιΐδ ιόι ίρΙ(Ί\ιΠ(Ι:κ]ΐιο κα'ι έν τη σκοτία λάμπον κα\ μέχρις ημών καταδαίη,

διιροιίΐοίοβ δοπίϊϋΐΐδ φΐίΐιιΐδΐΐηιη 05801 ίηυΐίϋδ Γ:ι- κα'ι ημείς φώςέσόμεΟα, καθώς φησί τ.ου τοις μαΟη-

«Ι:ι. Εί^ο ιΐ()8 δίνο Ιβιτοηΐδ Γβΐίοΐίδ ΙιΊδ ΙοιιοΙιιίδ τη ταίς δ Κύριος• Εί μή τις κακίας ρύτ.οζ τη καρδίχ

δΐιΐιΐϊιιιί νίΤΜ'ΐιιιΐΓ, ίΐ'ϊ ]πιϊι ΙιιοίιΙί ρΠ'κ'Ίοιιιιιι• νοΓ3ϊ προσπεπλασμένος τήν χάριν τοΰ ημετέρου φωτδ;

ΟΙΐΓΪδΙΐ Ιιιοί »|ΐ|ΐΓορίηηιΐ3ΐιΐ6κ; δβιι Ιι»χ ίΙΙ;ι νβΓ3, άμαυρώσειε.

ςιι;ο νοΙ Ίιι ΙοιιοΙιπδ ΙιιοοΙ, ;κΙ ιιοδ (Ιοδοοικίαΐ, οιϊβιη ηθ8 Ιιιχ οιϊιιιιΐ8, ιιΐ ϋοιιιίιιιΐδ φίοιΙ.ιιη Ιοοο (ΙίδΟϊριιΙίβ

;ιι! "ίΝίδί <|ΐίΊΙιιΐ8(Ι.ιιιι ιηηΙΊΐίίο ίιιιριιιϊΐηιϊδΐ|ΐιο δοηΙΊΙιιΐδ ρπιρίυδ οοπΓι κάιιιοΐίδ, Ιιιηιϊιιίδ ιιο3ΐι•ϊ οΐΐδοιι-

ΓαΙίίΙΐΙΓ 8ΜΙΪ3.

Αΐηιιι: ΓοπιΐδδΟ ()ιιΪ(Ιομι Ικοο ηιι;Β ίη οχοηιρϋβ Τάχα τοίνυν ημάς ήρέμ* δια των υποδειγμάτων

οοηδ'ΐδΐίΐ «ΓηΙίαδοηβίιιι οο ηιι« ΒιΙιΙιιχίΙ, ιιΐ ριιίοιιιιίδ δ λδγος προ^ήγαγε τη έπινοία τής πρδς τδ κρεϊττον

ιιοδ ίιι ί'Ι οοιιιιιιιιΐ3ΐιΐ:ιι ίτί, ηιιοι! ιιιοΐίιΐδ 081 : άΰ- ημών αλλοιώσεως • κα\ έδείχΟη μή δυνατδν έτέρως

ηιοιΐ8ΐΐ"ΐΙ<ιιιΐ(]ΐιο 081, ηοιι :\ΙίΙοΓ Γιοΐ'ϊ ροδδβ, ιιΐ ιιιιϊ- είναι συναφΟήναι τήν ψυχήν τω άγΟάρτω Θεώ, μή

ίιι ιΐ5 οιιιιι ίιιιιιιοΓίαΙί ίηοοιτιιρίοηιιβ Οοο ]ιιιιγΙιι5 δίΐ, κα\ αυτήν ώς οΐδν τε καΟαρΙν γενομένην διά τής

ιιίδί ϊρδο, φΐ3ΐ)1ιιιη Πογϊ ροίοδί, ϊιιΙ^ι-ίΐΗΐϊδ, 038ΐί-' αφθαρσίας• ώς δν διά τοΰ δμοίου καταλάβη τδ όμοιον,

ΙίΐΓίδα,ϋΐ! ρποδίιΐίο' ριιπίδ, ηΐίΐικ: ίικοΓίιιρίιΐδ ΙίιιΙ, ιιΐ οϊονε'ι κάτοπτρον τή καΟαρίτητι τοΰ θεοΰ έαυτήν ύπο•

Ιιιιο δπιιίΐίΐυιΐίηο ίιΙ, ηηοιΙ δϊιιιϋο ο«1, ΒρρπΊκΊΐιΙιιΙ; θεϊσαν ώστε κατά μετοχήν κα\ έμφάνειαν τοΰ πρω-

Ι3ΐιηιΐ3ΐιι βΐίηιιο δροοιιΐο αι1ΙιίΙ>ϊιο Ι)οί ριΐΓΪΟΙϊ δθ τοτύπου κάλλους κα'ι τδ έν αύτη μορφωΟήναι. Εί δέ

ϊρδο Εΐι1)]ίοϊθϊΐδ, ηιι»3 ριιΐοΐιπίιιιϋηίβ ίρδίιιβ οχοιη- τις τοιούτος έστιν, οίος ήδη πάντα καταλιπείν τά άν-

ρ1;ΐΓΐ δίΐιί ιΙοιιιοιίδΙτ.Ίΐο, 3ιΙ ίΙΓιιΐδ δϊιιιίΙίΐιιιΙΊιιβιιι, Ορώπινα, είτε σώματα, είτε χρήματα , είτε τά έν

Γογπιβιιι δΐιπιιι βχρπιικιΐ. 8ϊιι ηυίοιιι ηιιί>ίρί:ιιιι ΙαΙίδ έπιστήμαις ή τέχναις επιτηδεύματα , ή κα'ι οσα έν

ΟδΙ, ηιιί η^νοΓίΙ 1ι;υο Ιπιηκιιι.Ί (ΙοδοΓοιε, ηιιΐ οογ- ΕΟεσι κα\ νδμοις δεξιά θεωρείται (περ\ τά τοιαύτα

ροΓ3, :γ,ιι ρβοιιηϊ»δ, «ιιΐ δθίοιι[ί:ιπιηι, ιΐΓΐϊιιιικιιιβ γάρ ή πλάνη τής τοΰ καλού κατανοήσεως, έν οΤς ή

βΙικΓιη, ηιιί ([ΠίΕΟΐιηα,ιιε ιιιοπυιΐδ Ιο^ίΙιιΐδιιιιο ργλ- αίσΟησις κριτήριον γίνεται), δ τοιούτος πρδς εκείνο

οΐ3ΐ•3 ριιΐηιιΙϋΓ, φιοηίβιιι ίη Ιιίδ Γοΐιιιβ, φΐίίπιηι μδνον ερωτικώς τε καΐ έπιΟυμητικώς Ιξει, δ ούχ έτί-

δοιίδΐΐδ ]ικ1βχ εεΐ, (Ιο Ιιοιιοδίο ορίιιϊηιιϊδ οιγογ ν«Γ- ρωθεν Ιχει τδ χαλίιν εΐναι, ουδέ ποτέ, ή πρδς τι τοιοΰ-

δβΙιΐΓ; Ιιίο ρΓοΓοοΙο 01 βιιιογο, οΐ οιιρίιΐίΐιιΐβ .1(1 ί1• τίν έστιν άλλα ές εαυτού κα'ι δι' εαυτού καλόν, καΐ

ΙιμΙ ίρδίιιιι δοΐιιηι Ιιοηθ8ΐιιηι, ριιΐοΐιηΐηινβ ΙγϊΙιοΙιιγ, έν έαυτώ τοιούτον καλόν δν, κα'ι ουδέ ποτέ καλδν

ιριοϋ ηοη ηΐίηηιΐο οχδίδίοΐ'ο ροίοδί, ιιο«|τιο οΐί- Β γενδμενον, ή ποτέ ούκ έσίμενον, άλλα πάντοτε ώσαύ-

(]ΐι;ιικΙο, ιιοφίο 3(1 ηΐϊητιϊϋ ο]υ8ΐιιοιΓι γοΓοιΊιιγ, 8θι1 τως έχον, προσθήκης τε κα'ι αυξήσεως υπεράνω, χα\

ηιιοιΐ οχ δο, 01 ρορ δβ, οΐ ίη 50 Ιιοηο.Ήιιηι ο>1, Ιιοε άνεπίδεκτον πάσης τροπής τε κα\ αλλοιώσεως. Τφ

Β3Π0 081 δβιιιροΓ Ιιοιιοδίιιιιι, ηοί|ΐιο 3ΐί(]ΐιαιιιΙο ιιοιι τοίνυν πάσας εαυτού τά; τής ψυχή; δυνάμεις έκ παν-

Ι'ιιίΙ, 3ΐιΙ ηΙίι|ΐΐ3ΐιϋο ηοη Γιιιιιπιηι, δοι! ροΓροΙιιο δο τδς είδους κακίας άποκαΟάραντι, τολμώ κα\ λέγω, ότι

ιι ιιο οο<1οιιΐ(]ΐιο ιιιοιίο Ιιηΐιοί, ηο(]ΐιο οηιιιίιιο ηιιμοιί, εμφανές γίνεται τδ μδνον τη φύσει καλδν, όπερ έστ\

ηοΐ|ΐιβ »ηιρΙϊΓιθ3ΐ'ί, ιιθΓ(ΐιβ ιιΙΙα ροπιιιΚ.ιΐίοιιο ιιιιιΙαΓΪ τδ παντδς καλού τε κα'ι αγαθού α.'ί-ζ:οΊ. ΚαΟάπερ γάρ

ροίοδί. Αΐΐ|ΐιί οιιιιι 138 3ΐιΐιιιί δΐιί ροίοδίηίοδ Οΐιιιιίιιιη δφΟαλμώτήν λήμην άπορυψαμίνω τά έν τώ ούρανώ

νίΐίοπιιιι δπΓΐΙίΙιΐΐδ οιιί οΐΐδίοιβοιίΐ, ίΙΙυι) «ΐϋϊιη (ϋ- τηλαυγώς καΟορα;α•. • ούτως κα'ι τϊ) ψυχή διά τής

ο.ι.Ίβ, 3ΐ1ιπιΐ3ΐ•οιιΐ(]ΐιο, ροΓδρίουιιιιι -:ί οιηιιίιιοοδΐο Ίϋ αφθαρσίας παραγίνεται ή δύναμις τής τού φωτδ;

ιμιοιΙ Π31ΙΙΓΗ ΟδΙ δοΐιιιιι Ιιοιιβδίυιιι, ο (]00 ουιη Ιιο- εκείνου κατανοήσεως, κα'ι ή αληθινή παρθενία, κα'ι

ιιοδί'ι 011)1118, Ιιιιιι Ιίοιιί ρπηο'ιρίιιιη, 3(ιιυβ εαιίδη ή περ\ τήν άφΟαρσίαν σπουδή ε!ς τούτον τδν σκοπδν

οχδίδΐίΐ : ιιΐ βηϊηι οοιι!ιΐ8, (ΐιιϊ ΙίρρίΙιιιΙίιιίδ ιηοιίιο καταλήγει, τδ δι' αυτής δυνηΟήναι τδν Θεδν ίδείν.

ϋίιοΓαΐυδ ΟδΙ, 3ροπο οα οοτηίΐ, ήπιο ίη οαϊΐο .ιρρα- "Οτι γάρ τδ κυρίως καν πρώτως κα'ι μόνω; καλόν «

"ΜίΙΙΙι. ν, 14.
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χα\ άγαΟδν καΐ καΟαρδν ό τών όλων εστί θεδς, ουδείς Α ΓβηΙ : δΐο ηηίηιο οχ ρυι-3 ίηίο^πίβΐβ; ε3δνΐΐ3ΐβ<μιο

ούτω τυφλδς τήν διάνοιαν, ώς μή άφ' εαυτοί συνιδεϊν. Γβευΐΐβδ αοουάίΐ Ιυεϊδ ίΐϋιΐδ εοη(6ΐηρ1»ιη1ΐΒ. Αίφίο

Αλλα τούτο μέν ίσως ουδείς αγνοεί• έπιζητεΐν δέ νοΓΟ ςιιΐ(1βιη νΪΓςϊηϊΐαβ ϊηοοιτυρίΒϊϋ,ιιβ εβδίίΐβΐίδ

εικός τινας, ει δυνατόν έστιν οίον τίνα μέΟοδον κα\ δΐιιιΐίιιιη βο δ3ηο ΓβΓοΓίιΐΓ, ιιΐ ίΙΙίυδ ίρβίυβ ορο α<ΙΙιί-

αγωγην τήν πρδς τούτο χειραγιυγοΰσαν ημάς Ιξβυ- 1)ίΐ3, ϋοιιιη ςιιίδ ροδδίΐ ίηΐιιβιί. Ναιη ρι-ορπο, βΐ

. . _ αι 1*-ν °'^ν α' 0ε'αί Β'βλοι τής τοιαύτης ριϊιιιιιπι, 61 8θΙυιη Ιιοηοδίυιιι, ριιπιιηςυο ϋοιιιη

0580, ηοαιο ίια ηιοηΐο είοεβ βυΐ, ςιιίιι ροΓ 80 ίηίοΐΐί-

£31. δβιΐ Ιιοο ί|)5ΐιιη ΓυΐΊ388β ηοιιιο ίβΐιΟΓϋΙ; 3(

;ι•ΐ|ΐιιΐ!ΐ] Ιαηιοη οδΐ, ιιί ηοιιηιιΙΙί, 8°ι Γιο π ροΐ«8ΐ, οιιι-

ιιϊιιΐ) ΐιιιΐ3£0ΐιΙ, φια; μιιο ι-ηΐ'ιο 8ίΐ 30 νΐιι, ο,υχ ηοβ

3(1 ίΐΐιηΐ ίρδίιιη ΙιοηεδΙυηι ϋιιοιιΐ. ΡΙεικο ίμ',ΐ:ιι• Ιιυ-

ϊ»5θο ηαι-ΓπΐΊοηίβ (ϋνίιια; Ι,ίιΐβΓ,ΐί, εοιιιρίιιι-οδα,υο

βηηοΐΐδβΐυιί νϊιϊ ν'ιίαιη βιιβηι, ο,ιιβδί Ιιιιιιοιι αϋφιοιΐ,

ΪΙΙΪ8 οδίοηϋυηι, (ριΐ οιιηι Οοο αηιΐηιΐιιιιΐ. Υοπιιη

ρπτοερο φιίιΐϋΐ» ηιιιΐι», ςιια; »ι! Ιιοο ρι-ορηδίΐυιη

εϊσιν ύφηγήσεως- πολλοί δέ των άγιων καΟάπερ τινά

λύχνον τδ> εαυτών βίοντοίς κατά Θ:δν πορευομένοις

προφαίνουσιν. 'Λλλά τάς μέν έκ της Οεοπνεύστου

Γραφής 5Ϊς τον προκείμενον σκοπδν ύποθήκας έξεστιν

έκαστοι πλουσίως έξ αμφοτέρων των Διαθηκών άνα-

λέξασβαι- πολλά μέν γάρ εν προφήταις και νόμω ,

πολλά δέ έν εύαγγελικαϊς τε χαΧ άποσ:ολικαϊς πα-

ραδόσεσι πάρε στ ιν άφΟόνως λαδεΐν. "Οσα δ' αν και

ήμεϊς ύπονοήσαίμεν, ταϊς Οείαις άκολουΟούντες φω-

ναις, ταυτ εστίν. β ρβνΐίιιοιιΐ, ο\ (Γινίηίδ ηΙπιΐδΐ|ΐι<: ΤβείβηιοηΓι δειϊρΐίβ

εορίυδο 831Ϊ8 οοΙΙϊβΟΓβ Πεοί; ηβηι οιιηι ηιιιΐΐα ο ρι•ορηεΐίδ, 3ΐ.(ϋθ Ιορβ, Ιυηι ρίοηιςιιο ββηο, οΐ βχ

βνβιΐϋοΐιοίδ, οΐ 3ρο8ΐοΙίοΪ5 Ιι•3ΐ1ίιίοηίΙιιΐ8 βϋιιηιΐο ροΓοίρί ροδδΐιηΐ. (ίπυ: νειο ηοβ, ϋϊνϊιιοβ ΊΐΙΐίΐ3ίΊ 50Γ-

ιιιοηβδ, εοιηηιβηΐβΐί βυιηυδ, Ιιββο οιηηίηο δϋηΐ.

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ'.

"Οτι οΰδ' έξ αρχής, ουδέ κατά φνσιν σντονσιωμέ-

τον, άΧΧ αύτεξούσιον έχει ό άνθρωπος τύ .~α-

Οτιτιχότ.

Τδ λογικδν τούτο κα\ διανοητικον ζώον, δ άνΟρω-

»>?» τήί θείας τε καΙ ακήρατου φύσεως έργον καΐ

μίμημα γεγονώς ■ ούτω γάρ εν τί^ Κοσμογενεία περ\

βύτοϋ άναγέγραπται, δτι ι Κατ' εικόνα Θεού έποίη-

σεν αύτδν ■ > τούτο ούν τδ ζώον, ό άνθρωπος, ού κατά

φύσιν ουδέ συνουσιωμένον Ισχεν έν έαυτώ παρά τήν

πρώτην γένεσιν τδ παθητικίν τε και έπίκηρον. Ουδέ

γάρ ήν δυνατδν τδν της είκδνο; διασωΟήναι λόγον, εί

ΟΑΡυΤ XI!.

Λ'ιΥ/ίΐί α ρνϊι,ο'φϊο, ααμε ιιαίισα ιηιιπία; $ηηΙ Ιιο-

ιιιίηϊ α([ι•οΙ')υηα, $αΙ βχ, εοιηίΐίυ ίίΰι (ΐαύνηΐ.

Ηυιιιο, ιμ;ί Γβΐίοιιϊδ ραιίκβρδ, ιη«;ιιΐί><|ΐιβ < οιιι-

Ρ08 31ΙΪΙ1131 081, 01 (ΙίνίΐΙΧ ίΐΚ:0ΓΠΙ|1ί.ι•ιρΐ(; η:\ΙϋΓΜ!

ορυδ, ;>ΐΐ|ΐιι.> ΕίιηιιΙποΓυιιι ι•ΙΓγ<ίιιιιι : ίπ ιικιικίί οηίηι

οοιίδΐίΐιιΐϊοιιο ιΐο οο 1*18 νοιΊ)ί8 δοΐ'ίρΐιιηι ββΐ : < ΛιΙ

ϊιιιηβϊιιοηι Ι)οί ΓοοίΙ ευιη 16', > Ιιοο, ηιΐ|ΐιαηι, .ιηίιιιηΙ

Ιιοηιο, ρι-ίηοϊρίυ ιιοιι ίΙίιιιΙ δίυί ηπΐ-αια ίιι^οηΐΐυιιι

1ι:ι1)ΐιίΙ, ιιί ηΙΓοΠίυιΐδ 68801, ιιιοιΊίΐ|ΐιο βχρΟδίΐιΐδ.

Νβ(]ΐιβ βιιίιη ΗβΓΪ ροΐΟΓ.ιΐ, υΐ ίίιιιίΐίίικίίηίδ οοηβ?Γ-

ύπεναντιως εΤχε τό άπεικονισμένον κάλλος πρδς τδ Ο ▼αΐ:ι 08801 Γ3ΐίο, δι οοηίΓα δθ ϊι] 1ι:ιΙ)0Γ0ΐ, φιοιΙ :ι<|

άρχέτυπον. Άλλ' ύστερον έπησήχΟη τδ πάθος αύτώ

μετά τήν πρώτην κατασκευήν ■ έπεισήνΟη δέ ούτως •

Είκών ην κα'ι ομοίωμα, καθώς εΓρηται, της πάντων

τών 6ντων βασιλευούσης δυνάμεως • κα\ διά τούτο

κα\ έν τφ αύτεςουσίω της πρδς τδν έξουσιάζοντα

πάντων είχε τήν δμοιίτητα, ουδεμία τινι τών Εξωθεν

ανάγκη δεδουλωμένος ■ άλλα τη γνώμη τη ιδία πρ'^ς

τδ δοκούν διοικούμενος, κα'. τδ άρέσκον αύτώ κατ'

έςουσίαν αΐρούμενος, τήν συμφοράν ταύτην, ^ νύν

κεκράτηται τδ άνΟρώπινον , αύτ?>ς εθελοντής άπατη

παρενε•/Οε\ς έπεσπάσατο, αϋτδς της κακίας εύρέτης

γενίμενος, οϋχ\ παρά Θεού γενομένην εύρων • Θεδς

γάρ (θΜ3.τον ούκ έποίησεν, άλλα τρόπον τινά κτίστης

κα\ δημιουργός τοΰ κακού κατέστη ό άνθρωπος.

ΚαΟάπερ γάρ τού ηλιακού φωτδς κοινή μέν πρόκει

ται πάσιν ή μετουσία, οΤς ή τού όραν δύναμις πάρ-

εστι • δύνσται δί τις, εί βουληθείη, μύσας τδν δφΟαλ-

μδν, ίξω γενέσθαι της τού φωτδς αντιλήψεως, ού τού

ήλιου άποχοιρούντος έτέρωΟι , κα\ ούτως εκείνο τδ

σκότος έπάγοντος, άλλα τού άνθρωπου διά τής έπι-

μύσεως τών βλεφάρων τδν όφΟαλμδν έκ της άκτϊνος

διατειχίσαντος• τής γάρ δρατικής δυνάμεως έν τί)

επιμύτει τών ομμάτων άργεϊν αδυνατούσης, ανάγκη

πϊσα τήν ένέργειαν τής οράσεως, σκότους ένέργειαν

γίνεσΟα:, εκουσίως έν τώ άνΟριόπΐ;» δ•.ά τής άορασίας

οχοιιιρίίΐιί» ίιιιη^ίιιοιιι, δΐηιΠϊΙικΙίιιοηιηυβ οχρι-οδ-

81Η11 οδΐ. ΧπΙ ροδ( ρΐ'ϊιικιιη Ιιοιηΐηϊθ Γ;ιυι°ίϋ.ιΐϊοιιοιιι

30οοΙϊοιιυιη νϊδ ϊιι οιιηι ίιιΐιοιίιΐίΐ;» 051 ; ιιιΙγοιΙικιλ

081 ίΐιιίπη Ιιοο ηιοιίΐ) : Ιιη:ι§η οι•:ιΐ Ιιοηιο, δϊιηΐΐϊΐιιϋο-

(|ΐιβ, ιιί ιΐίιΐιπη οδΐ, ο]ιιβ ροίοδίιιΐίδ, οιιμβ ίηιροηο,

(|ΐιχοιπΐ(]υβ δΐιηι, οιιιηία ΐοηβηΐυι-, βο η-»ιιιιΐιιΐ' :

ϊιΐιΐιιο ρι-ορΙοΓοα πι Ιιοιηίιιϊβ ΙϋιβίΌ ('οιίδίϋο, νοίιιιι-

Ι3ΐ0(]ΐιβ ροδίΐυιη ΙιιίΙ, δβ ίΐΐίιΐδ δίιιιΜίΙικΙίιιοπι Ιο-

ιιβΓβ, οιι]ιΐδ ροίοδίβίο Γοβ πιιίνοΓΜϋ οοιιιρίοοίυηΐιιΐ' ;

ηοςιιβ ιιΙΙ.ι β.ιιιβ ΓοΓυιη οχίοΓηβπιηι ηεεοδδίΐηΐβ

δΟΓΛΊΙδ οΙΓοΟίΐΙβ 081, 80(1 8113 ϊρδΟ 80111011(13 3'1 1(1,

(|ΐιοιΙ δίΐιί νίδΐιιη ε«1, δεββ ηίΤοοϊι : ευηΐ(|ηο εχ ρο•

Ιεδΐ3ΐβ ί(Ι εΙΐ'ΐ,'ίίδιΊ, (|ΐιοιΙ δίΐιί ρΐηευοηιΐ ; ε:ι1αιιιίΙ;ι-

Ιεηι Ιΐίΐιιο, ηιΐ3 Ιιοιηΐηϊδ ^ειιιΐδ ]μιιι ορριεΒδίπη Ιβ-

ιιείιιΐ', δροηΐε ίρβο Γηη ι Ιο οίΓευηινοηΐιΐδ εοηΐιηχίΐ :

(Ί ίΐ3 οιιιιιίδ ηι.ιΐί αιιοΐοτ Γιιίΐ, ηοη 3 Ι >ι•ο Γιιειί ίιι-

νεηίοΐ' : ιηοιΊοιη οηίηι Οειικ ιιοιι οΓΓεείΐ, δθ(Ι ιιιαΙΊ

ευιΐιΙίΙΟΓ (](ΐικΙ;ιιΐΊΐιι()ι1(ΐ, Γ:ι1ιιίρ;ιΙοπ|ΐιο Ιιοηιο οχβΐί-

ιίΐ : (|ΐιοιιΐ3(]ιιιθ(1ιιιη εηίιη δοΐίδ Ιιιχ εοηιηιιιηίδ ρΓΟ-

ροδίΐ3 681 οηιιιϊΐιυδ (]ΐιϊ εεηιοηιΐί νίιιι Ικιΐιοηΐ; ρο-

ίεβΐ οηίηι α,ιιίδ, 8ί νοίιιι ιιί, εΐβιΐϋίδ ηειιΐίβ εΓίϊεοιο

ηο Ιιιεοηι ίΙΙβηι οχοϊρίαΐ : ηοη (]ΐιΪ3 δοΙ ηΐίο 11Γ1310Ι,

βίςιιο οχ οο Ιοηεϊιΐ'38 οίΐ'ιιηϋαΐ, κεϋ ηιιϊα Ιιοηιο ίρβο,

εΐβιιδί» ρ:ιΙ|ΐεΙ)ΐί5, οειιΐιιιη 3 ΓίιΙϊίδ δερίοΓίΐ : ηιιηι

ευιη νΐιίοικϋ νίβ, οροιίίδ οου1ί8, βιιο ηιιιιιοιο Γυηςί

ί- ϋοη. ι, 27.
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ηοη ροδβϊτ, ηβΐ0886β5ΐ οηιηίδ Ιιχε ΒδραεΙιΐδ εεβδβ- Α συνισταμένην ή ώσπερ εΓ τις οίκίαν έαυτφ κατα-

Ιίο ΐοιιβ1)ΓΠ8 είΚοίαΐ, ςιιββ Ιιοιηο δίο'ι βροηΐβ οχ εο

οΟ'ΐΙΙχΙίΐ, Ι]ΙΙΪ:Ι νίΐΙβΓβ ΓΟΟΙΙ831 : 3111 ΥβΙυΙΪ 81 1)1118

(Ιοιιιιιιη δίυί χηΊΐίε3Π$, ιιιιΙΙιιηι Ιυοί αιϋΐιιιΤ) ρβΙεΓβ-

α;ιΙ ηιΙ 03, φι» ιΐοηιί βυηΐ, 18 08Γ16 ('ΐιιη ίιΐβΚ-

(ΙίοπιΙί νίηιιι Γ.ιϋϋδ βροιιΐβ οηδίπιχεπί, ίιι Ιεπβυπδ

ίρ86 νίοηι (ΙρςιΊ : ρ.ιτί ΓπΓιοηβ ρι ίιηυδ Ιιοιηο άβ

Ιβπ'3, νβΐ ρηΓιιιβ Ϊ8, φιί ιικιΐιπιι ίιι ηοηιΐηε ρεροπΐ,

ιιιϊιι ιιι φιΉΙοιιι ικιΐιιπι ΙιοηεβΙυιη 61 ϋοηιιηι υηίΐί(|ΐΐ6

κϋ)ί ριοροδίΐυιιι ίιι ρηΐβδίιιΐε Ικιΐιιιϊΐ : ρβΓ 86 ΙιιηκΊΐ

υΙίΓΟ βδΐ εα ιηιιΐιΐιΐδ, ΐ|ΐι;ΐ! εοηΐΓ3 ιΐ3ΐιΐΓ3ΐη βυηΐ :

('-ιιιιι Ι1Ι31Ϊ, νϊΐϋςυβ ιΐδίπη, ΓοριΐίΙ ίηΐη νϊπιιΐε, 8υο

ίρββ εοη&ίΐϊο ίηΐΐΌΐΙυχεπί. ΜαΙιιιη εηϊιη εχΐΓ3 οοη-

δίϋιιηι ροδίΐιιηι, βε ρβΓ 8β οοηδίβηδ, ίιι οιηιιΐ ι>;ι-

Κιι-.ι ηυΙΙυιη 681. Ν;ιιιι Οοί οριΐ8 οιηιιο Ιιιιιιιιιιι,

σκευά£ων, μηδεμίαν έντέμοι τώ ψωτ\ τήν έπ'ι τά

Εσω πάροδον, άναγκαίως έν σκότω βιώσεται, εκών

απόκλεισα; ταϊς άκτϊσι την είσοδον ούτω κα'ι ό πρώ

τος ό έκ γης άνθρωπος, μάλλον δέ ό την κακίαν έν τφ

άνΟρώ-ω γεννήσας, έν μέν τή φύσει τ6 καλόν τε κα\

αγαθόν κατ' έξουσίαν ϊσχεν πανταχόθεν προκείμενον

εθελοντής δέ παρ' εαυτού τά παρά φύσιν έχαινοτό-

μησε, τήν τοΰ κακού πεϊραν έν τή αποστροφή της

αρετής τη ίδια προαιρέσει δημιουργήσας. Κακόν γαρ

έξω προαιρέσεως κείμενον, καΐ κατ' ιδίαν ύπόστασιν

Οεωροΰμενον, έν τή φύσει των όντων εστίν ουδέν.

Πάν γάρ κτίσμα θεού καλόν, καΐ ουδέν άπόβλητον,

κα\ πάντα όσα έποίησεν ό θεός καλά λίαν • άλλ

επειδή κατά τί.ν ρ'ηθέντα τρόπον είσεφθάρη τή ζωή

ηβςυε <1<Ηο«ΐ3ΐι<Ιιιηι, οιιηοΐβνβ, ςιυε ϋου.8 βΟβεϊΙ, Β αων ανθρώπων ή τού άμαρτάνειν ακολουθία, κα\ έκ

μιιιΙ ίκΐιιιοιίιιιιι 1>οπ3; 86(1 ρο.*4(•:ιΐ|ΐι;ιιιι εο, ηυεπι

(Ιίχΐπιιΐ8, ηιθ(1ο ίη νίίαιιι Ιιοπι'ιηυπι ηοη δίηο ηκιχίιικι

ρεπιίεϊβ ΪΓΓρρβίι ρ(.Μ•ε:ιιιιΙϊ οοιίδΐιοΐιιϋο, βΐφιβ βχ

] .:» Ι'ν;ΐ 831183, 0,113! ίπ ίιιΓι|)ίΐ3 Ιιοιη ΪΙΙ1ΜΙΙ ιιιιιΐιι 1;ιΙίΐΙ8

ηιοιιανίΐ, ιϋνπηι ϊΐΐα αηϊιτιί ρυΐεΐιηίικίο, ψι* 3(1

6Χ£ΙΙΐρΐ3ΙΊ8 ίΐΙΐϊΐ3ΐίθηεΐΐ1 (ΐΗ'Γ.ΐΙ 6ΧρΓ6883 ; 0,1)381

ίειτιιιη, ηι1)ϊςίηε νίΐίϊ 681 εοιΐ8ΐιηιρΐ3, ηοη ιαιιίαιη

α,υϊϋοηι, (]ΐι»η1.ι εειίε &ΐΙ>ϊ οχ ηβΐιιΐΜ ϊηοπιΐ, <•οη-

δϋΓνανίΙ ίιιιβ^ίηία ^πιΐκιηι, *'''' ;,ι' ροεοβηάΊ Ιιιιρί-

ΐυιϋηειΐ) 8686 Ιοίβ οοηνοΝίι. Ιίβηυε ηιηςηυηι ίΙΙιιιΙ

II ΡΓ6ΙΪ08ΙΙΙ11 ΙίΟΠΊΟ, III 3 5('ΓΐρΙΙΙΓ3 681 .ΊρροΙΙαΙΙΙδ,

οιιιη 3 (ϋβηίΐηΐε βιΐ3 βχεί(1Ϊ8$εΐ, ψιοιΙ 3εεί(1ίΙ π§

(]υί ίη οοειιιιιη ίΙΙ;ιρί.Ί βιιηΐ, Γβοϊε οιιιιιΐ Ιίηιο »1ι1ίΐ;ι,

κθ 3 Γη : 1 1 ϊ Ι ί :ι γ ί ί) ιι 5 (|ΐιί(1βιη 3§ηθ8ειιηΙυ; : εοιίειη

μικρας αφορμής είς άπειρον της κακίας έν τώ άν-

Ορώπω χυΟείσης, καΐ τό Οεοειδές εκείνο τής ι|•υχής

κάλλος τό κατά μίμησιν τού πρωτοτύτΜυ γενόμενον,

οΤόν τις σίδηρος κατεμελάνθη τώ τής κακίας ίφ ■ οϋκ-

έτι τηνικαΰτα τής οικείας αϋτώ κατά φύσιν είκόνβς

τήν χάριν διέσωζεν, άλλα προς τό αίσχος τής αμαρ

τίας μετεμορφώθη. "Οθεν τό μέγα κα\ τίμιον τούτο,

ό άνθρωπος, ώς Οπό τής Γραφής ώνομάσθη, έκπεσών

τής οικεία; άξιας, οΤον πάσχουσιν οί έξ ολισθήματος

έγκατενεχθέντες βορβόρο), κα\ τφ πηλώ τήν μορφήν

εαυτών έξαλείψαντες, άνεπίγνωστοι κα\ τοϊ; συνήΟεσι

γίνονται- ούτως κάκεϊνος έμπεσών τώ βορβόρω τής

αμαρτίας, απώλεσε μέν τό εϊκών είναι τού άφθαρ

του θεού, τήν δέ φθαρτήν κα\ πηλίνην εικόνα διά

ίιΐοϋο ίΙΙβ ίη ρεεεαίΐ 80ΐ'ι1ε8 ρΓ;οι•ίριΐ;ιιιι•( ϊηεοΓΓίιρΓι τής αμαρτίας μετημφιάσατο ■ ήν άποθίσθαι συμβου

λεύει ά λόγος, οΓόν τινι ϋδατι τώ καθαρώ τής πολι

τείας άποκλυσάμενον • ώς άν περιαιρεθέντος τοΰ

γηΙνου καλύμματος, πάλιν τής ψυχής φανερωθ^ τδ

κάλλος. ΆπόΟεσις δέ τού αλλότριου εστίν ή είς τό

οίκεϊον έαυτψ κα\ κατά φύσιν επάνοδος • ου τυχεΐν

άλλω; οϋκ έστι, μή οΐο; εξ αρχής έκτίσΟη, τοιούτον

πάλιν γενόμενον. Οϋ γάρ ήμέτερον έργον, ουδέ δυνά

μεως ανθρωπινής έστ\ κατόρθωμα ή πρό; τό θείον

όμοίωιις- άλλα τούτο μέν τής τού θεού μεγαλοδω-

ρεας έστιν, ευθύς άμα τή πρώττ) γενέσει χαρισαμέ-

νου τή φύσει τήν πρό; αυτόν ομοιότητα.

)μ:Ί ίιηη"Ίιιειΐ) ρι-πΐίιΐίι, ηπιΐίΐΙοηιιβ Ικιΐιίΐιι εοιτυ.-

ρΐ3ΐ1) ηιι;ιηιι].ιιιι ρ60ε3ΐϊ<|ΐιε Ιβοβ ίιιηιιίιι:ιΙ;ιηι ίηΐ3ξί-

πιίιι ϊικίιιίΐ, ςιι.ιιΐ) ιπΐίο (Ιεροιιειβ βιιβιίεΐ ει ιριί

ϊηεοΐΊ-ιιρίη νίΙ;ο (ΙίίοίρΙίηα 88 ςιοδϊ β^ιο (]ιι3ι!3μι

αυΙυοΓίΙ : υΐ Ιιοε βαιιε ΐειτοιιο 3ΐ>]εεΐο ϊιιίε^ιιιηβηΐο,

ηιιίιιιί πΐΓ8ΐΐ8 3ρρ3Γ6«1 ριιΐοίπϊίικίο. ΑΙίειιβ νοιο

ίι1>]ίεεΓ6, ίιι οο 681, οι :ιιΙ ειιη ηιιίδΓριρ 31ηιιβ βϋ

ικιΐιιηαπι Γοιίοηΐ : τριοΊ ριοΓι-οΙη ί«8^ο•ρΓι ηοη ηϋΐβΓ

ΙΊοβΐ, ηίδί ΙαΙίδ Γοΐδΐΐδ ηαϊδ Γι;ιΐ, ψιαΓιβ ρΓΪικ'ίρίο

6(ΙθΟΙΐ1δ 081. ΐΝοΐΙ 0111(11 ικιϋΐΐ'ΐιιιι 081, Ηβςΐΐε ί36(ΐΙ-

131Ϊ8 Ιιηηιίηιιηι υΟίοίυιη, ιιΐ ϋίνίκϋαΐίδ δίιηϋοδ Π.ιηΙ ;

86ΐ1 Ιιοε δάκο οοηΐίιΐϋΐΐ ιιιαχίιιιο ιηπηβΓβ ϋβί, ςιιϊ α ρπιιιο 8ΐ3ΐΊηι οιΐυ ηοϋΐ» δΐιί οδΐ ^ίιΐιϋ'ιΐιιιϋηεηι

Ιατ^ίκίδ.

ΑΙ Ιιοιιιϊππιιΐ δίικίϋ ΟηΙυηι ίΐίικί 83ηβ 681, <ιΐ ςιΐ3δ Ι>

5ΪΙ)ί δΟΓίΙεδ ρ08(63 6Χ ρβ003ΐ0 ίρδί 00Ι1ΐΓ:ΙΧ6Γ3ηΙ,

638 οιηηίηο οΐιι,ιιιΐ, ριιΙοΙίΓΐίικΙίηεηιηυβ ί1ΐ3ΐιι ίΙΙιι-

εΐΓβηΙ, φ\χ ίη ηηίιιιο οεουΙΐ3ΐ3 βδΙ. Ε]ιΐ5ηκκ1ϊ βηίοιη

ρηοΓορίιιιη ίη Εν3ηςβ1ίο ϋοιιιίικιηι (Ιοοογο .ίγΙιΊΙιόγ,

εηηι Ιοΐ]ΐιίΐ(ΐΓ ηιΙ οοδ ςιιί δβρίοηΐίαιιι ίη ηιγδΙοιΊο

1θ(|υβηΐ6(ΐι ;ικιΙίι ο ροδδυιιΐ. Κο^ηιιιη Πο'ι, ίικμιίΐ "'•,

ίιιίπι νοδ εδί. 14 εηϊιη , ορίηοΓ, 8θΓίρΐιΐΓ3 βΪ0ηί-

ΙιγλΙ , ηοη 6880 (Ιίνίιιιπη Ιιοιιιιηι 3 η3(υΓ3 ηοδΙ('3

:ιΙι)ιιικΊιιιιι ; ηβε (ιόγιιΙ :ιΙ) ίίδ 31)0880, ςκί ίΙΙιηΙ

ίιηΙίίςΗί'ο ϊηδίίΐυηιιΐ. Αι ίιι δίη^κΐίδ ίΙΙιιιΙ οδΐ, ίικ'ο-

ΐίΐιϊΐιιιιι Ι3ΐ)ΐεη 3ΐηυε οΙδευΓοιιι, ευηι οί οιιτίδ, ει

νιΐχ νο1ιιρΙ;ιΙίΙ)Κδ εοιηρΓΟδ^ιιηι 8ΪΙ : πΐΓβιΐδ ιιιγ.ιίιι

Τής δέ ανθρωπινή; σπουδή; τοσούτον άν ε"η, όσον

έκκαΟάραι μόνον τόν έπιγενόμζνον άπό κακίας |5ύ-

πον αύτώ, κα\ τό κεκαλυμμένον έν τή ψυχή κάλλος

διαφωτίσαι. Τό δε τοιούτον δόγμα κα\ έν τώ Εϋαγγε-

λίω διδάσκειν οΤμαι τόν Κύριον, λέγοντα τοις ακούειν

δυναμένοις τής έν μυστηρίω λαλουμένης σοφίας, ότι

« Ή βασιλεία τοΰ θεού εντός υμών έστιν ι ένδείκνυτα'

γάρ, οΤμαι, ό λόγο; αύτώ, ότι τό τού θεού αγαθόν ού

όιώοισται τή; φύσεω; ημών, ουδέ πόρ\έωΟίν που των

ίητεϊν αυτό προαιρουμένων άπώκισται ■ άλλα έν έκά-

στ(;ΐ έστ\ν, αγνοούμενο•/ μέν χλ\ λανθάνον, όταν ύπό

των μερίμνων τε κα\ ηδονών τοΰ βίου συμπ-;ίγηται•

εϋρισκόμενον δέ πάλιν, όταν είς εκείνο τήν διάνοιαν

•• Ιυο. χνιι, 21.
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ημών έπιστρέψωμεν εΙ δέ χρή καΐ ίι' έτερων τ?>ν Α ϊιινβηΐΙϋΓ εϋπι ηαβηΐβπι, αηίπιιιηι<ιυε ηοδίπιπι 3(1

)ό ν ~:στώσασθαι, τοΰτο κα'ι έν τή αναζητήσει της ΙΙΙικΙ οοηνειίεπηιοβ ; δίη αυΐβπι ει βΐϋδ π,αοα,ιιβ

Ιιοο, ([ΐκίνΙ (Ιί<:ίιιιιι*, οοηΓιηηαΙιιιη ϊι'ι οροΓίεΙ, ίη

3ΐηί$$α: (ΙΐΗΐΊιιικι; ίη•1ας»Ιϊοηβ, Ιιοο ίρδίιηι ηοΐιϊδ

ΟιΙιιιίΐΙΙΙιιι ρΓΒΌΐρΟΓΟ 0611860, <]ϋ3Μ β 036ΐβΠ3 ΥΪΓ-

Ιυΐϊ1>υ$, ιμκΐδ (ΙΐΜοΙιιικίδ ΗΙβ νοι•;«νΐΙ, εΐ'ιαηΐίί 0Π1Π68

βϋϊίηΐ, ϊΙΙ.ι Ι3ΐηεη ιιιιη γιίιιοΙ3 8ίΙ ;ι1) αιιιιιιο νίϋιιο,

πιιΙΙα 0X518131 ΙΙΙΪΙΪ138. Ριορίΐ'π'Λ ΙυοοΓηηιη ρπηιιιη)

ψιΜοιιι ;κ•οοιι.Γι _μι!κΊ : ι•;ιΐίοιΐ(•ιιι βηϊιη ΓοιΊ3δδ6

6Ϊ£ηίΩε3(, ί|ΐΐίε τεβ οεειιΐΐβδ, 3ΐηαβοΙ>δειΐΓ38 ΐ1Ιιΐ8ΐΓ3ΐ :

(Ι(ΜΐκΙο 81133 (|ΐιειιιΐ|ΐιι> (Ιοιιιί, ιιι-ιηρο ίιι δε'ιρδΟ 3ΙΙΠ8-

83Π1 ι1ι•:ιι:Ιιι>κιιιι βχςιιΪΓεΓΟ νιιΐΐ. Ηβε 83ηο αΊίΚ'Ιιηια:

ίΐ1ιΐ3£3ΐίοΐ!β 5111)11111 Γεβϊδ ΜΤΙ3£ΪΙ10Π1 1»1'ΐΐ0 ΪΓΐΙθ1Γΐ£Ϊ

οροΓίεΙ, ηιικ ηοη ρίβηε 3ΐιιΪ883, 8θϋ δυΐ) Ιίιιιο οοειιΐ-

Ι3ΐα εδί. Γίηιυιιι νεΓΟ, ιιΐ αιυίίΓΟΓ, εαπιίβ εβί ϊιιίβι•-

άπολλυμένης δραχμής ήμίν ύποτίθεσθαι οίμαι τδν

Κύριον, ώς ουδέν δφελος έχ των λοιπών αρετών, ας

δραχμάς δ λίγος ώνόμασε, κάν πάσαι παροΰσαι τύ-

χωσι. της μιας εκείνης απούσης τη1 χηρευούση ψυχή.

Διά τοΰτο πρώτον μέν απτειν λόχνον ελαίου κελεύει,

τδν λόγον τάχα σημαίνων τον τά κεκρυμμένα φωτί-

ζοντα• εΓταέν τή ιδία οικία, τουτέστιν, έν έαυτώ, ζη-

τεΐν την άπολλυμένην δραχμήν. Δια δέ τής ζητούμενης

δραχμής τήν είκόνα πάντως τοϋ βασιλέως αίνίσσεται,

τήν ουχί παντελώς άπολλυμένην, άλλα ύποκεκρυμμέ-

νην τη κόπρω. Κόπρον δέ χρή νοείν, ώς ο'μαι, τήν

της σαρκός ρ"υπαρίαν ής άποσαρωθείσης καΙ άνα-

καθαρΟείσης διά τής επιμελείας τοϋ βίου, έκδηλον τδ

ζητούμενον γίνεσθαι, έφ' ψ είκότως αυτήν τε τήν " ρΓεΐ3Π(ΐ3 ίπιΐΐΐϋηήΊΐίεδ, ειι]υδ δΟΓϋΐυιΐδ ριΐΓ£3ΐΪ8

αίςυε :ι1•.1ιιΐίχ ροΓδρίειιπιη ί<1 ϋι, ςυοϋ ςιιχηΐιΐΓ :

(1<ιο ϊιινεηΐο, ρβι• ε8ΐ ει ϊρδαπι, ηιιί ίηνοηίΐ, αηίιιηιιιι

£311(]β1'6, 3((]1ΐε ;)(Ι ίρ8ΪΐΙ8 (;:πΐ(1ϋ 80θίεΐ3ΐ6111 νί(:ίΠ38

35εϊ806Γε. Οιιιηεδ εηΐηι τε νοι-3 οοιΗιι&οπιαίΜ αηϊ-

ηιϊ ροΐβ8ΐ3(65, ΐ|ΐι:ΐ8 ηυηε νίείπαβ ηρροΙΙανϊΐ, ευιη

ίρ83 ιηα^η'ι Γββϊβ ρΜεΓαοΐΛ ίηΐ3£η ΓεΓιιΙδίΙ, ςιιβιιι

ϊηίΐίο ηοΜπι ιΙΐ'ίκΊιπκι ίδ δί^ιιϊίίεονϊΐ, ςιιϊ 8ορ3Γ3ΐίιιι

ιιοϊΐΓ.ί Γοπία εϋεεεΓ3ΐ : Ιιιιιι ίηΟΓβύίΙιίΙβιη γοϊ ϊη-

νεηΐχ ρυΐεΐιηΐυϋίηειη ϊΙΚε ηιΐβιιΐο αδρίεΐεηΐββ, 3(1

ϋίνϊηαηι ϊΙΙυιΙ « :ιη*1 ϊ ιιιιι ΚεΙίΓιοιιιφιε οοιινοιίοιιΙιΐΓ.

€ (]οιι^Γ3ΐιιΙ:ιιιιίιιΊ, ι ίηιμιίι, < ιιιίΐιί, ςιιία ϊηνοηί

<!ΐ'3ε1ιιιΐΗΐιι, ΐ|ΐΐ3ΐιι ροπίίιίοπιιιι ". ι Υίείιιχ ειιϊιη,

Ηοο εδί, εοηΐίΐι•1)ει•η3ΐβδ ηηίιιιί ροίοδίαΐοδ, ο,ιικ ϋί-

νίηη ()Γ3ε1ιπ)3 ίηνεη(3 £3υ(]εη(, Ιιχ μιοιίΙο εδδε ρυ-

ευρουσαν χαίρειν ψυχήν, καΐ εις κοινωνίαν τής εύ

φροαύνης συμπαραλαμβάνειν τάς γείτονας. Τώ δντι

γάρ π3σαι αί σϋνοικοι τής ψυχής δυνάμεις, ας γεί

τονας νυν προσηγδρευσεν, έπειδαν άνακαλυφθή και

έκλαμψη αϋτη ή τοΰ μεγάλου βασιλέως είκών, ήν

έί άΡΧη« ένεση μήνατο ημών τή δραχμή ό πλάσας

κατά μδνας τάς καρδίας ημών, τίτε Ιπ\ τήν Οείαν

έκείνην χαράν τε καΐ εύφροσϋνην έπιστραφήσονται,

τφ άφράστω κάλλει τοϋ ευρεθέντος ένατενίζουσαι.

ι Συγχάρητε » γάρ € μοι, » φησΐν, ι ότι είρον τήν δρα

χμήν ήν απώλεσα. » Αί δέ γείτονες, ήτοι σύνοικοι

"% Ψ"Χήί δυνάμεις έπ\ τή εύρέσει τής θείας δραχμής

εύφραινόμεναι, ή λογική τε *α\ έπιΟυμητική, και ή

κατάλύπην τε καΐ δργήν έγγινομένη διάΟεσις, κα\ „

!.Γ-!Γ*'' *λ^αι δυνάμε:Ες εϊσ\ ιτερί τήν ψοχίιν θεωρού- β ΟηΐιΐΓ , γβιΊο δεϋϊεεί, αρρβίίΐϊο , (ΙοΙοηβ ΐπΕηιιβ

αΠβειϊοηεδ; είδί (|υηε 3ΐία; ϊηιεΙΗ^ιιιιΐυΓ βιιϊηιχ Γ»-

ειι1ΐ:ιΐ(.'8, ιικ'ΐίιο 3ΐηϊε% βΐϊαιη ΟΓειΙιιιιΙυι , (]ϋ3δ ()ΐιί-

(Ιοιιι 0111Π05 ;εΐ|ΐιιιιη εδί ίιι Ποιιιίιιο Ιιιιιι ςηυ(1εΓε,

ειιιιι ει 3(1 ΙιοηεδΙιιπι, οΐ »<1 1>οηυηι οηιηο» οοηΐιιειι-

Ιιιγ : ηυφιε ρεοεβίί βιιιρίϊιιβ 3ηιι» 8υιι(, δβϋ οιιηοΐ»

εΙΙΊοίαιιΙ ηιιη: ;κ! Ι)ι•ί {,Ίοι Ί:ιιιι ιιι:ι\ίιιιο 8ρεεΐ3ΐιΙ.

0ΐΐ3ΐιιουΐ'οιιι δι ΐ'31'ιο Ιι;<•ο 681 ΐιινεηϊεικϋ ΚΙ ηυοιΙ

'|ΐι;ι•ΐΊΐιιΐ', ιιΐ (Ιίνίηβπι ίιηβςίηεηι, (ριχ οππιίδ δυπίί-

Ι)»5 (ΙεηιεΓδβ 5ίΙ ίη ΐηΙε^Γΐιιη ΓβδΙϊΙιιηηιυδ : ηοδ ίΙΙικΙ

5»ιιε εΠΐοί3ΐιιιΐΓ, α,ιιοιΐ ρΓΪιιοίρϊο Ϊ5 Γυεΐ'31, (μιί ριϊ-

ηιυπι ΓβΙ>ΓΪ03ΐιΐδ εβί Ιιοιιιο. ΠιιίιΙ ϊςίΐιΐΓ ίΙΙικΙ βΓβΐ ?

Νυιΐιΐδ ςυίο'ειη ΐβ, ιιεεοΊιηι ηιοιΊιιϊδ ρεΙΜΙιιΐδ 3ΐιιίεΐιΐ3,

ΙίϋοΓΟ βυίειη Πει Γαείειιι ΟΡΓηοιίδ, ηεηιιε βιΙΙκιο β;

£ΐΐ8ΐ3ΐυ ε( 3βρεοΐυ βΐιβνϊΐβίεηι βειιΐϊεηδ, δοιΙ Οοιηίηο

βοΐιιιη (1εΙεοΙ:ιΐυβ, »ϋ]υΐοΐ'ίθ(|υο, φιοίίοιΐ Ιιοο, υΐ ϋί-

μεναι, είκίτως άν καΐ φίλαι είναι νομίζονται, ας

πάσας τότε χα'ρειν έν Κυρίω είκδς, δταν αί πϋσαι

π(Λς τδ καλόν τε κα\ άγαΟδν βλέπωσι, κα\ πάντα εις

Μξαν θεού ένεργώσι , μηκέτι τής αμαρτίας δπλα

γινδμεναι.

^ Εί ουν αϋτη έστ\ν ή έπίνοια τής τοΰ ζητουμένου

εϋρήσεως, ή τής θείας είκόνος εις τδ άρχαϊον άποκα-

τάστασις, τής νΰν έν τφ τής σαρκδς (5ύπω κεκαλυμ

μένης, εκείνο γενώμεΟα δ ήν παρά τήν π'οώτην εαυ

τού ζωήν ό προηόπλαστος. Τί ουν εκείνος ήν; Γυμν&ς

μ'εν της τών νεκρών δερμάτων επιβολής, έν παρ,ίησία

δέ τδ τοΰ θεοΰ πρόσωπον βλέπων, ούπω δέ διά γεύ-

σεως κα\ οράσεως τδ καλδν κρίνων, άλλα μδνον τοΰ

Κυρίου κατατρυφών, κα\ τήδοθείση βοηθώ πρδς τοΰτο

συγχρω,χεν,ς, καθώς επισημαίνεται ή θεία Γραφή, ϋ νΐηοϊ ΟδΙβι.ϋ.ιηΙ ίϊΙΐ6Γ», «Ιαίιιιη «ί οιμΙ, κίιηιιΐ υίειίδ.

οτι ου πρδτερον αυτήν Ιγνω, πριν έξορισθήναι τοΰ

παραδείσου, κα\ πρ\ν έκείνην άνΛ τής αμαρτίας ήν

άπατηθεΐια-έξήμαρτε, τή τών ώδίνων τιμωρία κατα-

κριθήναι. Δι' ής τοίνυν ακολουθίας έξω τοΰ παραδεί

σου γεγδναμεν, τώ προπάτορι συνεκβληθέντε'ς, και

νΰν διά τής αυτής έξεστιν ήμίν παλινδρομήσασιν

έπανελθείν έπ\ τήν άρχαίαν μακαριότητα. Τίς ουν ή

ακολουθία ; Ηδονή τότε δι' άπατης έγγενομένη τής

εκπτώσεως ήρςατο. Είτα αισχύνη κα\ φόβος τώ πάθει

τής ηδονής έπηκολούθησε, και τδ, μηκέτι λοιπδν έν

ΝΟΙΙ (ΊΐΊΐΙΙ ρίΜΙΙδ Κ\;||Ι1 ΟΟ^ΙΙΟνίΙ, (|(Ι3Ι1Ι 6 ρ3Γ3(ΙΪ80

εχρυΐδυδ εδί '% ΐΙΙίκμκ! ϋοίοπιιιι ρβΓίιΐδ δυρρΓιοϊο

(Ι:ιιιιιΐίΐΐ3 055οι ο1> ρο(Ό.Ίΐιιιιι, (|ΐιυ<1 (Ιοίο εΪΓουιιινοηΙ»

:1(ΙμΓι5ιί•;ιΙ. Ειςο <|ΐι;ι 83ηβ νια ο ρ3Γ3(1Ϊ80 ρΐ'ίιιιί ικι-

δίΓΪ ρΠΓΟΠίίδ 031153 1108 θ]β(:Ιί 811111118, (ΜιΙι'ΙΙΙ ρΓοΓο-

"ΐο ηοϋίδ Ιίεοί, δι Γυτβυδ ίη ειΐΓβη ΟΓΪηιυδ, 3(1 μιί -

8ΐίη»ιη 1)031 ίΙιιΊΊηοιη γοιΙμο. Ο»* ϊ^ϊΙιιγ νίβ εδΙ?

ΥοΙυρΐ33 ιιιιιι (|ΐι°κ1.βπι ΓιηιιιΙο, ϋοίοιμιε ϊικίιιοΐα, 3

ρεεοΗΐο, Ιβρβηνβ ίιιίιίιιπη Ιιηΐιιιίΐ; (ϋείηιΐε ρ'ΐιΙοΓ, οι

ιηείιΐδ, νο!υρΐ3ΐΪ5 αϋεείυηι οοιίδοευΐί δυιιΐ, ιιί αοη

Ι-υε. χν, 9. '» ϋαι. ιν, 1.
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βυάβΓοηΙ ρογγο ίη οοηιφοοίιί ηιηρϋιΐδ ίΙΙϊιο εββε, Α

ο,ιιί 608 ρπκΓείΐνίΙ, δεύίοΓιΐδ, ιιιηΐιπδφιρ. δεβε οοο.υ-

Ιιίι,ίιΙ, αο ηιοιίιιϊδ ιΐί'ίιιιΐο ροΙΙΊ1)ΐΐ8 86 εοιιΐΡβοι-εηί.

Λίψιι; ϊΐη ίη ρβ5ΐϊΓι.τ3ΐη Ιιαηο Γρςϊοηειη Ι:ιΙ>οπιιιιι|ιιρ.

ρίεικιιιι, ίη φηι ιιιοηειιιΐί βοΐβιίυηι οβί εοη]ιι^ίιιιη

ίιινεηΐιιιη, ίηεοΐχ αιηοο, αΐηιιο 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐθΓ6δ ηιίιΐιιη-

ΙϋΓ. ϋΐΙ3ΓΠ0ΐ)Γ0ΙΙ1 81 ΓϋΐΊΠΙΠΊ 681, III 1108 Ιΐίΐΐε (]ίδ8θ1-

ναιιηπ•, 3ΐ(]ΐιε ειιιη ϋΐιήδίο δϊπιυδ, α!) ιιΐΐίπια πίΓδίΐδ

όϊδδοΐιιΐίοηβ ειρεϋίι ηο$ βχοπϋπ. Ι'ί εηϊιη ςαί 3

ραίιϊα ρΓοειιΙ ροΓβ^ΓΪηίιΐί δΐιηΐ, πιπί άΑ ουιη ίρδίιηι

Ιοειιιη ΓβνεΠιιηΙιΐΓ, ιιιιϋβ ρΓοΓεείϊ κπηΐ, ρΓΐιιιο ίΙΙυηι

Ιοειιιη ι•υ1ϊιιι;ηιιιιΐ, ηιιο ροδίΓοηιο ρεΓνεηεΓϋηΐ : ϊι»

ςυοηϊαιη ιιοβίΓ* ίη ρηπκϋβο νίΐκι δβρ:ιι•3ΐΐοηίδ ρη-

δΐιοηιιιιη 681 εοιψι^ίιιηι, Ιιοε ίρδίιηι ρηπκιηι, α,ιιβδί

ροδίΓεηιηιη 3ΐϊηαθ(1 (ΙϊνεΓδοπυηι, ΓεΙϊιιπ,ιιονε, Ι)33ε

0Γ31Ϊ0 111011».•! 005 (|Ι1Ϊ 3»Ι01ΐΠδΙΙΙΙ» Γ6(1βΙ1Ι11 : ΐΐβϊΐΐΐΐο Β

3 ιιιϊδβΓϊα ρχεοίειιιία; Ιειτχ δθ§;ΐ'β»ηπ, Ίη ηυα ροδί

ρεεΐ'3ΐιιιιι Ιιοιηο 051 οοΙΙοιβΙιΐδ; ιίείηιΐε ιιι < :ιπιί> ϊι ι ν ο -

1ιΐ0Γ3 Γβηιονεβηιΐΐδ, εΐ νεδίοβ ρεΙΠοβΒδ, Ιιοο 6δΙ 03Γ-

ιιίδ ρηιι1ειιΐ!3ΐη εχιι»ηιιΐδ, ει οιιιηίη οεειιΙΐ3 ϋεύεεοπδ

ιιΜίεεηιιΐδ, ηοιι αεειΊκε ηιηρϋιΐδ Ιιιι]υ8 νίΐ.<•, ςπβδί

(Ιοί ιπιιοήβ $β8β οεειιΐιεηΐ, δει! (1εροΒί(ίδ3ΐ)]οεΙΪ8πιιβ

Ιιιι]ιΐ3 ε:ι<1ιι»,;ν ν'Μ;ι: ΓοΙίοΓυιη ίηΐ6£ΐ)ηΐ6ηΐίδ, ίη οουΐϊί

ΥΟΙ'δβΙΐΙΙΙΓ β] 118, 1|ΙΜ ίΙΙθ8 ρΓ06Γ03\ΪΙ; 30 ΓΓ.1ϋϋθηΐ,

ηυκ οχ {ξϋδίηΐυ ΒδρεεΙιΐφΐε εοηπρϊΐιΐΓ, εβπι ρΐηηβ

ΓορβΙΙβηΐ ; ίη ροηδίΐϊιιηΐφίο ηοιι ηιτιρίϊιΐδ νβηοηοΜίιη

κοτρρ.ηΐεηι, δε»1 ϋεί ρπεεορίιιιη δοΐιιιη αιΙΙιίβοηιιΐ.

ΙΙΙικΙ βηίιιι 681, ιιΐ Ιιοιιεδί» ιΐαηίαχαΐ 3ΐΙίιι@3Π)ιΐδ;

(ΠίδΙιιιη νετο ηι:ιΙ»πιπι γρπιγιι βδρριηειιιιΐΓ, φιβδί

1ιιι]ιΐ8ΐηηι1ί γρπιπι, φι.υ ίη ιηαΐίβ δΐιιιΐ, ιΐδΐΐδ οχ βο

ιηίΐίιιηι Ιιηυ&ιΐ, ηυοηϊαιη ηκιΐιπη ιιιΐδ ί$ηοΐ'3ΐ•ε ιιο-

Ιυϊιηιΐδ. Ιΐ:ΐι|ΐιε ίΐΐυιΐ ρΐ'ίιιιϊδ ραιρηίίΐιιΐδ ρπεχρρίιιιη

βδΐ, ιιι ηε ϊι»» ειιιη Ιιοηο Γειιιηι εοιιΙϊαΓίοπιιιι ευ-

£ηίΓιοηβιιι εβρθΓβυΙ, βειΐ 3 βείειιΐίβ βΐ Ιιοιιί, βΐ υι»1ί

αΐΐδΐίηειειιΐ, ριίΓοηυα ει δ'ιιηρ'ίεϊ, ηεηιιβ ουπι ιιΙΙα

ιηηΐί ριΠβ εοιι] υ ηείο 1>οιιο Ιπιεί'εηΐιιι• : «ριοιΐ 83ηε,

ιιι ηΐΡ3 Ι.ι ι 8ΡΐιΐειιΙΪ3, ρρΐ'ίικίϋ 6δΐ, 3ε δοΐιιιη ειιιη

Πβο βχβρ, ρβΓρβίιιιιιηα,ιιε ει δοιηρίΐρπκιιη Ιιοηο (1ε-

Ιι;»1;ιΐίι.ιιοιιι ΙιαΙιεεε, ηοε ηιΐΓβ »<1 εοηΐΐ'αποηι ριπειΐ)

βρεοι.ιιιΐ, ειιιη η;\ο ιρβο δΐι;ινιΐ;ιιε εοηιιιιιιηιεαί'ε. Λΐ-

.|ΐι .■ 8ΐ εοηΐϊιίειιΐί ιιηίιπο Ιοηιιί ιΐεεοί, ΓοΐΊ38$6 Ιιο*

Ϊ13 ε8ΐ, »ο δϊ ψιίδ 3 ιιπιικίο Ιιοο, (]ηί ιιι ιιιιιΐίβΐιο ρο-

βίΐιΐδ εϊΐ, ίη ρ:ιι•;•.ιϋίΐιιΐί πιι•δΐΐ8 Γ3ρίαΙυΓ, ςυοϋ Γ;:ιι1ϋί

ΒΐιΙ.ιΙ.ιΙ'.ΐί 3ΐι»1ίνίΐ ει νίιΐίΐ (μιχ ιιει|ΐιβ εχριίηιί,

ηβςυεεεΓηί οο/δΐιιΗ, ιιε»|ΐιβ Γ»8 05ΐ Ιιοηιίηεηι Ιο<|ΐιϊ '». ρ

ΟΑΡΙΙΤ XIII.

νίτί/νιίΐαΐβιη (χειηυιαιη β$εΰ ιιιοιΊΐι άυηύη'ιο.

Ει ηιιοηίκιη νίνβπΐίιιιη ηιιϊιίριη (Ιοιιιίίΐΐϊιιπι ΡδΙ ηο

8ΐ'(1θδ ρ3ΐ•3ΐΙίδΐΐδ, ηβΐ|ΐιβ »'(!5 ί'ρείρίΐ, ΐ]ΐιί οΙ• ρι•(ο;ιΙιιιιι

ηιοΓίί ίΐιΐϋίρΐί βιιηΐ; οΐ ηοδ ε εϊΓΐιο δυιικίδ, ηιοιίη-

1ρδ(]ΐιβ ρρχπιΐο νεηιιικΚιΙί : ΐ|ΐιοιιι»κΙθ ίη τίνειιΐίιιιη

Ιοεο οδίΰ 'ϋ ριιΐΐ'δΐ, ιμιί ηιοιίίδ νί εΙ ροΙϋδΙ:ιΙο Ιριιο-

ιιιτ'ί Οΐϋ'ΐη ΐΓ.οαΊιιη, ((ΐιοιίνε εοιίδϊϋιιηι Ιιίε ϊηνεπ'κΊ.

υΐ 1ΐ3ε ίρί3 ροΐεδίίΐΐο 8θΙΐΙΙΙΙ8 ;ιο ΙϊΙιεΓ Γΐ3ΐ? Λι νοιο

3(1 Ιιοο νεί δηΐίδ οιιιπίιιο είΐ Εν3ΐΐβθ1ίϊ »1οΓΐΓΐη3.

<}ιιίη εΙ'ΐΒΐη Ποη-.ΐιιιιιιι ηυϋίνίιηυδ, (]ΐιί Νίιοιίοιηαιη

όφΟαλμοΐς τολμαν είναι τοΰ χτίσοντοί, αλλά φΰλλοις

χα\ σκιαΐς ΰποκ,ούζτεσΟαι • ίέ,ομασι νεχροΐς μετί

ταύτα περικαλύ-τονται. Κα\ οΰ-ως εις τδ νοσώδες

τούτο γ.χ\ έπίπονον χωρίον άποικοι πέμπονται, έν §

6 γάμος παραμυθία τού άποθνήσκειν έπενοήΟη. Ε!

ουν μίλλομεν άναλϋειν εντεύθεν, κα\ σΰν Χριιτ»;)

γίνεσθαι, πάλιν εκ τού τελευταίου προβήχει της ανα

λύσεως δρξασΟαι • ίίσπερ οί τών οικείων άποξ-νω-

θέντες, επειδάν έπυτμέφοιαιν όθεν ώρμήΟησαν, πριο-

τον εκείνον καταλείπουσι τόν τόπον , ω τελευταϊον

προϊίντες ένέτυ/ον. ΈπεΙ ουν τού χωρισμού τής έν

τψ παραοείσω [διατριβής] ζο>ής το τελευταϊον ό γάμος

έστ'ι, τούτον πρώτον καταλιπεϊν, ώσπερ τινά σταΟμόν

ϊσχατον, τοις πρί/ς τον Χριστον άναλυουσιν ϋφηγεϊται

6 λόγος• είτα τής περί την γήν ταλαιπωρίας άνα-

χωρήσαι, ί) ένιδρύνΟη μετά την άμαρτίαν ό άνθρω

πος • ίιΛ τούτω §ξοι τίΰν τής οαρκδς προκαλυμμάτων

γενέσθαι, τους δερμάτινους χιτώνας, τουτίστι, τ6

φρόνημα τής σαρκός άπεκδυσαμένους • κα\ πάντα

άπειπαμένους τά κρυπτά τής αισχύνης, μηκέτι τϊ)

συκϊ^ τού πικρού βίου ύποσκιάίεσΟαι, άλλ' άπο^Ίί-

ψαντας τά έκ τών πρόσκαιρων τούτων φύλλων τής

ζωής προκαλύμματα, έν όφβαλμοίς γίνεσθαι πάλιν

τού κτίσαντος, την τε κατά γεύσιν κα\ δψιν άπάτην

άπώσασΟαι, σύμβουλον οϋκέτι τον ίοδόλον όφιν, άλλα

τήν έντολήν τού Θεού μόνην έχειν. Λύτη δέ έστι, τ6

μόνου τού καλού άπτεσΟαι ■ την δέ τών ποντίων γεύ-

σιν άπώσατΟαι • ώς εκείθεν ή μϊν τής τών κακών

ακολουθίας άρ/ήν λαβούσης, έκ τού μή Οελήσαι τ6

κακΐίν άγνοήσαι. Διδ κα\ άπερ,όήΟη τοις πρωτοπλά-

στοις το μή μετά τού καλού κα\ τήν τών εναντίων

γνώσιν λα€:ΐν • άλλ' άποσχέσθαι μέντού γνωστού κα

λού τε και πονηρού, καθ άρον δέ κα\ αμιγές κα\άμέτ-

οχον τού κακού τί) άγαΟδν καρπούσΟαι. "Οπερ ουδέν

άλλο έστ\ν, ώςγε ό έμδς λόγος, ή μετά τού θεού είναι

μόνον, κα\ ταύτην άπαυστον έ/ειν κα\ διηνεκή τήν

τρυφήν, και μηκέτι συγκαταμιγνύειν τή απολαύσει

ταύτη τά πρδς τί> εναντίον άφέλκοντα. Κα\ ε! χρή

τολμήσαντας ειπείν, τάχα οΰτως 4ν τις άπο τού κό

σμου, δς έν τω πονηρώ κείται, άρπαγίίη πάλιν ε!ς

τ?.ν παράδεισον, έν § κα\ Παύλος γενόμενος, ήκουσέ

τε χα\ Γδε τά άργητα κα\ αθέατα, α ούκ ές!-ν άν-

Ορώπφ λαλήααι.

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ.

"Οτι ή παρΟζιία χρκίττωί• τψ; τον θανάτου £ί.•να-

ντείο.ς εστίν.

Άλλ' επειδή ό παράδεισος ζώντων εστίν οίκητήριον,

τους διά τής αμαρτίας νεκρωΟέντας ού προσδεχόμενος •

ήμ;ϊς δέ σάρκινοι δντες κα\ θνητοί, πεπραμένοι ύ~6

τής αμαρτίας ■ πώς Ιστιν έν τη χώρα τών ζώντων

γενέσθαι τόν τή δυναστΕΪατοϋ θανάτου κρατούμενον;

Ποίον τρόπον και ποίαν έπίνοιαν έςεύροι τις άν, δπιος

τής εξουσίας ταύτης έ£ω γενήσεται; Άλλ' άρκεΣ

πάντως κα\ προς τούτο ή τοΰ Ευαγγελίου ύιρήγησις.

υϋκούν ίικοΰσαμεν τού Κυρίου προς τδν Νικόδημον

" II Οογ. χιι, 2 δίΐς.
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λέγοντος, ότι ι Τδ γεγεννημένον έκτης σαρκδς, σαρξ Α Ιιίδ νβιΊιϊδ ΜΙοφίιΙιιι• : ι Οιιοιΐ β ΟΛΓΠβ ιιίΐΐιιιιι βδΐ,

έστιν τδ δέ γεγεννημένον έκ τοϋ πνεύματος, πνεύμα

έστιν. • Οίοαμεν δέ τήν μέν σάρκα θανάτω 6ιά την

άμαρτίαν ου;αν ύπόοικον,τδδέ Πνεύμα τού θεού κα\

άφΟαρτον, κα\ ζωοποιδν, καΐ άΟάνατον. "Ωσπερ τοί-

νυν τή κατά σάρκα γενέσει συναποτίκτεται πάντως

και ήδιαλύουσα τδ γεννώμενου δύναμις • ούτω δηλαδή

καΐ τδ Πνεύμα τοις δι' αυτού γεννώμενοι; την ζωο-

ποιδν εναποτίθεται δύναμιν. Τί ούν ανακύπτει διά

τών είρημένων; Άποστάντας ήμας τής κατά σάρκα

ζωής, ή* πάντως τοιούτος επακολουθεί κα\ ό θάνατος,

τοιούτον έπιζητήσαι βίον, δς ούκέτι τού θανάτου τήν

άκολουΟίαν έφέλκεται. Ούτος δέ έστιν ό έν παρθενία

εβΓΟ 681; ιμιοι) β βμΪΓΪΐα ιιηΐιιιιι β5ΐ, βρίπΐιιβ 681 --. ι

Ει ΐ)03 ιιονίιιιιΐδ, γ.-ιιίιγϊιι ρΐ'ορΙοΓ ρεεο3ΐΜΐη ηιοΠϊ '

5ΐιΙι]ο€ΐαιη ; ϋβΐ νοιο δρίιϊΐιιιιι εΐ ϊιιοοιτιιρίιιιιι οΐ

νίνϊΓιοιιη) ει ΉιιιιιοΠιιΙειη οδδε.ΑΙο,ιιϊ πι <[ΐι•ιι1 <■ οβπιε

ξεηίΐυιιι 06,1, ίηΙκυΓοΙ ο> οιιιιιίιιο νί$ φΐχώιιιι, ηιιχ

1*1 (ΙϊδδΟΐνίΐ, (|ΙΙ0(1 ΟδΙ 03Π16 ΟΟΪΙΟΙΤίΙΙΙΙ) ϊβίο^δρί-

ιίΐιΐϋ νϊιη ι|ΐιαηιιΙ;ιιη νίΐαΐοη) δείΐϊιεί ίίδ ιοΙηιλ αΙΙπ-

Ιιυίΐ, ςιιιβ α 86 (-ίςιιιιιιΐιΐΓ. Οιιο δρβοίβηΐ Ιιχο φυβ

(1ίχίΐ11Ι13? ΙΙΐ 83116 :ιΙι Ιι;ιϋ 1)1)3 ιιιοι Ι»1ί νϊΐ» ηΐιαίίο-

ηαΐί, οιιί οπιιιϊιιυ εοιηοδ ιιιΙ]ιιΐ)εΐαηχ>Γ8β3ΐ, ίΙΙιιι! νίΐιβ

£βΐ)ΐΐ8 φΐ;«ι•3ΐ-πΐδ, φκι: ηιιΙΙαιιι ιηοπεικίϊ ηεοεΒδίΟ-

Ιεηι δεειπη Ιι•:ι1ι;ιΐ, νϊΐα 3ΐιΙβιιι ο]ιΐ5Πΐθ(1ί ίιι νίη-ίηί-

βίος. ΚαΙ ώς αληθή ταύτα, μικρών προστεΟέντων 131ο εοΐ)5)3ΐίΙ. Λΐιμιο Ιιεεε φΐίιίειιι ΐ]υ»ιη νβι•» δϊιιΐ,

έσται καταφανέστερον. Τίς γάρ ούκ ο'δεν, δτι της ραυι;ϊδ 8:>)>β ρΓΟροΒΪΓιβ , αρεΠΪ0Γ3 Ιϊβιιΐ. Οιιοΐιΐδ

μέν σωματικής συνάφειας τδ Εργον σωμάτων θνητών Β βηίιιι φΐίβη,υβ ΟδΙ, ηιιί ί{-ιιοι-ϋΙ, εοιροΓβιβ οιιΐφΐιιαίο-

1)18 ορι>3 6»86 ιιιοι Ιαΐίιιιιι εοι-ροΐ'υιη οοηδίίΐιιΐίηηβιιιΤ

βχ δρίπΐιιΐί νει•ο εοιι^)'ϋ83υ Ιϋΐι'πιπιιιι Ιοεο νίΐαηι

εΐ ϊιηιιιοΓίαΙίΙίΐΙειιι 30φΐίπ : ιιχίοψιο 3(1 Ιιοε ϋίικί

ΑροβΙοΙΊ (|ΐ):ιιΙ)•:ιΐ : ι ^αΙν.Ίϋίΐιιΐ' αιιΐ6ΐη ροΓ (ΊΙϊοηιιη

£(:ι>6ΐ'3ΐίυηεηι " ι Ι0316Γ, φΐ;« 1)18 ίίΐιίβ ξ3ΐΐ(ΙεΙ, υΐ ίιι

άίνίηίδ Ιινηιιικ Ρ33ΐΐ))οπ))ΐ) ν3ΐ68 1ι>8 νειΊ/ιβ εβείιιΐΙ :

ι Οιιί 1ι;ιΙιίΐ;ιπ: Γ:ιι-ϊΙ δίοιίΐβιιι ίιι (Ιο»)» ιιιηΐΐ'βηι Ιίϋο-

ι*ι ι ιι ι Ιί£ΐ3ηΐεηι ". ι ΥβΓβεηϊιη 3ε 3οΜ>Ιυ \ ίι-μο ιηαΐοΓ

έστι κατασκευή , της δέ πρδς τδ πνεύμα κοινωνίας

ζωή καΐ αφθαρσία τοϊς συναφΟεϊσιν άντ\ τέκνων

-τροσγίνεται ; Κα\ καλώς έστι τδ άποστολικδν ειπείν

επί τούτου, δτι «Σώζεται διά της τεκνογονίας ταύτης>

ή τών τοιούτων τέκνων μήτηρ εϋφραινομένη. καθώς

έν θείοις ΰμνοις ό Ταλμωδδς άνευφήμησεν, ειπών •

ι Ό κατοικίζων στεΐραν έν οΓκω μητέρα έπ\ τέκνοις

εύφραινομένην. ι Ευφραίνεται γάρ μήτηρ ώςάληΟώς

ή παρθένος μήτηρ, ή τά αθάνατα τέκνα κυοφορούσα βΛίιιΙεΙ, φΐχ δρίπΐιιβ ορειβ ίιι>ιιιοη;ι1( 5 1ίΙ)θΌ8 ρβπΐ,

δ:ά τού Πνεύματος, στείρα διά τήν σωφροσύνην ύπδ βίεΐ'ίΐΐδ ο!) Ικΐ)ΐρβΓ3ΐ)Ιίοιΐ) α ΡΓΟμΙιοΙα ηρρείΐαΐη.

τού Προφήτου ώνομασμένη. Ούκοϋν ό τοιούτος βίος ΟεΠβ ε]ιΐδη)0(1ί νϊΐη, ςιυε νΐιιι πιοιΓίδ 8ΐιροΓ:ιΙ,

προτιμητέος τοις γε νουν έχουσιν, δς κρείττων της ροΙ'ιΟΓ 681 3ΐ> ίίδ Ιιηϋοιίίΐ», ηιιί »ΐ6ΐ)1β ρι.χϋίΐί βιιηΙ.

τοϋ θανάτου δυναστείας εστίν. Ή γάρ σωματική παι- 0»ΓρθΓ63 βιιίιΐ) ΗΙιεΓοηιπ) ρηιεί'βιιΐίο ηοιι νίΐκ; ιιΐΗ{;Ί8

δοποιία (κα\ μηδεΊς δυσχεράνη τώ λδγω) ού μάλλον _ (ρ:κ•6 οιηιιίυιπ ιΐ'κΐιιΐ)) κίΐ) ςυαη' ιιιοπίδ οεεηίϊο

ζωής ή άλλα θανάτου τοις άνθρώποις αφορμή γίνε- Ηοιιιπιϋηι» βχδίδΐίΐ : δί([ΐιίιΙβ)ΐ) α Ι) οιΊιι πιίιίυι»

ται ■ άπδ γάρ γενέσ:ως ή φθορά τήν αρχήν έχει, ή'ς 1)3ΐ)ι:1 ίιιΐοΐ'ίΐυδ, 3 φΐο ν'ΐΓ^ίιιίΙαΙ'ο (;3»8ΐ) (ρ)) πιιιιιιι-

οΐ παυσάμενοι διά της παρθενίας, έν έαυτοΐς έστησαν η«8 ΓιιΙιιγϊ διιιιΐ, ΐ)ΐοιΊί3 ι» 8ε ΙβΓπιϊ ιιυπι εοηβιίΐυβ-

τήν τοϋ θανάτου π-ριγραφήν, περαιτέρω -ροελΟείν

αύτδν δι' εαυτών κοΑύσαντες, κα\ ώσ-ερ τι μεΟδριον

θανάτου και ζωής έαυτοΐς στήσαντες, έπέσχον αϋτδν

της έπ'ι τδ πρδσω φοράς. Ει οΰν ού δύναται πιρελΟ'ΐν

τήν παρθενίαν ό θάνατος, ά/,λ' έν αϋττ] καταλήγει

και καταλύεται , σαφώς άποδείκνυται τδ κρεϊττον

είναι τοϋ θανάτου τήν παρθενίαν ■ κα\ καλώς άφθορον

ονομάζεται σώμα, τδ μή υπούργησαν τη τοϋ φθαρτού

πιιιΐ, (ίιιιι ιιΐΐι-α ίιι 36 ΠΙίπη ριο^Γεϋί ρπιΐκΐιικ'ΐ ΊιιΙ,

οι νίΐίβ εΐ ιιιηιΐί3 3β (]ΐι:)8ί Ιεηιπηοδ ηΐίςιιο» οιιιιι

δΙ.ΊΐιιοΓίηΙ,εβιΐ) δβηβ ΓοιιΙίηυρπιιιΙ, ηβ ιιΐίπι ριοπιΐ))-

ροΐΐΐ. Εΐ'^ο 8ί ν'ιι§ίιιί1;ιΙβιΐ) ΙΚΟΙ'8 δΐιρι:Γ3Γβ ηοιι ρο-

Ιοβΐ, $εϋ ε]ιΐ3 ροιίυπ ρι•«8ίιΙίο ί1ΐ3 εοποΙικΙίΐυΓ :κ:

(ΙίβδοΙνίΐυΓ, ίΙΙιιι] ιιΐίΐοίΓΐΉΐο εοιιιρεηοιη ρβι, ιηοπε

ίρ-α νΪΓ^ίιιίΐηίοιΐ) ε<30 ροΙβιιΐίηΓβηι : ιιηιΐβ Γεείε

ΓθΓριΐ3Ϊΐ)εοΓΠΐρΙιιιΐ) νυι:3ΐιΐΓ, ηοοηίαηι 03(1ικ•«! Ιιιψιβ

βίου υπηρεσία, μηδέ της θνητής διαδοχής δργανον νΐΐίβ ηιαηοΓΐ ηίηιιβ υρ«!Γ3ΐ» ρι-χβΐίΐίΐ, ιιβςιιε Ιιοι• εΐϊϊιη

γενέσθαι καταδεξάμενον. αιΐιηίδίΐ, 86 ιιιοΠαΙίδ ροβίειίΐβΐϊί ίιιίΐιυιιιοιίιιιιι Ποιί.

Έν τούτω γάρ διεκόπη τδ συνεχές τής τοϋ φΟεί- Ηοε οιιϊιη ρΛΟΐο ρΟΓρβΙϋΐιιη ΊΙΙιιιη οι €•ογι ιιιηροηϋϊ

ρεσ'ίαι κα'ι άποθνήσκειν ακολουθίας, δπερ άπδ τοϋ ρ ει πιοΐ'ΐοηιϋ 0]ΐΓ8ΐιΐ)ΐ ίΐ)1εη•ιιρίΐ, ςαϊ 3 ρΓΪιιιο ρ-.Γβι>1(>

πρωτοπλάστου κα\ μέ^ρι τής τοϋ παρθενεύοντος ζωής υδφΐβ 3(1 νίι-ςίη-ιίοιιι νίίβηι ιιιιικμιβΜ) 081 ίιιίεηιιίχ-

δ'.4 μέσου γέγονεν. Ουδέ γάρ ην δυνατδν άργήσαίποτε

τδν θάνατον, ενεργούμενης διά τοϋ γάμου τής άνθρω-

π£ ^ης γενέσεω: • άλλα πάσαις ταΐς προλαδούσαις γε-

νεαϊς συμπαροδεύων, κα\ τοις άεΐ παραγομένοις ε!ς

τδν βίον συνδιεξ-ρχδμενος, δροντής ενεργείας έαυτοϋ

τήν παρθενίαν ευρεν, δν παρελθεϊν τών αμήχανων

έ-τίν. "βσπερ γάρ ΙτΛ τής Οεοτόγ.ου Μαρίας δ βασι-

λιύ-ας άπδ Αδάμ μέχρις εκείνης θάνατος, επειδή

και κατ' αυτήν έγένετο, καθάπερ τιν\ πίτρα τώ καρπώ

της παρθενίας προσπταίσας, περ'ι αυτήν συνετρίβη •

ούτως έν πάση ψυχή τή διά παρθενίας τήν έν σαρκΐ

8113. ΝοφΙβ 6111111 Ι!θΠ ρθΐ6Γ3ΐ, (II ΙιΟΙΙΐίΐΙΙΙΜ) "{6ΙΙ6Γ6

6 Ι)ΙΐρΙίΪ3 ρΓΟΟΟΜίΟ, Ι110Γ8 )11)Γ]ΙΙ;|Ι11 (Χ'353881'1, 50(1

8Ιΐρ6ΓΪ0Γ6δ 01111168 1ΐ()Ι1ΐί|111Π1 *18ΐ08 ρΐ3;Ι0Γ8ΓΡ883,

ειιι» 1>ίδ «Ιίιιιιι φΓι Ιιιιιιε νΐΐβιιι ίιι^ιτιΐίιιιιΐιιΐ', β'ιιιιιιΙ

ρΐ!) ί1ΐ3 ρθΙΊ')ΙΓΓΟ)5, νίΓ^ίΐΐίΐΜίΟΠΙ ΙΙΙΙΙΙΙΟΐίβ 8)ΙΪ ΙΟΓ-

ιιιίιιιιιιι ίιινειιίΐ, ιριειΐ) ροιτο ΐΓ3ΐΐ8ί1ΪΓβ ι! ϊΓΠοϊΙο 681:

Ι.ΊΜ(|[Ι3Ι11 Πθί ΠΙ31ΓΪ8 Μ:)Ι'ίθ6 ΙβΙΜ) 0Γ6 31) Λ(Ι;Ι11Ι() 118-

(|)ΐο 3(1 οαΐ)) ιο^ιιιιιΐ) η)0Γ8 ο1)ΐίιιιιοιίι : ριΐδίεηΐ'ΐιε

8(>Ιί ι ΙΙίιΐΙ, μι, οιιιιι Ι3))(|ΐι.ιιιι ηιΙ Ιβρ'κΙοιιι :ιΙί(|ΐιπη

ν'ΐΓ^ί ηΐΐαΐΐδ Γπιιΐιιιιι ιιιοΓδ οΠ'οχΙειίΙ, ίιι ο;ι εοιιΐΓίια

$Η : ί(α οιι,ιιί 31)11110, ψιί νίι^ίιιίίαιίδ ρΓΧδίιϋο

■ίοαι». ίιι, 0. •' 1 Τίιηοίη. ιι, 13. " Γίβΐ. οχπ, 0.
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Ιι.ήιγ Μπιϊϋ νϊΐηιη εοΐιίυεί, ηϋϋπΙιΐΓ ςυοϋαιιι ιιιοϋο Α

;ιι• (Ιΐ$$ο1νίΐιΐΓ ροίβηΐίβ ηιοιίίδ, ςυα$ί ηοη ΙυΙιοηι

<]ΐιϊΙ>ιΐ5 ϊρβίυβ $ΐϊιηιιΙυ$ ίηΙΪ£«Ιιιι•. Ι Ιιίπιιι ί$ηί ηίδί

ίιιΙι]ι'ιΙ;ι ϋϊιιΐ 1ίμιι:ι, 8ίΓ3ΐιιβηΐ3, Γοιπιηι , 3ΐιΙ ίιΐιικί

'κΙ ββηοΓ'δ, (|ΐιοιΙ ϊ^ιιο εοηδιιηΓιΐιιι-, ηοη ροΐβδί β]ιΐ8

νΪ3 αο ικιΐιιπι «ιη$Ί$ΐ6Γβ : βίο ιιι'ιριι» ιηοΓίίδ νίβ

ιριίιΐιρι.ιιιι (ΊΙίΐΊΐΊ, ηίδί ι'ί ιικ!ΐ(Ί'ί;ιιιι εθιιμΐ£Ϊιιηι κιιρ-

ροαΊΐανεηΙ, ιηοιίΐιιΐΌ$(]ΐιβ(]υ3$ίιΐ3ΐηιι»Ιθ5 ραπιντπΐ.

8ί νΟΓΟ άυ1)ίΐ3δ, ί(Ι νοίίιιι 3ηϊιιι»ιΙνβΓΐ38, ιιιπίο ριο-

ίίοίδΜίιηπ• ("«ΙαιηΊιηΐιιιη ηοιηϊιιη, ιμι,τ ηιοπίδ 03ΐι$»

ηοηιίηϊΐιιΐδ ϊηιροηιιηΐιιι-, ηΐ θΓ3ΐϊοηί8 ίηϊιίο ϋίεΐυιη

681. Νιιιη νίαΊιϊΙ.Ίΐεηι, ιιιιΐ υι-ϋ'ιΐηΐβιη, 3ΐιΙ ΙίΙίοπππ

]:»εΙιΐΓ:ιιη Ιιι^βτε Ιίεβΐ ηιιρίϋδ ιιοη βηΐε εοιι(Γ3εΓΐ8?

Ι•αιι|)Ι:ιι;ι• «ηίπι βηΐπΓι νοίιιρίβίβδ, βΐ ΙχΙΙΙη», βΐ ο!>-

ΙειΙαίΊοηβδ, οιιηεΐ3νβ, <ρι;« ϊη ηηρίίΐβ ]ιιοιιηιΙ:ι βχ-

ριΊΐιηΐιΐΓ, Ιιϊ$ αΌΙοπιηι οηιε'οΐίυιΐδ εοηεΙιιϋυηΐιΐΓ, "

άο ΙβπιιίηαιιΙιΐΓ. .\:ιιρι πι £|.Ί(1Η εαριιΐιΐδ ροΐίΐιιβ Πΐβ

ουΊιΙ(Ίΐι, ΐ;κΊιι ΓιείΙϊβ, βΐ οποΐιι υηοΊςιιβ είηοΐυδ

ίρμηι-εΐ: ηΊίφπιιιι νοπ) Γβιηιιη ηιΟΓίϊδ 681 ίηδίπι-

ιηεηΐιιπι (ΓοΓίιιίιΙυΙοβαιη Ιιοε εοΓίβ β8ΐ νϊάβι-β: ίΙΙικΙ

Ιαιιιοη Γοηιπιΐοίοδίιΐδ ιηιιΐΐο 651, δί ;κ| βΐίφιβηι νι.Ί

ριΐ(5Π5Β, νεΙ νχά'ι» ιι$ιιιη :ι<!ΙπΙιιΊιιγ) : Ιιοε ίη ββηβι-ε

Μΐρΐίχ 8ΐιηΐ, ιρι;Γ ςιιαβί επρηίιιιη 3ΐί(|ΐιβιη 3Γΐΐ(ίείθ8θ

ορβΓβ ί11ιΐ8ΐΓ3ΐιιηι , ροΐίΐηηι φίαιικΙ,-ιπι νοίυρίαιί*

ερεείεηι βΐΐδΐυί εοιιίΓεοΐβΐίοηϊψιβ ιιηβΐηε ρι;ΐ' 86 Γι•-

νιιιιΐ. ϋυηι νεΓΟ ίη πιαηίΐιιΐδ 6]ιΐ5 δΐιηΐ, ιριϊ ΠΙ»* 31-

Ιίκβί'ίΐ, ΙιιιΊιΐϊ, ηιίδοπαπιηημιε ϊρδ.το ιηθΓΐ3ΐίΙ>ιΐ8 ειιιιι

0ί1Ί•ίΙΐΊι•(•8 6Χδίδΐ3ηΙ ; γοπιιιι οηηιίιιη μπινϊιιιιι, ιρι;ι>

$εειπη εοηιιεχ:« δυηΐ, ΒΐΙίΙιιιιι βρεηιβί'ΐιηΐ.

Π;γο ιιιίδβιβΙ/ιΙίαδρβιΊϊίαιΙα,Ιαοτγιιιοπιιιΐφΐβ ρίοιιη

εώιΐο'β. \ί(Ι(:ιιιυί βηίπι βχρβ ΙίΙιοπίΒ ίιιιηι;ιΙιΐΓ;ι

Κΐ3ΐβ 8θ1θ8 Γ6ΐίεΐ08, ροίβηΐίυηιαηβ Ιιοπιϊιιιιιιι ρτχ-

(ΙχρίΌροδΐΙοδ, αυί οΐι ηι:ιΙοπιηι ϊιιιρβΓΪιίαπι ρίειυιη-

«]116 ίη Γβυ(18 3ΐΙνβΓ8Ϊ8 ΠθΌΐ>1. ΥίϋΐιϊΐΗΐίκ νείΌ |ΙΙ ίη-

(ίρίΜΐιι εΐ εβιιββ ιρκν ;ιϋ:ι βδΙ? Αη ηοη ηιιρίίηβ ? ιΐί-

νοιίίυηι ΐ^ίΐιιτ ηΙ> ίηιιιιιιιεί'ηΐιίΐίΐιιΐϋ ΙιίδοιιιηίΙιιΐδ ηΐ3•

Ιίχ ν;κ:;ιΐ ίοηειη ΙκιΙιεΙ, ϊίΐηιιβ ηοη ίημιπη. ΰιιιιι βηϊιιι

(ΙΐδίοΙνίΙιΐΓ |)(ΐ!ΐι:ι, πμοϊ εοηΐΓ3 εθ8, ψιί ιΙοΙίιμκ>ΐΊΐιιΐ,

ΊηίΙίο 8ΐ»1υΐ3 βδΐ, Ιιιπι εΐίίΐιη, ςιιοιικκίιιιηιΐιιιιι

8οι ίρΐιιιη 681, ηοη ηοίηιηι χηιηιηχ πκιΐΐίρΐί-

εαηΙιΐΓ, ηεηηε (ΙοΙογ Ιιοιηίηίβ οπιιιιι ρΓχεβιΙίί : 8ί-

1111(1 ΜΐΙΐΙ.ΊΐίΙ 681 ρΐ'ΙΐίΙΐΙδ ε3ΐ3Ι1ΐί(38, ΙΐΚΊ νΐ!ΐ;ΐ ΟΧ νπ|-

Ιϊυιΐ8 681 ηΙιΙ.Ίΐ;», ιιΐ ίηηιιίΐ ΡΐΌρΙκΊιι : ηΐ'ι|υβ ίη ίιιΐ-

ΐ|ΐιί(;(ΐί1κΐ8 βηιρίϊιιβ οοηει'ρΐίο, ικ'ίριε ίιι ρεεεβίϊβ

ρ.ΐΓΐιΐδ, ηΐ!(|ΐΐ(: εχ 83η2ΐιίιιβ, ηθηιιβϋχ νοίιιιιΐηίενίη, ο

ηεηιιβ οχ νοΙιιηΐΛΐβ εβπιϊδ, δβιΙ νηΐυηΐβίο 1)οί ρΓ0•

ΟΓΟ.Ίΐ'κι Πι ". Εΐβιιίιιι ευιη ίηοοΓπιρΙηιη δρΪΓΪΙιιβ ίιι-

Ιβ§πΐ:ιΐεηι νΐνο εοπΙε ((ΐιίδ ('οιιείρίΐ, δαρίειιΐίχηι

Ιιίι-, ](ΐδΐϊιί3ηι, 83ηεΐίιηοηΪ3ΐιι ρηπΐ, εο(Ιευΐ(|(ΐβ ηιο-

ϋο ΓειΙειηρίίοηοιη. Οιιίιμιο οιιίιιι ΙίεεΙ, 86 ηκιίΓειη

ίδδβ ο] ιι* (|ΐιί Ιι;ΐ'(' δϊΐ, υΐ ηυοιΙ:ιιιι 1οεο»ϊΐ Οοιίιϊηιΐδ;

(|ΐΐίιιιϊ:ιιιι, ίικριϊΐ, < (>ιιϊ ΓϊεΐΙ νοίιιηΐηΐεηι ηιεηιη, Ιιίε

61 ΓΓ310Γ, 61 80Γ0Γ, 61 1ΙΙ31ΡΓ Π1Β3 βδΐ **. • ΟΐΙΟΙΠ

ί^ίικΓ Ιοειιηι ίη Ιιϊδ ρηιΐ'ιΐιυδ ιιιογ8 Ιι:ιΙ»ί ? Πβ νβΓ3

ίιι ίΙΙίδ 3 νϊΐ3 ΙΚ0Γ3 6δΙ ;ι1ι.•.ΐ)|•ρ|;ι : νϊι-;;ϊιι:ι1ίΜρΐι' νίΐα

ίΙΙίϋδ Ι'ιιΙιιιί 3!νί 1)β3ΐΊΐυϋϊιιΪ3 ίιπιι-ο ι|ιι:ι:ι1;ι(ιι 6δ86

νίϋεΐιιι-, ευιη ιιπι!ι;ι ββευιιι $ί£ΐι» ίΐϊοΐ'ΐιηι Ιιοηοιαιιι

παριοϋση ζωί)>/, ίυντριδήβεταί πως χα\ χαταλΰ^ται

τοΰ θανάτου τδ χράΐος, ούχ Εχοντος τίαι το έαυτοΰ

χέντρον έναπερείιηται. Κα\ γαρ τδ πϋρ, εί μή έπι-

βληΟείη ξύλα, χα\ καλάμη, χα\ χίρτος, κα\ άλλο τι

τών ύπδ πυρδς δαπανωμένων, ούχ Ιχει φύσιν έφ*

έαυτοΰ μένειν 'ιδτως ούδε ή τοΰ θανάτου δΰναμις

ενεργήσει, μή τοΰ γάμου την ϋλην ύποτιθέντο; αΰτψ,

χαΊτοΰς τεθνηξομένους οΓον κατάδικους τινάς ετοιμά

ζοντας. Ε! δέ αμφιβάλλεις, έπίσκεψαι τών συμφορών τά

ονόματα, δσα έκ τοΰ θανάτου τοις άνθρώποις επάγε

ται, καθώς ήδη κατ' αρχάς τοΰ λόγου 'προείρηται,

πόθεν την αρχήν Ιχει. ΤΑρα ϊστι χηρείαν ή όρφανίαν

όδϋρεσθαι, ή την επί παισ\ συμφοράν, μή προλαΚόν-

τος τοΰ γάμου ; Αί γάρ περισπούδαστοι θυμηδίαι, κα\

ευφρόσυνοι, κα\ ήδονα\, καΐ πάντα δσα περί τδν γά-

μδν σπουδάζεται, ταϊς τοιαύταις όδϋναις έναπολή-

γουσιν. "Ωσπερ γάρ τοΰ ξίφους ή μεν λαβή λεία καΐ

εύαφής, κα\ περιεξεσμένη, γ.α\ στίλβουσα, χα\ τω

τϋπω τής- παλάμης έμφυομένη • τδ δέ λοιπδν σίδηρος

έστι, θανάτου δργανον, φοβερδν μέν ίδεϊν, φοβερώτε-

ρον δέ εις πεΐραν έλθεϊν • τοιοΰτόν τι καΐ 6 γάμος εστί,

καθάπερ λαδήντινα δι' εύμηχάνου τορείας ώραϊσμέ-

νην, τδ λεϊον κα\ έπιπόλαιον τής ηδονής προτείνων

τη επαφή τής αίσθή σεως • έπειδάν έν χερσ\ γένηται

τοΰ άψαμίνου, κα\τήν τών αλγεινών παρουσίαν συν-

ημμένως μεθ' έαυτοΰ συνήγαγε, πένΟου; κα\ συμφο

ρών δημιουργδς τοις άνθρώποις γινόμενος.

Οΰτος έδειξε τά ελεεινά καΐ πλήρη δακρύων θεά

ματα, παΐδας έν άωρία τής ηλικίας ήρημωμένους,

καΐ λάφυρον προκειμένους τοϊς δυναστεύουσιν, έπι-

μειδιώντας πολλάκις ύπδ τής τών κακών αγνοίας

τώ δυστυχήματι. Χηρείας δέ γένεσις τις άλλος, καΐ

οΰχ\ γάμος εστίν; Ούκοΰν ή άναχώρησις τούτου, πάν-

το>ν αθρόως τών κακών τούτων λειτουργημάτων τήν

άτέλειαν Εχει • καΐ ουδέν άπεικός. "Οπου γάρ ανα

λύεται ή έξ αρχής ορισθείσα κατά τών πεπλημμελη-

κότων κατάκρισις (ούκέτι δέ θλίψεις τών μητέρων,

κατά τδ γεγραμμένον πληθύνονται), ουδέ λύπη τής

άνθρωπίνης προηγείται γενέσεως, συνανήρηται πάν

τως ή άπδ τοΰ βίου συμφορά, κα\ άφήρηται τών

προσώπων τδ δάκρυον, καθώς φησιν ό Προφήτης. Ού

γάρ έν άνομίαις έστιν ή σύλληψις Ετι, ουδέ ένάμαρ-

τίαις ή κύησις• ουδέ έξ αίμάτων, ουδέ έκ θελήματος

άνδρδς και έκ θελήματος σαρκδς, άλλ' έκθεοΰ μόνου

ή γέννησις γίνεται. Τούτο δέ γίνεται, δταν συλλαμ-

6άνη μέν τις έν τώ ζωτικφ τής καρδίας τήν άφθαρ-

σίαν τοΰ πνεύματος ■ τίκτει δέ σοφίαν κα\ δικαιοσύ-

νην, άγιασμδν ωσαύτως και άπολύτρωσιν. ΠαντΊ γάρ

Εξεστι μητέρα γενέσθαι τοΰ ταΰτα δντος, καθώς φησί

που ό Κύριος, ότι < Ό τδ θέλημα μου ποιών, και

άδελφδς κα\ αδελφή και μήτηρ μου εστίν, ι Τίνα χω

ράν έχει επί τούτων κυημάτων ό θάνατο* ; Ούτως

κατεπόθη έν έκείνοις ό θάνατο; ύπδ τής ζωής ■ κα\

Εοικεν είκών τις είναι τής έν τώ μέλλοντι αΐώνι μακα-

ριότητος ό έν παρθενία βίος, πολλά φέρων έν έαυτψ

)αη. ι, 13. »» ΜιαιΙι. χιι, 50.
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των δι' ελπίδος άποχεψένων αγαθών γνωρίσματα. Α •*ηΐ, πα* οχ 8ρβ ηουΐδ ρηοροδ»» οΐ ρπΓηΙα δ.,,.ι

"Εστί δέ έπιγνώναι την των είρημένων άλήθειαν τδν

λόγον χατεξετάζοντας • πρώτον μέν ότι τή αμαρτία

χαθάπαξ αποθανών, ζ% τδ λοιπόν τώ θεωοϋχέτι χαρ'-

ποφορών τώ θανάτω, κα\ δσον τ6 έφ' έαυτώ συντέ-

λειαν τής κατά σάρκα ζωής εν έαυτώ ποιήσας, ανα

μένει λοιπδν τήν μακαρίαν ελπίδα καΐ έπιφάνειαν

τοΰ μεγάλου θεοϋ, ουδέν διάστημα μεταξύ αύτοΰ τε

χαΐ τής παρουσίας τοϋ θεοΰ διά τών διά μέσου γε

νεών ίριαζίμινος. Είτα δ τι έξαίρετον τών έν τή άνα-

στάσει καλών, και έν τώ παρόντι καρποΰται βίω. ΕΕ

γάρ ίσάγγελος ή ζωή ή μετά τήν άνάστασιν παρά τοϋ

Κυρίου τοις δικαίοις έπήγγελται • τής δε αγγελικής

φύσεως ίδιον τ6 άπηλλάχθαι τοϋ γάμου εστίν • ήδη

δέδεκται τά τής επαγγελίας καλά, ταϊς λαμπρότησι

Αο νοιϊΐηΐβπι βοιιιιη φυε ιΐϊχΐπιιΐδ, ρει-κρίοει-β εδΙ

οιηΐίοιιε οχαιιιίηίΐιιπ'» : ρπιιιιιιιι εηίιπ πυ'ιϋειη (ΐιιϊ

ροιεβίο ρι-ΟΓδίΐδ ιηοπίιιι•, Οεο Ϊ8 ρογγο νϊνϊι, οιιιη

ηυΙΙιιηι ίΐιιρϋυβ ιιιοηΐ ΓπκΙυηι ραπηΐ ;ουηιφιε νϊΐ*

Ιιιι]ιΐδ, ςυ« ββουικίιιηι οαπιειη .ΓοϋυοίΙιΐΓ ρΓΟ νίπ-

Η οοηδίιηιηιβιίοηοηι ρειΤεοβπΐ, 1>β3ΐ3ΐη ροιτο βρεη»

3ΐί|υε βιΐνειιΐιιπι ιηβϊΐιί ΰβί εχκρεοΟΙ, ηοο ιιΙΙιιη

ίηΐβΓ 86 ϋοϊηυβ :κΙνι•ιιΐ ιιηι ροι- ίηΐεφειββ £εηεΐ'3ΐΐο-

ιιοδ οοηβΐίΐιιίι -ίηΙβινβΙΙυιη. ϋε'ιηϋβ αη» ίιι ιι-βιΐΓ-

Γβοΐϊοηβ ηιβχιιηβ ρι•3βοίρυ;ι Ιιοηβ βιιηΐ, ϋβ Ίη Ιιηο

νίΐα ΓπιίΐϋΓ. 8ί οηίηι νίΐ3 βηςείοπιπι 8°ιηιιΙΐ8 ροβΐ

ΓΟ&ηΐΎβοΙϊοηβιη α Οβο |ιΐ9ΐϊβ νΪΓΪβ ρι-ηηιϊΐΐϊΐιιι-, ίΙΙικΙ

βηςοίοι-υιιι ικηιικβ μιορι ίιιιιι β*1, ιιΐ βία* 3 ηιιρίίίδ

βΐίειιί. .1 ιΐπ ριοηιίδδΐοηίδ ]>γ;ιιμ ί:ι ίβ ηοοβρίι, ςιιϊι- ιι —» «-.«ν•, ».λι,^ '.+ .+ ,.<!•>. ι] >: ίι. «αιιι μι υιιιι»&ιυΐ|1!> ρΓϋΊΙΙΙΗ 18 «ΟΟΟρίΙ, 4| 11 ■

των αγίων άναμιγνύμενος, χαΐ τώ άμολύντψ τής Β βααοΙοπίΗΐ νίΓΟΓυπι δρίειιϋοπηυδ δίιηιιΐ βΐυχίΐ,

ζωής τήν καθαρότητα τών ασωμάτων μιμούμενος. ψιίνε ηυΙΙίδ νίΐ33 βοπίϊυυδ βοπιπι, φΐί οοφοτο 03-

Ει ουν τούτων χαΧ τών τοιούτων ή παρθενία γέγονε ΓβιιΙ, ριΐΓβπι β81 η.ιΐιιι-βιη ίιιιίΐβΐιιβ. ΟιιβιηουΓοηι 81

ΙΕΟΪ&ΒΜΛΓ Τί'." »ι^« ΊΑ«λ- £ —-Εί _Α... . ' » . 1.„_ ■ ■ .. ...πρόξενος, τίς μέν λίγος επαξίως τήν χάριν ταύτην

Οαυμάσεται ; Τί δέ δλλων τών τής ψυχής αγαθών

ούτω φανήσεται μέγα κα\ τίμιον, ώς τή τελειδτητι

ταύτη παρισωθήναι διά συγκρίσειος ;

ΚΕΦΑΛ \\•.

Ότι ή άΛηΟ^ς ΛαρθεΗα ί,• χαντί έχινηδεύματι

θεωρείται.

Άλλ' ει χατείληπται ήμίν ή ύπίρβολή τοΰ χαρί

σματος, συνιδείν προσήκει χαΧ τδ άκίλουθον, δτι ούχ

άπλοΰν, ώς άν τιςοίηθείη, τδ κατόρθωμα τοΰτδ εστίν,

Ιΐ3Πΐιιι 03ίΐβΓ3Γυιιιςυβ 1ιιι]ιΐδΐιιοι1ϊ Γβπιιιι ν'ΐΓβίηίΐββ

οοηοϋίβίΝχ β8ΐ, ςυχ ββηβ ΟΓβΐίοΙιιψιβ πιιιηβπδηίΙ-

ηιίπιΐίοηβιη 83ΐίδ6χοϊΐ3ΐ)ίι? Οιι% ΓβΙί<|υα ηιιίηιί 1)οηα

Κα ιη;ΐ!;ιι;ι, βΐι^υβ βιίεο ρεΓίεείί νίιίεΐιυιιΐυτ, υΐ εοιη-

οαι-ηΐίοηε Γβεΐ», ροΓίοοιίοηί Ιιιιϊε βύχςιιαία βίιιΙ?

βΑΡυτ χιν.

/η οηιπ'ώιιι ιΐαάϊΐ$ νβτα νΊη/ιιιϊΐπΛ ιρβεΐαίητ.

5βά δϊ 1ηι]υδ πιυηβΓίβ ρΓβϊδίβηΐϊβ 3 ηυυίδ εοιη-

ρεηα βδΐ, ίΙΙικΙ δΒΐιο εΐϊ»ιιι, ςιιοιΐ βεςπίΐιΐΓ, εχρειίίι

υΐ ΐηΙεΙΜ^βηιιιβ, ηιιοιιϊαιιι ηοι. β'ιιιιρίοχ βδΐ, ιιΐ βΐίευϊ

ουοέ μέχρι τών σωμάτων ίστάμενον, άλλ' έπ\ πάντα ο Γοηβ ν'κΙεβΙιΐΓ, Ιιοε ρβΓΓβιΙιιπι νίιΒίηϊΐ3ΐί8 οΠΐεΐιιηι

οιίκον και ϊϊίηβηινην ^* &«>«■«./. κ λ ■ • . . . ...διήκον καΐ διαβαϊνον τ5) έπινοία, δσα κατορθώματα

ψυχής ίστι καΐ νομίζεται. Ή γάρ τώ άληθινώ νυμ-

φίω προσκολληθεϊσα διά παρθενίας ψυχή, ού' μόνον

τών σωματικών μολυσμάτων έαυτήν άποστήσει, άλλ'

εντεύθεν μέν αρξεται τής καθαρδτητος, επί πάντα

δέ ομοίως κα\ μετά τής ίσης ασφαλείας πορεύεται,

χαΐ δεδοικυΐα μήπου τής καρδίας παρά τό δέον έπι-

χλιθείσης, πονηρού τίνος κοινωνία μοιχικόν τι πάθος

χατά τδ μέρος εκείνο προσδέξηται. ΟΓόν τι λέγω

(πάλιν γάρ τδν λόγον έπαναλήψομαι)• Ή τφ Κυρ'ίω

προσκολληθεϊσα ψυχή είς τδ γενέσθαι πρδς αϋτδν έν

πνεύμα, καθάπερ όμολογίαν τινά συμβιωτικήν κατα-

θεμένη τδ μδνον»έκεϊνον άγαπδν έξ δλης καρδίας τε

χα\ δυνάμεως, οΟτε τϊ) πορνεία προσκολληθήσεται,

Γνα

ιιεηαβ ϊη οοΓροι-ε δοΐιιηι οοηδΐδίίΐ, δβ<1 ορϊηϊοηβ

ι•ιϊ3ΐιι 3ΐΙ οιιιιιίβ ρεΓνειιίΐ 30 ρβΓίίηβΙ, η Ι1»ΐ01Ι1Ι{υβ

Γεοΐβ ίΐιιϊηιί οΐϊΐείβ ει δΐιηΐ οΐ ΙιαΙιβιιΙιΐΓ. Νηπι νΪΓβϊ-

ηίΐαΐίβ ρΓΧδΙιΙίο ιιιιίιιιιΐδ οιιιη υογο δροιιβο οοιι]υη-

οΐιΐδ ιιοιι α οοΓμοΓεΐδ ιιιοιίο δοηΐϊύιΐδ βε ΐρδβ ιοηιο-

νείιίΐ, δβιΐ ΐηιΐε οΓιβιιι ρι-οΓεοΙιι» ;κΙ ηιιιηϋίΐίΐ'ΐιι «{ξ-

(5Γ6<1ϊεΙιΐΓ, 3ιΙ οιηηϊ3(|ΐιβ ρατί ϊίειη δβοιίΓίΙοΙο ίΐιϊΐ:

ίΙΙικΙ Ιβιηεη ρβΓίϊηιβδοβηϋο, ηε βϋςυο ηιοϋο 3(1 ιεΐ

ρΓ3ν3Β δοοϊεΐηίειη οοπίο ρΐιιβ, ςιιηιιι ραι• ΡϋΙ, ϊηοΐϊ-

η»Ιο, ηΙΤίΌΐίοηειη βϋιμιηιη οχ ρβ ραΠβ ηιΐπΐΐεπιοιη

ο:ιρι;ιΐ. ΥεΓϋΐ ^Γβΐϊβ (δϋΐ'ΐιιοιιοιη ϋΐιίιιι πιΐ'βιΐδ τερβ-

(3111), 3111111113 <)1ΐί 011111 Ποηϊιιιο ]|ΙΙΙ(11Ι8 681, «Ι

υιιυδ .κΙ εαιι• δ|ιϊιίΐιΐδ εΠ'κ ίαίιπ•, ειιιικ|ΐιο Οηηυαια

.ιϋίΐυοίΙ οοηιιηιιηΐδ νϊΐΰβ ραείιιιη ουηι εο ΓεοοιΐΙ, ιιΐ

α μή γένηται σώμα εν πρδς αυτήν • οδτε άλλο τι 0 Ιο10 00Γ(1(! Τ,Η1| ,,„„ 8ο1(]η| (Π|ί „„„ ,.„„,

ιον αντικείμενων τΐ ηι.χτηΓ,Ιη *-™~ΐ.ιζ.-~. .•.. ... = . ... Β 'τών αντικειμένων τή σωτηρία προσδέξεται, ώς μιας

οΰσης έν άπασι τής τών μιασμάτων κοινότητος • χαΧ

εϊ δι' ενός τ:νος μολυνθείη, μηχέτι τδ αβπιλον έχειν

έν εαυτή δυναμένη. "Εστί δέ κα\ δι' υποδειγμάτων

τεκμηριώσαι τδν λόγον. "Ωσπερ τδ έν τή λίμνη ϋδωρ

τέως μέν λεϊόν έστι καΐ άκίνητον, εϊ μηοεμία τις τών

Εξωθεν ταραχή προσπεσούσα τδ σταθηρδν τοΰ τόπου

διακ•.νήσειε • λίθου δέ τ.νοςέμπβσόντος τή λίμνη, όλον

βννεκινήθη τώ μέρει • δ μέν γάρ ύπδ τοΰ βάρους εις

τον βυθδν καταδύεται • τών δέ περ>. αΰτδν κυμάτων

κυκλοτερώς έν άλλοις έγειρομένων, χα\ έπ>. τά άκρα

του ΰδατος ύπδ τής έν τω μέσω κινήσεως έξωθουμέ-

(β) Ηϊο 1οοιΐ8 οοΓΓυρΙυ8 οδΐ ϊη οοϋίεο Οικοο.

ΓοΓηΊρηίϊοηε «οβο οοιιμΙυΐϊη;ιΙ)ίι, ηε ιιιιιιιη οιιιη ΠΙί

οοΓριΐδ Ιΐηΐ ; ιιοφίο οιιιη υΙΙίβ ΓοΙιυδ, φικ ββΐυιί ι•ο-

ριίβηεηΐ, βοοίβΐίίειη ίηϊϋίΐ, (ΐυηβί ιιιΐ3 δί( οιηηίΐιηδ

ίη Γουιΐδ ϊιηρυηίαίιιιη οοιηηιιιηϊκιβ (ο) : δίοίμιβ

υηϊιΐδ οϋο^ιΐδ δοοίειϊδ Ι«υ<: οοιιΙ:ιιιιίιΐ3ΐιΐδ ββΐ, ηοιι

ροδϊίΙ εαι» ϊη 8β οοιιΐΓ3(:ΐ3ΐη Ι3ΐιειιι 3:ιιρϋιΐδ βΙιιεΓε.

ΑΙιμιί εχεηιρίίδ ίιΐ ςιιου ϋίοϊπιιΐδ ,ιροπο ίικΙίι.ίΓο

ΙίοεΙ : νιΊιιΐί ίη βΐη§ηο βςυ.-ι ριιιβ ΒΙςιιβ ϊηιηιουΊΙίδ

ηιηηβΐ, ιιίβί αΗηυα οχΐΓΪηδοοιιβ ροΠιΐΓΐιαιϊο ίηοίίΐίΐ,

(|ιιιβ Ϊ11ίιΐ3 ηιοΐιιηι 3|;ϊΐοΐ; βϊ αιιΐι ηι Ιβρϊβ ίιιοκίοπΐ

.Ίϋιμιίδ, Ιοίαιιι ιιηα οιιηι ρ.ιιΐο οοιηηιονεΐιΐΓ ; ηβιη

ρι* βΐΉνϊΐαίο, ε4 ροηϋοΓο ίη ιιιιιιιη βυιβίίοιη ίΐίο
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Γειίιιι• : αιηιηιιο 3<]ΐιχ ΠιΐΓΐιυ είτε» ευηι ίη βγπιηι Α νων, πάσα έν κύκλω περιτραχύνεται τής λίμνη; ή

ιιιιιίικι (Ιιιο»ιιΐιΐΓ , ιιιειϋοηιιε ηιοΐυ ίιηριιΐδϊ ίη βιιηι-

ιιιιιιη 3(|ΐιχ χδΐιιηι «πιιιιραηΐ, οιιιηΪΒ δΐιιιιιιιη δΐ3£ΐιϊ

ηςιιη, ευηι ίιιια ρ;ιι•δ ιηοια δίΐ, κδΐιιυιη 3ΐη1)ίΐιι »^ί-

1;ιΙιιγ; ]>π ί ΓαΙίοπε ΐΓαιιφιϊΙΙίιας εί ιιηίηιί ςιιϊεδ, δι

ιιηυβ ηΐίφιΐδ βΠΊεΐυδ ίη βιιιη ίηναιίηΐ, (οία βίηιιιΐ

εοηευΐίΐυι-, οι. ρηπΐδ υ'εΐηιιιειιΐιιηι ιιηί» εΐίΐ)ΐιι δειι-

1ΪΙ. ϋοιιιιηειικιηιιιΐ εηΐιη ϋ, ηιιί Ιιι-ι; ϊρδα ίικίη-

63πιΐ)ΐ, νΐπιιΐβδ ϊιιΙργ δε ηιίιιϊιηε ιΐίδ^ηείίβ εβδε ;

ηβη,ιιβ Γιβπ ροβδθ, ιιΐ ΐ| αϊ υηϊιΐΒ Γηΐίοιιοηι ι1ίΙϊ<;6ΐιΐιτ

3οευΓαΐε[]υε ρβΓευιτεπί, ε;»:ΐ6Γ3δ ιμιοςιιο ιιοιι ιιΙΙίιι

βαΐ ; δει] ευϊ υιι;ι βχ νϊιΙυΓιυιΐδ ϊηεδί, ΓεΗΐ|ΐΐ38 ιιε•

εεδδβπο ειιιιι εοιίδεσ,ιιί (Ιίευηΐ. Οπ.ιι εΐίαηι εοηΐΐί»

αΙίευ]ιΐ5 γοΊ, ψκι; ιιοβ ακίη^ϊι, νίιίιιηι αι! οιηηειη

1ιοιιο;1;ιηι νίΐβιιι ρηιΐ'ιιιεί, νείΐυυβ, ιιΐ εκί αρυι!

επιφάνεια, συνδιατιϋεμένη τώ βάΟει ■ ούτω κα\ τό της

ψυχής γαληναϊον και ήσυχον, δι' ενός τίνος παρεμπε-

σόντος είς αυτήν πάθους όλον συνδιεσείσθη, κα'ι της

τοϋ μέρους βλάβης συνήσθετο. ΦασΙ δε χα\ οί τά τοι

αύτα έξητακότες, μή άπεσχίσΟαι τάς άρετάς αλλή

λων, μηδέ δυνατόν είναι μιας τίνος αρετής κατά τον

ακριβή περιδράςασΟαι λόγον, τον μή κα\ των λοιπών

έφαψάμενον άλλ' φ άν παραγένηται μ£ατών αρετών,

άναγκαίως έπακολουΟεϊν κα'ι τάς λοιπάς. Ούκούν έξ

αντιστρόφου καΐ ή περί τι βλάβη των έν ήμΐν είς

όλον τον κατ' άρετήν διατείνει βίον, καλ όντως, καθώς

φησιν ό Απόστολος, τοις μέρεσι το δλον συνοιατί-

Οεται, άν τε πάσχη μέλος έν, συναλγοϋντος του παν

τός, έάν τε και δοξάζηται, τοΰ δλου συγχαίροντος.

Αρο«ΙοΙιιιιι ", Ιυΐιιηι ειιιη ραιίϊΐιυβ βίϊίείΐυι•; δίνε ειιΐιιι οηα ρ;ΐΓδ ραΐίΐιιι•, Ιοίυηι δ'ιηιιιΐ άυΙεί; δϊνβ

βίοπβ αΠίε'ιΙιιΐ', Ιοίιιηι ιιηα β.ιιιϋοΐ.

0\ΡϋΤΧν. Β ΚΕΦΑΑ. ΙΕ'.

"Οτι τύ ύπωσονν εζω γενέσθαι. τϊ\ι; αρετής τον

Ισον χίνδννον έχει.

Άλλα μυρίαι κατά τον βίον ημών αϊ πρδς τήν

άμαρτίαν παρατροπα\, και πολυτρόπως αί ΓραφαΙ

VI αΐΐηιιΐά ΐ$1 α νΐιΊιιΙβ ϊεηιοΐαηι, ιΐα ίη ρβηαιίο

*€Γ«α/ΜΓ.

8ε<] ϊιιηαιιΐ0Γη1>ίΙθ5 Ίιι ηθδ(Γ» υιΙ.ί 8ΐιηΙ ροοχαηιΐί

νί;«, ν.ΊΓΪΟι-ιμιβ Ιιοδ "ΐΐοΐίηφιοικίί ηιουΌδ ηιηΐΐίΐιΐιΐϊηίδ

ιιοιηίιιε ιΐίνίιι.χ• Ι.ϊΙΙογχ• οδίειιύιιιιΐ.ι ΜιιΙιϊ οιιίιιι δυηΐ,

ιιιφιϊιιηΐ, ΐ]ηί ρρΓδΰ(|ΐιαιιΐ)ΐΓ ηιε,εΐ ΙιίυΊιΙηιιΐ ηιβ "; ι

βΐ, ι ΜιιΙΓι ΙιεΙΙιιηι £βπιηΙ 3(1νβΐδΐιβ ιιιεεχ :ι!ιο". > Αΐ-

φΐε 3ΐί» (|ΐ.:ί<Ιι'ΐιι ιηιιίΐ;ι 6]ιΐδΐηοιΙϊ δυιιΙ. ΕυΓΐ»δ8ε ί$ϊΐιιι•

ηρε εοιιιιηεηιοΓ3Γ8 Ιίορί ηιιιΐΐοδ εββε, ςυί »ϋαΙιε-

Γ3ΐιιΙο ίιΐδ'κΐϊαδ δίπιηιιΐ, ιιΐ ΙιοιιοΓ.ιΙιϊΙε Ιιοε νεΓε εοη-

ιιιιΐιίιιιη, εΐ μιιιικηίιΙ;ιΙιπι) Ιοιίιιιι (ΙεΙιιτρεηΙ : δίηιιε

Ιιοδ ηιΙιιΙΙεΓΟδ ιιοηιίιιηΐίηι ειιπιηειβΓε οροιΊεΐ, ;\<1ιιΙ-

Ιογ ΪΓ3, ηϋαΙΙεΓ βτβηΐϊβ, αϋιιΐίοι- ϊην'κίεηΐίβ, ϊη]ιι-

το πλήθος τοΰτο διασημαίνουσι ■ » Πολλοί γάρ οί έκ•

διώκοντές με κα\ Ολίβοντές με- ι κα\, ι Πολλοί οί πο-

λεμοϋντές με άπο ΰψους• ι κα\ άλλα τοιαύτα πολλά.

Τάχα τοίνυν κυρίως έστιν ειπείν οτι πολλο\ οί μοιχι-

κώς έπιβουλεύοντες, πρ6ς τό διαφΟείραι τον τίμιον

τούτον ώς αληθώς γάμον κα'ι τήν άμίαντον κοίτην •

εί δέ χρή κα'ιτώ ονόματι τους τ[οι]οϋτους άπαριΟμήσα-

σΟαι, μοιχός ή οργή, μοιχός ή πλεονεξία, μοιχό; 6

φθόνος, ή μνησικακία, ή έχθρα, ή βασκανία, τό μϊ-

ΓΐΗΓυηι ΓεεοΓίΙηΙίο, ίηίιιιίοίΐία, ϊην'κΐϊη, οι οηιηΐα Γ '^ίι ^άντα δσα παρά τού Αποστόλου κατείλεκται ώς

ιϊΐΜΐίιμκ•, ηιίΓε 31) Αροδίοΐο οοΙΠ^ιιιιΙιΐΓ, Ιαηηιιαιη αντικείμενα τη ϋγιαινούστ) διδασκαλία, μοιχών έστιν

:»;1 II 11 (-1-ΟΓΙΙ1Ι1 ΟΙΙΙΙΙΙΙΟΓίΙΙΪΟ 63 ΟΙΙΙΐΓΐ» δίΐΙΙ, ιριτ δηΐιι-

Ιαι-ΐ (ΙοείΓΪηχ ΓβρυςηαιιΙ. Α((]ΐιϊ Γ;ιοί»ηιιΐ8 ίιι Γεηιίηίδ

«1Π3ΙΤ1 €8δβ Γ:>Πΐι:ι ίΐΙΙβ^Γβ, ΐ]ΐι;<Ύΐ' ι'ί,ϋΐιιι δΐΐ III 31116-

Ιιιγ ; ϊάεοιμιβ ηιιοηϊαιη τε^ϊδ οοιι]ιΐ8Ϊο εοηνειιίΐ'οΐ,

άπαρίΟμησις. ΎποΟώμεθα τοίνυν είναί τίνα εν γυ-

ναιξ'ιν ευπρεπή τεκα\ άξιέραστον, καΐ διά τούτο βα-

σιλεΐ προς γάμον συναρμοσΟεϊσαν • έπι^ουλεΰεσΟα:

δέ διά τήν ώραν ύπό ακολάστων τινών. Ούκοϋν ή

α (]ΐιίυιΐ8ΐΐ3ΐιι ίιΐιριΐ(1ΪΓ.Ί8 Ιιοηιίηΐ1)ΐΐ8 εβΓβ^ϊηιη οί) τοιαύτη έως μέν αν προς πάντας τους ίτΛ φθορά παρ -

Ιοπη.τιιι εί ίηδίιΓΐ38 ροιιί • Ιιχε δ3ΐιε ηιΐ3ΐΐ(1Ίιι ίιι εοβ

οιιιιιεδ, (|ΐιί δίϋί νίΐίυιιι οΙΙ'ογγο δΐιιιίοιιΐ, ίιιίιηκ'.ο 681

ηηίιιιο, τειτιςπε ίρδβιη νβΓΟ ηιηΓΪΐο ίηϋϊθ3(, ιηιιΓιεΓ

Γ8( ρΐΙϋ"Κ'3, Ι|Π;ι'(]11(.• 8θ1ίυδ ν ί ι- ϊ δΙΙΪ ΙίΟΠΟΓΪ 861'νί Ι,

ηιιΙΙιιηιηιιε ρηιρΙεΓεα ευιη 63 Ιοπιιιι ΙιβΙιειιΐ ρεία-

!;ιιιΐ!ΐιιΐ! Ιιοιιιϊιιιι ίιι ϊιιδϊιϋΐ. δίη 3ΐι1ειη 6Χ ΪΪ8 ηιιί

ΪΙΙδίιΙί.ΊΙΙΙΙΙΓ Ι1Ι)ί εΟΙΙδΟΙΙΐΐ, ΙΚΙΙΙ 83116 3 1 1 II ( ι ; Ι ΠΙ3Ι11

1ΊΙ)6ΐ'3ΐ ρυιϋείΐί», (|ΙΙ3Π) ΐπ αΐϋ» ρι•χ κε Γεπ. Λϋ

εδρεύοντας έχθρώς έχη καΐ χατηγορϊ) τούτοιν έπ\ τοϋ

νομίμου άνδρό:, σώφρων έστ\, χα\ προς μόνον τον

νυμφίον όρα, κα\ οϋδεμίαν Ιχουσι χώραν κατ' αυτής

αί τών ακολάστων άπάται. Εί δέ ν.νι πρόσΟοιτο τών

έπιβουλευόντων,ούκ εξαιρείται αυτήν τής τιμωρίας

ή έπ\ τών λοιπών σωφροσύνη. 'Λρκεϊ γάρ είς κατά-

κρισιν κα\ τό δι' ενός μιανΟήναι τήν κοίτην. Ούτως

καΐ ή τώ θεώ ζώσα ψυχή, ούδεν'ι τών δι' άπατης αύτη

(ΐ3ηιιιηΙίοιιειΐ) βιιίιιι δ:ιΙ εδί νεΙ ιιιιίιΐδ ΙαΙιβ ειιΐιίΐε ϋ προφαινομένων καλών άρεσΟήσεται• εί δέ παραδί-

ιΙεΙιίΓρπίιιιιι. Εοϋειΐ) ιιιοιίο ϋίΓιιιιιΐδ ϊδ, <]ΐιΐ ϋεονίνι'Ι,

ιιοπ υϋίδ ΓοΙιυβ δβ οΙιΙεείβνεΓΪΙ, ςιυε δϋιϊ εχ ειτοι•ε

Γ)ΐιθ(Ι»ιιι ιιοιι νοΓ.ιπι ΙιοηείΙϊ βροοϊεπι ρι*1)θηί ; βΐιι

οχ η1ί(|ΐΐ3 αίίβεΐίοηε νϊιίί ηιηοιιίαιιι οοΓϋϊ οοηΐι-ηχεΓίΐ,

δρΪΓΪι.ιΙϊβ ίρ8β ηιηΐΓ'ιηιοηϋ ]ιιτη ΓΟδοϊιΠί ; 3ΐ(|ΐιο, υΐ

ίιι (Ιϊνίηίδ Ιι'ιΐιεί'ίδ δπίρΐιιιη εχδΐ;ιΙ, ι Ιη ηηίηιηηι

ιιιαΙονο1:ιιΐι ηοη ίπΐιηΐιίΐ δηρ'ιειιΙΐΒ ". ι Ρ.ιγϊ ιηΐϊοηβ

ίιΟδ νΟΓΟ ΐΙΪΓΟΓΟ ρ<)88Ι1ΙΙ1ΙΙ$, III .ΙΙΙΪΙΤΙΟ 1Γ3ΠΙΠ1 ΪΠνί-

ι1ία'(]\!ο ρίβηο, (|ΐι'ινε ο]ιΐδΐηοϋί ;* ! ϊ <ί 1 1 ο ρ(:ι•ί•;ιΐο ϊιτε-

ΙΪΙΙΙδ Ιί'ΙΙΟΐΙΙΓ, (Ίοΐ'ί ιιηη ροδδε ιιΐ ίιι 60 ΙίΟΙίυδ δροη-

ξαιτο διά τίνος πάθους τόν μιασμόν τή καρδία, έλυσε

κα'ι αυτή τοϋ πνευματικού γάμου τά δίκαια • χα\ ώς

φησιν η Γραφή, εις κακότεχνον ψυχήν μή είσελεύ-

σεσΠαι σοφίαν ούτως ϊστιν αληθώς ειπείν, μηδέ

είς Ουμώδη κα'ι βάσκανον, ή άλλο τι έχουσαν έν έαυτη

πλημμελές, δυνατόν είναι τόν αγαθόν νυμφίον είσοι-

χισΟήναι. Τις γάρ έπίνοια συναρμόσει τό τη φύσει

άλλότριόν τε κα'ι άχοινώνητον ; "Ακουσον τοϋ "Απο

στόλου, μηδεμίαν είναι χοινωνίαν φωτΐ προς σκότος

διδάσκοντος, ή δικαιοσύνη πρό; άνομίαν, ή συνε)όντ'.

" 1 ϋοΐ'. χιι, £0. 16 Ρδϋΐ. ςχνιιι, ΰ7. !! Γ»»!, πι, 2. •• δαρ. ι, ί.
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φίνα•., πάντα δσα έστ\ν 6 Κύριος χατά τήν διαφοράν Α δ"» ϊιιΐιηΐϊΐοΐ. (}ιΐ3β εηϊηι εοηί'ιΓιϊ Μΐϊο εοιιείΙί,ιΐΗΐ

των έν αϋτώ θεωρουμένων νοούμενος τε κα\ όνομα- ϊ(1, φιοη* ιιϊΙιιι-3 ϊηΐβΓ βε βΐίεηιιιη ηοη εοίικιτί, ιι<•-

ζόμενος, πρδς πάντα τά έν κακία κατά τδ εναντίον αυβ ιιΙΙο Βοοϊοΐαΐϊβ ]υτβ ΠΙί^αΙιιιη εδΙ? Τυ νείϊηι

νοούμενα. Ει ουν αμήχανο; των τή φύσει άμίκτων ή βιιάίβδ ΑροδΙοΙυπι, ί|ΐιϊ (ΙοεεΙ, πΊΙιίΙ εδδβ Ιυοϊ ευπι

κοινωνία, άλλοτρία πάντως καΥ ανεπίδεκτος της τοΰ Ιεηευιϊδεοηιηιυιιβ, ιιεηυε ΛςιιίΙίΐϊ ]ιΐ8ΐίΐί3•(]ΐιβ ειιιιι

αγαθού συνοικήσεως ή ϋπδ κακίας τίνος κατειλημ- ίηϊ(]ϋίΙίΐβ" : βίαιιε, υΙβυπιπιβΙϊηΊ υΓβνϊΙεΓφιβάΐϋβιη,

μένη ψυχή. Τί ουν έκ τούτων μανθάνομεν ; Τδ δε!ν

την σώφρονα κα\ λελογισμένην παρΟένον παντός πά

θους κατά πάντα τρόπον της ψυχής άπτομένου χωρί-

ζεσΟαι, καΙ φυλάσσειν έαυτήν άγνήν τω άρμοσαμένω

αυτήν νυμφίφ, μή Εχουσαν σπϊλον ή (5υτίδα ή τι τών

τοιούτων.

οιηηϊβ αυϊηιΐδειιηηιιβ ει ηιεηΐβ εοηιρι-εΐιειίδυδ ει

νοεβίιΐδ εβί Ποπιίηυ8, εχ ββπιηι ιεπιιη άϊΠει-οηΐΐ.ι,

*Ι,,3Ε 'η «ο οβνηυηΐυΓ, Ιιββο οηιηίΐΗΐβϋδ, φι» Ίιι νίΐίο

ροβ'ιία δϋΐιΐ, εοηΐτβπβ ϊηίεΙΙϊβί. δϊ ϊβϊΙιιγ ι1ίίηαΙΐ8

081 Γοπιιτι ϊιιΙογ ίο (ΙίδδίιιιίΙίιιιη δοοϊβΐηδ, ι-εηίοΐυβ

οιηιιϊηο βδΐ 3 \ϊπιιΐ'ΐδ εοηΐυυεπιϊο, ηεπ,ηο ρίβηβ

νΊΠιιΐίδ εηρ»χ βδΐ ϊδ ηιιίιιπίδ, φιί βΐϊιμιο νΐΓιο ίιτεΓιΙιΐδ βδΐ. Εγ^ο π,ιπι] εχ ϋδ άοι τιιιιεηΐϊ ηοδ .ιεεερϊ-

ηιιΐ8? ΙΙοβ δ.ιηε, (|ΐιοιΙ ριιιϋεβιη νϊιρηβηι, φι* ηΐίοηειη νίΐίβ (Ιιιεειη δεαηίΐιιι•, η Ι) οιηιιϋηΐδ ιιιιίιιιί

3ΐ1βοΓιοιιίΙ)ΐΐ8 5βοιιιηίηο3ΐιιΙιιεβΓβηρθΓΐβΙ:3θ8ροη8(•, υ,ιιί εβηι 3(1οπιη1ιίΙ, ϊβίεςι-αΗ! κ• :Π(|ΐιο αϋοο ρυταιι•

εοιίδβΓναΓο, ιιΐ βυΐ βοπίεβ, 3»ι ηιςηβ, 3ΐιΐ ϋΐίψιϊιΐ ο]ιΐδτηοιϋ ηιίηιΐδ εοηΐηΐυΐ.

ΚΕ1ΆΛ. 1φ. Β ΟΑΡϋΤ XVI.

ΌΓί άτεΛΊχς είς τύ άγαβύτ ό ηυ\ έχΐ τιη τών χατ'

άρετϊ\ν έΛΛείάωτ.

Μία γάρ έσ-ιν όδδς ευθεία, στενή τε ώς αληθώς

χα\ τεθλιμμένη, κα\τάς έφ' έκάτερα παρατροπάς ούχ

επιδεχόμενη, και το δπωσοΰν Εξω ταύτης γενέσθαι

ίσον Εχει τόν της άποπτώσεως κίνδυνον. Ει δή ταϋτα

ούτως ίχιι, διορΟωτέον ώς οίον τε τών πολλών την

συνήΟειαν, όσοι πρδς μεν τάς αϊσχροτέρας τών ηδο

νών ισχυρώς άπομάχονται , άλλως δέ την ήδονήν έν

πμαΐς κα\ φιλαρχίαις Οηρεύουσι • παραπλήσιον ποιούν-

ιες, ώσ-ερ άν εϊ τις οίκέτης ελευθερίας έπιΟυμών,

μή όπως της δουλείας Εξω γενήσεται σπεύδοι, άλλ'

έναμείβοι τους κεκτημένους, τήν έναλλαγήν τών κε

κτημένων έλευΟερίαν οίόμενος. Λοΰλοι γάρ είσ».ν επίσης

Αά ί>οηη•η ιηϊηϊιηε αρίηι εαί ϊ$ , φιί αίίφια οχ γατίε

ίη νϊηιιΐϊί υξιάο γεοοαί.

ΥΪ3 θδΐ Η113 Γκεΐ3, αιιςυβί» ίΙί:ι ςιικίειιι, εϊ

ΙγΊΙ» , ςηοΒ ιιε(]ΐιο «ιίοπιΐδ νΐιυ Πεχίοπεβ, οι ιϋνεΓ-

ΙϊευΙα εοΐίΐρπ-ΙιΟΓκΙίΐ ; αίςιιβ βχ Ιιβε »Ιϊΐ|ΐιο δπιιβ

ηιοιίο ΟίΟειΊεΓβ Γοιίβδδβ ρεη'ευΐιιιη εϊΐ , ηβ ηυϊ»

1;ι1)31ιιγ εϊ εοηεϊι]3ΐ. δϊ Ιι;κε Ϊ13 δε ΙιβΙβηΙ , ππιΐΐο-

ριπη ηοδ ι•οιΐ8ϋεΙυ(ϋηεηι , ηυο3ϋ ε,μιβ Πειί ροΐιδί,

ιιιοιΙεΓΒΓΪ ορυΠεί : ςυί βηϊιιι εοιιΐι-α ίεεύίδδϊιη.ΐδ

νοΙπρΐ3ΐεδ ριΐ8η3εΪ85ίιηε δε ιΙεΓεηιΙιιηΙ , οβδ νεΓΟ ,

(|Π33 ίη 1ιοηοπ1)ΐΐδ βΐηυε ϊηιρεΓΪΊ βρρεΙίιΊοηίΙιπδ

εχδίβΐιιηΐ, νοίυρίαΐββ εοηβεεΙαηΙιΐΓ , Ιιί ηΐΙιΝ οηι-

ηΐηη (Ιϊδδϊηιίΐε ίβεΐυιιΐ βε δϊ ηιιϊδ βεΓνιΐδ Ιΐ1)βΠαιΪ3

3νί(Ιιΐδ, ιιΐ3ΐϋΓε ορείΜ'ΐι ύύΐ , ηοη ΜΙ 8 δεηίΐιιΐε ν'ιη-

κάν μή ύπο τών αυτών κυριεύωνται, 'ίως άν £ (ΙίεεΙυι•, ευιη ίη εο ΙϋιειΊαΐεηι εδδε ρυΐοΐ , δϊ αϊ) εο,

δ)ω{ έπικρατη τις αυτών μετά δυναστείας αρχή. Είσ\

δέ ττάλιν οι τή πολλή πρδς τάς ήδονάς μάχτ;, εϋκατ-

αγώνιστοί πως τφ άντικειμένω πάθει γεγόνασι, κα\

έν τή έπιτεταμένη της ζωής άκριβεία, λύπαις, γ.τ.\

■παροςυσμοϊς, κα\ μνησικακίαις, κα\ τοις λοιποΐς πα-

σιν, οσα πρδς τδ εναντίον τοΰ κατά τήν ήδονήν πάθους

ήντικαΟέστηκεν, ευκόλως τε άλίσκονται, κα\ δυσχε

ρώς διεκδύνουσι • τούτο δέ γίνεται, δταν μή ό λόγος δ

κατ' άρετήν, άλλα τι πάθος της κατά τδν βίον πορείας

ήγεμονεύη. Ή μέν γάρ εντολή τού Κυρίου σφόδρα

Γηλαυγής, ώς κα\ νηπίων οφθαλμούς φωτίσαι, μόνω

ιώ θεφ προσκολλάσΟαι άγαΟδν είναι λέγουσα • 6 δέ

θεδς ούτε λύπη εστίν, ούτε ηδονή, ούτε δε:λία, ή Ορά-

ίη ευ]ιΐδ ροΐεδίβΐβ ΓυίΙ, 3(1 αΐϊυηι ιίοπιίηηιτι ΐΓβηβ-

ΓεΓ3ΐιΐΓ. δβπτί εηϊηι ρβι-ί εοηϋίΐίοηο οιηηεδ δΐιηΐ,

ςιΐ3ηιν!δ ηοη εοηιπκίβηι (ΙοιηίηοΓυηι ίηιρ τϊο ροΐβ-

δΐ3ΐβνο ΙεηεϋηΐιΐΓ, ειπιι ηηυβ βΠφιίδ ϊΐΐίβ (Ιοηιίηβ-

Ιιιγ, 3ΐ(]ΐιο ειιηι ροΐεδίβίε ϊηιρεΓεί. ΠιίΓδίΐδςιιε δΐιηΐ

ρΐβιϊπ,ιιο ηιιί ηιιιΐΐο εοηΐΓβ Ιΐ3δ νοίυροΐεδ εεΠα-

ιηϊηβ, Γβεϋβ ηιιοιίηηιΐιιοιίο δΐιηΐ 31) βίΐνιτκβπο δΐιρε-

Γ3ΐΐ, βΐφΐβ ίη ηεευι•3ΐ3 1)εηεήΐιβ εοηδΐίΙιιΐ3 νϊνοηάί

Γπΐίοηε, (ΙοΙοΓίΙιιΐδ ει βηίιιιί εοηείΙαιίοιιΗιιΐδ, βΐ

ιηβίοιιιηι ΓβεθΓ(ΐ3ΐίοηί1)ΐΐδ , εϊ εηΗεπ* <1εηίπ(ΐο οιη-

ηϊΐιϋδ ςυα3 εοιιΐιβ Ιιιιηε νοίιιρίβΐίδ βΠεείιπη τεδίΐ-

ΐει-υηΐ, ευηι Γηοϋε εχρυι;ιΐ3ΐιΐυΓ, Ιιιιη άίΙΒι υΐίβι• 3ΐ>

ϋδ ΙίΙκτπιιΙιΐΓ : Ιιοε()πε Ιιιιη βεοίιΐίΐ, ευιη ηοη Γβΐϊο ι

σος, ή φόβος, ή δργή, ή άλλο τι τοιούτον πάθος, δ _ ■νίΠιιΙ'ι εοιΐ8εηΐ3ηβ3 , δεϋ 3ΐιίιιιί βΟειΙίο (|ΐ!:ι•ρ';ιιιι

- ; ?_.' •.-. .1 = -. Α*^' .".- ....... Α «:§«. - 1* :~:. Τ\ - --.• - τλ ■ ■ ι'της απαίδευτου κυριεύει ψυχής • άλλ' ώς φηαιν δ

Απόστολος, αύτοσοφία κα\ άγιασμδς, αλήθεια τε και

χαρά, και ειρήνη, κα\ οσα τοιαύτα. Πώς ουν Εστί τψ

ταϋτα δντι •προσκολληΟήναι τδν ύπδ τών εναντίων

κρατούμενον ; "II πώς ούκ άλογον τδν τφ ένί τινι

:ών παθών όπως μή ύπαχΟείη σπουδάζοντα, άρετήν

«μίζειν τδ άντικείμενον ; Οίον, ήδονήν μέν φυγόντα,

λύπη κατέχεσΟαι • τδ δέ θρασϋ κα\ προπετές διακλί-

νοντα, δειλία ταπεινοΰν τήν ψυχήν ή Ουμοΐς άνάλω-

ιον μένειν έσπουδακότα, κατεπτηχέναι τώ φόβω. Τί

γάρ διαφέρει ούτως ή άλλως της αρετής έκπεσείν,

νϊΐίε (ΐιΐδίπη ιΓιη^ΐΐ. Ρπρεερίιιιιι ειιϊιη Ώοιηϊηί Ιιι—

είιΐηιιι ν:ιΙ<Ιε εδί ϊ0, ιιί νεΙ ίιιΓηηΙίιιιη οεϋΐοβ ίΙΙυιηί-

ηιΊ , ε3(1ειηΐ]ΐιε άϊείΐ εοΐΐ 1)εο ηι|];;ι•ΐΌΠ! Ιιοηυιη

6886 " : ί'κμιΊϋειη ηεα,οε ιΙοΙογ εδί ϋοηιίιιιΐδ , ηοιι

νηΙιιρΙ.Ίδ, ηοιι ΓοπιιίιΙο, ηοη 3ΐΐ(ΙηεΪ3 , 3ΐιΐ ιγ3, αιιΐ.

3ΐΊ{|ΐιί•> Ιιιι]ιΐδΐηθ(1ϊ βΠεεΙυδ, < ; ι ; ι ίη αηϊιΐιο πκϋ «Ια -

ιιιϊηαίιΐΓ; &1 5ηρίοιιΙΐ3 ίμ53 ε«ι, ίιιηυϊι Αροδίοΐυδ,

8;ιπεΐϋίε3ΐίο, νεπίβδ , ρηχ , ει £3ΐιιϋυηι, οηιηίβςυο

3!ΐ3 1(1 £βΙΙ6ΙΊ8 '*. ΟΐΙΟ ίβίΐΙΙΓ ΙΙΙΟΐΙο ΙΐΙΐϊι: ]',ΙΠΙΊ ΙΙί 6886

ροΐεδί ίδ, ο,ιιί εοηΐΓ3ΐΊΐδ 3<Γεϋΐίυυδ ΙειιεΙιΐΓ " ? Αιιΐ

(]ΐιο ιι (!<!ο ηοη »1>$ιΐΓ(1υιη εδ(, ευιη φιί δίικίϊαιη ίιι

» 11 ϋυΓ. νι, 14. 50 Ρδΐιΐ. χνιιι, 9, 51 Ρδ»1. ίχχιι, 28. " Ι Οογ. ι, 50. " Κοηι. χιν, 17.
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βο ροηϊΐ, ιι Ι ηυΐΐα ίΐΐοοίΐοηιιιη νί ίιτιροΓ,ιιΐιιι•, ρπ- Α μάλλον δέ αύτοΰ τοΰ θεοΰ Ιξω γενέσθαι, δς εστίν ή

Ι.ίγο ϊ ιι 60 (ριοιΙ γοιιιι-ιιίιιιιι ββΐ , οβδβ νίΓΐιιίειιι ?

νΐΜ-Ιη ΓηιΐδΗ, μ ψιί νοίυρίιιιοηι Γιι^ίΐ, άοΙοΓβ Ιιίο

νίηοβΙιΐΓ : φΐ'ινο ίΐιιιΐιιοίαηι 30 ΙοιιιεηΙβΙοιιι ιΐι-ι Ιϊιι.ίΙ ,

ρι•.ο Ιίιηί(1ίΙ:ιΐ6 ίδ ιιπϊιιιιιιιι ρΐΌδΙεΐ'1131 αΐηιιβ 3ΐ>ρ-

0131, ίΐιιΐ α,οί ίηνίοΐο βδδβ αιιίιιιο δΐιιιΐιιίΐ, Ϊ8 ηΐιΊιι

ΙΪΛΟΐϋδ ΟβΟΪΐΙβΓΪΙ. ΟΐΓΐΐΙ 6111111 ίηίΟΓΟδΙ , 1|00 311 ίΙΙο

ιιιοιίο α,ιιίβ 3 νίιΊιιΐβ 03ι!«1, νβΐ ροιϊιιβ 86 3 0(10

ίρδο Γ6πιονβαΙ, ΐ|υΐ νίηυ.5 ηύδοΐιιία βϊΐ, 30 ρβτίβ-

01» ? Νηιη ίη οοι•ροι•3ΐίΙ>ηδ χςΐ'οΐβΐίοηίΐιιΐδ ηίΐιίΐ ιί:-

ΓβΙΤβ ΠϋΙδ ιΓίΧΟΠΐ , III ΪΙΙΙΙΙ 11101-1)1 13&68 3 11ΪΠ1Ϊ3 (ίΙ)Ί

ΙοηιιϊιαΙβ 8ΐ1, «η :>!> ϊιιιιηοϋβταΐα ίιΐβΐΐΓ£ίΐ3ΐίοιιο, οιιηι

υΐιίυκψιο ϊιηιιιθ(ΙϋΓ3ΐΊο εοιίοηι ΐοπιιίιιο οοιιοίιιιΐ3-

ΙΙ1Γ. Ιΐ3([116 φΐί ι'Ι. ίΙΜΪΙΐΓΐ νϊΙΧ, 61 83ΐΐΙΙΪ8 ΙΊΙΙΊΙΙΙΙ

ΙιιιΙΐ'Ί , ίιι ιιιο«1οΓ3ΐ» ςυικίβηι 3ΐιίιιιί χφιϊΐιιΐο νοι•83-

ΙιΊΙιιγ, (|ΐιιιιιί:ιιιΐ ίη 60 ρεΓΠ)3ηβΙ , ιιΐ ιιυΙΙιιηι ουπι «3

Γι'ρΐΙί,ΊΙΛΙΙΐίίΙ 50ΐ:'ΐ6ΐ3ΐβΙί1 1ΐ3ΐ)63(, (|ΙΠ: δίΐ ΙΐΙΠΠφΙβ

νίιΊιιΐί ορροδίΐα. Νοιι ηιβα ηιιίιΙβΓη Ιιυβο 681, 8θό νο-

οίδ ΐρ8'ιιΐ8 (ΙΊνϊηχ οΐ'ηιϊο. Αροπο Οοιιιϊιιϊ ιΐοοίι ίιΐδβ

1)00 ρΓ360βρΐιιιιι ΟδΙ , ϊ 11 ίίδ ςιυε άΊδοίριιΙοδ ϋοοοΐ νο-

ΙυΙ 321105 1 1 1 1 1 ' Γ Ιΐίριι» νΟΓββΠίβδ, 111 ηοη ροΙιπιι 00-

Ιιιιιιΐι.ρ 8Ϊη( , 86(1 ιιΙίιιιιΊίΙ βΐίβιιι δβι-ρβηΐίδ ίη ηιοπίιιΐδ

ΙιαΙιοαηΐ. Ηοο 83πβ βδΐ , υΐ ηβα,ιιβ ιριοιΐ ίιι βίπιρίί-

οϊΐαΐβ Ιιοίΐιΐιιίΐιιΐϊ 1ι.(ΐκ1:ιιιιΙιιιιι νίιΐϋΐιΐιιΐ', ίιιιροιίδϊιΐδ

οοηδβοΐοηΐιιι•, φΐοϋ Ί8 ΙκιΙίίΐιι.ΐ 3(1 βχΐΓβηιβπι ύβ-

ηιοιιΐίιιιιι ρηιρίιΐδ 3006(1αΙ , ηεοηβ ΓΐίΓδίιηι οβίΐίιΐίΐβ-

παντελής αρετή ; ΚαΙ γάρ έπι των τοΰ σώματος άό-

(5ωστημάτων, ούκ αν διαφέρειν το κακόν τις εϊποι δι'

ύπερδαλλούσης ένδείας, ή άπδ πλησμονής «μέτρου

διαφθαρήναι, εις το αύτδ πέρας τής έν έκατέροις άμε

τρίας ληγούσης. Οΰκοΰν κα\ ό της κατά ψυχήν ζωής

τε κα\ ύγιείας έπιμελόμενος, επί τοΰ μέσου τής αλη

θείας έαυτδν τηρήσει, αμιγής κα\ αμέτοχος διαμέ

νων τής εκατέρωθεν τή αρετή παρακείμενης έναν•

τιότητος. Ούκ έμδς 4 λίγος, άλλ' αυτής τής θείας

φωνής. Φανερώς γάρ τής τοϋ Κυρίου διδασκαλίας τ6

δόγμα τούτο έστιν, έν οΤς διδάσκει τους μαθητάς, ώς

δρνας λύκοις συναναστρεφομένους, μη περιστεράς

είναι μόνον, άλλ' έχειν τι κα\ τοΰ δφεω; έν τφ ήθει.

Τούτο δέ έστι, τδ μήτε τήν απλότητα δοκούν έπαινε-

τήν τοις άνθρωποι; ε!ς άκρον έπιτηδεύειν, ώς τι)

έσχατη άνοια τής τοιαύτης ϊξεω; πλησιαζούσης ■ μήτε

τήν έπαινουμένην ύπδ τών πολλών δεινότητα καΐ

πανουργίαν, αμιγή τών εναντίων κα\ άκρατον άρε-

τήν νομίζειν έκ δε τής δοκούσης έναντιότητος μίαν

τινά συγκεκραμένην ήθους κατάστασιν άπεργάζε-

σθαι, τής μέν τδ άνόητον, τής δέ τδ έν πονηρία

σοφδν περικόψαντας• ώς έξ έκατέρων έν άποτελεσθή-

ναι καλδν επιτήδευμα, άπλότητι γνώμης κα\ άγχινοία

συγκεκραμένον. ι Γίνεσθε ι γάρ, φησ\, « φρόνιμοι ώς

οι δφεις, κα\ ακέραιοι ώ., αϊ Λεριστεραί. ι

Ιβω 30 νβΓπΐΐβιιν, ηιΐ3πι ρΙβΓΪηιιβ 1ιοηιΐιΐΡ8 ρΓ3Ε<ϋοαηΙ , ιιιβηιιι βΐιριο ίιιιρεΓΠΐίδίηιιι ΟοιιΐΓβπο νίΓΐιι-

Ιιίιι ι•η-ιϊ;ιιιΐ , 86(1 οχ 3(1νοΐδ3Γϋδ Γβΐιιΐδ υιιυιη βϋςυοϋ ΐβιι:ρβΓ3ΐυη> ιι,οπιιιι βεΐιΐΐδ οοηΟοίηηΙ, Ιι'ιιιο

(1ειιΐ6ΐιΙί3 , ΐΐΐίιιο ιιΐ3ΐϊΐ'ΐ083 83ρϊεηΐ)3 Γβοϊδβ , ψΐ3$ί εχ ιιΙιόι]ιιο οοηΐΓ3ΓΪο υιιυηι ροιΤβοΐιιηι 8ΪΙ Ιιοηβ-

Νίπιη , ({110(1 ει εχ 3ΐ)Ηΐιϊ δίηιρίίο'ιίαίε <Ί 8ο1βηί3 οοιιθ3ΐυιη 081. < Εδίοίε • εηίαι, ίη(]ΐιϊ( **, • ρι-υιίοιιΐοδ

ιιΐ δονρ.'ΐιΐοδ , Β'ιιιιρΙίΟΟδ ιιΐ οοΙιιιιι1ι;ο.

ΟΑΡϋΤ XVII. Ο

Οηιηα αιιίιηί ροίαΐαΐα νϊιίαίειη ηκεΐατε

άβΰεπί.

Οιι«ϋ' ί£ΪίυΓ εο Ιοοο ϋίεΐιιιη 681 3 Οιιιιιίιιο, οοιτι-

ηΐίΙΙΙβ δίΐ 0Ι11ΙΙΪ8 νίΐ;ΐ! ρΐ'Η'Οι'ρΙΙΙΙΙΙ, ίίδ |ΙΚΓϊϋΊΐΜΙΙ,

ι)ΐιι νΊι•^ίιιίΐ;ι(Ί8 δΐυιΐίο 3(1 Πι-ιιιιι 3006(1ιιιιΙ, ιιΐ, οιιιιι

3(1 ιιιιιπί' »ΙΊΐ|ΐιοι1 Γβοΐιιιη υίΓιιίιιηι ΓοκρϊοΐβηΙ, ηοη

ηΐΟ(1θ Γ68 0ΟΠΙΓ3ΓΪ38 03Υ63Ι11 , 86(1 (|Ι1ιιιΙ Ικιιιιπ» 081

ιιικΓκριο 8Ϊ1)ί οιιΙΙϊςιιιιΐ , υΐ οηιηϊοιιβ ςηχΓΟίκΙίδ ν'ι-

Ι3ΐη ίη Ιιιΐο οοΙΙοι-ΐ'ΐιΐ. Νβηιιε οιιίηι ηιϊΐοδ , ιριί βγ-

ιηίδ ρ3ΐΊειιι 3ΐία;ιΐ3ηι οοΓροΓΪδ ηιυηϊεΓΪΙ, Γοΐίηυυηι

οοΓρυδ 3Π11Ϊ8 ηυιΐυηι ροΓΪουΙο ο1ι]ΊοϊοΙ. ΟπηΙ οηΐηι

('Ί ΙίΚΤί 681 ΟΧ ρ3Γΐβ ΟΟΐρΟΓΪδ 3ΓΙ1Ι313 , δί ίη ριιΙ'Ιί-

Ιιιΐδ ηικϋβ ΙβΙΙιβΙειιι ρΐίΐ^ηηι 3οοΐρΪ3ΐ? Ουίβ Γογπιο-

βιιιη οιιηι (Ηχογ'ιΙ, ουί εχ ίίδ, ιριιο 3(1 ίοπιι.Έ βρο.-

0Ϊ6Π1 ΜΐΐίηβΙΙΙ , ΗΐίιρίίιΙ 081 03ΐ3ηΐϊΙ3ΐβ ΓΟδΟΪδδΙίηΐ ?

ΤιίΓρ'ιΐυιΙο οιιίηι αο (ΙυΓοπηϊΐ38 ριιπίδ ίΙΙίιΐδ Ιγιιικίο,

ν(•ηιΐ8ΐ3(οηι ίηίο^'Μί! οοΓΓαηιρίΙ. Οιιοιΐ δί , ιιΐ ςιιο-

(1;ι;ιι Ιοοο 80ΓίρΙιιηι 681 ■**, πϋίουΐιιβ 081, ςυί Ιιιηί•

χϋΊΓιοίυιη 3@{,τβδδΐΐ8 , 3ΐ(]ΐιβ ίη Γιιη(ΐ3ΐηβηΐί8 οιηηβ

(ρΓκΙοιη κίικίίιπιι δΐιιιηι οιιηι ροδίιεί'ίΐ, οχίτοιιιβηι

:<•ι1ΊΠι•ϋ ρ3Γΐβιη ηοη 031 οχδοοιιΐηδ , φιΗ οχ Ιι.ιι• ηοδ

ρ3Γ3ΐιοΐ3 »Γιικ1 οο§(ιθ8θίιηιΐ8, ηιιαιιι ιιΐ, ρΓυροδϊΙιΐ γο

:ιΙίΐ|ΐι;ι 8υΙ)Ιίηιί, Γιιιοιη 3586(]ΐΓι δΐυιΐβαηΐ, ηιιί νβπίδ

ιιιιιιιιΙιιΐιιΓίιιιι «ριιΐδί ίίπιι Ιιιΐ'ίίί ϋεί οραδ ροΓίίοίιιηΠ

Μο<ρΐ6 βηίιη Ιβρίδ ϋηυδ ΐοιη ε$1 ΐιιπ-ίδ βοϋίίίοαίϊο,

ΚΕΦΛΑ. ΙΖ'.

Όΐι χρϊι πάσας τάς τΐ\ς ψυχής δυνάμεις χρύς

αρετών βΛέπείΥ.

Ούχοΰν δπερ ενταύθα εΓρηται παρά τού Κυρίου,

χοινίν έστω δόγμα τού βίου παντδς, χα\ μάλίστα επί

τών δια παρθενίας τω θεώ προσιόντων, τδ μή πρδς

έν τι κατόρθωμα βλέποντας, τών εναντίων άφυλάκτως

εχειν, άλλα πανταχόθεν έαυτοΐς τδ άγαθδν έξευρίσκειν,

ώς αν διά πάντων τδ ασφαλές ύ-άρχη τψ βίφ. Ουδέ

γάρ στρατιώτης μέρη τινά τοις δπλοις φραξάμενος,

γυμνψ κινδυνεύει τφ λοιπφ σώματι. Τί γάρ κέρδος

αύτφ τής επί μέρους δπλίσεως, εΐ κατά τών γυμνών

τήν καιρίαν δέξαιτο ; Τί; δ' άν εύμορφον όνομάσειεν

εκείνο, δ τών ε!ς εϋμορφίαν τι συντελούντων έκ τίνος

συμφοράς περικέχοπται ; Ή γάρ περί το λεϊπον αι

σχύνη κα'ι τήν τού ύγιαίνοντος χάριν διελυμήνατο. ΕΙ

δέ καταγέλαστός έστι, καθώς φησί που τδ Εύαγγέ-

Χιον, ό έγχειρήσας μέν τή τού πύργου κατασκευή, έν

θεμελίοις δέ τήν σπουδήν εαυτού στήαας, κα\ τοΰ τέ•

λους ούκ έφικόμενος • τί άλλο έκ τη; παραβολής ταύ

της μανθάνομεν, ή τδ πάσης υψηλής προθέσεως επί

τδ Γ.έρας φθάνειν έσπουδακέναι, ταΐς ποικίλαις τών

εντολών οίκοδομαϊ; τδ Εργον τοΰ θεού τελειοΰντα; ;

Ούτε λίθος εΤ; ή πάσα οικοδομή τοΰ πύργου έστ\ν,

ούτε εντολή μία πρ?>ς τδ έπιζητούμενον μέτρον άγει

τήν τής ψυχής τελειότητα • άλλα κ»\ τδν θεμέλιον*

ΜαΜίι. χ, 10. ,β 1.αο. χιν, 28 δα,α;.
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ύποίεβλήσθαι δει πάντως, καθώς φησιν ό Απόστολος, α ηεςοβ ρΓ3!0βρΐυηι δβηε οηυηι ρειΐβοΓιοηειη ηηίιιιι

[χαΐ] τήν έχ χρυσού καΐ λίθων τιμίων οίκοδομήν έπι-

Οέσθαι. Ούτω γάρ τά έργα των εντολών ονομάζεται,

χατά τδν είπόντα Προφήτην, οτι ι Ήγάπησα τάς έν-

τολάςσου ύπέρχρυσίον, καΐ λίθοντίμιον πολύν, ι 'Τπο-

κείσθω τοίνυν αντί θεμελίου τινδς τφ κατ' άρετήν βίω

ή περί τήν παρθενίαν σπουδή • έποικοδομείσθω δέ

τφ θεμελίω τούτω πάντα τά έργα της αρετής. Ει γάρ

καΐ σφόδρα τοΰτο τίμιον κα\ Οεοπρεπές είναι πιστεύε

ται, ώσπερ ουν κα\ ϊστι χα\ πεπίστευται • άλλ' ει

μή και όλος ό βίος τούτω συμβαίνοι τφ κατορθώματι,

έπιμολύνοιτο τή λοιπδν της ψυχής αταξία, τοΰτδ έστι

τδ ένώτιον εκείνο τδ έν τή (5ινι τής συος, ή ό μαργα

ρίτης δ έν τοις ποσ\ των χοίρων καταπατούμενος.

Άλλα περί μέν τούτων τοσαΰτα.

ΚΕΦΑΛ. ΙΗ'.

Μόνη ή αρετή, κ&ν τέΛειος, ουδέν ώαεΛεΐ τφ εν

πάσι τήν άρετήν σύχ άσκονμένφ.

Εί δέ τις παρ' ουδέν ποιείται τό μή συνηρμόσθαι

τι>Λ διά των καταλλήλων τδν βίον, τά έν τφ οΓκω εαυ

τού θεασάμενος παιδευθήτω περ\ τοΰ δόγματος. Δοκεΐ

γάρ μοι, χαΛάπερ ϊιΛ τής ιδίας οΐκήσεως δ τοΰ οΓκου

δεσπότης ούκ άποδέξεται, άπρεπη κα\ άσχήμονα τά

έν τή οικία βλέπε ιν, ή κλίνην άνατετραμμένην, ή

πλήρη κίπρου τήν τράπε£αν, ή τά μέν τίμια των

σκευών έν (ίυπαροϊς τισι τόποις άπερ^ιμμένα • όσα ?έ

πρδς τάς ατιμότερους υπηρεσίας έστ\ν. έν δφΟαλμοϊς

3(1 οιι ιιι ιίικίΐ, ιμιοιιι ιιοδ ςοίεπιιΐϋδ , ιικκίιιιιι ; 86(1

];κ:1ιιιιι 6886 οροΓίοΙ ρίβηε ΓιιιιιΙηιιιοιιΙιιιιι , 3ΐηιιβ 5(1-

ρβΓ ;ιιιπιηι , ιιι ηίι Αρθ8ΐοΙΐέ8 , 61 Ιαρϊϋεβ ρΓοίΐυ 08

ιοιίίΐίιίιιιιι βίΓοβηύΌιη 681 " : ίΐη ειιϊιη ηι:ιικΙ;ιΐο-

τ μ ιιι ορβΓ3 ΡΐΌρηεΐ3 αρρβίΐανϊΐ Ιιι* νειΊιίδ : < Πίίοχϊ

ηι:ιιιι1:ιΐίΐ Ι ιι;ι δΐιρβΓ ηαππιι , 61 Ιβρίϋεηι ρι-εΐίοδοιη

ιιπιΐΐιιιη *'. ι Αΐπ,οε ρΓΟ αΐϊα,ιιο (|ΐιιΜοιιι Γυηιΐιιιηοηΐο

δίΐ ΙκιΐΐΓ8ΐ;ΐ! νίΐιι; ρΐ'οροδϊίοι» Μΐιιΐίιιιιι νίΓ£ηιίΐ3ΐ'ΐ8 ;

εί δΐιριτ 1)00 ΓιιιιώιιιιοιιΙιιιιι ιιιιιιΙ:ι νίιΊυΙίβ ορ6Γ3

6Χ31γο31ιΙογ. Εΐ8Ϊ οιιϊηι νβΐάε Ιιοηοδίιιηι Ιιοο ει 1)οο

οοηνοηίοιίδ εβββ ανιϋΐιιι•, ιιι 83ηε ει εδί , βΐ εΓοάΊ-

(Ιίΐιιΐ' : ιιίϊί Ι30ΐεη Ιιηΐε ρΓχεΐ3ΐ-ο οΟΙοϊο νίΐα οιηηίί

ΓΡβροικΙεαΙ , ;ιιιι δι Γβΐϊςοβ :ιιιππί ριτίιιιΊιιιΓιοιιε ϊιι-

ηιιίηεΙιΐΓ ; ϋίικί αιιτΐαιη οπιαηιβηίοιη ββΐ, ςοοά" ιιι

1 Γ081ΓΟ δοϊδ , 3ΐιΐ ιιι:ιΐ'$;ιι ίΐ;ι , ιμι;ι• δ'ιΐ ροι εοπιιη ρβ-

ιΐϋιιΐδ ριοευΐοβία. δει! (1ε ηΐβ ςοίίΐβιο ηβοΐεηυβ.

ϋΑΡϋΤ XVIII.

8οΙα ννΐιχι, ΐύαπι ρβΓ/βίίη, ιιι'Αϊ/ οπιη'ιηο ρτοάαί α,

ηαί ϊη υηιιι'ώη» τίηηΐεηι ηοη νυ'.ϊι.

5ί νβΓΟ ϋ,οΐδ ρΐΌ ιιϋιιΐο ριιΐιιΐ νϊΐΜ δπ;« Γ3ΐιοηεηΐ

ευϊρΐ3ΐη ϊηνϊοεπι βεεοιτιιηοϋβΓβ, Γβδ δΐΐ3β (Ιυπιεδίί-

038 εοιιΙεηιρΐ3ΐιΐ8 3(1 Ιιοε ρΓΟΐΟβρΙιιιιι πυιΙίηΐιΐΓ. VI

οιιϊηι ρ:ι!ιτΓηιιιί|ί;ΐδ (Ιοιηϊ 81103 ρ:ΐ330Γΐΐδ ιιιίΐιί ιιιιιι

νίιΙι'ΙΙΠ', III Γ63 (06(138, 30 Ιιπ'ρι'δ 06ΓΙ131, νοίιιΐϊ 11011

δΐΐ'βκιιη Ιεείιιηι, 3υΐ ηιεηδβιη βοπίίιιηι ρΙεη»πι, 3ΐιΙ

ν38» ρΐ'6ΐί()83 1|!ΙΛ: ηΙί(|110 001^60(3 δίΐΐΙ, ΙΐΙΐί 801-

(Ιΐυηι δίΐιιβ εβί ; ςιιοί νει-ο κυιιΐ 3(1 ιΐδΐιδ ιιΓιιιιΐί, Ιι ο—

ηβ8ΐ08 ιιεοοηιηιοιΐ3ΐ3 ίη οου Ι ίδ 3(1βιιη(ίιιιιι ίΙΙ;ι ρο8ίΐ3

προκείμενα των είσιόντων άλλα πάντα εΰσχημόνως Ο δΐηΐ; 86(1 ορίβ ίΙΙε 31<ιυβ ογ(1Ίπο ΓεοΙο πιιιοΐιι οοΙΙο•

καΙ κατά τάξιν τήν πρέπουσαν διαβείς, καΐ έκάστην

άρμόζουσαν άποδοΰς χώραν, θαρρών αποδέχεται τους

έτιιξενουμένους• ώς ούδεμίαν αΐσχύνην όφλήσων εί

φανερά γένοιτο, όπως αύτφ τά κατά τήν οίκίαν ίχοι•

οΰτως οΐμαι χρήναι κα\ τδν τοΰ σκηνώματος ημών

οίκοϋεσπότην χα\ οίκονόμον, τδν νουν λέγω, πάν τδ

έν ήμΐν ευ διατίθεσβαι, έκαστη τε τών τής ψυχής δυ

νάμεων, ας άντ\ οργάνων και σκευών ό Δημιουργδς

ήμΐν ένετεκτήνατο, οίκείως καΐ πρδςτδ καλδν κεχρή-

σθαι. Εί δέ μή φλυαρίαν τινά και άδολεσχίαν τοΰ λό

γου τις καταγινώσκοι, είρήσετα* καΐ καθ' Εκαστον,

δπως δν τοίς παροΰσιν αύτφ χρώμενος, πρδς τδ συμ

φέρον αύτφ τδν βίον οίκονομήσειε. Φαμέν τοίνυν τήν

^.έ,ν έπιΟυμίαν δεϊν έν καθαρφ τής ψυχής ίδρυσάμε-

03ΐιϋο, δΐιιιιικμιε οιιϊηιιε Γβϊ Ιοί'υιιι ΐΓίΙκιεηαΌ; ειιιη

6\ρΙ(>Γ311Ι11Ι ΙκιΙκμΙ <|1Ι0 0Ι(Ιίΐ)6 ΙΊ'δ (ΙΟΙΙΐί 811% δίΐΐΙ,

Ιιιιιι (ίϋειιΐί ιιιιίιιιο, ΐ|ΐκΐδ"ι ιιυΙΙο ρικίοι-ο ρΓοΙιΐϋίΙιΐδ,

Ιιοδρίΐεβ 3ο ρεΓ6ξΓΪιΐ08 οχο'ιρίοΐ : εοιίειη ιικκίο αΌ•

ιιιίιίΐϋ ιιοδίπ ιίοιιιϊιιο 30 ιικχίοι :ιΙιιΐ'ί , ηεηιρβ ΓβΙίο-

ηί, ϋ^ι'ΐιιΐιιιπ 688ε 3γΙιϊ1γογ; ιιι, ςυχ ίη ηο1)Ϊ8 βυη'.

0Ι11ΠΙ3 Γ6016 ϊΐΙδΙΪΙΙΚίΙ, δΐπΐ,ΊΐΙίδίμΐε 31111111 ρθΐ68ΐ3ΐ*Ι-

1)118, ςΐΙ33 (Ί ρΓΟ ίΐΙδΙΙΊΙΙΙΙιΊΙΐίδ 61 Υ38Ϊ8 81ΙΠΙΙ11118

ιιοδίι χ ιιηΙιιι;ΐ! ορίΓεχ ΓιιΙ>ι •■ίοιιΐιΐδ 631, ϋδ :ιρΙι: εί 3(1

1ιοηεδ(3ΐ6ΐιι ιΚοΐιΐΓ. Α( νιτο ]:ιηι, η'ΐδί (]υϊδ ιπι^'ικ'ί-

Ιβιίδ ει ^.ΊΠΊΐΙίΐιιΐίδ 1)03 οοηάειηηει, δί^ΊΙΙιιΐίιη εχ-

ρΓκ ηΐιίπιΐΐδ, ιμιο ριιοΐο ιΐδΐΐδ ιμιίδ ίηδ'ιΐίδ 8ΐ1)ί ιυΐιιΐδ

νίΐ3ΐιι (ΐιι:ιιιι ιιΐϊΐίδδϊιιιε εοηιροηβΐ. Ιΐ»(]υε (Μοϊιιιιιϊ

οροΓίει-ε ειιηι βρρείίΐυιη ίη ιιιιίιιιϊ ριίΓΟ (Ιοϋίοβ-

νον ίχειν, ώσπερ τι ανάθημα ή απιχρχ^ τών Ιδίων " Ιυηι, νβΐυΐ (Ιιιιΐ3ΐ'ίιιηι ιμκκΙιΙ:ιιιι 36 υοιιοηιιιι 8Π0-

άγαθών έξελόντα θεφ, άφιερώσαντά τε αυτήν άπαξ,

άνίπαφόν τε χαΐ χαθαράν διαφυλάττειν, μηδαμοΰ τή

κατά τδν βίον ρυπαρίφ μολυνομένην. Τδν δέ Ουμόν,

χαΐ τήν όργήν, χα\ τδ μίσος, καθάπερ κύνας τινάς

πυλωρούς, πρδς μόνην έγρηγορέναι τήν τής αμαρ

τίας άντίστασιν, κα\ κατά τοΰ κλέπτου και πολεμίου

χεχρήσθαι τή φύσει, δς έπ\ λύμ•η τοΰ θείου θησαυ-

ΓΙΙΙΙ1 ρΐ'ίηΐϊΙΪ38 ΠΟΟ 36£Ι'6§3Γ6, εί 8611161 Γ0Ι1ΜΌΙ-3-

1 (1 III ϊΐΐΟεΙΙΙΙ)) ρΟΓΓΟ 3Ι((ΙΙ6 ΪΙ116£ΙΊ1Π1 86Γν3Π' ΙΙΙΐΠίδ

νϊΐ96 δοΐ'ιΐίΐιιΐδ ('<ιιιΐ:ιιηπι;ιΐιιιιι. Εχ03ηάε8εεηΐί:ιΐ)ΐ νοπι

61 ίΓΐιιιι 61 ο«Ι ιιι ιιι (]ΐιαΜ 031163 :ι1ί(|ΐιι)8 ΟδΙϋ ευδίο-

(Ιοδ ιι;1 δΐι1:ιιιι ρεεεοΐϊ ΓΓριι^ιι:ιιιΙί:ιιΐ) ί ιι νί£ΪΙΪ3, ο(

3ΐ3ΐίοηε ιηβπεΓβ, βύΎβΓδίΐδςυβ Γυιειιι ει Ιιοδίοιπ

1Ι»Ιΐ1Γ3 6001 081111) 68δ6, Π,ΟΪ ϊη (ΙΊνίΐΐϊ ΐΙΐε830ΓΪ |ΙΡ|•-

ροϋ παρεισδύεται, καΐ διά τοϋτρ έρχεται, ϊνα κλέψτ, ηϊοϊειο ικΐίΐιιιη δίίιί Γ»εΐΙ, 3ΐςοβ οΙ) 63ηι ε3083θΐ νο-

υλ\ Ούστ) χαλ άπολέση ■ τήν δέ &\>5ρύαν κα\ τδ θάρσος ηΐΐ, οΙ ΓυΓβΙιΐΓ, 61 ιιι.ίγΙγι, ει ρεηΐβΐ ; ρι•ο ΙοΙο ίΐί-

άντί όπλου τινδς διά χειρδς φέρειν, πρδς τδ μή πτοη- ιμιο :ιο(1:κ.'ί:ιιιι, οι ΓοιΊϊΐιιϋίηειιι :ιΙΙοΐ'»1 οροΠεΙ, ηβ

θήναί ποτέ πτόησιν έπελθοΰσαν, κα\ δρμάς άσεβων υΙΙα ΓοΓοι'κϋιιο, ποκ ΐικ ίιΙ:ιΐ, :ηιΙ δΐιύίΐίδ ϊιηρίοΓοιιι

επερχόμενος • έλπίδι δέ καΐ υπομονή άντ\ βακτηρίας, 3θεοΙίΙ)θ5 ΛΐιΉιΐιΐδ οοιίδίοηιοΐοΐ' ; δρβ 3υΐ6Π) 61 ΙοΙβ-

'• 1 Οογ. ιιι, 12. " Ρ83ΐ. εχνιιι, 127.
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πιΐιΐίβ ςϋΛδΐ 1)3ειι1ο ίηιιίΐι, δι ςικιηϋο φΐίβ ίοηΐηιϊο- Α εΓποτε τοις πειρασμοϊς κάμοι, υποστήριζε σβαι • τδ δέ

ιιΊΙ)ϋ8 (ΙίΓίΓιβηΙιΐΓ; ίιι ροοεϊΐΐίδ νοιο ρβεηίΐεηΐίχ

Ιειηροτε βί 11811 νβιιεπί, (ΙοΊογ'18 Γοηιοϋίιιιη ραΓβΓβ,

ηΐφιε ;ΐιΙ1ιί1ιι•ι•<\ φΐίΐδί ιιίφΐε Ιιοε 3ΐίί)8 ιιΐϋβ δίΐ, 30

»:ιΙιιΐ.:ΐΓΓ, ιι.8'ι :πΙ δοΐιιιπ Ιιιψίδίηοιίί ρο'ΐιίίοιιίπε

ιιμιιιι. Τυηι νεΓο ι•εεΐ3 ΙιοΓυιη Γββίιΐβ ]ιΐ5ΐίΙί.ι ειίΐ,

ηπίοιίοοεί, φΐίιί ίιι οηιιιίΐηΐδ οι ιΐίιΐίί 61 ΓαοΙϊβ δί(

α ρεοεβίο ηΐιοηιιηι, φιονε ηιοοΌ αηιηιί ρ3ΐ•ΐε« ίη-

61 Ί Ι ιιί οροιίεαΐ, ηυιινβ πιΐίοηο, φΐοα1 οιι]ιΐδφΐε ρΐΌ-

ρΠΙΙΙΪΙ 8Ϊ(, ρΓΟ ιΠμΠ'.Ι.ιΙι1 Ιη1)ΙΙ3(Ι1Γ. ϋ|ΐρίϋίΐ3ΐεΐΙ1 βιι-

Ιοπι, (|ΐΐ;ΐ> ίιι ρΐιΐδ ΙιιιΙιιίιιΙιι ροδίΐη ίδΐ, ηιυΐίαιιι ίΙΙηιη

φΐίιίεηι εί ίηιιιιεηδιιιη ίιι δϊη^ιιίοϊΐιηι 3ΐΓιηιίδ, 81

φΐίδ ίΐιΐ εηιη, φΐ.Ό 3 1)εο εδί, βρρείίΐίοηίβ νίιη ηο"-

ιΙίιΚ'πΐ, Ϊ8 ίιι Ιι;κ• ίρββ ρΐιιβ Ικιΐιοικϋ ειιρίιΐίΐίΐΐε 1ιε3•

(ί88ίιηιΐ8 βπΐ, ϊΐΐΐο νϊιι• Γβεϊβιΐδ, ιιΐιί ΙβυιΙαυίίε ε8ΐ

νϊιο ΓηεεΓβ. Λιηυί 83ρίοηΐί3ΐιι, ρΓυιΙειιΙίβιηιμιε ιό-

Γυπι οιιι ιιί ιι πι, ηιιοϊ εχρειϋβιιΐ, εοιίδυΐΐι-ϊεεβ υϊΙεε-

ςιιε 5π% εοιιΐιιηοπιηίοδ ηιΙΙιίϋεΙήΙ, ιιί ηιιΙΙο ιιιΐ(|υ;ΐιη

ΐι•ιιιριΐ[•ι' 3ΐιΐ ίιηρβπΐίιι, ;ιιιΙ ίιηρπιιίεΐιΐία ϊΐι εΓΓΟΓεηι

:ιΙκί:ι;':ιΐιιι ; δίιι αιιίοιιι ϋβ, ςυιΐδ οοιτιηιεηιοιιινί, ν'ΐΓ-

Ιιιΐϋιιΐδ ιιεφιε ιιί ρ»ι• εδί, ηεφιε ιιί οαπιηι ικιΐιιιτι

ρΟδΙίΐΙΐΙ, (|1ΐίδ 118118 081, 3(1 ίΐΐφΐβ, ςιιοιΙ ίιι ίιι ίιιι ε

ιίειεί, εβπιιη ιίδυιη εοιινεπίΐ, νεί φΓιβ »ι1 γο8 Ιιιγ-

ρίδδίιικίδ οιιρ'κΐίΐαίοιη »(Ι]ίεί(, νεί ςυί» ία νίείηο*

ιιιΙΊιιιιι εοηείρίΐ, νεί φΐίη ίηΐφιίΐοΐβιιι εοΐίΐ, νεί

αο'ι;ι βε εοηΐΓβ ριιιειιίεδ »ει•βηι Οδίεηαϋΐ, αίςιιε 31)-

δΐιιιία <;ιι:ο;|ιιι' ;ιιΐι!εΙ, ϊιι.Ίΐιί;ιι;ιιε δρεΓ3ΐ ; Ιιίο εεΠβ

ειιιη ριικίεηΐϊαιιι εΐ &3ρίεηΙί3ΐη 3 οοιι.ιιΙκτηΉι δΐιο

1'ερεΙΐΗΐ, ίιι^ΙιινίιΊΐι φίαιιιοΊιιιι, ηίςιιβ ίιιίΐίΐιιμβί'αιι-

Ιί3ΐιι δίΐιί δοείαβ 3(1]ιιιι^ίΙ : ΐ|ΐιί 8ί ίιι πΊίψιΊδ εοιίεηι

ιηοιίο ΓβοίΙ, ίιΐδΐιΐδΐΐδ ιιιία,υο εδί, 61 ηιοιίδΙΓί δίηιί-

]ί8, ίο υΐ ε]ιΐ8 ιιΐιδίιΐίίίι,ΐδ άεεΐ3Γ3ΐϊ ριο ιΙΊ^ηίΐιιΐε

ιιοη ροδδίΐ. 1:ι οιιίιιι 8Ϊ ΐ|ΐιίδ ρειΐιιιΊ):ιΙε απηαίιΐδ

ρ;ιΐι•ιι:π ίηνεπαΐ, ιιί οΐ Γαείβιη ΐι^ιιΐ, εί εοιιυιη ίιι

τής λΰττης χτήμα καιρώ μετανοίας έπ'ι άμαρτήμα-

σιν, ει τύχοι, ποτέ συμβάν, προχειρίζεσΟαι, ώς ουδέ

ποτε χρήσιμον δν ή πρδς την τοιαύτην μόνην ύπηρε-

σίαν. Ή δέ δικαιοσύνη αύτώ κανών εύΟύτητος έσται,

τδ έν παντ\ άπταιστον λόγφ τε και έργω ύφηγουμένη,

δπως τε χρή τά έν τ?) ψυχή διακεϊσθαι, καΐ πώ; αν

τις τά κατ' άξίαν έκάστω νέμοι. Την δε τοϋ πλείονος

Εφεσιν, δ πολύ τε χα\ άμέτρητον έγκειται τ^ έκαστο*

ψυχή, τη κατά θεδν επιθυμία προσθε\ς, μακάριος

Ισται της πλεονεξίας, έκεΓ βιαζόμενος, δπου έπαινε-

τδν τδ βιάζεσΟαι. Σοφίαν δε κα'ι φρίνησιν συμβούλους

εξει των συμφερόντων, κα\ συνδιοικοϋσας αύτώ τήν

ζωήν, ώς μηδαμοϋ ύπδ άμαθείας ή αφροσύνης πα-

ραβλαβηναι• εί δέ μη κατά τδ οϊκεΐον χρψτο ταΐς εί-

Β ρημέναις δυνάμεσιν, άλλ' ΰπαλλάσσοι παρά τδ δέον,

τήν μέν έπιθυμίαν προστιβεις τοις αίσχίστοις , τδ δέ

μίσος επί τους ομοφύλους προχειριζόμενος ■ αγαπών

δέ τήν άδικίαν, κα\ έπ*. τους γονέας άνδριζδμενος,

κα\ Οαρσών τά άτοπα, κα\ έλπίζων τά μάταια, φρόνη-

σιν δέ καΊ σοφίαν άπελαύνων της μετ' αντο\> συν-

οικήσεως , λαιμαργίαν χαΐ άφροσύνην προσεταιρί-

ζοιτο ■ καΐ περ'ι των λοιπών ωσαύτως ποιών, άτοπος

αν εϊη τις κα'ι αλλόκοτος, ώς μηδ' αν ειπείν άξίως τινά

δυνηΟήναι τήν άτοπίαν. ΚαΟάπερ γάρ αν ει τις εναλ

λάξ όπλιζόμενος, άναστρέφοι μέν τδ κράνος, ώστε

χαλύπτειν τδ πρόσωπον, κα\ οπίσω νενευκέναι τδν

λόφον, τους οέ πόδας £χοι έν Οιϋρακι, κα\ τάς κνημϊ-

δας έφαρμόζοι τω στήθει, κα\ οσα τά της αριστεράς

έστι τη δεξιά μεταλαμβάνοι, τήν δέ τών δεξιών δπλι-

σιν τη εϋιονύμω προσρίπτοι. "Οπερ ου ν παΟεϊν εϊκδς

έν πολέμυ) τδν τοιούτον όπλίτην, τούτο κα'ι παρά τδν

βίον πάσχιιν είκδς τδν συγκεχυμένον τήν γνοΊμην,

κα'ι τήν χρ'ιτιν τών δυνάμεων της ψυχής ύπαμείβοντα.

ροδΙεΓίΟΓειιι ρ.ιιίεηι ίηείίηβνεΐ'ίΐ, ρε^εβα,ιιε ίη ΙΙιοΓβεε 1κιΙ)ε»ι, οει•838 ρεείοιΐ 3εεοηιηιυϋεΐ, ςυοενβ α

Ιίενβ ηιΙ ϋε\1ει•3ΐιι εοιηιηιιίεΐ, ύεχίοΓ»: νεπο ραηίδ .ιπιιαίιπβηι Ιοενχ αρροηίιΐ : φΐοο1 ί{;ίΐιΐΓ νεηβϊιηίΐβ

δίι ίη πιίΐίΐκι ιιί Ιιιιίο ονειιίαι, ΐ|ΐιί ίΐα ρπνροδίοπ; εδί βπιιίδ ίιΐδίπιείιΐδ, Ιιοε ίρΜίιιι Γ0ΐΐ8εη(3ΐιευιη €81

ΪΙΗ ίη νίι» 3οείι)εΓ6, ςυί ηιεηΐε ίΐ3 ρβΠιιι1ι:ιΐ:ι εδί, ιιι ιιηίιιιί νίιΊιιΐιιιη ιιεαιη ρεΓνεΠηΙ.

(,)ιιίη :ΐ(]1ιιΙι(Ίΐι!;ι εδί 3 ηοΐιίδ (]ΐι:ΐ".Ι;ΐιιι άϋί^ειι." ίιι

Ιιϊδ εοηνεηίεηΐίχ (Ιεεοιίφΐε ηιΐίο, ςυαιιι ίιι αιιίηιίϊ

ιιοδίΓΪβ νεΓ3 ΐειηρεΓ3ΐιΐία ϊηδεΓειε βοΐεΐ. δ'κριε ρει-

ΓεεΟ 308θ1υΐ3(|υε Ιιιψικ νίιΐιιΐίδ ιΐεϋιιίιίο ευιΐδίϋε-

Γαιιο'α εδί, Γογ13886 φΐίο'εηι ρΓορπε ϋίοϊΐυΓ οιιι-

ηίιιιιι 3ΐιίιπϊ ηιοΐιιιιιη ϋεηε εοηδίίΐιιΐ.ι φΐιειίβιη, εί

Ούκοΰν προνοητέον ήμϊν της έν τούτοις εϋαρμο-

στίας, ην ή αληθής σωφροσύνη πέφυκεν έμποιέϊν ταΐς

ήμετέραις ψυχαϊ;. ΚαΙ εί χρή τδν τελειότατον της

σωφροσύνης δρον επισκόπησα!, τάχα τούτο σωφρο

σύνη κυρίως άν λέγοιτο, ή πάντων τών ψυχικών

κινημάτων μετά σοφίας κα'ιφρονήσεως εύτακτος οίκο-

ευπι δίΐρίειιΓια, ρηιιΙειιΙΪ3φΐε εοιι]υιιεΙ» ηιοοΌΓίΙίο. Β νομία. Κα\ ή τοιαύτη κατάστασις της ψυχής οϋκέτ:

Αίςιιο Ιιιι]ιΐδοειιιοϋί αιιίιιιί οοιίδΐίΐυΐίο ιιοη ιιΙΙο ηιιι- πόνου τινδς ούοέ πραγματείας πρδς τήν τών υψηλών

ρΐίιΐδ ΙαΙ)0Γ6, ηεηιιο δίικϋο 3(1 νεπιιιι βιιΐιΐίιιιίυπι τε κα\ ουρανίων μετουαίαν δεήσεται, άλλ' έν πολλή

εο3ΐο8ΐίιιιιΐφΐε βοείείβίειιι ίιιάίβεΐ'ίΐ, δοι! ηιιΙΙο δβηε

ηεςοίίο, ΓεΙιιΐδ οοιιίπιιίίδ Γε]εοΐίδ, ειιιη ίιΙ, ιριοιΐ

ςιιιειίΙιΐΓ, ιΐ3ΐιΐΓ;ι1ίΐ6Γ ΙοιιιιιΙ, ρει Ι'κίιΊ ίιΙ, ΐ|ΐιο(1

3δδεΐ]ΐΓι (Ιίίΐίοίΐβ νίιίεΐιιτ : φΐί ειιίιη εχιτα ΙεηοΙΐΓ38

Ιοιι^ΐ' ροδίΐιΐϊ 681, ειιιη ει ίιι Ιιιεο οηιηίηο νεί'δΐιιί,

εί ιμιί ηιΟΓίιιυβ ιιοη β8ΐ, ίΙΙυιιι νίνειε ιιβεοδδβ εδί.

Κι ριοΙΊεΙο, ηίδί '|ΐιΐδ »ηίιη»ιη δΐι.ιιη ίιι ναηο αοεε-

ρετίΐ, ίη νΐΊ•ίΐ3ΐί8 νίί ρΐκηε ειίΐ : φΐοηί.ιιη ρπκΙειι-

113, 30 δοίεηΐίη, φΐ3ΐιι ςυϊδ ;ΐιΙ!ιί1»ι, ηε 3 νια ϋεεΙί-

ηοΐ, ιΐιιχ 831)0 βΐίςιιίδ ο'ίϋρεηδ εδί ιεοιί ίΐίπεπδ. III

οη'ιηι δΟΓνί, ]ηηι δεΓνίΐιιΙί 1ί1)θπιΙί, πιιη ορειαηι ϋδ

ιηνιίΓε ύεδϊεΓΪηΙ, φίοπιηι ροΐεδίαίε ΐεηεΙίηηΐυΓ,

όαστώνη τδ τέως δυσίφικτον είναι δοκούν κατορθώ

σει φυσικώς, τη υπεξαιρέσει τοϋ εναντίου τό ίητού-

μενον έχουσα ■ τόν τε γάρ έξω τού σκότους γενόμε-

νον, έν ψωτ\ πάντως εΐναι ανάγκη• κα\ τδν μή τεΟνη-

κότα, ζην. Κα\ τοίνυν ει τ•.ς μή έπ'ι ματαίω λάδοι

τήν εαυτού ψυχήν, έν τή όοώ της αληθείας πάντως

έσται ■ ή γάρ τοϋ μή παρατραπήναι πρόνοια τε χα\

επιστήμη , οδηγία τίς έστιν ακριβή; τής ΙιΛ τήν ευ

θείαν πορείας ■ κα'ι ώσπερ ο! έλευΟερωΟίντες οΐκέται

παυσάμενοι τού τοις χρατούσιν ύπηρετιϊν , έπειδάν

εαυτών γένωνται κύριοι, τρέπουσι πρδς έαυτοϋς τήν

σπουδήν ούτως οίμαι καΐ τήν ψυχήν έλενΟίρωΟεΐσαν
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απδτής σωματικής λατρείας, έν έπιγνώσει γενέσθαι Α ροδίφίβπι δυί ]αΠ3 δαηΐ, οηιιιε δΙιιάΊιιηι ϊΐφΐβ υριν

τής οικείας εαυτή καΐ κατά φύσιν ενεργείας • ή δ!

ελευθερία εστί, καθώς κα\ παρά τού Αποστόλου

έμάθομεν, το μή ζυγώ δουλείας ένέχεσθαι, μηδέ

καθάπερ δραπέτην ή κακοΰργον γενόμενον, πεδηθή-

ναι τφ τοϋ γάμου δεσμφ. 'Αλλά μοι πάλιν δ λόγος

δπΐ τήν αυτήν αρχήν ανάτρεχα , ότι οϋκ έν τούτω

μόνω τδ τέλειον της ελευθερίας εστίν, έν τφ άποστή-

ναι τοΰ γάμου (μή τις οϋτω μικρόν τε κα\ ευωνον

τδ της παρθενία; οίίσθω, ώστε έν όλίγω παρατηρή-

ματι σαρκδς κατορθούν νομίζειν τδ τοσούτον πράγμα)-

άλλ' επειδή πάς ό ποιών τήν άμαρτίαν δούλος της

αμαρτίας έστ'ιν, ή έν παντί πράγματι και έπιτηθεύ-

ματι πρδς κακίαν παρατροπή, δουλοϋται τδν άνθρω-

πον κα'ι στιγματίαν ποιεί, μώλωπας αύτφ καΐ έκ-

ι•;ιιιι ίιι £6 ϊρδί εοηνεηυηΐ. 8ίε αη'ιιηιιιη 86Γνί1ί εοι•-

ροΓΪ$ οόδΟφίϊο Ιίυεΐ'3(ιιιιι ίιι ίΐϋιΐδ νεΓδβπ :ιι•|ιίΐιοι•

αεΐϊοηΪ3 εο^ηίΐϊοηε, ςιΐϊ 5ί1)ί ρΓορπα 631 βε ηί-

Ιιη•;ιΙίϋ : δίφΐία'εηΐ ΙίΙιΟΤίΟδ, ιιΐ αϊ) ΑρΟδΙοΙο ιΐίϋίεί-

ηιιΐδ, ίιι βο εδί, ιιΐ ηο ςοίβ πιΐδΗδ ββτνϊΐιιΐϊβ ]ιιςο

ϊΗΊςεΙιΐΓ, ηεφίε Ιαηφίοιη 86Γνιΐ5 Γιΐβίιίνυδ, βιιΐ νβ-

Ιι-Γίΐίοι• Γαείιΐδ, ηιιρίίηπιηι εοιηρειΙί1>υ$ νίηείαδ $ίί.

8ι-ιΙ »(| ίρ$ιιπι ϊηίι ίιαιι Ιι;ιτ. ηιεα τβά'Λ οι-α'ιο, ς»ο-

ιιϊαηι ηοη ίιι εο βοίηηι ρει•Γεε!3 εεΐ Ιίοειΐβδ , υΐ α

ιιιιρίίίδ ηΙικίίηεαΙιΐΓ : ηε φΐίδ ί(3 εχίςιιιιιη εΐ νίΐβ

ριιΐι-ι Ιιοε νΪΓ{;ίηΐΟΙί$ οΟΓιείυηι, Οηφίηιη ραι-νο 08Γ-

ιιίδ δοΐυηι Γερπηιεηα"* ρι-χεερίο 8β ρειΤεεΙε η^ει-β

ηιΙιίΐΐ'εΐιΐΓ. 8εά φΐοηί.ιηι ςυίδφΐίδ ρεεεαίιιηι Γ;ιι ΊΙ,

δειτυδ εδί ρεεεβΓι ' ; ϋΐα ίη οηιηί τε δίικϋοφίε ρι;ι-

καϋματα διά τών της αμαρτίας πληγών έμποιοΰσα• Β να αιΐ νίιίαηι ρΓορεηδίο Ιιοιιιίηειη α,ιιοιίαιη ηιοιίο

ώϊτε τον τοΟ μεγάλου σκοπού τοΰ κατά τήν παρθε-

νίαν άψάμενον, έν πάαι προσήκειν έαυτφ είναι δμοιον,

κα'ι πάστ) τ^ ζωή συνεμφαίνειν τήν καθαρότητα. ΕΙ

δέ χρή κα\ διά τίνος τών θεοπνεΰστων συνηγορήσαι

τφ λόγω, άρκεϊ πρδς τήν της αληθείας (ϊεβαίωσιν

αυτή ή αλήθεια , δ:ά παραβολής κα'ι αινίγματος έν

τφ Εϋαγγελίω τδ τοιούτον ήμίν δογματίσασα • τους

γαρ χρηστούς χα\ εδωδίμους τών ιχθύων άπδ τών

πονηρών τε κα'ι δηλητηρίων ή αλιευτική τέχνη απο

χωρίζει, ώς αν μή τίνος τών εναντίων συνεισπεσόντος

τοις άγγείοις, κα^ ή τών χρησίμων άπόλαυσις άχρειω-

Οϊίη. Τούτο χα\ της αληθινής σωφροσύνης Εργον

*στ\, τδ ίχ πάντων τών επιτηδευμάτων τδ καθαρόν

τε κα'ι ώφέλιμον έκλεγομένην, έν παντ\ τδ άπεμφαϊνον

άποποιεΐσθαι ώς άχρηστον , καΐ έναφιέναι τούτο τφ

κοινφ και κοσμικφ βίω, θαλασσή τροπικώς ύπδ τής

παραβολής ώνομασμένφ • έπε\ χλ\ ό Ψαλμωδδς διδά-

σκαλον έξομολογησεως έν τινι τών ψαλμών ήμίν ύφ-

ηγούμενος, τδν άστατον τούτον και εμπαθή και ταρα

χώδη βίον, ύδατα ψυχής άπτόμενα, καΙ βάθη θαλάσ

σης και καταιγίδα καλεί • έν ζ π3σα μέν άποστατική

διάνοια, καθ' ομοιότητα τών Αιγυπτίων, ώς λίθος είς

τδν βυθδν καταδύεται. "Οσον δέ θεώ φίλον κα\ διορα-

τικδν τής αληθείας έτΛν,οπερ Ισραήλ παρά της

ιστορίας ώνόμασται, τούτο μόνον ώς ξηράν αυτήν

διεξέρχεται, οϋδαμοΰ τής πικρίας χαΧ τής άλμης τών

βιοτικών κυμάτων συνεφαπτόμενον • ούτω τυπικώς

ύ-δ καθηγεμόνι τφ νόμω ■ τύπος δέ ην δ Μωσής τοΰ

Γ. Ο

ίίτνϊΐιιΐί 8υ1)]ίοίΐ, νΐΐϋιμιε ηοίηηι εϊ ίηυηΐ, ειιηι οϊ-

εϋΐΓΪεεβ »1ςυε ίηυβίϊοηεβ ρεεεαίϊ ρΐα^ίδ ίΙΙί οΐχΐιι-

(::ιί. Οιιαί'ϋ ςιι'ι κυιιιιιιυιη Ιιοε νίΐ'(;ίιι:ι1ϋ ϊιΐ8ΐίΐιιΐιιιιι

3836(ΐυϊ νιιΐΐ, οιιιη ει οιηηίίχιβ ίη ΓείΗΐβ βυϊ βϊιηϊ-

Ιεηι £886, ει ρυτΐΐα ίη οηηιί νϊΐα ϊηΐεςηοΐβιη <■:»-

δΐίΐϋίειηςυε ρΓβε ββ Γειτε οροΓίεΐ. Αΐ^ιιε $ί εχ υΙΙίβ,

ςυχ & ιΐίνίιιο δρ'ιηΐιι 8ΐιηΐ, ΙίΙΙεΓίβ Ιιυίε ΟΓβΐίοοϊ

ραίΓοείηίυηι ςυχΓβΓβ οροιίεΐ, ηιΙ νοι-ϊΐ:ιΐϊ« <οιι!"π

ιηαιίυηεηι ρ>*ι• 3β 3Π1Ϊ8 681 \εΐ'ίΐ»8 Ίρ8β, ςιικ ίη

Εναιιςεΐίο βΐίηιιϊύ Ιιιι]ιΐ8Πΐθ(Ιί οχ ρ:ιν;ιΙ»ιιΙ;ι <|ΐι:ιιΙη!ΐι

ιιουίβ ρΓχείρίΐ* : ορίίιηοβ αίςιιε εβιιί αρίοβ ρίβεεβ ;ι

ηΐ3ΐί$ 3ε νεηεηαΐίβ 9Γ8 ρϊ^ε.ιικίί βεεεηιίΐ, ιιΐ ικ•,

πιιη ρεβΙίίβΓΪ ι: χ ίΙΙίδ 3ΐίηιιί ίη νοδευΐιιιη ϊηβρββ-

ι•ίιιΐ, ορίίιηοπιηι ρίβεΐπηι ιΐ3ΐΐ3 ίηιιΐίΐίβ ΐί:ιΐ. Ηοε ίιεπι

νεί'χ ΙειιιρεΓαηΙί» πιυηιΐδ 631, εχ οηιηίΐιιΐδ δΙιιοΉϊ,

ςιιοϋ ριιπιιη υΐίίενε εβί, ί<1 ίη οηιηί ι•β ιίεϋςεΓε;

ΐ|ΐιοιΙ νεΓΟ οΐΐδΐιιιπιιιι εδί ;ιιι (■χρι'(Ιί;ιΐ, Ιιοε 1;ιηΐ|ΐι;ιΐιΐ

ΐιιυΐϊΐε Γε]ίεβΓ6, ίΙ1ιιϋ(|υε εοηιιιιιιιιϊ ε( ηιυηϋβη» νϊ-

(;« ΓεΙίηςηεΓε, ηιιχ ιιιηΐ'ε ςιιο'.ίιΐηιη εδί ραΓαυοΙβ-

πιιη ηιοιίο 3ρρεΙΐ3ΐ3, ςιιαηϋοηυίϋεηι Ρβαίιηίβίοδ

ειϊίΐηι ρ8α1ηιο (|ΐιοίΙ;ιιη ηοΐιϊδ εοηΓεδδϊοηίβ ιΐοίΐι ϊ-

ιι,ίιιι ι'ίιιιι εχροΓ,ιιΐ, ε:κΙηο3ΐη Ιιηηε, ει 3(ίβεΙίοιιίυιΐ8

εχρο3Ϊΐ3ηι, 1υιυυ1εηΐ3πΐ(|ΐιε νίΐηηι, αΐ|ΐ:38 αηίιιι;ιηι

»1(ίη@εηΐεδ, εϊ ρΓοΓυηιΙυηι ηιαπδ, ε( ρΓβοεΙΙββ αρ-

ρεΙΙαΙ' : ίη φΐα β3ΐιβ νίΐα οηιηίδ ρεΓνβΓδα ηιοιίδ :<«!

/ΕΓν|ιΙίοπιηι βίιιΓιΙίΐιΐίϋηειιι, «μιιΐί,ί Ι.ιρίδ αΐίφιίδ ι!(•-

ηιεί'ςίΐηΐ'. Οιιοί νβΓΟ εβί Βεο §Γ3ΐιιιη, ει αά νετΐΐβ-

ιιίιι ρεΓδρίείεηιΙβπΊ νίιη Ιι&ΐιεί , ςιιοιΐ ΙδΓαεΙίδ ηο-

νόμου• κα'ι ό Ισραήλ τήν θάλασσαν διεπέρασεν άβρο- ^ πιίηε εδί 30 1ιίδΙθΓΪ3 ιρρβΙίΜυαι, ηοε δοίιιηι, ςιιβεΐ

χος, κα'ι τούτοι αυνδιαπερών δ Αιγύπτιος υποβρύχιος

ην, έκάτερος ύπδ τής συμπαρούσης αύτώ διαθέσεως,

δ μέν κούφως διεξιών, δ δέ είς βυθδν καθελκόμενος •

κούφον μέν γάρ τι και άνωφ'ερές πράγμα ή αρετή.

Πάντες γάρ οι κατ1 αυτήν ζώντες ώς νεφέλαι πέτον-

ται, κατά τδν Ήσαΐαν, και ώς περιστεραΐ σϋν νεοσ-

σοΐς- βαρύ δέ ή αμαρτία, καθώς ,φηαί τις τών προ

φητών, έπ'ι τάλανταν μολίβδου καθεζομένη. ΕΙ δέ τινι

βεβιασμένη κα'ι άπρβσκόλλητος ή τοιαύτη τής Ιστο

ρίας εκδοχή φαίνεται , καΐ οϋ δέχεται πρδς ώφέλειαν

ημών τήν διά τις θαλάττης θαυματοποιίαν άναγεγρά-

εχδίεεαίίδ 3<|ΐιίδ, ιηίΐιβ ΐΓβιΐδίΙ, ειιηι ηυΙΙβηι ιόπμιι

Ιηιιικιικιππιι 3εεΓΐιϊ(ηΐειιι, (]ΐΐ33Ϊ δ»ΐ8ΐΐί;ίιιοηι, Ιε^β

«Ιιιεε αΐιίηςηί'* : 3(Ιιιιη1)Γ»ΐίο εηίηι Ιε^ίδ Μοδεδ 6ΐ'3(.

Αΐηιιε ρορυΐυβ ςυίιίεηι ΙδΓαβΠΐ ίοιιβ ηιατο εχδίεεβίίδ

βφΐίδ ΐΓβηδίνίΙ, ^Ε(5)'ρΐϋ νεπι ειιηι ίΐΐιιιΐ ίρ$ιιηι

ΐΓ3ΙΙ8ΪΓ6η(, 01111108 δΙΙΙΙΙΙΙΙΟΓδί δΐιηΐ : Ιιοπιιη ΙΙΙΟΙ <{Ι1.1

ρηρυΐιΐδ, 8ΐΐΛ (|ΐΓΐ3ΐ|ΐιο αββεΐίοηβ (ΙιίΓοΙκιΐιιΐ'. ΙΙίε

φΐίιίεηι ίαείΐε εϊ εεΙεηΐεΓ ηιατε ΐΓ,ιηδπιίΐΐίΐ, ίΙΙε

3φΐίδ ίηιϊδ (]εηιεΓ§ί(ιΐΓ : εβΙεΓ εηίηι 3<(]υε «'ίροιϋυ

3ΐί<1«3 Γ88 φΐ* ίη 8ΐϊΙ»1ίπιεΓίΓΐυΓ, νΪΓΐϋδ εβ»,, ηιιαη-

(Ιοφίίϋειη οιηιιεδ, ηιιί νίιΐυΐί εοη^ιυοηΙεΓ νϊνυιιΐ,

1 Λο3η. νιιι, 51. * ΜβΐΙη. χιιι,

Ρατποι.. Οβ. ΧΙιΥΙ.

47 5φΐ, * Ρί»1. ΙΙΤΒΙ, 16. » ΕχοιΙ. χι ν, 21 βΐ«ΐ.
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ςυ:\5'ι ηεουΐαί νοίαηί, ]ηχΙα Ι^αϊαιη*, εί α,ΠΒδί εο- α φΟβι, άκουσάτω τοϋ Αποστόλου• ότι έχείνοις βυν-

ΙιιιιιΙκε οιιιιι ριιΙΙίδ : ρεεεαίοηι νβΓΟ βΓΟνο εδί, εί έβαινε μέν τυπικώς, έγράφη 6$ πρδς νουθ:σϊανήμών.

ιιΐ ιιηιΐδ οχ ρΓορΙιοΐΐδ ιιίΐ, ρΐυιιιυί ΙβΙβηΙο ίηΒΪίβΙ'. δοα" δι ευϊρίαηι ϋίΙΓιείΙίδ \>χα ηίίΐοηα; εχρΝεαΓιο,

οι φιβδί νί ςιιαιίαηι 8ιΙ ί<1 δοηΙοηΓια ααύοοία νίϋεΐιΐΓ ηεπ,ιιβ α,οοιΙ ίη ηιβπδ ΊΙΙη Ιπιηδπιίδδΐοηυ Γ;κ•-

ΐιιηι 681 πίΊΓαοιιΙϋΐη, ίϋ βα υΐΠίίαΙβη ηοδίΓαιη Ιίιιεπδ εοηδίδΐιβίυηι βδδβ ρυΐαΐ, Αροδίοΐιιπι Ιιίε ίη εοη-

δίϋιιιη ϊόΙΓι&βαΙ : πυοιΐ βηίηι ίΙΙίδ βνβηίΐ, εΐ η;1ιιηι1)Γαιϊοηειι» ηοβίΓΟ! αΙδείρΓιιΐχ Ιιαοιπί, ει »<1 ηο-

8ΐΓ»ιη ίηδίίΐυΐίοηειη εοηδεπρίιιπι β8ΐΤ.

ΟΑΡϋΤ XIX.

ΜβηΐΊο Μάτια: Αατοη'ι» «οτοπΊ αναιΐ ί/'κι , αηα

/ιιι/κ* ρ«τ/«ίΙί ο/ΙΊάί ταΐΐοηβηι ϊηϊβτϊΐ.

Νοίίϊβ νειο, υΐ 1ια;ο ίρβη οοππηειιΐβΓεηιυΓ , οε-

οηδϊοηβιη ιΐοϋίΐ ρΓορΙιοΐίδβα Μάπα , ςιικ εχδ'ιεεοΐο

ηιαπ ΐΓαιίδίηίδδοηιιε, ηιιιΠοππη οΙιογο δΐϊραΐα ευηι

βββεΐ, οαηοΐΌ Ιγηιραηο ρΓβΒΟΪηίΙ* : ΓοΓίαδδβ εηϊη»

ϊΐΐιι ΙιΊδίΟΓΪ» εοηιηιβηιοΓβΐϊο Ινηιρηηο Ιαείΐβ ΒΪ£ηί-

Γιεατο νίϋΥΐιΐΓ νϊι•§ϊηϊΐη1ειη, (\ηχ ρπηιηιη α Μαηα

ΚΕΦΑΛ. Ιθ'.

Μη\μι\ Μαρίας τής άδεΛρής Άαρων, ώς άρξαμέ-

ιπ\ς τούτου τον κατορθώματος.

Ήμΐν δέ δίδωσι τά τοιαύτα ύπονοεϊν και ή προφή-

τι; ΛΙαριάμ , ευθέα»; μετά τήν θάλασσαν ξηρδν χοΛ

εϋηχον μεταχειριζομένη τδ τύμπανου, χα\ τοϋ χορού

των γυναικών προπομπεύουσα • τάχα γάρ δια τοΰ

τύμπανου τήν παρθενίαν Ιοικεν ό λόγος αίνίττεσθαι,

ύπδ τής Μαρία; πρώτης χατορθωΊείσαν, δΓ ή; οψαι

ΜΟϋΙΐ* 6δΙ , ροτ ψΐ3ιτι εΓειΠάεππι ϋβί 8βηίΙπεβιη ,1 *«* ^ήν Οεοτόχον προδιατυ-οϋσθαι Μτιρίαν. Ήσπερ

Μαηιιιη ρΓ;ε5Ϊ^η3ΐ3ΐτι. Ναηι Ινιηρβηυιη οιηιπ αςιιαϊ

Ιιικιιπγο ριΐΓ§ηΙαιη , απαιιηιαηο, η)α8ηιιηι βοηοπι

επιίΐΐίΐ : ίΐα νίηξίηίΐαβ εηηι ηυΙΙαιη Ιιυ]αδ νίΐα; Ιιυ-

ιηοΓοιιι ίη δε οοΓ.ί8ηΐ, γΙ:ιγ» οι ίΙΙιΐδίΓΪβ εχδίδΐίΐ. δι

ίίαπ,ηο ιηοΓίαιιιιι ηιΓκΙοπι οοΓριιβ ΗΙιιΊ Ιγηιρ3ΐιηηι

ΓιιίΙ, ηιιοιΙ πιηηίϋιΐδ Μάπα ΐΓ3(Ιη1)3ΐ , οΟΓροπδο,υο

ίιΙΤεεΙυιΐιιι ίηΐεπίηδ ηιιηίειη νίΓβϊηίΐαδ εδί : ΓοΠαδδε

δί^ηυιη Ιιοε ηοη ναΐϋο νοιιιοΐιιιιι εδ(, ρΓορΙιεΙίδδηηι

Ικιιιε νίΓεϊηβπι εδδε. Κέα Μ?πο ηοδ (|ΐιίιΙβιιι εοη]βε-

ΐυι*ίδ (]α'ώυδ(]απι ει ορίηίυηΐ1)ΐΐδ , ηοη εειία ϋβ-

ιηοηχΐΓ^Ιϊοηβ ΐΐα Γδδε ριιίανίιηιΐδ , ρΓορΙιείίδδηιη

Μΐΐηηηι νίΓ^Ίιηιιη ιοΊπί ρηΐΓιιίδδε, ΙίεεΙ νΐΐ'ί ιΐοείί

ιιιιιΐΐ'ι ι'.Ίΐη εθ3ΐΊΙ)6ΐη (ιιίδδο ηροιΊΟ ρΓϋηυηΙΐαΓΪηΙ ,

γάρ τδ τώμ-ανον πολύν τίν ί,χον άφίηιπ πάτης

ίκμάδο; χεχωρισμένον, χα\ ξηρδν ε!ς ίχραν γενόμε-

νον • οϋτω και ή παρθενία λαμπρά τε καΐ περιβόητο;

γίνεται, μηδέν εν έαυτϊ] τής ζωτικής ίχμάδος κατά

τδν ^!ον τοϋτον προϊδεχομένη. Εί ουν νεκρδν μέν

σώμα τδ τϋμπανον , δπερ ή Μαρία μετεχειρίζετο •

νέκρωιις δε σώματος ή παρθενία ίκΐ • τάχα ού πολύ

τοΰ εικότος τδ παρθένον είναι τήν προφήτιν άπ-

εσχοίνιτται. 'Αλλά ταύτα μέν στοχασμοϊς τισι και

ύπονοίαις, ονιχ έκ φανερίς αποδείξεως οϋτω; έχειν

ύπενοήιαμεν, τδ τήν προφήτιν Μαρίαν τοΰ χορού

των παρθένων ήγήιαϊθαι ■ ει χαΐ πολλο\ των έπ-

εσκεμμένων άγαμον αυτήν σαφώς άπεφήναντο, έκτου

ιιιιοιιίαηι ίη ηιιΙΙΊδ ΙιίδίοΓΐαηιιη ηιοηιιηιεηΐϊδ ιΐε Γ μηδαμοϋ τής ιστορίας γάμον χα\ παιδοποιίαν αυτής

. ! •. .... ι:ι.._ _ : _. « ...........Γ.— . -ΊΙ „^.- ».. ..•._ ».. _ .": 1^1..- -.._-
ο] ιΐ3 ηίαΐΓΪιιιοιιίο, αιιΐ 1ί1)0Γ0πιιη ρΓοεΓεηΐϊοιιβ ιηε

ιηοπ% ριΐ) Ίίΐιπιι οδΐ. Λ1Ίυΐ|ΐιί ηοη α ΓίαΐΓβ (']ιΐδ

ΛίίΓοηε, 8Ρΐ1 » νίτο, δ'ι ΙιαυηίδδεΙ, ηοιηίηαια εβδεί :

)|ΐιία ηοη Γΐ'αΙΟΓ, μ•<1 υϊγ ιινοΓίδ εαρυΐ ηοιηίηηΙιΐΓ.

Μ νβΓΟ δι η ςυίΐιιΐδ ίη υεηβιΐίοΐίοηίδ ραηβ Γιυε-

ΓΟΓηιιι ρΓΟΟΓεαΙίο εχροΐεΙ)8ΐηΓ , ίίδ εΐίηηι 1β"ίιίιηα

ΓηίΙ ει Ιιοηεδία νίΓ^Ίιιίίαιίδ 8Γ»Ιία ; ψιοηιο.Ιο ηοδ,

(;ιιΊ δεειιιιιΐιιηι εαπιειη ιίίνίηαδ 1)ειΐίϋίεΓιοιιεδ ηοη

εχηυιΐίνίηιιΐδ, εΓ^Λ ίΙΙηιη αΟΌείοδ ο$δθ ι)6θοΙ? 1)ί-

νίηίδ εη'ιιη δεπηοιιίΐιιΐδ ηρεΓίυιη εΐ ρηΐεΓαεΙηηι

ΟδΙ, ι|ιι:ιικΙο 61 εοηΓΪριΐΓ6 61 ριητη: δ.ιΙυΙϊΓβ δίΐ,

ηιιοιίνο ιηυΐΐχ ρΓοΙίδ ςβηιΐδ » δαηειίδδίιηίδ Πει νίπβ

Γ.χρεΙβΓβίηΓ. Μαιη 61 ρΓορΙιεία Ιδα'ιαβ, ει (Ιίνίιιυΐ

Αροδίοΐυδ ΙΐίΒΟ ίρδ» ηρεΓίο βηρΐοηΙβΓηιιο δϊβηϋίοα-

μνημονευσαι. Ή γάρ αν ούχ έκ τοϋ αδελφού αύτη;

Ααρών, άλλ' έκ τοϋ άνδρδς, είπερ ήν, ώνομάζετό τε χα\

έγνωρίζετο• επειδή κεφαλή γυχαικδς, ούχ όάδελφδς,

άλλ' ό άνήρ προσηγόρευται. Καίτοι παρ" οΓς εν ευλο

γία; μέρει τδ παιδοποιεϊν έσπουδάζετο χα\ νόμιμον

ήν, εί φανείη τίμιον τδ τή; παρθενία; χάρισμα, •πώς

ημάς προσήκει χα\ περ\ ταύτην Ιχειν τους μή χατά

σάρκα τών θείων ευλογιών έςακούοντας; "Απεκα

λύφθη γάρ διά τών θείων λογίων πότε, τδ χυοφορεΐν

τε καΙ τίκτειν αγαθόν έστι , και ποίον είδος τής

πολυτεκνία; παρά τοις άγίοις τού θεού έσπουδάζετο.

"Ο τε γάρ προφήτης Ησαΐα;, χσΐ 6 θείος Απόστολος

έναργώ; ταύτα κα\ σοφώς διεσήμαναν δ μέν λέγων

ι 'Απδ τοϋ φόβου σου, Κύριε, έν γαστρ\ έλάβομεν • ι

ΓΐιιιΙ : «ηιΐδ ηπϊϋοιιι Ιιϊδ νεΓΐ>ίδ : ι Α ΙίιιιοΓβ Ιυο , Ο ό 2έ καυχώμενο; έπ^ τώ πάντων γενέσθαι πολυ-

1)οηιίιιο, ίη ιιΙογο αεεερϊηιιΐδ, εί ρ:ιιΊιιΐ'ίνίιηιι$, εί

ρερβΓΪιηιΐδ9 : ι αΙΙεΓ νβΓΟ <1β δουοίε οιηηίιιηι ηα-

ιηοΓΟδίδδίιηα δε ].η1.ίιι>, ηΐ ει είνίΐαΐεβ ίιιίεςΓαδ

(Ι ηαΐίοηεδ ρερβΓεΓΪΙ : ευηι ηοη ΟοΓίηΐΙΓιοδ βο-

1 ιι ιιι 0»1;ΐΐ:ΐδφΐΰ δηίδ Ιαυοπυυδ η•1 Ιυοεηι :ι«ΚΙιιχο-

ΐ'ϊΐ εί αϋ Πι'ί ΓεΓι^ίοηειίΊ ΊιιΓοπικινοιίΐ, δεϋ αο .)>:-

ΓΟϋοΙνηιη ιιιιιϋ(]ΐιο ίΙΙϋδ οπιηβδ εοηΐϊηεηΐίδ ιο^ίο-

ηεδ ηδ(](ΐ6 ίη ΙΙΙνί'ίεηηι δΐιίδ ΙΐοβΓΪδ εχρίβνει-ϊΐ ",

ΐ|ΐιθ8 ^ν;ΐ!ΐ^(Ίϋ νίΠιιΐο Ποηιίηο ςειιυΐΐ. Ιι» Ιιεηΐιιβ

ΐιι Ενβη^οϋο ρΓχϋίε3ΐιΐΓ δ3ηεΙ»3 Υίι-βίηίδ νοηιεΓ,

ςϋί Ιιηιιιαευΐαίο ρ3ΐΐυί πιίηίβίΓανίΐ : <]ΐιί» ηεφιε

γονώτατο;, ώς πόλεις δλα; χα\ ϊθνη χυοφορήσαι ■ ού

μόνον Κορινθίου; κα\ Γαλατάς διά τών οικείων ώδί-

νων εις φώς άγαγών, κα\ έν Κυρίφ μορφώσας, άλλα

χα\ άπδ Ιερουσαλήμ κύκλω, κα\ μέχρι τοϋ Ιλλυρικού

καταπληρώσα; τών ιδίων τέκνων τήν οίκουμένην,

&περ έν Χριστφ διά τού Ευαγγελίου έγέννησε. Τούτψ

μακαρίζεται καΙ έν τω Εϋαγγελίω ή τή; άγια; Παρ

θένου κοιλία, ή τώ άχράντω τόκω ύπηρετήσασα • ώς

ούτε τοΰ τόκου τήν παρθενίαν λύσαντο;, οΟτε τή;

παρθενίας τή τοιαύτη κυοφορία έμποδών γενομένης.

"Οπου γάρ πνεύμα σωτηρίας γεννάται , κα(ώ;

» Ιδ3. ιχ, 8. « ΖαείΐΛΓ. ν, 7. ' Κο ,ιι. χν, 4. « Εχο.!. χν, 20. ' Ιυ:ι. χχνι, 18. '• Κο:ιι. χν, 49.
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Ησαΐας φησ\ν, άχρηστα πάντως της σαρκδς θελή- Λ ρβΓίιιβ νίηζίηίΐΐίειη (Ιίδδοΐνιΐ , ηοφίο νίι*ςίηϊΙη~> Ιιιιίο

ματα. "Εστί δέ τις κα\ παρά τω Άποστόλω τοιούτος

λόγος, ώς άρα διπλούς ημών έστιν δ χαθ' Εκαστον άν

θρωπος • 6 μέν δρώμενος Εξωθεν, φ τδ διαφθείρεσϋαι

κατά φύσιν εστίν • δ δε κατά τδ κρυπτδμενον της

καρδίας νοούμενος, δς επιδέχεται τδ άνακαινοΰσΟαι.

Εί ουν αληθής δ λίγος ( πάντως δέ έστιν αληθής δια

τήν εν αύτώ λαλούσαν άλήΟέιαν ), ουδέν άπεικδς, καΐ

γάμον διπλούν έννοεΐν, έκατέρω τών έν ήμϊν ανθρώ

πων πρόσφορόν τε κα\ κατάλληλον κα\ τάχα ό τολμή-

σας ειπείν τήν σωματικήν παρθενίαν τοΰ Ενδοθεν κα\

πνευματικού γάμου συνεργδν τε κα\ πρόξενον γενέ

σθαι, οΰ πδ|ί>|5ω τοΰ είκδτος αποτολμήσει.

ραΓίιιΊ ίη ιροΐίηιεηΐο ΓιιϊΙ. Γ.ιιιιι οηίιιι ρρίπΐιΐδ βίΐιι-

Ιίδ ι>33(ίΙ-ιγ, «Ι ίιια,υίΐ Ιδ3ΐ3δ , ϊιιιιΓιΙΰδ οηιηϊηο

ειιηΐ 03ΠΠ8 τοίιιηίαίεβ. Αΐπ,ηο ίη 1ιαηο βεηίοη-

Ιϊηιιι εβΙ βΐίφΐίδ ηριιϋ ΑροδίοΙιιιη εοιιιιο. Νο-

δίπιιη φΓίδφίο άΊιρΙεχ Ιιοηιο βδΐ ", ιιηυβ ηυΐϋοιη

φΐί ρχΙι'ίηδβοηδ ιΙεβηϊΙιΐΓ, οιιί α ιιηΐιιΐ'3 εβί (ΙαΙυη)

πι (•οι ππιιριΗιιΐ' ; :>!ιογ νοι•ο ςιιί εχ οοοιιΐΐο οοπϋδ

ΐηΙοΙΜβίΐυΓ , φιί ινηοναΐϊοηοιη €3ρίΙ. 8ί ίςίΐικ

νβΓΙΙδ 86Γ1ΤΙ0 ( 18 31ΐΙθηΐ ν6Π18 681 ρΓΟΟίΟΓ νΟΠία•

Ιοηι ΐ[π;>: ίη οο Ιοφίίΐιιι), ηιίηίιηβ ;ιΙ)ΜΐκΙιιηι εδί,

(ΙιιρΙοχ ϊη ιιΙ-Όφΐε, φΐί ίη ιιοΙιΊχ 681, ηοιηίηε ριι-

ΐηιβ ιηαίπηιο'ΐϊιιπη ππιΐιιιπιι εί εοηνεηίεηβ ε886 :

ίοΓίβδδΟφίβ ςιιί <Ιίεει•ε 3ϋ(Ιβ1)ίΙ , εοτροπβ νΪΓβίηίΐβίοηι βρίιϋαΗβ 31φΐο ίηΐεπβπβ πιβίπιηοηϋ βά]α-

Ιποειη αιώνιε 1>0δρίΐ6πι ε88β, Ϊ3 α νοειο ηοη αοειταυίΐ.

ΚΕΦΑΛ. Κ'. Β ΟΑΡυΤ XX.

ίΊ'ίΐΊ ηοη ροΐ£ίί , ηΐ εοτροτϊί νυΐιιρίαΐίΰιιζ ιϊηιηΐ

φιίχ ϊι'ΠΊ'ηΙ, βΐ Ιεηιρΐτηηΐϊαιη, φπυ ΰβο α,ηιία ιίΐ,

ααβηηαίητ.

Ότι αδύνατον ό/ιον τάϊς σωματικούς ύχηρετειν

■ήδογαϊς, χα\ πΊ*• κατά θεον εν^ροσύντγν χαρ•

πονσθαι.

Ώς γάρ ουκ ϊστι κατά ταύτδν δύο τισ\ τέχναις

ύπηρετείν διά της τών χειρών ενεργείας• οΤον γεωρ-

γοΰντα κα\ ναυτιλλόμενον, ή χαλκεύοντά τε κα\ τε-

χταινεύοντα• άλλ' εί μέλλει μιας ύγιώς άντίλήψεσΟαι,

τής ετέρας άφεκτέον αύτώ • ούτως ήμΐν κα\ δύο

■προκειμένων γάμων, τοΰ μέν διά σαρκδς επιτελου

μένου, τοΰ δέ διά πνεύματος, ή περ\ τδν Ινα σπουδή

τδν τοΰ έτερου χωρισμδν άναγκαϊον ποιεί. Ούτε γάρ

δύο κατά ταύτδν δφθαλμδς ϊδείν Ικανός έστιν, ε! μή

άνά μέρος κα\ ιδία έκατέρω τδν δφΟαλμδν έπερεί-

σειεν ούτε ή γλώσσα διαφίροις υπηρετήσει φοιναΐς,

0ιι•ίιι3ι1ιιιοιΙιιπι ιιοπ ροδδΐιπιιιδ ιιΐ3ΐιιιιΐ[ΐι ηιιιπιτο

3£ΐίοηείΐυβ όΊΐ38 κ'ιπιηΙ βτΐβδ εχοιτβΓβ , νείυΐί εί

:ιριϊι'ΐι1ΐιιηο <Ί η:ινϊς:ιΙίοιιί ϊϊιηιιΐ οροΐ'απι (Ι:ιγ(-,

1Ί•π':ιπ3ΐιΐ(]ΐιε εϊιηιιΐ εί ΙϊςηαΓΓαητι ΓβεεΓβ , &οά &Ί

(|ΐιίϋ ιιι>ϊ τεε(ε εε8β «Ιαίιιηιβ εκί, ιιΙΙγ.γλπι (1686Γ31

ηεεοδβε οβΙ : ίΐα ειιηι 1μιι«! ηοΐιίβ ρι•ορο<;ϊΐ;ε δίηΐ

ηιιρίϊχ, ςιιαπιπι ιπιχ Γηπιΐβ οροΓΟ ('οιι ίϊοίιιηΐιιι-,

>11εΓ33 νιτο ίη ερΪΓΪΐιι εοηδΐβΐιιηΐ, δΐιιιΐίιιιη, ηιιηιΐ

ίη ιιιιίδ ροηίΐιιΐ', πΙ) :ι1ιοΐΊδ ηοδ ηοεεδδ3Γίο 8ερ3-

γλΙ. Νηιριε ειιϊιιι οευΐιΐδ 83ΐΐδ εδί , ςπΐ π:δ «Ιηηδ

δΪΓΠΙΐΙ νίιΐΜΐ, 11151 80ρ3Γ31ΐΐ11 30 ρο' 86 111 ΡΛΙ11111

Εδραίων τε βήματα κα\ Ελλήνων έν τώ αύτώ φθεγ- β τοηιιη 3ΐΙβΓ3ΐιι, (|ΐιχ εβπιί ροδδΐιιιΐ , δ0 0θπ]ίοί»1:

γομένη • οΰτε ή άχοή διηγήσεώς τε πραγμάτων κα\

διδακτικών λόγων κατά ταύτδν άκροάσεται. Ή γάρ

διαφορά της φο)νής , εί μέν άνά μέρος άκούοιτο,

ένσημαίνεται το'ς άκροωμένοις τήν Ιννοιαν ε! δέ

κατά ταύτδν μιχθεϊσα περιηχοίη τήν άκοήν , σύγ^

χυσίς τις αδιάκριτος τήν διάνοιαν λήψεται, τών ση.-

μαινομένων έν άλλήλοις συγχεομένων. Κατά τδν αύ-

τδν λόγον κα\ τδ έπιθυμητικδν ημών φύσιν ούκ έχει

δμοΰ ταΐς σωματικαΐς έξυπηρετεΐν ήδοναϊς, κα\ τδν

πνευματικδν μετιέναι γάμον. Ουδέ γάρ διά τών

δμοίων επιτηδευμάτων δυνατίν έστιν έκατέρου τών

σκοπών λαβέσθαι • τοΰ μέν γάρ εγκράτεια, κα\ σώ

ματος νέκρωσις, καΥ τών κατά σάρκα πάντων υπερ

οψία πρόξενοι γίνονται* της δέ σωματικής συνάφειας

ηοφίβ Ιίη{•ιΐ3 (ϋνεΓδβπι-η νοοιιηι βοηίδ δίηιιιΐ 86Γ-

νϊεΐ, ιιΐ ΙΙεΙ)Γ5ε.ΐ8 βΐ €γχο33 νοοεδ οοιίειη Ιειη-

ροΓβ δίηιη! ονρι ϊηι:Η : ηεο .ιιιήιιιη ίίειη βοιίδΐι»

εί ΓΡ.πιπι ('\ρΓι<•:ιΐίοιιι•ιιι, βΐ νβΓΐ)οπιηι , α,ιυρ 3(1

(Ιοοοικίιιιη βρροδϊΐ» δηηΐ , ογ.ιΙιοιιοιιι ιπι.ι ροΓοί-

ρϊεΐ. ϋίδδίιηίΐίδ εηίιη δοπηο ΟδΙ, ηιιΊ δι εερ3Γ3-

Ιίπι ηιΐιΠίιιι• , δ<Μΐΐ(ΊΐΙΪ3ΐιι ηιιιΓιΙοΓΪ ίηιρΓΪιι.Ίΐ : κι

ν«Γ0 εοηίιΐδβ βχρΓΪηιίΙιΐΓ , ίΐιιπιπη δοιίδΐιηι ροΓ-

Ιπιΐιιιΐ, .ιΐηιιη ϋδ, ςιιχ κϊ«ηίίί(•.ιιιΙιΐΓ, οοηΓιΐδβ ρΓΟ-

Ι31Ϊ6 , φΐ;ΐ!ΐΙ:ιπι ηοη άί8ΐίηε(3 οοιιΓιΐδίο ηιοηίοηι

0('(Ίΐρ:ι1ιίΙ. Ι';π•ϊ ΓαΙϊοηβ ηρροΐΐΐίο ηθδΐΓ3 ιιαίπι-πηι

ηοη 1ΐ3ΐ)0(, ιιΐ οοΓροΓοίδ δίηιιιΙ νοίπρίπΐίυιΐδ 86Γ-

*Ϊ31 ε( Νρ'ιΐ'ίΐιι.'ΐΐΐ'δ ηιιρΐΪ3δ ηιηΐιί.ιΐ. Νοιριο οηίπι

6Ϊιηί1ί5υ8 δίικίϋδ ιιΐηιΐδφίο π:ί ρΓοροβϊΐιιιιι 3886-

πάντα τά εναντία. Ούκοΰν ώσπερ δύο κυρίων έν αίρέ- Β ςυί ΙίοεΙ : ιιηίιιβ εηίηι ιηΐίοηο εί εοηΐίηεηΐϊβ, εί

σει προκειμένων, επειδή κατά ταύτδν ούκ Εστιν αμ

φοτέρων νενέσθαι ύπήκοον ( ούδε\ς γάρ δύναται δυ<Λ

κυρίοις δουλεύειν ) , τδν ώφελιμώτερον ό ευ φρονών

έπιλέξεται• ούτως ήμΐν κα\ δύο προκειμένων γάμων,

επειδή ούκ Εστιν έν άμφοτέροις είναι (ό γάρ άγαμος

μεριμνεί τά τοΰ Κυρίου, δ δέ γαμήσας μεριμνεί τά

τοΰ κόσμου ) , σωφρονούντο>ν άν φημι μή διαμαρτεΐν

τής εκλογής τοΰ συμφέροντος• άλλα μήτε τήν επί

τούτον άγουσαν ίδδν άγνοήσαι, ήν ούκ Εστιν άλλως ή

διά τίνος αναλογίας μαθεΐν. Ός γάρ έν τω σωματικω

γάμψ ο μή αποβλητέος γενέιθαι σπουδάζων, κα\

ΟΟΓρΟΓΪδ .ΤίΙΐΜ'ΙΙΙΙΙΙΠ ίΐΐΙΟΓίΙΙΙδ, 61 00Γ1ΙΙ11 0Ι11ΙΙΪΙΙ.ΊΙ,

<•ιι;ε ο 03ΓΠ0 οχδίδΐυπί , <1εδρίοίοηΙί3 ηοοίδ οοηεί-

ΠαηΙιΐΓ : ε οονρηιρα 3ΐιΙοιη οοίΐίοηβ οιηιιί:ι ΙιΓδ

οοηΐΓ3ΓΪ3 3ρρ3ΓβηΙ. ΥοΙιιΐί ϊβίΙϋΓ 011111 (1β (1ΐ1θΙ)ι18

(1(ΐιιιίηίδ 3(1 (ΙοΙίΙιΟΓΛίκΙιιιη ρΓοροδίΙυιη 6δ(, φΙΟ-

η'ΐ3ΐη ίίοΓΐ ηοη ρηίοβΐ, ιιΐ υΐΓΪιιβφΐε ίπιρεηο ηιιϊβ

βίιηιιΙ |ι:ιγ631 : ηειηο εηίιη ροΐεδί ίΐιιοϋιΐδ (Ιοηιίιιϊδ

βεΓνίΓε : ίβ, ςιιϊ τεοΐβ ββρϊι, υΓιΙίοΓειη εχ Ιιίβ άο-

ηιϊηιιηι (]ε1ί{*ε( : Ϊ13 δι Ιιίη.ο ρΓοροδίΙχ δΐιηΐ ηιι-

ριϊ33, (|πίη ίη ιι1ηδ(]ΐιε οβδο ηοη Ηοεί : εχΐβΐΐδ εηίηι,

φΐχ ιΙΊνΐιΐΒ ειιηΙ, ιίιπι!. φΐί υογο ηιιρίϋδ ]ιιηοΐυ$

" ΗΟογ. ιν, 1(?.
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βδΐ, ϊη ΓβΙϋί ηιιιηά'Βηίδ δΐιιϋΐιιιτι ροη'ιΐ : Ιεηιμε- Α της τοΰ σώματος ευεξίας, κοΛ τοΰ πρέποντος καλλω-

ΓΒΐιΐίυιη Ιιοηπιηιιη εδί, ηοη αυειταΐΈ ίιι εο (Ιεϋ-

ςοηιΐο , φίοιΙ ιιΐϋβ εβί , ηεςιιο νιαπι \%ηηητβ ςιιοε

ίΐϋ Ιιοηιιηι ιΐηοίΐ : ο,ϋβιιι ιιυϊιίειη νϊηιη ηοπιο ίΙΙΙβΓ,

ηϊδί «Ιίο,υο ο]πδηιοι1ί εχεπιρίο εοβηοδοεΓΘ ροΐβδί.

ΙΙΐ οηϊιη <|ΐιί ϊη οοι-ροΐ'είδ ηιιρίϋδ οιιρϊι ηοη νίΐίδ

01 η1ι]'Όΐΐ18 0836 , «1111 .Ίρροΐϋΐ ΟρΙίΐΙΠΙΙΙΙ εΟΓρΟΠδ

1ιη1)Ίΐυηι, ιΐεοοπιηι ΟΓηαΙυιιι, ιϋν'ιΓιηπιιη οορία»,

βΐ οιιπιβπ) αυΐ εχ ν'ιΐη , ηιιΐ εχ βεηβΓΟ ΐατρΗιι-

«Ιίηοιιι νϊΐοΐ , ηι;ι<;ιΐ3ΐηυ,<ιβ ϊη Ιιοο ς•υΓ3ΐη ροηαι : ηοο

εη'ιηι ραοΐο ίιΐ ιΐδδβα,πίΐιιι•, φιοιΐ ηιβχίιηβ ναΐΐ : ϊΐα

πιιϊ δρίπΐιηΐε ηΐ3ΐι•ίιηοηίιιηι εοηΐΓβΙιβΓβ οιιρϊι, ρπ-

ηιιιιη ςιιίιίειιι ηιειιΐίδ ΐ'βηονβΐίοηε ]ιινβηβηι 8β εΐ

ηΙ) οιιιηί βεηβοΐιιΐε Γειτιοίππ), ϋκίηιΐε (Γινίΐεηι δβ Οδ-

Ιί'ΐιιΐοΐ, εΐ εορϊοδίιηι ε:\πιιη τεπιπι, ηιιϊοιίδ αυιιη-

πισμοΰ, κα\ πλούτου περιουσίας, κα\ τοϋ μηδέν, μήτε

έκ τοΰ βίου, μήτε έκ τοϋ γένους έπάγεσθαί τι ίνειίος,

πολλήν ποιήσεται πρόνοιαν (οΰτω γάρ άν τύχη μάλιστα

των κατά γνώμην)• τδν αϋτδν τρόπον καΐ 6 τδν πνευμα

τικόν γάμον έαυτώ μετιών, πρώτον μέν νέον έαυτδν καΐ

πάσης παλαιότητος κεχωρισμένον τη ανακαινίσει τοΰ

νοδς επιδείξει • εΐτα πλούσιον γένος , ζ) τδ πλουτεϊν

έστι περισπούδαστον ού τοις άπδ γης σεμνυνόμενον

χρήμασιν, άλλα τοις οΰρανίοις Οησσυροϊς κομώντα.

Γένους δέ σεμνότητα, ού κατά την αύτόματον συντυ-

χίαν, πολλοίς κα\ των φαύλων προσοΰ σαν, κάκεΐνος

Εχειν φιλοτιμήσεται, άλλα τήν πόνω κα\ σπουδή δι'

οίκείων κατορθωμάτων προσγινομένην, ήν μόνοι αύ-

χοΰσιν οι τοΰ φωτδς υΙο\, κα\ τέκνα θεοΰ, καΐ τών

ύ»τβ ιιΐΒχίηιε 1)63ΐυηι βδΐ, ηοη Ιιίδ ΙβΓΓεηϊδ ορίυιΐδ ** άφ' ηλίου ανατολών ευγενείς διάτων Εργων τών φω-

οχίοΐΐ'ι, βοά1 εοείβδίίουδ Ιΐ)683υπδ οπιαπ. Οβηοι•ϊδ

νοι•ο ηουίΙΊίαΙειη ηοη εχ ΓοΓίυηα φι.ιι1:ιιη, π,υκ 03-

8\ι ηιΐνεηίΐ, α,ιΐΛϋβ ρΐεπδίριβ νεί ρεδδίηιϊδ ηοηιίηί-

1)Ηδ εοηιί'ηςίι, ίΙΙο 8ε ΙιαΙιεΓβ εοηίβηάοι. βειΐ εαιη,

<1«ίε βΐ 1;ι1)οΐ'β εΐ δΐιιϋίο βχ δΐιϊβ Γοοίο ΓηοΓιβ οοιη-

ρ.1Γ»ΙΐΙΓ, (]<131Ι1 Π δΟΐί Οδΐ01Ιΐ31ΐΙ , <[ΙΠ 811111 ΙΐΙΟΪδ

οι Πι ϊ Π!ϋ , εΐ 3 δοϋδ «κ ίιι ηοοίΐεδ <ιΙ) δρίεικίίϋαδ

δα»δ νβδ ^08(38 νοτηιιΙϋΓ. Ι•'(.ι ι ίΐιΐι!ίιιι•!ΐι ηιιίεηι

οίο,ιιο ορΓπιιιιηι εοΓροπδ Ιι:ιΙ)ΊΙυιη , ηεςιιο (ΌΓριΐδ

εχκΓΟοηιΙο, ηθφίο εαηιβιη δ»§ϊιΐ3ηϋο εΠΓιείοΙ : ββά

εοηΐΓ3 ροΓιιΐδ ν'ιηι δρίπΐϋδ ίηιϋοεΠΙίΐαίε εοι-ροιϊδ

ρεΓΠείεΐ. (ίιι* νβΓΟ Ιιηπιιη ηιιρΐί»ηιιιι δροηδ3ΐί8

ιιιιιηβΓ» ΒοΊιίυβηΙιιι•, ηοη 63 βυιιΐ (]ΐιχ Ιιίδ Γαΐΐ»-

τεινών χρηματίζοντες• ίτ/ΰν δέ καΐ εύεξίαν, ού

σώμα ασκών, ουδέ καταπιαίνων τήν σάρκα περι-

ποιήσεται, άλ.λά π3ν τουναντίον, έν τη1 τοΰ σώματος

ασθένεια τελειών τήν τοΰ πνεύματος δύναμιν. Οΐδα

δέ καϊ τά ϊδνα τοΰ γάμου τούτου ουκ άπδ ^Λρτών

χρημάτων πεποιημένα, άλλ' έκ τοΰ ιδίου πλούτου της

ψυχής δωροφορούμενα. Βούλει μαθεϊν τά τών δώρων

ονόματα; άκουσον Παύλου τοΰ καλοΰ νυμφοστόλου, έν

τίσι πλουτοΰσιν οι έν παντ\ συνιστώντες εαυτούς• έν

οίς άλλα τε πολλά και μεγάλα ειπών, ι Και έν άγν4-

τητι » φησίν. Κα\ πάλιν όσα έτέρωθεν έν τοις τοϋ

πνεύματος καρποϊς απαριθμείται, πάντα τοΰ γάμου

τούτου δώρα έστι• κα\ εΓ τις μέλλει πείθεσθαι τφ Σο-

ε'ώιιβ Ιιοιιιϊηυηι δΐιηΐ ρεειιηίίδ εΙϊΙ)0Γ»'.α, δβ(1 ςιι* ^ λομώντι , κα\ τήν άληθινήν σοφίαν σύνοικόν τε κα\

ε\ αηίιιιϊ (ΙίνίΙίίδ ύοηο «1.ίΙ:ι βιιηΐ. 8Ί ηιιιΐιεηιηι

Ιιοπιιη ηοηιϊη3 βηιΙΐΓβ οιιρΊδ, βυιΐί Ρβιιΐυπι οριί-

ηιυιη ηιιρίίβπιηι ϊηδΙπιοΙΟΓβιη <1β ςιΓιουβάβηι, ηιιϊ

(Ιίνίΐβδ ϊη οηιηίΐηΐδ ΓβεΓι βυηΐ, ίη ςυϊουβ ευιη μΓμ

ΙΙ1Ιΐ1ΐ3 (Ί Π13§Π3 (Ποί, ίΙΙιιϋ ιΊίιιιι, < Ιη ε»8ΐϊΐ3ΐβ,ι

«ιΐ,ΐίΐ. ΚιΐΓίΐΐίηιιο ηιιχευηςυβ λ\Μ ίη βρίπΐυβίίΐηΐδ

ίΓυεΙϊοιίδ ηηηΐ8Γ3ηΙιΐΓ , οηιηίβ 1ΐ3Γυηι ηυρΙίβΓυηι

(!ο;ι;ι 8υη(. Λ<• δϊ ηοίδ δαίοιιιοηϊ ΙιιΙιίιι αϋΐιίϋΐΐυ-

ιυβ βδΐ, υΐ εΐ εοηΙιΐϋΒΓηβΙεηι 8ΪΙ)Ί ει νϊίβε 8οεί3ηι

\6Γ«ιη δ3ρϊειιΐϊ3ΐη 3ιΙ]υη§3ΐ, άε ςιια ίδ ;ιϊι : ι ϋ'ύ\%β

εβηι, ει οοδίοϋίεΐ Ιβ, ΙιοηοΓβ οοηι ιιΐ" εοηιρΙβείβΙυΓ

ιβ. > Ιιί(• ργο Ιιιι]ιΐδ ειιρϊϋίΐ3ΐίδ(1ίξηίΐ3ΐεδΐοΐ3 ριιΐ'.ι οι•-

ηαΙιΐΓ, ευπι ϋδ, ηηί ηυρίϋδ Ιιίδ ςαικίειιΐ ιΐϊεηι Γεδίιιιη

:ΐ£οιιιΙο, ιιΐ ηε Γογο8 β]ϊείηΐιΐΓ : ςηί εηίιη Γεδίί ιΐίεϊ

βίου κοινωνδν έαυτώ λαμβάνειν (περ\ ής φησιν, δτι

ι Έράσθητι αυτής, κα\ τηρήσει σε ■ τίμησον αυτήν,

ίνα σε περιλάβη » )• επαξίως της επιθυμίας ταύτης

παρασκευάσεται έν καθαρά τή1 στολή τοις έν τω γάμιμ

συνευφραινομένοις συνεορτάζειν Ενα μή απόβλητος

γένηται, της μέν εορτής συμμετασχεΐν άξιων, τδ δέ

ένδυμα τοΰ γάμου μή περικείμενος. Δήλον δέ οτι

κοινδς δ λόγος έστ\ν, έπί τε ανδρών κα\ γυναικών

ομοίως, εις τήν περ\ τών τοιούτων γάμων σπουδήν •

επειδή γάρ, καθώς φη«ν ό Απόστολος , < Ούχ ίνι

άρσεν κα\ θήλυ • πάντα δέ και έν πάσι Χριστό;• >

είκότο); 6 της σοφίας ίρατζ^ς τδν Ινθεον έχει τής

επιθυμίας σκοπόν, δς έστιν ή αληθής σοφία• κα\ ή

τώ άφθάρτψ νυμφίω προσκολληθεΐσα ψυχή, τής άλη-

εεΙε1)Γίΐ3Ιϊδ ρ3ΐ•Γιείρεηι 86 0856 ιΐίβΐιιιηι ρυΟΙ , ϋ Οινής σοφίας έχει τδν έρωτα, ήτις έστ\ν ό θεός. Άλλα

ηιιρΙίΒίεηι νεδίβηι ηοη ίηϋιιϊΐ. ΡοΓδρίευιιιη νβΓΟ τί μέν ό πνευματικδς γάμος έστ\, χα\ πρδς τίνα βλέ-

«βΐ, 61 ίη νίπδ 61 ίη Γβιη'ιηΊδ οοηιπιιιιιεηι 3ι1 Ιι^υδ- πει σκοπδν ύ χαλαρός τε κα\ ουράνιος έρως, μετρίως

ιιιοιίί ηιιρίίαηιηι δίικίίυπι εδδε ΓηΙίοηεπι : ο,ιιίβ ιιΐ ήμϊν έκ τών είρημένων άνακεκάλυπται.

εβί βρυιΐ Αροδίοΐιιιιι " ; < Νηιι εδί ηιοκειιΐιΐδ , ηεςιιο Γβηιίηβ, δβο" οηιηβδ εΐ ίη οηιηίΐιιΐδ Οιπδίιΐδ,» πιογϊΙο

ςοί 8ΛρΊειιΐΪ33 οιπογο (ίιιείΐιιι•, Ιιίο ίη οιιιηί (■ιΐ],ίι)ίΐ;ιΐο ρΓοροδίΐιιηι 8ίΙ>Ί άίνίηιιηι δεοριπη 1ΐ3ΐ)«ΐ , ςυϊ

νοΓ3 δΛρίεηΐϊ» εδί, οίςηο ϊη'ιηιιΐδ ϊί> «ιιιί ειιιιι ίηεοιτιιρίο δροιιβο βεδο ϊιιηβίΐ , νβΓβϊ ϊαρίκηΐί;ε , (]Μ3Β

Οευδ εδί, 8ηΐ0Γβ ΙειιείιΐΓ. ΟιΓηΙ 8ίΙ οιιίοιη δρίΓίΐιοΙβ πΐίΐΐηιηοιιίιιηι , (ριονβ ριΐΓϋδ εοϋΐεδίίδηυο

βιιΐΟΓ δρεοΐεΐ, εχ ίίδ 8»ιι<; ςιι* εοιηιιιοιηοΓανίιηυδ, δ3ΐίδ 6δΙ 3 ηοΐιίδ (ΙοηιοηδΙί'βΙυηι.

ΟΑΡυτ χχι.

β«ί ηΓίΒΓαίηικ Ηαηο νϊββηάί Γαίιοιίίηι Ιβηβη ϊη$1'ι-

Ιιι'ιΙ, ιώ ηιηηί ίΟΓ^οπ'δ ϊοίαρίαΐηηι φβικτ£ ιβ αΰ-

(ίίΓατβ άοΐΐΰΐ.

Οιιοιιίβηι 83ηβ ηιαηίίεδίο εοηιρεΓίιιιιι 6δΙ, ηοη

" Ρ:ον. ιν, 0. «* Οοίοδδ. ιιι,ΙΙ.

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ'.

"Οτι χρτχ τύν άχρι6ώς ζι}ν χροεΛόμκη)Υ, αρός χάγ

είδος σωματικής ι)δοη]ς άΛΛοζρίως ξγ^ειγ.

Επειδή δέ τη1 καθαρίτητι τοΰ θεοΰ προσεγγίσει,
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μή ούτ4ν τίνα πρότίρον τοιούτον (•εν(5μίνον, αδύνατον Α ροδδβ αυειηρίηιη 3(1 Ι)εΐ ριη'ίΐβίειη βοεβίΙεΓΟ, ιιί$ί

χατεφάνη• άναγκαΤον άν εΓη μεγάλω τιν\ χα\ ίσχυρφ

διατειχίσματι προ; τάς ήδονάς έαυτδν διαστήσαι ■

ώς άν μηδαμοΰ τω προσεγγισμφ τούτω το καθαρίν

της καρδίας έπιμολύνοιτο. Τείχος δέ έστιν- ασφαλές,

ή τελεία προς παν το έμπαΟώς έπιτελούμενον άλλο-

τρίοισις. Μία γάρ ούσα τφ γένει ή ηδονή, καθώς

άκούειν ϊστι των σοφών , ώσπερ τι ύδωρ έκ μιας

~ηγής είς διαφόρους οχετούς μεριζόμενον, δι' έκαστου

των αισθητηρίων τοις φιληδόνοις έγκαταμίγνυται.

Ούκούν δ διά μιας τίνος τών αισθήσεων της έγγινο-

μένης αΰτφ ηδονής ηττηθείς , εκείθεν έτρώθη τήν

καρδίαν καθώς διδάσκει ή τοΰ θεού φωνή, ότι τών

οφθαλμών τήν έπιθυμίαν δ πληρώσας, έν τή καρδία

την Βλάβην έδέξατο. Οίμαι δέ άπδ μέρους ένταϋθα

1»1ΐδ ίρδε ρι-ίυβ Γ;ιοΙιΐ8 εδί, ϋΐιιιΐ εειΊε ηεεεδδ3πυηι

68), υΐ 8ε ιικι^πο :ιΙ'ιι|ΐιυ ΓίΓηιοςυο ϊηΙβΓίεείο ιηιίΓΟ,

α νυΐιιρίΐΐίυιΐδ ΐ'ειηονεβΐ : ιιΐ ιιΐιΐΐο υ,ιΓιϋειη ρηείο

Ιιαε 3ρρΐΌρίιΐ(|ΐΐ3ίίοηε εοπίίδ ίηηυϊηεΙιΐΓ ηηιιηΐίιϊεδ :

ιηυπίδ νβΓΟ Γιπηί88ίηιιι$ εδί ψιχάαηι αϊ) 3ΐΤεεΐαιιιη

ίηιρεί'ϊο ;ι1):ι!ίι•ιΐΛΐίο. ('.ιιηι εηϊιη νο1υρΐ38, ιιΐ 3 83-

ρΊοιΙίΙ.ιιΐ8 Ί η Ι ο ! 1 Ί μ ί Π«.•εί, ββηεΓε υηα 8ΪΙ, νβίαΐϊ.

3(]||3 ϋ]ίίμι;ι, ςιιιτ. :ι!ι ιιηο ΓοιιΙβ ιηαηαηδ ίιι ν;»πθ8

πνιιΐοδ ραιΊίΐιιΐ' : βίε ίΙΙη ρει• δίηςιιΐϋδ δειίδΐιιιιη νϊαδ

βεβε Ίιι νοίυρίαίιιιη 3ηιαΐβτε& 'ιιιΓιιικΓιΙ. Ι^απι• ψιί

εχ υηο βΐϊςιιο εμιδ νοΙιιρΙαΓίδ δειίδΐι, (μι* δίΐή ίη-

1)*ι•εΙ, νίεΐιΐδ εβί, εχ 83 ραιίε, ιιΐ νοεε Πεί ηιοηο.-

ηιΐΜ•, ρΐ3£3ΐη πι (•οΐ'(Ι(ΐ :ι< ΐΊ'ρίί, ςυοηίαιη α,ιιί οειι-

Ιιιππιι δεηδϋ εΐίρϊιΐίΐαίειιι ι-χρίβνίΐ, εοιιΐε 18 ρεεεβίΐ

περ\ παντδς αισθητηρίου προειρηκέναι τδν Κϋριον • " Ιαυεηι εοηεερίΐ. (}ιιθ(1 νει-ο (Ιβ ραιΊε ϊΐΐϊε 881 3 1)ο-

ηιϊηο ρηειίίοΐιιιιι, 'κΐ ιΐε αηίνεΓδΊδ βειίδίΐΐϋδ ίηΐβΐΐίςϊ

;ιιΊιίΠ'οΐ', (μιιΐδίιμιε ηοβ ίΙΙιιιΙ, ςιιθ(1 άϊεΐηιη 881 ίιιιί-

Ι,πΐιΐο, ΓβεΙε Ιι.τε :κ1(1ηη)ΐι§ : Ουϊ :κΙ εοηευρΪ8εεη(1υιη

ιιιιιΐίνίΐ, (|ΙΙΪ ΙιΊ'ΐ!(ίΙ, ψιί ιΐι'ΐιίφίο 0ΠΗΙ8Π1, ιμι;<• ίιι

ηοΐιϊδ 881, ΓβειιΙΙαΐβιη 3(1 βΓια,υεπ) νοίιιρίβΐΐβ υδυηι

(ϋδδοΐνϊι, ιβ εοπίε ρεεεβνϊΐ. Οιιατβ ιιΙ ηβ Ιιοε βνε-

ιιί.ιΐ, τε^υΐα 881 1ι«ο αάΙιίΙ>εη(Ια 3(1 νίΐκ Ιεηιρει•3ΐι-

ΙΪ3ΙΙΙ 3εεοηιιηθ(Ιαΐ3, ιιΙ ;ιιι'ιιηιιηι ηο 3(1 :ιΙίι.ιιιίι1 υιι-

ςιΐ3ΐη ςιιίδ 3<1μιιΐί»αΐ, ϊη φιο 3ΐιςιι» ροπηίίΐα εβί

νοΙυρΙιιΓιδ ευρί(1ϊΐ3δ , βίο,υε ίΐΓψΐΊΐηίδ νο1ιιρΐ3ΐεια

ε»ιη ιηαχίηιε εβνεβΐ, ηαα: £ιιβ131ιι ρεί'εΐρίΙϋΓ, ςιιο-

ηΪ3ΐη ηιιΙίηιιΊοι- ίριοιίαιη ιιιοιίο ηυιιβίςιιβ νίΐίί ηια-

ΙεΓ νϊϋεΙιΐΓ. Οο* εηϊιη ε ε'ώο βΐιμιε ροΐίοηε εχ5Ϊ-

ώστε άκολουθοΰντας ημάς τφ είρημένο), καλώς άν

προσθεΐναι, δτι ό άκουσας πρδς τδ έπιθυμήσαι, καΐ

δ άψάμενος, κα\ ό πάσαν τήν έν ήμΐν δύναμιν εις

ύπηρεσίαν ηδονής κατασπάσας, τή" καρδία έξήμαρ-

τεν. "Ινα ουν μή τούτο γένηται, κανόνι χρηστέον τού

τω πρδςτόν Γδιονβίον τφ σώφρονι, τφ μήποτε προσ-

θέσθαι τινί κατά ψυχήν, φ δέλεαρ τι ηδονής καταμέ-

μικται • πρδ γε πάντων τήν έπ\ τής γεϋσεως ήδο-

νήν διαφέροντος φυλάσσειν , διότι προσεχεστέρα

πως αύτη δοκεϊ είναι, κα\ οιονεί μήτηρ τής άπηγο-

ρευμένης • αϊ γαρ κατά βρώσιν κα*ι πόσιν ήδονα\,

πλεονάξουσαι τών εδωδίμων τήν άμετρίαν, ανάγκην

έαποιοϋσι τφ σώματι τής τών

πλησμονής, ώς τά πολλά τοις άνθρώποις έντικτοϋσης β δΐυιιΐ νοίιιρίαΐεβ, ευιη ηιθ(1ιιηι ρΐιΐδ ]υ&ιο εχεε(Ι;>ηΙ,

τά τοιαύτα πάθη. Ός δν ουν μάλιστα γαληνιαΐον

ήμΐν διαμένοι τδ σώμα, μηδενΐ τών έκ τού κόρου πα

θημάτων έπιθολούμενον, προνοητέον τής εγκρατεστέ

ρας διαγωγής, μέτρον μέν κα\ δρον τής άπολαΐύσεως

ού τήν ήδονήν , άλλα τήν έψ' έκάστω χρείαν όρί^ειν.

Ει δέ τι) χρεί^ι καΐ τδ ήδος πολλάκις συγκαταμέμι-

κται ( πάντα γάρ οιδεν έφηδύνειν ή Ινδεια, τφ σφο-

δρφ τής ορέξεως τδ τή" χρεία παρευρεθέν άπαν κατα-

γλυκαίνουσα ), οΰκ άπωστέον τήν χρείαν διά τήν

επακολουθούσαν άπόλαυσιν ούτε μήν κατά προηγού

μενο•; μεταδιωκτέον τήν ήδονήν • άλλ' έκ πάντων εκ

λεγόμενους τδ χρήσιμον, ύπεροραν πρ'οσήκει τού τάς

μι;ινπιιιι ιικιίοπιιιι ιιεεε88Ϊ(3ΐειη εοΐ'ροπ ιηιροιιιιιιΐ,

ςποηίηηι ϊιηιηοιΙεΓαΙα εί1)ί 8αΓιεΐ38 ηιιιΐΐοδ 3(1ιιιοι1ιιιη

Ιιΐφίδπκκίί ιη0Γΐ>08 ιιιοιΊ:ι1ί1ιιΐ8 ρατίΐ. Εγ^ο, υΐ ιιιιΙΙ.»

ροΜ$8ίηιυιη ΙιΟΓαιη ιιγλΙοπιιιι Ιιιγ1)3 εοΓρυβ ρειΙιΐΓ-

Ιιιιΐιιηι ϊη ιιηΐιί» ΐΓ3η«)αΊ11ιιιη ηΐ3ΐιε3(, εοηΙίηεηΐίοΓ

νϊΐΛ) ιΐίκο'ιρίίηα <ιυ»;(ΐ3ηι εβί (ΙϊΙί^ειιΙεΓ ρΓοειΐΓ»η(Ια

3ΐ1ΙιΊ1)εηιΐ3(ΐυβ, «ι ηοη νοίυρίαΐεηι, 88(1 ηεεβδδαΓΪιιιιι

ίη δϊπβΐιϋδ ιιβιιιη (1ε1εε(3ΐϊοιιΪ8 ιιιοι!ηιιι εΐ Ιεπιιίιιιιιιι

εοηδίίίαιιηιυδ. Οαβιηνίδ βιιΐβιη ειιιη ηεεεδδίΐηΐο

]ιΐ(Ίΐικ1Ίΐ:ΐ8 βίβρε εοηιηι'ΐ8ΐ3 δίΐ : φΐουΐ&πι δοΐεΐ ίη-

ιϋβεηΐϊα ευηεία εοηϋϊίε, ςηκ νείιεηιεηΐί είΐϊ αρρε-

Ιϊΐίοηε ϊ(1 ςποιΐ 3(1 ηεεεδδβΓίυηι υδυηι ίηνεηΐυιιι

εβί, δΐιηνίΐΒίε εοικίϊΐ : ηοη Οηιεη οροιίεΐ ρΓορΙεΓ.

ρεΓ£8<ιιιί, 38^

αισθήσεις εύφραίνοντο;

ο1)1εοΐ3ΐΐοηεπι ςυ* οοηββηιιϊΙιΐΓ, ηεεεδδΐΐβίεηι ΓείϊεεΓβ, ηεςυβ νοίιιρίβίειη ριϊηοϊραϋιβΓ

εχ οιηηϊϋυβ ΊΛ πυοά υΐϊΐε βδΐ ΰεΐί^εικίο, πιι* δεηβυδ ουίεείαηΐ , ηθ8ΐ•8€ΓΟ <1β1)βω«8•

ΚΕΦΑΛ. ΚΒ'. Β ΟΑΡυΤ XXII.

"Οτι ού δει αέρα τον δέοντος άσκεΐν τϊ\ν έγκρά-

τεκζν.

Όρώμεν δέ χλϊ τους γεωργούς άναμεμιγμένον τφ

σ!τω τδ άχυρον τεχνικώς διακρίνοντας • ώς άν έκάτερον

αυτών είϋ προσήκουσαν χρείαν παραληφθείη, τδ μέν

εις τήν τών ανθρώπων ζωήν, τδ δ» είς καύσίν τε

άμα κα\ είς τήν τών άλογων τροφήν. Ούκούν κα'ι ό

τής σωφροσύνης εργάτης διακρίνων τής ηδονής τήν

χρείαν, ώσπερ άχυρου τδν σϊτον, τήν μέν απορρίψει

•τοις άλογωτέροις, ών τδ τέλος εις καΰσιν, ώς φησιν

ό Απόστολος- τήςδέ χρείας αυτής κατά τδ ένδέον εύ-

ϋοηΜηιηΓιαιη ίχβτοετβ ηοη άβοεηικι ρΐια ηχιαηι

οροηβι.

Υ'κίειηυδ βυίβηι <|υ6Πΐ3(1ιιιοϋπηι εΐ αβΓΪοοΙ»; ραΤ

Ιε»β ΓΓυηιβηιο εοιηηιίδίβδ βΓΐίΠοϊοδβ βεεεπικηΐ, ίΐα

ιιΐ εχ Ιπ8 ηίπιηκιιιι: 3(1 υδυηι δυυιη, Ιιοε (|υ'κΙοιιι

3ΐ1 Ιιοηιΐηηιη νίΐ3ηι, ΐΙΙαβ νεΓΟ εΐ βιΐ εοιηϋϋδΐ'ιοιιειιι

εΐ »(1 1)βδΙίαΓϋηι ρββίυιη 38δΐιηΐ3ηΙ. Ι^'ιΙυΓ βΐ ηιιϊ

ΐειιιρβΓ3ηΐί3ΐηεο1ί(, 3 νοίιιρ,ι&ΐο ηεεβδδίΐαΐεη), ςυαδΐ

3 ριιίείδ ίΓυιηεηΙυιη β^υη^ίΐ, ι:1 νοίηρίβίεηι αιιΐϋειιι

ΙιηηΓ.δ οΙ)]ίεία(, ηυΟΓυιιι εοιίδυιηιηβΐίο 881, υΐ ;ιϊι

Αροιίοΐιΐδ, ίιι ςοιη1)ϋδΙίοηεηι ,ι ; ηοεεδδίΐαΐεηι νεΓΟ

14 Ηε&ι•. νι, 8.
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ίενυηϊ £ΐΐ3< ίιιηι, ηυαίοηιΐδ οροΓίβΙ, Ιρδε ευιηεΐ : 86(1 Α χαριστών μεταλήψεται. Άλλ' επειδή πολλο\ έπ\ τδ

ι) ιΐοη'κιι» ρίοηηαβ ιη ;ι1ιεπιιιι ίπιηιοίΙοπιΐΊοιπδ βΡηιι&

•Ιϋίαρβϊ ίηαϋβπιηΙ, δΐυιΐίιιιηφιο 1η εο, ςυοό* βίΐιϊ

ρι-οροδίΐιιηι ΙιαηεηΙ, ίρδΐ βάϋίΐιεηΐεδ, βχ η'πηία ςιια-

(Ιαηι οΊϋςεηΙϊα 1η Γ6$ εοηΐηηβδ νεηεπιηΐ, αι^τιο

;ιϋο <|ΐιίι1(:ιη ηιούο :ι Γβυυβ οοείοδίϋιιυ ;ιο ιΐίνϊηϊβ

αιιϊιιιιιιιι ΓοηονοιΙοδ, ϊη οεευρβίίοηβδ 61 ευιταδ Ιιιι-

πιΗεβ εβεΜβΓυηΙ, οιιηι ίο αά Ικιπηη Γβηιηι, <|ΐι«

εοΓροΓβχ δυηΐ, ο&δβΓνβΐίοηβδ ηΊβηιειη βφβεβπηΐ,

αϊ ηεςυε εοεΙεβΙΪΒ ϊΙΙίβ, ηοςυβ »1ϊ\ ίη3 ΓιΙμίιιιιι δίΐ

κπίιιιο ευιιΙεηιρΙιΐΓΪ, 86(1 3(1 Ιιοε ϊηείίηηΐί δίηΐ ιιΐ

εαπιεηι εχ3£ίΐεηΙ 3(ηυβ αίϋί^αηΐ : ρΓΧβΐ3Γβ εεπβ

«8βΓ6ΐυΓ ηυ]υδ βΐίβηι Γβΐ ειιι-βηι 3(1ηί1>βΓε, βίςηε

Ιιηηε ιιΐηιιυιμιε ίηιηιοίΙβΓΒΐΊοηεπι χφίαΙίΐβΓ ΓβΓιι-

Ββι-ε, ια ηεςυβ εοι•ροπδ ο1)8δϊΐ3ΐβ ιιιοηίοιιι η,υαβί

έτερον είδος της άμετρίας κατολισΟήσαντες, διά τής

ύΛερδαλλούσης ακριβείας, έλαθον ύπεναντία σπου

δάζοντες τω (δίψ σκοπώ, καΐ αλλω τρόπω των υψηλών

τε κα\ Οειοτέρων τήν ψυχήν άποστήσαντες, είς τα-

πεινάς φροντίδας χα\ ασχολίας χατήγαγον, προς τά

σωματικά παρατηρήματα τήν διάνοιαν αυτών κλίναν-

τες ■ ώς μηκέτι αύτοΐς έν ελευθερία μετεωροπορείν

τον νουν , καΐ τα Λνω βλέπειν, άλλ' έτΛ τδ πονούν

χα'ι συντριβόμενον της σαρκδς έπικλίνεσθαι ■ καλώς

αν ίχοι και τούτου ποιεϊσθαι την έπιμέλειαν, κα\ τάς

έξ έκατέρων έπιμετρίας επίσης παραφυλάττεσθαι,

μήτε διά πολυσαρκίας καταχωννύντας τδν νουν,

μηδ' αΰ πάλιν ταΐ; έπεισάκτοις άσΟενείαις έξίτηλον

αύτδν κα\ ταπεινδν ποιείν, καΐ περ\ τους σωματικού;

3^6ΓΪ1>υ3 εΪΓϋϋπΐ8ερΪ3η(, ιιεςυε ΓΐίΓδίΐδ ίιιάιιείϊδ ™ πόνους ήσχολημένον • μεμνήσθαι δέ τοΰ σοφού παρ-

ίπι1>βοί11ϊΐ3ΐϊ1>υ5 Ιεηιιεηι ΪΙΙηιη 61 ΙιυιιιίΙοηι οίΐϊίίοηΐ,

ει αά εοι-ροπδ Ιβυοι-εβ ρι-οι-δΐΐδ ΐηυΐίίειη , ηιεηιΐηε-

Γϊηΐηιιβ ΐΐίικί ρι-ίεεερίυιη δβριεηΐΐβ νίπ, ςυί ρΓοΙιί-

Ιιεί, υΐ ηβ ςυΐδ ηιΐ ϋεχΐεΓ3ΐη, ηβηιιε 3(1 δίι>ϊδΐΓ3ΐη

ίεεϋηεί. Αυϋίνϊ ειμιίϋοηι ηιοίΐίειιιη φιβηιρίιιηι 3Γΐΐδ

βυκ ρπΒεερΐ3 αΊδδβΓεηΙεηι άίοβΓβ, εοΓρυδ ηοδίπιιη

(]ΐΐ3ΐιιυι- ηοη ε,)ΐΐδ(Ιεηι ββηεπδ είειηεηΐϊδ, 86(1 ύϊ-

ΙτεΓδβ ϊηΙεΓ δβ βΟβεΐϊβ εοηειχΊιιηι εββο , εαΐίυ'υηιφιβ

ίπ^'ιιΐο πΓιβεβπ 3ε ΐειηρεΓβπ , ΙιυηιΜχφιβ ικιΐιιι-ίε

ΙβιηρβΓ3Γιοηεηι <|ΐιαιιιι1ηιη εχ ηπιΐΛ δίεεβφΐβ μπείεΐ"

υρϊηίοιιεηι Γιβιϊ, ηιειίίοφιο φκιι1:ιηι Γθΐιιιη,<|υ«ι εοη-

νβηίιιηΐ, εοςηβΓιοιιε 3(11ιϊυίΐ3 ειιιη εοη(Γ3πϊ8 6.οΙΐ3>

Γιιιε. Λΐ(|πη δυοιΐΐϊ ηιι]υδ!ΐιο(1ϊ ηι•ΐε ίΐΐε, ςοί ίη Ιιοε

ΓηιΙίΐ^ιιιιιΙα: ιιαίιιΐ'α; δίικίϊο Τ0Γ831ιιγ, γ;ιΓιοπιμιι (Ιγιιιοιι-

81Γ3Ι, ηϊΐ(|ΐιο δίηςυΐ3 Ιιχε :ι1) ορροδίΐϊδ ηαίιίΓαΙίίοι-,

ηιιηδί ιιιοιίϊο ϊηΙβΓ]ϋεΙο, (1ϊμ]ιιιιιΊ;ι, ί]ΐι;ιι1:ιιιι <|ΐι;ι1ί-

ΟΙαιη [ΐΐΌ|ρίηι|ΐι;ιιιιιιι ;ιί!ϊιιίΐ3ΐ6 πιιιΐ εοηΐΓ3ΓΪίδ

εοηνεηΪΓε. ϋυηι εηίιη Γγϊ§ιι8 είειΙοΓ χηυβΗΐεΓ ιμιι»

ηιιιηοτε βίεείΐΒίεηιιε εοηχΓ63Πΐ, ΓΐίΓδυβηυβ Ιιιιιιιοΐ'

ει 3η(1ίΐ33 3:<|ΐι:ι1ί ε3ΐοΓϊδ εΐ Γηςοηδ ΙειπρεΓ3ΐίοηε

ΓοηιροιιαιιΙιΐΓ : Ιιχε (|ΐκιΙϋ;ι(ιπη εικίειπ Χςυ3ΐΐΐ33,

«μι;»•, ί ιι εοηίΓαηίδ :ιρρ:ιιχΊ, πϊπιιιι ΪηΙεΓ 36 εοηΐΓ3-

ΓΪ:ιηιιιι εοηνεηΐεηΐϊβιη ρβΓ 86 βί£ηίΐ. δε<1 <]αϊ(1 αιΐ

ιηβ δίηςοίβ (ϋϋ^επίεΓ βχρΙίεβΓβ αΐΐϊηεΐ, ει ηυοωο-

(1ο Ιιοοε ο!) ιΐ3ΐυΓ2β Γ6ρυ§η3ηΐΐ3πι ϊηνΐεβηι (1Ϊ9]υη-

ρπΐιΐΓ, εΐ ΓϋΓδυβ οΙ» <]αα1ϊι.τΐιιιτι εοςηβιίοηβηι ηιυ-

Ιυο ΐ6ΐηρβΓ3ΐ3 εοη]υιΐ83ΐιΐιΐΓ ? ΥβΓυιη ββηι οΐ) ε3υ-

ββηι ηοδ <16 Γΐ3, ςυκ (Ιίχίηιιιβ, ηιεηΐίοηβιη Γεείηιιΐδ,

αγγέλματος, τοΰ επίσης άπειρηκίτος τήν τε ίτΛ τ4

δεξιά καΐ τά εναντία παρατροπήν. "Ηχούσα δέ τίνος

Ιατρικού τά έκ της τέχνης διεξιόντος, δτι έκ τεσσά

ρων ήμϊν ούχ ομοειδών στοιχείων, άλλ' έναντίως κει

μένων, τδ σώμα συνέστηκβ • θερμόν τε καΊ ψυχρδν

συγκεκράσθαι • και υγρού πρδς ξηρδν είναι την μίξιν

παράλογον, τη διά μέσου τών συζυγιών οίκειοτητι

πρδς τά εναντία συναπτομένων. Και τινι λεπτουργία

τοιαύτη τδν λόγον φυσιολογών άπεδείκνυε , φάσκων

έκαστου τούτων έκ διαμέτρου πρδς τδ άντικείμενον

άφεστώς τϊ) φύσει διά της συγγενείας τών παρακει

μένων ποιοτήτων τοις έναντίοις συνάπτεσΟαι. Τοΰ

γάρ ψυχρού καΐ τοΰ θερμού κατά τδ Γσον ύγροΐς τε

κα\ ξηροΐς έγγινομένων, κα\ τδ έμπαλιν τοΰ υγρού τε

' χ&\ ξηρού έν τοϊς Οερμοίς τε καΐ ψυχροϊς ομοίως

συνισταμένων ■ ή τών ποιοτήτων ταυτότης επίσης

τοις έναντίοις έμφαινομένη, δι' εαυτής ποιεί τών αν

τικειμένων τήν σύνοδον. 'Λλλά τί μοι τάκαΟ' Ικαστον

δι' ακριβείας έξιέναι, δπως ταύτα και τέτμηται άπ'

αλλήλων τ?] έναντιώσει της φύσεως, και πάλιν ήνωται

'Ώ συγγένεια τών ποιοτήτιον άλλήλοις συνανακιρνά-

μενα ; Πλην ου χάριν τών είρημένων έμνήσθημεν ,

ότι συνεβούλευεν 6 τήν τοΰ σώματος φύσιν τη" θεωρία

ταύτη κατανοήσας προνοεϊν, ώς οΤίν τε, της Ιιοκρα-

τείας τών ποιοτήτων • έν τούτω γάρ είναι τδ ύγιαί-

νείν, έν τψ μηδέν ύπδ τοΰ έτερου τών έν ήμΐν δυνα-

στεύεσθαι. Ούκοΰν έπιμελητέον ήμΐν τής τοιαύτης

καταστάσεως πρδς τήν της υγείας διαμονήν, εΓπερ

φίοιικιιιι, (μιί Ιιϊδτεϋυδ αηίιιιαϋνβΓ8Ϊ9 εΟΓροΓΪδ ιια- »» τι αληθές αυτών δ λίγος έχει , μηδεν'ι μέρει τών έ.ξ

β II Ρ4ΙΙ1 1•Γ, II ι ■ 11.1 ι . » ιΙ ■■ ,' πρΙ 1 ι Ι , ι . ..ι, •> ι ■ ί Ι πι/ι•ιλΙ..•.ι — _ -—. Ύ.. . — ._ — * -.. . 2 ^~, --.._ _.. V.. 3 1Λ *- ?■ ν »•ϊι ••

Ιιιγ3ιιι εοιιιιηειιΐ3ΐυ3 681, Ιιϊε ιιιοηυίΐ Χ(|υ3ΐειη εβιη

(]υ3ΐίΐ3ΐιιιη ροΐεηΐίβηι σιηηϊ ταΐίοηε οιιγ&γι υροΓίεΓε,

ΐ|ΐη;ι ϊη Ιιοε 8Ϊ13 εδί 1>οιΐ3 ναΐεΐϋίΐο, υΐ ηϊΐιίΐ εοι-υιιι,

ΐ|υ:νί» ηο1)°ΐ3 ϊηδπιιΐ, 31) αΐΐΐδ κιιρι.τεΐιπ•. Ι^ϋιιΐ' ηο3

1ιιι]υδΐηο(1ί ευΓροι-ϊδ εοιίδΐίΐυΐίοιιεηι, δι ο,ιικ! νβίϊ

εηπιπι ΓβΓπηι οοηιηιβηιοΓηΐίυ ΙιηΙιοί, 3(1 νΗίοίικΙΐηειη

ρβΓροΙιιο Ιιΐι.'ΐκ1ίΐι:ι ειιι•3Γ6 (ΙιΊιοιιιιΐί, ιιΐ ;ΐ(1 ιπιΙΙαιη

ρβΓίεπι εοπιιτι, βχ ςυ'ώιιβ εοιηρβεΐΐ δκιηιΐδ, ιΐ6(]ΐιβ

ιιϊιιίϊ ιιιιι ηοφ^ιο ρ3Γυιη βχ ίιιχψκιΐί νϊοΐιΐδ Γ3ΐϊοηε

:ι.1Ί.ιιιιιι^. III εηίιη τείιίευΐί τεείΟΓ δ'ι ΓοιΊβ ειιυιιΐοβ

ιιοη εοηδειιΐίεηΐεδ εοηεοΓϋεδηυβ Γββϊΐ, ηβςιιβ εείο-

τειη τβΓίκτίϋιΐΒ ίηείΐαΐ, ηεφ^ο ΙβηΙυιη 1ΐ3ΐιεηίδ ιε-

ριίιηίι, ηεηιιβ πίΓδίΐδ ρεινοΓδίιηι, εΙΓΓεηβΙιιηι ει ίη•

(Ιοηιίΐαηι δυίδ ϊΙΙιιηι ίηείΐαΐίοηϊΐιΐδ ΐη 0Γ(Ιίιΐ)3 ρειίυΓ•

ων συνεστήχαμεν ή πλεονασμδν ή έλάττωσιν έκ τής

κατά τήν δίαιταν ανωμαλίας έπάγοντες ■ ώσπερ γάρ

δ τοΰ άρματος επιστάτης, ει μή συμφωνούντων έπι-

στατοίη τών πώλων , ούτε τδν δξΰν έπισπέρχει τ|)

μάστιγι, ούτε τδν βραδϋν κατάγει ταίς ήνίαις, ούδ'

αυ πάλιν τδν ένδιάστροφον ή δυσήνιον άνετον έ^ί ταΐς

οίκείαις δρμαϊς εις άταξίαν έκφέρεσθαι, άλλα τδν

μέν εύΟύνει, τδν δέ ανακόπτει, τους δέ καΟικνεΐται

διά τής μάστιγος, έως μίαν τοις πασι τήν πρδς τδν

δρόμον σύμπνοιαν έμποιήση• τδν αΰτδν τρόπον κα\

δ ημέτερος νους δ τάς τοΰ σώματος ήνίας έφ' έαυ-

τδν έχων, ούτε πλεονάζοντι τω Οερμώ κατά τδν χαι-

ρδν τής νεότητος τάς τής πυρώσεως προσΟήκας επι

νοήσει , ούτε κα-.εψυγμένω διά πάθος ή χρόνον, τλ
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ψϋχοντα κα\ τά μαραίνοντα πλεονάσει • κα\ επί των α υβΐϊοηβιη οίΓοι-η δίιιίΐ, βοι! Ιιυηε (Ιίπβϋ, "ιΙΙαιη ιβ-,

λοιπών ποιοτήτων ομοίως της Γραφής άκούσεται •

"Ινα μήτε δ τδ πολί, πλεονάση, μήτε ό τδ ολίγον έλατ-

τονήση • άλλα τδ έν έκατέρφ άμετρον περικόπτων,

της τοΰ ένδέοντος προσθήκης έπιμελήσεται, καΙ επ

ίσης την έφ' έκάτερα τοΰ σώματος άχρηστίανφυλάξε-

ται • μήτε δΥ ύπερβαλλούσης ευπάθειας άτακτον καΙ

δ»σήνιον τήν σάρκα έαυτοΰ έπασκήσας , μήτε διά

τής άμετρου κακοπαθείας νοσώδη καΙ λελυμένην καΐ

ατονον πρδς τήν άναγκαίαν ύπηρεσίαν παρασκευά-

σας • ούτος 6 τελειότατος τής εγκράτειας σκοπός,

ούχ\ πρδς τήν τοΰ σώματος βλέπειν κακοπάΟειαν,

άλλα πρδς τήν τών ψυχικών διακονημάτων εύκολίαν.

ΟΟΓροπδ ϊποοιιιιιιοιΙίΙΜοιιι »!ΐμι:ιΙίΐ<!ΐ' ίη ιιίτο^αο οανοΙ)ΐΙ , ηβ νοί ρΓ» ιιΙιιιιιιΙ.ιιιΓκι ιΙι.•1ίπ;ιι•ιιιιι ΐι» ροι1-

ΙιιιΊι;ιΐ3 δϊΐ εαΓΟ, ιιΐ γο^ϊ ηοη ροβδίΐ, νεΙ ρπι: ίηιηιοιίοπιΐη :ι1Τ1ίοΐ:ιΐίοιιο ιηηΐο ηϋοοίβ, Ιοπιιίδ οΐ 3ΐΙ ηδ(ΐ»

νίίιο ηεοεδδβΓΪΟδ ϊιιΠπικι οΙΙίπ.ιΐιΐΓ : Ιΐ30 γιΓιοιιο ίΐΐιιι] ρει'Γεοΐϊδδίηιυηι 0*1 ιοιιΐίιιοηΐίιο ρΐ'ορυδίΐιιιιι, υΐ ηοη

αιΐ ΟΟΓροπδ αΙΗϊοΐαΐϊοηβιΐ), βειΐ 3(1 εοπιηιοϋαβ αιιϊιιιΐ ίυηείϊοηεδ βροείεΐ.

ΚΕΦΑΛ. ΚΓ. Β ΟΑΡ13Τ XXIII.

ίίοηιιΐ, ει αΐίιπη (1;ι$ο11ο ίηιρεΙΠι, ςαοαιΐ ιιηαιη οιιι-

ιιϋ.ιΐί 3(1 ουπ-οικίιιιη οοιίδρίηΐίυηεηι οίΓοιοΐ'ίι : βο~

ϋεηι ηιοιίο ιηεηβ ηοδίια, <\αχ εοι•ροπδ Ιιηϋβΐιηβ ίη

80 Ιι;ιΙριΊ, 11011 ίβΐΐίδ 3(]ϋίΐ3Ι1101)ΐ3 οχοο^ίπιΐιίι 3Γ(ΙθΓΪ,

ςιιϊ ίϋυΐΐα ηηβίε νοίιοπιοηΐίοι• 83ΐιβ εβί, αοηηι οροι•-

ΙεΙ : ιιοιμιο ηιιοιΐ αιιΐ Ιοιιιροι-ο, αηΐ ηϋοοίιι ηΊϊιχο-

πΐ, ηΐ3^Ϊ8 03 3οεοιΐ(1οΐ, ιμι;ο ΓπβίιΙβ ει βχδΐίηοΐ»

δΐιιιΐ: ;ι!ΐ|ΐιο ι» ι-εΙίςυίδ ψιϊιίειη ςιιηΓιΙηΓιύιΐδ ρβπ

ΓαΙίοηβ 1(1 3ΐιϋίε(, ηυοιΙ ύίνϊηίβ ΓιΙΐβπδ κοπρίυιη

081 : Νβ <|ΐιΊ ιιιιιΐι ιιηι, βυυικίοΐ ; ςυί ρηπιιτι, ιιιϊιιιιη

Ικώοιιΐ : δεά (|ΐιυι1 ίη ιιΐ ιοηικ' ϊηιηΐ0(1εΓ3ΐυιιι 081,

;ιιιιρπΐ:(ΐΐ8 , ηιι^μο 'κ! πιπιΙΓιΐ , ίη ςυο ιΐββδί : οι

"Οτι ομοίως έναντιοΰται τ$ ψυχχί πρίς τή*• τε-

Λεϊωσιν, ή τε ποΛνσαρχία χαΐ ί\ άμετρος χαχο-

πάΰεια.

Τά δε καθ' έκαστον, δπως τε χρή βιοτεύειν τδν έν

φιλοσοφία ταύτη ζϊ)ν προϊλόμενον, καΙ τίνα φυλάτ-

τεσθαι, καΐ τίσιν έπιτηδεύμασιν άσκεΐν έαυτδν, έγ-

κρατίίας μέτρα, κα\ διαγωγής τρόπον, καΙ πάντα

τδν επιβάλλοντα τω τοιούτω σκοπώ βίον, ότω φίλον

δι' ακριβείας μαθεΐν, είσΐ μέν και έγγραφοι δ•.6ασκα-

λ!αι ταύτα διδάσχουσαι • ένεργεστέρα δέ τής έκ τών

λόγων διδαχής ή διά τών έργων εστίν ύφήγησι;• καΐ

ουδεμία πρ<5σεστι δυσκολία τω προστάγματι, ώς δεΐν

ή μακράν όδοιπορίαν, ή ναυτιλίαν πολλήν ύποστάντας,

έπιτυ/εϊν τοΰ παιδεύοντος• άλλ' εγγύς σου τδ ρ"ήμα,

Λί< αηϊηιΐ ρ«ΐ[ίΰΙϊοηβηι Ιιιηι ϊιηρεάϊΐ ίΟΓροπ'ί οδ«5ί-

ι<ια, ηηηιιι αβίκίαΐίο Ίιιιιηοάίταΐα.

(}ιπ νοιο ρηϊ1ο$ορ1ιϊχ (Ιοιίϊΐαϊ 081 , ςποηι νίΐαί

οιΐΓ8ΐιηι ίιι βίηξυΐίβ ΓοΙιυ» ΐεηεΓβ ευιη οροί ΐο;ιΐ, οι ΐιι

(ΐυϊυιΐδ νοΓδητί, ι•ι ψκυ ιιινοο, ει ίκΙ (]υχ 8(ιΐ(Ιία

30111111111 ηι^ιιη^οιο, ηιιχνο δίΐ εοηΐίηεηΐίχ γλΙιο,

<|ΐιί (1Ί8θϊρ1ίηα> ιιηκ1ιΐ8, ιμπ (1ειΓΐ(|ΐιβ νιΐ;ο εαΓ3α$

οιηηϊβ, ΐ|ΐιί ;ιΊ Ιιοο ρΐ'οροβίΐυηι ίροοίηΐ , ουίοιιηφιο

ιί ■ιιΐιΐίιΐ εβί (Γιϋςοηίοΐ' εο^ηοβοβΓΟ, ρΓηοοορΟ ςυκίοπι

ιιιιιΐΐιι ϋΙΙβπί οοη8Ϊ§η3ΐα δΐιιιΐ, ηιιί1)υ$ Ιι.το ϊρβα

ΐι•:ιιΙιιιιΐιΐΓ : δβιΐ ηιϊηοΓοηι νϊηι Ιιβϋοΐ ϋΐ3 ρΓίΡοορίο-

πιιιι εχρίίοβίίο, (|ΐι;ι; νοιίιί» ροΙίυ$ , ψιαηι Γ;ιοΙίκ

(Ι(-ιιιοιι>ΐι\ιΐιΐΓ, ηιι11;κ)ΐιε Γοί (1ί1Γιοιι1Ι;ΐ8 ϊιιεδί, ιιΐ ηιιΐ,

φησίν 6 Απόστολος• άπδ τής εστίας ή χάρις• έν- 0 Ιοιιιρηη,ιιυιη ϊΙογ , αυΐ ιηυΐΐβιη ιΐ3νί§3ΐΊοιιοιη ιιο*

ταϋΟα τδ τών αγαθών έργαστήριον, έν ψ τδ άκρότα-

τον τής ακριβείας δ τοιούτο; βίος προΐών έκκεκάθαρ-

ται • κα\ πολλή έστιν εξουσία χα\ σιωπώντων ενταύθα

ν.3>. φθεγγομένων τήν ούράνιον ταύτην πολιτείαν διά

τών έργων διδάσκεσθαι • έπεί κα\ πάς λόγος δίχα

τών έργων θεωρούμενος, καν οτι μάλιστα κεκαλλω-

τισμένος τύχη, είκύνι "οικεν άψυχοι, έν βαφαϊ; καΐ

χρώμασιν εϋανθή τίνα χαρακτήρα προδεικνυούση •

ό δε ποιών κα\ διδάσκων, καθώς πού φησι τδ Εϋαγ-

γέλιον, οζτος αληθώς ζών έστιν άνθρωπος, κα\ ωραίος

τώκάλλει, καΐ ένεργδς, καΐ κινούμενος. Ούκοΰν

τούτω προσφοιτητέον έστ\ τδν μέλλοντα κατά τδν

έροΰντα λόγον τής παρθενίας άνθέξεσθαι • καθάπερ

γάρ δ φωνήν ίθνους τινδς έκμαθεΐν προθύμου μένος,

ούκ έστιν αυτάρκης έαυτώ διδάσκαλος , άλλα παρά

τών επισταμένων παιδεύεται, καΐ ούτω γίνεται τοϊς

άλλογλώσσοις ομόφωνος. Ούτως οΐμαι και τοΰ βίου

τούτου μή κατά τήν άκολουθίαν προϊόντος τής φύσεως,

άλλ' άπεξενωμένου τη καινότητι τής διαγωγής, μή

δ./.λως τινά μαθεΐν τήν άκρίβειαν, ή παρά τοΰ κατ-

ωρθωχότος χειραγωγούμενον • καΙ τά άλλα δέ πάντα

όσα κατά τδν βίον έπιτηδεύομεν, μάλλον κατορθω-

Οείη τφ μετιόντι, ει παρά διδασκάλοις τις έκαστου

τών σπουδαζομένων έκμάθοι τήν έπιστήμην, ή ει

81ΐΙ>ΪΓΟ ΟρΟΓίΟΒΐ, υΐ ρΓ3606ρΙΟΓεΐ11 ΙΐΐφΐΜ(110 (1Ϊ80Ϊ-

ρΓιικο ιικΐ£ίδΙΐΊΐιιι 3δ8ει|ΐι:ιιιιιιΐ', 8ΐ'(1 ρΓΟρο Ιε νοιΊιιιιιι

εδί, ίηη,ιιϊΐ ΑροδίοΙαδ ", εΐ ίη ρι•3!30ΐι1ϊ £ΐ•αΙϊα. Ηοο,

Ιοεο\Ίι•ΐϋΙηηι οΓΓιοϊηα εεΐ, ϊη (}υ3 Ιιιι]ιΐ8ΐιιοιΓι νϊΐη

3(1 8 II III 11111 III (| II II 111(1 3111 ίηΙε§ΓΪΐ3ΐθηΐ ρΐ•02ΙΌ883 ,

δΐιΐ'ΐΐίΐιιΐδ ριιΐ'^αΐα οδΐ. Μιιΐΐ» εΐϊιηι Ιιοο Ιοοο ειιπι ϋ»

(μιί Ι;ιοΐΊΐΙ, Ιιιιιι ϊΐΐΐδ, ηπΐ Ιοιμπιηΐιιΐ', ρΐΌρ08Ϊΐ3 08(

ίβοιιΐιβδ, πι εχ ΙΊιοΐίδ ΐρδΐδ εοείεδίϊ Ιιοο νϊΐχ ΐιΐδΐϊ-

Ιιι ι<> οπιιϋιιηΙιΐΓ, ιμιοιΓοΛίο ογβΙιο οηιιι'ΐδ, «ιο;ο ηυΐϋδ

Γαοιίδ ροΓδρΐουβ εδί, είδϊ ΟΓΠϊΙϋ^ ηιιιΐΐο ρεί'ροϋΐΛ,

3(1 ίικιηίιιΐίΐΐιο ΐπια^ίι^δ δίιηίΐϊΐυϋϊιιειη ριορο ;ιο-

οβδδΐΐ , ΠιιεβηιοηΙϊδςιιβ εΐ εοίοποιιβ ςυβδϊ (ΙοΓεη-

Ιεω »1ϊ(μΐ3ΐη Γοπηβηι ρΓ2β δε ΓεΓεΙ. Νβηιςιιβ ςυϊ

ΓαοίΙ οι (ΙοοοΙ , υΐ (μιοά\ιηι Ιοοο εδί ίη ΕνβηδβΙίο'•,

ηΐο νεΓβ Ιιοηιο εΐ ρυΐοΐιπίυιΐίηβ ίηδίβΐιϊδ. Ιΐ3ςηβ

Ιιϊε οϊ ΓΓΟίΐυεηίβηιΙιΐδ εβί, ςιιϊ, υΐ ΙίΐΙβΓ* Ιο^αυηΐϋΓ,

νίι•£'ιηϋ3ΐεηι δίΐ ορρΓεΙιειίδυΓυδ. 11ΐ εηϊηι ()ΐιί βΐϊ-

ειφίδ ηβΓιοηίδ δΟΓΠίοηβηι ϋίδθει•ε ίη$1ϊΐαί(, ηιίηϊιηβ

ρεΓ δε δ»1ίδ εδί, υΐ 3 βε ίρδβ 0Γυι1ΐ3ΐιΐΓ, βοά 3ΐ> ϋδ,

ςΐΐί ίΙΓίΙΙδ 801Ί11ΟΙΠ8 ρΟΓίΓΐ 811111 ίΐΙ8ΐϋΐΐίΐΜΓ , 31(1110

Ιιοο ρβοΐο ΙίΓονί εχ βυιΙίεηίΙΊ οοηδίιοίικίίηο ρΓΟ^ιβδ-

δΐΐδ, ρεΓΟβΓίηί ΒΟΐΊΐιοηϊδ ρβπϊοορδ εΠίοϊΐυΓ : βίο

ορ'ιηοΓ, δί 1ΐ330 νίΐβ ηοη ηβΐυι•» νίβ ρΓΟβΓοίϊΐιιι•,

δεύ «ονο (ΐυοϋηιη ίηδίϊΐιιΐο αυθΓΓ»1, βαηι ρεΓΓβεΐβ

15 Κοιιι. χ, 8. '6 ΜαΙίΙι. ν, 19.
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3 ηοιτιϊπβ ρθ55θ ρΟΓοίρϊ, ηίδί ορίίιηο νΪΓΟ ϋιιεε Α άφ' έαυτοΰ κατεπιχειροίη τοΰ πράγματος- οΰ γάρ

ΗίαΙιΐΓ : 3ΐηιιβ »1ί:ι οιιιηία, <]ΐιχευησ,ιιε Ιιιιίο νϊΐχ

ί.ΙικΙί:ι ρπ>ρθ5ίΐ3 βιιηΐ, γοοιϊιιβ αϊ) 60 ρεΓΠοεΓεηΙιΐΓ,

(|ΐιί ίΙΙίβ (ΙοιΙίΙυΒ 681, δι α ιΐουίοπίκΐδ ηια^ΊδίΓΪδηιιβ

:.<:ίαιΐϊαπι ίΙ1:ιπιηι ιβππιι ρβιτ,ίρεΓεΙ, ςυϊηιπι δΐιιιϋο

ΙοιιβΙυι• , ηυαιη 5Ϊ ρβΓ 86 :κ1 Γβιτι β^βΓοάϋΓβΐιΐΓ.

Νοη εηίηι ρβΓδρϊευυιη 681 ίηδίίΐυΐυηι ϊβΐυιΙ, βίε οΐ

ικτ.ίϊδβ 8ΪΙ ]ικΓιεϊιιπι βοπιπ) (]ηχ ίη ιοί» ηθ5ΐι°3ΐιι

ΓιιΙιιγο δΐιηΐ, ηο!>Ϊ5 ρεπιιίΙΙβΓε : φίαικίοςυϊά'επι Γβ-

Γΐιιη ί^ποίηπιιη εχρο.ΓΪοηΐΐαιιι ΙβηΟΓβ ρβπευΐο ηοη

<-πτβΐ. Οιιβιηαϋηιοάυηι βηΐηι η)βι1ίείιΐ3Πΐ ρποδ ίηεο-

ςηΐίαπι βχ υβιι Γβπιιη ηοηιίηβδ ϊηνειιεπιιιΐ, ι|ΐιίΙηΐϊ-

(Ιαηιηΐιε οΙΐδβΓναΙίοηίΙιιΐδ ο]ακ ρΓ5606ρΐ3 Ιινοί ρβίε-

ίοεεπιηΐ, ηΐ εηηι Γβηιιη, ςιιαηιηι ρβπειιΐυηι ίαείηιη

βδΐ, βχβιηρίο 68861 εο$5»ίΐ«πι σ,υίϋ ρΓοϋβδδεί, ςαίά

εναργές έστι τδ επιτήδευμα τοΰτο, ώστε κατ" ανάγ

κην έαυτοΐς έπιτρέπειν τών λυσιτελούντων την κρί

σιν ■ δτε δη κα\ τδ κατατολμάν της τών αγνοουμένων

πείρας οΰκ έξω κινδύνου καθίσταται. Καθάπερ δε την

ίατρικήν πρότερον άγνοουμένην δια της πείρας εξ-

εϋρον οι άνθρωποι, παρατηρήμασϊ τισι κατ' ολίγον

έκκαλυφθεϊσαν, ώστε καΙ τδ ώφελοΰν κα\ τδ βλάπτον

δια της τών πεπειραμένων μαρτυρία; έπιγνωσθέν,

οΰτως είς τδν της τέχνης λόγον παραληφθήναι, κα\

παράγγελμα πρδς τδ μέλλον τδ παρατηρηθέν τοίς

προλαβοϋσιγίνεσΟαι • νΰν δε δ πρδς την τέχνην ταύ-

την έσπουδακώς, οΰκ έχει ανάγκην τ$ καθ' έαυτδν

πείρα διαγινώσκειν τών φαρμάκων τήν δύναμιν, εί-ε

δηλητήριον, εΓτε άλεξιτήριόν τί έστιν ■ άλλα τα έγνω

σε ηοοβΓβΙ, ίά Ιιοε ηιοάο ίη ίΐΐίί Μΐίοηεηι Γβά»- Β σμένα παρ" έτερων μαθών, αύτδς τήν τέχνην κατώρ-

θωσε ■ τδν αύτδν τρόπον κα\ της τών ψυχών ιατρικής,

της φιλοσοφίας λέγω, δι' ης παντδς πάθους τοΰ τής ψυ

χής άπτομένου τήν θεραπείαν μανθάνομεν, οΰκ Εστιν

ανάγκη στοχασμοίς τισι κα'ι ύπονοίαις μετιέναι τήν

έπιστήμην, άλλ' εξουσία πολλή τής μαθήσεως παρά

τοΰ δια μακράς τε και πολλής τής πείρας κτησαμέ-

νου τήν Εξιν. "Εστί μεν γάρ ώς έπ\ τδ πολύ κα\ έπΥ

παντδς πράγματος σύμβουλος ή νιότης, κα\ οΰκ 4ν

τις εϋροι ρ^δίως κατωρθίϋμένοντι τών σπουδής άξιων,

ω μή πολιά συμπαρελήφθη πρδς κοινωνίαν τοΰ σκέμ-

ματος• δσω δέ μείζον τών λοιπών επιτηδευμάτων ό

προκείμενος τοις μετιοϋσίν έστι σκοπδς, τοσούτω

καΐ μάλλον προνοητέον ήμΐν τής ασφαλείας εστίν.

Έπΐ μέν γάρ τών λοιπών ή νεότης οΰ κατά λόγον

διοικούμενη είς χρήματα πάντως τήν ζημίαν ήνεγ-

κΕν, ή τίνος κοσμικής περιφανείας, ή καϊ αξιώματος

έκπεσεΐν κατηνάγκασεν • έπ'ι δε τής μεγάλης τε χαΐ

υψηλής ταύτης επιθυμίας, οΰ χρήματα τδ κινδυνευό-

μενόν έστιν, ουδέ δόξα κοσμική καΙ εφήμερος, ούδ'

άλλο τι τών έξωθεν ήμΐν παρεπομένων, ων καΙ κατά

γνώμην, καΙ ώς έτέρως διοικούμενων ολίγος τοις

σωφρονοϋσιν δ λόγος• άλλ' αυτής άπτεται τής ψυχής

ή αβουλία, καΙ ακίνδυνος τής τοιαύτης ζημίας έατ\ν,

ού τδ άλλο τι ζημιωθήναι, οδ τυχδν καΙ δυνατή φαί

νεται ή έπανάληψις, άλλα τδ, αύτδν άπολέσθαι κα\

ζημιωθήναι τήν ψυχήν τήν ιδίαν. Ό μέν γάρ τήν

πατρώαν καταναλώσας ούσίαν, ούκ απελπίζει τυχδν

έπινοίαις τισΐ πάλιν επί τήν άρχαίαν έπανελθεΐν

εΐυιιι δίΐ , ςμιοιίνε 3 π>»]οιϊ1ηΐ8 β» όβ τε ρΓκεβρΙιιπι

ίιιιΐ, 'ιά δΊΙ ροδΙε» ίΙίϋβειιΐβΓ οοδβΓνβΐυπ», ηυηο νβΓΟ

((ΐιί 3(1 Ιιακε 3Γΐεηι δε εοηΐυϋΐ, ηοη ηεεεδβε ΙκιΙηΊ

δΐ:ο ροιίευΐο ηιεύΊε3ηιεηΐοπιηι νΐηι ευ^ηοδεβΓβ,

ηυιη νεηβηυηι ίΐι, αη ιίίποιΙΊιιιιι, δεά εοςηίΐβδ Γ68

ειιιη ηΐ) αϊϊο άίδεαι, ίρβε ηιειΙΐΜκΙί ιηυηεΓβ ρεΓΓεείε

ίιιιι^ϋΐιπ• : ρ»ΓΪ ΓβΐΊοηβ ιΐιί αιιίιΐίοΓίπιι ηιει1ίείη3 ιΐί-

εεηϋυιη εδί. ΙΙ.οε 3υΐεηι ρ1ιί1οδθρ1Γΐ3 εδ(, εχ ηιια

ηηιηϊδ ηΠΌεΐίοηίδ, φιχ :ιιιϊιιιυπι :ιΐΐίιι^ίΙ, οιιΐίΐΐίο-

ηεηι εο^ηονϊηιιιβ. Νοη ηεεεβδε ί§[ΐΐιΐΓ εβί, εοη]β-

(ΙυτίΒ (|ΐιΊ1ιιΐ5(ΐ3ΐιι αΐηιιε εοιηηιειιΐηΐϊοηίυιΐδ δείεη-

Ιίΐΐη ροΓδεςηΐ, 8αιΙ εο§ηίΙίοηϊδ β]υδ Γ«ευΙΐΛ5 ηιυ1ΐ3

ίη εο (■;•( , (|ΐιί ιΐίιιΐιιπκι ηιιιΐΐηνε εοιίδυείιιϋίηβ

ηιίορίιΐδ εδί 1ΐ3ΐιί1υηι. Ρεηευ1θ83 β$1 βιιίΐΜ ρίοπιιη-

(ΐιΐβ νι-Μίΐ ιΐίΐιπί ηοςοίίο εοηδίϋοΐ'ηιη ιηθ(]6Γ3ΐΓϊχ

:'.(ΙυΙ(' ■(■Γΐιΐϊίΐ , ιη•(|ιη: Ιϊκϋη ηυίδρϊβηι βΐϊηιιϊιΐ 63-

ιίιιιι ΐΊΊΉΐιι (]ΐι% δΐυύίο όί^ηχ δυηΐ, τεείβ λϊ> εο

ίίϋΐιιιη εοιηρειΊΐ, 3 η,ιιο ηοη 651 ββηεείυδ Ίη εοη-

8Ϊ1ίί δοείεΐαΐεπι 3(ΙΙιί1)ίΐ3 : ηυβηΐο εηίηι ηυοϋ ηουίδ

ρΓορηδίΙιιηι 681, Γείίηιιϊδ κΐιιιΐίί* ξΓ3νίιΐ8 ηι;ι.|ΐι$φιε

;ιρρ:ΐΓ6ΐ , ΙαηΙο ύίΐί^βηίίυδ ηοβ ρεπειιΐιιηο εανβΓΟ

(Ι«:1>οιηυ$. Ν;ιιιι 3(]ο1β8εειιΐΪ3 (ΐυίιίειη, (]υ9β ηοη εοιι-

&ϊ!ίθ Γοςϊιιιΐ', ίη ΓεΓιο,ιιϊδ τευυδ βιιΐ Γαευΐΐαΐίΐιιιβ

ίΐιίβ ϋαιιιηιιιη ίιιιροιίιινϊΐ , ηιιΐ βΐίςιιο ηιιιικίαιια:

Ι.ιιΐίΐίδ δρΙί.ΊΐιΙοΐ'0 βιιΐ ϋίςηίΐ3ΐ6 δροΐίαΐβ 681: ίηίοε

νβι-ο ειιρίϋίΐ3ΐε ηοςηβ ί1Ι;ι ηυίάεπι 3ε ι1ίνΊη:ι, ηοη

ρεοιηίίβ ίη ρεηειιΐιιηι νεηϊυηΐ, ηοη ^Ιοιί.ι ιηυη-

ιΙαιΐ3, ιιηίυδ ϋίβί «ρηΐίο (ΙεΓιείεηδ, ηοη αΙΊίβ (Ιειιίηηο

υΐΐκ Γ68, ςυ* ;ι1ίιιη<Ιε ηοβ εοηδβςιιυηΙϋΓ : ςυ38 0 εύπορίαν, έως αν εν τοις ζώσιν ή • δ δέ τής ζωής

<|ΐιίιΙϋΐιι Γ68 ϊξο 5Λΐΐ6 άϋδρίείο, εχίςιιαηκρίϋ ηαηιηι

ιαηηααπ) βχΐΓϊηδϋευδ νεηίεηΐίυιη ναΐίοηειη ιηοιίεΐ'βΐί

αε ΐεηιρεΓ3ηΐεδ Ηοηιίηεδ Ικιΐιοηΐ : 56(1 εοη&ίΐϋ (ε-

ικεηΐ»8 ίρδίιηι βηίιηοιη εοιηηιονει : βία,υε ίιυ]ιι$

ιϊιΊΐΊίΓιΓίιΐϊ ρεηευΐιιιη 6$(, ηοη ϊΙΙΐυδ βηηβ, ηιιο

Ι ι ; ■ ι ϊ >, οίΙίοίΠΙΓ, ΓθΠ3δδβ ΩβΓΪ ρ0586 νί(1θ11ΙΓ, ΙΐΙ

;1:ΐ!(1 ίρδυιη ΓΡ5»Γε'οΐ, 56(1 ίΙΙυά φίκΙειη, ία ηβ 86

1ρ5(ΐιη 1(1118 ρΐΜ•(!;ιΐ, ;ιΐΐ|ΐκ; 3ΐιίιηχ δΐιιε (Ιαηιηηιη ίιη-

ροΓίεΙ. (,ΐιιί (•ιιίιιι ρ3ΐΐ'ί3 υοιΐ3 εοηβυπιρδίΐ, ηοη

Γυιΐ3586 (Ιθ5|κΊ;ΐΐ, ςιοηιΐίυ ίη νίΐ3 βδΐ, ςιιίϋυδίίβηι

3(1ηίΙ)ίιΪ5 εοςίΐ3ΐίοηί1ιυδ , 86 :κΙ ρΓΪδίίηβδ Γυΐ'βιΐδ

ροίδβ ρβΓνεηίιβ Ιιηιιοπιιη εορίβδ : ςιιί νεΓΟ 3 νϊΐα

ΐ|Η;ι εεείάίΐ, οπιηεηι δ'ιιηυΐ δρεηι α)^ίεί( ροδδε εε

3(1 ιιιεϋθΓ3 ΓοιΙϊΓβ. Ι^βφΐε, φΐοηίπιιι α>.1ο>«'<•> » ■ π ι ** ε ει

ταύτης έκπεσών, πασαν ελπίδα τής πρδς τδ κρεϊττον

μεταβολής συναφήρηται. Ούκοΰν επειδή νέοι έτι χαΐ

άτελεί; τήν διάνοιαν οί πολλοί τής παρθενίας αντι

λαμβάνονται, τοΰτο πρδ πάντων αϋτοΐς έπιτηδευτέον

&ν ε'ίη, τδ ζητήσαι τής δδοΰ ταύτης καβηγούμενόν τε

καΙ διδάσκαλον άγαθδν, μή που διά τήν άγνοιαν τήν

ουσαν έν αύτοΐς , άνοδίας τινάς κα'ι πλάνας έαυτοΐς

άπδ τής ευθείας καινοτομήσωσιν. Άγαθο\ γάρ δύο

υπέρ τδν ένα, φησ'ιν ό Εκκλησιαστής • εΰκαταγώ-

νιστος δέ ό είς τώ έχθρψ τω κατά τάς θείας οδούς

ένεδρεύοντι • χα\ δντως ι ΟύαΙ τψ έν\ όταν πέση, ότι

οΰκ έχει τδν άνορθοΰντα. ι "Ηδη γάρ τίνες ορμή μέν

δίξιά προς τήν τοΰ σεμνού βίου έπιθυμίαν *χρτ)σαντο•

ώς δέ όμοΰ τώ προίλέσθαι, κα\ τής τελειότητας '(■{■■



409 ΟΕ ΥΙΚ61Ν1ΤΑΤΕ, 410

αψάμενοι, έτίριο πτώματι διά τοΰ τύφου ύπεσκελί- 4 ηιεηΐο ίηΠπιιη ρ1βιϊ<]ϋθ 56 3(1 νΪΓ£ΪηίΐαΙί5 βΐυιΐίυηι

εοιιΓεπιηΐ, ίΙΙυϋ ίη ρηηιίδ δΙυάΊοδβ είδ οιιμικΙιιιιισθησαν, διά τίνος φρενο6).ο6εΕας εαυτούς έξαπατή-

σβντες έχεϊνο ήγεϊσθαι καλόν , έφ' δπερ αυτών

<] διάνοια (5έψη. Έκ τούτων είσ\ν οΐ παρά τής

σοφίας δνομασθέντες άεργο\, οί τάς οδούς αυτών

άκανθα ις στρώσαντες • οί βλάδην ηγούμενοι της ψυ

χής την περ\ τά έργα τών εντολών προθυμίαν ■ οί

παραγραψάμενοι τάς άποστολικάς παραινέσεις , κα\

μή τον Γδιον άρτον εύσχημόνως έσθίοντες, άλλα τω

άλλοτρίω προστετηκότες , τέχνην βίου την άργίαν

ποιούμενοι ■ εντεύθεν οί ένυπνιασταΐ, οί τά; έκ τών

ονείρων άπάτας πιστοτέρας τών ευαγγελικών διδα

γμάτων ποιούμενοι, και αποκαλύψεις τάς φαντασίας

προσαγορϊύοντες ( άπο τούτων είσΐν οί ένδύνοντες είς

τάς οικίας)• καΐ πάλιν άλλοι οί τδάμικτόντεκα'ι Οηριώ-

651, ιιΐ ορίϊιιιιιιιι 1ιιι]ιΐ5 ν ϊ Ι ;« ιΐιιοοιιι 30 η>3£ΪδΙηιιΐ)

(|ΐι%Γ3ΐ)ΐ, ηβ ηιΐϋΐκίο ρπιρίει• ΓΡππυ Ί^ηοΐΜΓιοηοιτι,

ηιιχ ίη ΊΙΙίδ 651, Ιΐ'3ηδνοΓ838 (ρι;ΐ8ΐΙ;ιιιι δ'ιΐιί νΪ38 31-

ψιε 3 ι•(Μ•ΐα »1ιεΓΓ3ΐι(β8 ηιιιηϊηηΐ. Βοιιί οιιίπι αΊιο

κηρπι ιιιιυηι, ίιιφιιΐ Εεε1β8'ΐ3δΙβ3 : ΓβεΊΙβ ντπι νίη-

είΙυΓ ιιιιιΐ8 :ι1) 3ι1νθΓ53ΓΪη, αυί 1»ι•ί νϊη ευΐ'κιιιιι 16-

ηεΐ : Γοηιιε νβΓ3 < V* βοΐί, η,ιιπιιόΌ εβϋίΐ, φίοιι'ιαιιι

ιιοιι ΙκιΙιοι, (]ΐιΐ οιι μι βπ($3ΐ ". > Ιλμ βηίιη ηηηιιυΙΓι

3(1 !;γ.ι\Ί5 νίΐιυ ειιρί(1ϊΐ3(επΊ Ι:ιικΐ3θί1ί ίηιροΐιι πΙ.ι-

ΟΓΪΙΟΓ υδϊ δΐιηΐ, 61 Ιιοο εοηδΠΊο βίιηιιί ρειΊεείΊοηοηι

355βειιΙί, οχ 5ΐιροιΊ)ίη «Ιΐεπι Ιαρβη Ίη ΙεΐΎβιη ιΙι•]πΐί

βιιηΐ, (ίιιιι ίρ»ί ιΙοιιιοιιΓι;) 9Π3 άβεορίί, ίΐ'ιιιΐ ρυΐβ-

νοιίηΐ ΙιοηεβΙιιιη, 3(1 ςυοιΐ βοπιπ) ιηοηκ νβι^βΓβΙ.

δες άρετήν νομίζοντες, ουδέ τής μαχροθυμίας τε χα\ " Εχ 1ιί$ ίΙΙί βιιηΐ, ηιιϊ ρί{[ΓΪ 3ΐ(]θβ ϊηβΓΐ63 ϋοιηίηεδ α

ταπεινοφροσύνης τον χαρπδν επισταμένοι. Κα\ τίς

αν διεξέλθοι πάντα τά τοιαύτα πτώματα, είς δσα

εκφέρεται, τω μή θέλειν τοις κατά θεον εϋδοκιμοϋσι

προστίΟεσθαι ; Έκ τούτων γάρ έγνωμεν κα\ τους

τώ λιμώ μέχρι θανάτου έγκαρτεροΰντας, ώς τοΰ θεού

ταϊς τοιαύ-αις εύαρεστουμένου θυσίαις ' κα\ πάλιν

άλλους έκ διαμέτρου προ; τδ εναντίον άποστατήσαν-

τας • οϊ μέχρις ονόματος την άγαμίαν έπιτηδεύσαν-

τες, ουδέν διαφέρουσι τοΰ κοινοΰ βίου • ού μόνον τ?|

γαστρ\ τά πρδς ήδονήν χαριζόμενοι , άλλα γυναιξί

κατά τδ φανερδν συνοικοϋντες, κα\ αδελφότητα την

τοιαύτην συμβίωσιν όνομάζοντες, ώς δή την προς τδ

χεΤρον ύπόνοιαν ονόματι σεμνοτέρω περικαλύπτοντες.

Δι" ών καΧ σφόδρα τδ σεμνδν τοΰτο και καθαρδν

επιτήδευμα βλασφημείται παρά τών έξωθεν.

8αρίοιιΙί;ι νοο31ϊ βμιιΙ : <|ΐιί 8ΐια» νί38 βρϊηίδ δΐηνβ-

ΓΐιτιΙ ; αυϊ ΠΙηιιι 3(1 ιιι;ιιιι1:ιΙοιίιιιι 1)ο'ι ορεΓα ρΓοροιι•

810116111, :ιιιίιιι;ι• βχίδΐίηιϊπιιιΐ οΌίπηιειιΙιιιιι ; ηιιϊ

3ρθ5ΐθ1θΙΊΙΙΙ1 ρΓ86εερΐ3 ΐΓαΐ1ίΐίθΙ105(|110 :\1)Γ0μ.ΊΠΜΐ:,

1100 8110 ρ;ΐΙΙΟ Ι|ΟΠ0816 νοίΟΙΜΙΙΙΙΓ, 56(1 3(1 ίΐϋοΐΙΙΙΙΟ

ΊιιΙεηύυιιΙ, ειιηι νίνβηόΊ λι Ιιίιι ίη (ΙοδίιΙίη ί^ικη Ίβψιβ

ροιιιιηΙ : ιπκΙο 8οηιηί:ιΐθΓ65 βιιηΐ, ςυϊ βοηιηίοΓυιη

(ΙβοβρΙίοιιεβ ρΓθ1)3ΐ)ί1ίθΓ68 ίβϋίυηΐ, ήΐΐ3ΐη ενηη^ο-

1Ϊ03 ρΓ3>οερΐ3, ΐ'ονοΙ:ιΐίοηθ8ΐ|ΐιο 5ροοίθ5 γοι ιιιιι ίη

501111118 0ΐ)ΐ3ΐ38 ρΐΐΐϋΐΐΐ : 31) 1)18 6Χ8Ϊ5ΐυηΙ (|ϋί (ΙθΙΓ.05

ίΐ)βΓβ(ΙίιιηΙυΓ : ΓΟΓβυβηυβ »1ϋ α,ιιί ίιιπικιικιιι ει Γβ-

ΐ'.Ίΐιι νίΓΙιιΙειιι ορίηηιιΐιιΐ', (1ίΐ6θ1ίοηΪ5(]ΐΐ6 ρπΐ'οορίιιηι

ϊ^ηοηιιιΐ, ηεηαβ ΙιοιιοΙίοοιιΐί;»•, ηοο,ιιο «ηϊιηί ιιιοϋο-

8ΐίχ Γιιμ Ιιιιιι ΐ'θ^ικΐ80ΐιιιΙ. Αϊ 83Π6 ιριί8 ΟΙ1Π108 Ιηι-

]ιΐ5ΐιΐ0(ΙΊ ο;ΐ5ΐΐ5 ρΓο1;ιρ8ίοηοδς'ΐο ρογοιιγγογοΙ , ίη

ο,ιιοδ 3ΐί(ΐιιί5 ΓβΠιΐΓ, οϋπ» 3(1 605 86 οοιιΓογγι! ΓβοϋδοΙ, ΐ|ΐιί Ι)βο ρΓο1)3ΐί δοιιΐ ? Οο^ηονίιιιυδ βη'ιπι Π08 βχ Ηίϊ

ιιοηηιιΙΙοβ, ςιιί Γλιιιοπι ιΐδίριο 3(1 ουίΐιιιη ρ»Ιίεη(6Γ ΐυΝτυηΐ, ΐ|ΐι:ΐδί Ιιίβ δηοπΠοη* ρΙηεεΙυΓ Οευβ : ηίΓδυβηιιβ

31Ϊ05, ηυΐ ςπβεΊ β Γθ^ΐοηο ορροβίΐί 3(1 οοηΐΓβπβιη Γβηι δβ βα^ιιηχβπιηΐ, ιιοιιιίη6(]ΐιβ (ΙιιηΙβχβΙ οοείίυαίιιηι

ρΓοΓιίεηΙεβ, 3 εοηιηιιιη'ι νίνβηιΐί οοιίδΐιείυϋίηε ιιοη Ιοη^β βϋδυηΐ , υΐροίε ςιιί ηοη νβιιΐπϊ δοΐιιηι νοίιιρίβΐΐ

ίικίιιΐρο.τιιΐ, 86(1 βιΐαπι ουηι Γβιιιίηίβ ηρβΓίβ εοηΐιώεπιϋ 8οείεΐ3ΐ6πι Ιιαυοαιιΐ : ηβηοςαεοϋη ϋδ ΓαιηίΓιβΓοηι

νίνβηάί εοηδυβίυάίηεηι ΓΓ3ΐβπΐ33 οοβηβΓιοηίδ ηοηιίηο «ρρβίΐαηΐ, ηεηιρβ ΙιοηοδΙίοΓΪ ηοηιίιιβ δΐιαηι οοοηΙ-

Ιβηΐεβ ηιβηΐβπι, α,υ* 3(1 ρε]0Γβ ρΓοεϋνίδ 651. Αίςιιβ βΐ) Ιιίδ ηυίϋεηι ^^νβ "<>(: αιΙιιιοοΊιηι ραπιιικιιιβ νίΐ'βϊ-

ηίΐαϋδ δίικϋιιηι νίίπροΓΛίιιι• ηρυιΐ ^οηΐίΐοκ.

ΚΕΦΑΛ. ΚΔ'.

"Οτι χρή τδτ τϊγν άκρίϋειαν τον βίου μηθέϊγ

βον.Χόμετον, πάρα τοΰ χατορϋώσαντος βιίά-

σκεσθαι.

Ούκοΰν λυσιτελές άν εΓη μή νομοθετεϊν έαυτοϊς ί•

τους νέους τήν τοΰ βίου τούτου όδόν οΰ γάρ έπιλέ-

λοιπε τήν ζωήν ημών τά τών αγαθών υποδείγματα

άλλα και σφόδρα νΰν, είπερ ποτέ , ή σεμνότης ήν-

θησε, χα\ έπιχωριάζει τώ βίω ημών, πρδς τδ άκρό-

ιλ-ζοί ταΐς κατ' ολίγον προσθήκαις άκριδωθεΐσα• ης

έξεστι μετασ•/εϊν τδν τοις τοιούτοις (χνεσι περιπα-

τοϋντα, κα\ τής οσμής τοΰ μύρου τούτου κατόπιν

έ-όμενον, τής εύωδίας τοΰ Χρίστου άναπίμπλασθαι.

Κ.αθάπερ γάρ μιας έςαφθείσης λαμπάδος, είς πάντας

τους προσεγγίζοντας λύχνους ή τής φλογδς διάδοσις

γίνεται, ούτε τοΰ πρώτου φωτδς έλαττουμένου , κα\

τοις δ•.ά μεταλήψεως φωτιζομένοις κατά τδ Γσον

προσγινομένου ' ούτω χαΐ ή τοΰ βίου τούτου σίμνό-

ΟΑΡυτ χχιν.

(Ικϊ ιιαηπιίιΐίΗ Ιιαηο Ι'ίίιΓ ιηΐίοηαη ιια ■οί/ιι/ νηΐΐ, α

ΡΙΤ\(010 νίΐΟ βΓΜ(/ίθ/ΜΓ Ι1ί«ί5< ΐίΐ.

ΙΊίΙΐ' ί^ιΐΜΓ 681 3(1θ1ο8θ.61ι105 1ΐ1ΐ]ιΙδ 5Ϊ0Ϊ VII»

ιιιοϋιιιιι ηοη ρΓ3?50ΓίΙ)6Γβ, (|ΐιοιιί3ΐη ηοδίΓβ Ιι.-εε «;138

ΙιοιιοΓυηι εχεηιρίίδ ιιΐιιιηιΐηΐ : ηιιίη εΐίβηι δι ιιηιμιαιη

»1ί3δ, ιηοηιιη 8Γ3νίΐ38 ηοε ΐεηιροΓβ ΠοΓβΙ, 3ΐηυβ ίη

\ίΐ3 νβΓ83ΐΐΙΓ, ρ3ϋΐ3ΐίηΐ )13 311013 111 3(1 8υΐ11ΙΙ1ΙΜ11

ρβΓνεηβΓίΙ. ϋιι]ιΐ5 ο,ιιΐιΐβιιι ηιοι-υιη βηηοΙίΐΒΐίβ Πβπ

ρ3Πίείρβιη βί εοιιΐίηβ'ιΐ, ςηϊ ίη ίρβίαβ ειιιτίειιΐο

νεδίί^ίβ ϊιηρπηιϊΐ : ϋΐηηι βυΐεπι, ς|ϋί ηυ]ιΐδ ϋη^ιιοιιΐΐ

0(1θΓ6Π1 56011105 81 1, ΟρΙΪΠΙΟ ^68α ϋΙΐΠδΙΪ 0(1θΓβ ρ6Γ-

ίιιηϋ'ι. υ» βηίηι, ΐ3ηιρα(1β ιιηη 3εοβηδ3, Ίη νείίςιιββ

οπιηεδ ρΓορΐηςιΐΒδ 1υεεπι.ΐδ Πβιηιιι» (ΙβήναΙυΓ,

ηβ(ΐιΐ6 13111611 ρπιηιΐδ ϊ(ςιιΐβ ΊιιιηπηιΓιΙιΐΓ, βίδϊ οιιηι

ϋδ *(ΐϋ3ΐΊΐ6Γ 3(1]ϋη8ΐΐηι•, ς«ί β" »1'» Ιηηιίηϊϊ οργΊ-

ν3ΐίοηβ εΐϋεεηΐ : ίΐ;ι Ιιυΐιικ νίΐ* §Γ3νίι>5 31) εο *ινιϊ

" ΕογΙλ. ιτ, 10.
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ΙΙΙαιη ΓΟείο ρο-οςίΐ, 1η οοδ (1βπν3ΐιιτ, ςιιί ρι-οχίιιιί Α της άπδ τοΰ κατωρθωκότος αυτήν έπ\ τους προσεγ-

ϊΐιηΐ. νοπιβ 081 βη'ιιη ίδ ΡιορΙιβΙιο δβπηο 1β : Οιιί

1 ΙΛ [II 3311610 ι•1 ίΐΙΙΙΟΓΠΐΙ Ι ΙίΟΠίίΠϋ ΟβΓΟβΐοίΙΙΙΟ ν61'Β3-

Ιιιγ, Ι.ι1βιιϊ υικιηια,υοιιΐφΐβ Πβΐ'ί. 8ίη αιιίοιη ιΐοοιι-

ηιοιιΐβ φιχήδ, φΐοηιηι ρποδίιΐίο ηοη ΙίεεΙ αΐι ορΓι-

ιηο εχειηρίο :ι1».'π:ιιο, Γαείΐϊβ Ιι;ο• «81 εχρίίοαιίο ;

ικιηι 8°ι Ιιοηιίιιίδ νϊΐ;ιιιι ροΓβρίείβ , <ρι;ι; ΐιι ιιιοιίϊο

ιΐιοΝίδ εΐ νϊΙ;β ειίΓδυ δίΐ, ιμκκίηιιυ υΐΓΪηαυβ 68130"

8:ιρί(ΐιιΐϊ;ΐ! 8ΐικΙίιιηι υΐϊΐβ άβ1ί£3ΐ, ιιΐ ηβα,υε α,υοιΐ ία

Ηΐοι-16 βδΐ 3εΐίοηίδ βχρβΓδ 61 οΐίοβυιη ίη ϋίικίίο βχ-

8(•(|ΐΐί•ηι1ί ιιιηιιι|;ιΐΛ ίη 86 ινείρί;ιΙ, ηβ(|ΙΙ6 ίη νίνεηϋί

βίαιη ρΐεηο βίαιίιι ίηοβιίαΐ, π,ιιοά 3 δχοιιίαηΐιιΐδ ευ-

ρ'ιαΊίαΙίΙπίδ 8°ιΙ αΠοηιΐδ, ίη α,ιιίΐιυδ οίΐηιΐβ νϊια <1ο-

ρ:(:Ικ:ιιιΙ;ιΙιιι•, ίη 1Γΐ8 ιιιίηαδ 3£31 ί|ΐιηιιι ιιιοιΊιιί ; α<1

νίιΐυΐίδ ίΐιιΐί'ΐιι οριτα, οχ ηιιίϋιΐδ ηιιί βαιιΐ κρίηΐυ

γίζον.ας διαδίδοται• αληθής γάρ ό προφητική λόγος,

τδν μετά οσίου και αθώου κα\ εκλεκτού διάγοντα,

τοιούτον γίνεσθαι. Εί δέ ζητεί; τά γνωρίσματα , δι*

ών οΰκ εστίν άμαρτείν τοΰ άγαθοϋ υποδείγματος,

εύκολος ή υπογραφή. Έάν Γδης βίον ανδρός έν μέσφ

θανάτου χα\ ζωής έστώτα το εκατέρωθεν χρήσιμον

εις φιλοσοφίαν αίρούμενον , ούτε τδ άπρακτον τοΰ

θανάτου καταδεχόμενον έν τή περί τάς έντολάς προ

θυμία, ούτε δλω τω ποδ\ έπΛ της ζωής βεβηκότα όιά

τήν των κοσμικών επιθυμιών άλλοτρίωσιν, εν οΐς μεν

σαρκός ζωή δοκιμάζεται , τών νεκρών άπρακτίτερον

μένοντα , προς δε τά τής αρετής έργα, δι' ών βί τψ

πνεύματι ζώντες έπιγινώσκονται , αληθώς ίμψυχον

και ένεργδν κα\ Ισχύοντα, προς τούτον βλέπε τον κα-

Γοινοιιΐοί 3<;ηθδοαηΐυι•, υογο αηίηιαίυιη βί βΓΓιεα- νόνα τοΰ. βίου• οδτος έστω σοι σκοπός της θείας

(•<ίιι οι ναΐειιίοιη 8β ρι-χΐιεβΐ : Ιιυηο 8»ηβ νίηιηι ηι;ι:

νίΙ;ο αηιυββίηι ίηΙηβΓβ : Ιιϊο Ιί1)ί ιϋ\ ίικι: νίΐχ βοοριιβ

δίΐ ρΓοροδίΙυβ, ιιΐ βΐιΐιβπιοίοπίιιΐδ , φι;<; δβιηρβι•

ηρρατοηΐ δίβΐΐίβ: 1ιυ]υ5 61 δβηοοίυίοιη οι 3(1οΙεδθοη-

Ιίβιη ίηιίΐαΓβ , νβΐ ροΐίιΐδ 1ιιι]ιΐί ίη βιΐοΐβδοοηΐίβ δβ-

ηεοΐυίβηι, εοηΐι-αςιΐϋ ίη (ΙεοιίΓβη χίαΐβ ίΙΙίιΐδ 3<1οΙβ-

βεβηΐίαηι ίιηίΐιιπ άβΐιεδ ; ηβα,ηβ οηίιη 6]οδ ηηίιηϊ

ν'ιιΐιιΐι'ΐιι ΐ'ΐιΐ'3ΐιιιΐ(|ΐΐ6 ί|]£ ι 3ν6δθβιιΙβ ]αιη ΟΐΙαΙβ Ιβιη-

ρυ8 Γ68ΐίηχίΙ, ιιβα,υβ Ιιυ]υ8 αιΐοΐβδοοιιΐία ίη ίίδ ι-ουιΐδ

:ιι:ΐιιο3;ι ΓιιίΙ, ίη α,ιιίΐηΐδ 3άοΙοβ06ΐιΐί3, ηυία νιτδ.ΊΐιΐΓ,

εοςηοδείΙιΐΓ ; 86(1 ίη ιιΐι 3(μιβ ίΙΙίιΐδ αΗ3ΐβ <]ΐια;•Ιαηι

ίιιίΐ εοιιΐΐ'»Γί.ιΐ'ΐιιη τοί'υιη Ιβηιρεί'αΙίο, νοί ροΐίιι»

ζωής , καθάπερ τοις κυβερνήταις οι άειφανεϊς τών

αστέρων , μίμησαι τούτου κα\ πολιάν , κα\ νεότητα •

μάλλον δέ μίμησαι αύτοϋ τδ έν μειρακίω γήρας , καΐ

τήν έν τώ γήρα νεότητα ■ ο&τε γάρ τδ (ίωμαλέον αυ

τού τής ψυχής δραστήριον ήδη πρδς γήρας έπικλι-

θείσης τής ηλικίας ό χρόνος ήμαύρωσεν , οδτε ή νεό-

της ενεργής ήν έν οΤς νεότης ενεργής γνωρίζεται •

άλλα τις ήν μίξις θαυμαστή τών εναντίων έν έκατέρι

ηλικία , μάλλον ύπαλλαγή τών ιδιωμάτων. Έν γήρα:

μεν τής δυνάμεως πρδς τδ άγαθδν νεαζούσης , έν

μειρακίω δέ τής νεότητος πρδς τδ κακδν άπραχτού-

σης. Εί δέ κα\ τους ϊρωτας τής ηλικίας εκείνης ανα

ζητήσεις, μίμησαι τδ σφοδρδν καΐ διάπυρον τοΰ θείοο;ι!ί.ρι;ι ρι ορπι-ΐ;ιΐιιιιι ροπιιιιΐιιΐίο, υΐροΐβ ευιη »(1 1)0-

ηιιηι η-ιΊκΙιιπι αεΐ3 *131β νίδ εί ΐ)31υΓ3 ίη βο]ιινβ• Γ τής σοφίας έρωτος, φ έχ νηπίας συνηυξήΟη, κα\

ηίΙίΐβΓ ροδδβΐ, Οοι-βδεοπΙε νβΓΟ 3ί1αΐβ 3(1 ρΓ.ιναδ μίχ&' ϊήρως διήρκεσεν. Εί δέ αδυνατείς πρδς αύτδν

ίΐεΐίοιιεβ ηιίιιίιιιβ ναΙβΓβΙ. 8ίη βιιίοιυ ΐΙΙίυδ ΰοΐιιΐίβ όρ£ν , καθάπερ πρδς τδν ήλιον οΐ τους οφθαλμούς

θηΐΟΙ'69 ίηΥ63ΐί£38, 1(1 ΥΟΐίΐΙΙ Ιίυί ρΓ0ρ0Ι133 8111)111111111

ίΐίαιιι 61 ΓοΓνεηΙβιιι (Ιίνίηιιιυ βηρίβηΐί& αηιοπ'ΐιι, ευί

αΙ> ίηΓνιιΙίβ 3ΐ1ϋίοΙιΐ3 υδίρΐβ 3(1 δοηοείιιίβηι ροηηβιι-

8ίΙ. ΛΙ 5Ϊ 3(1 Ιιυηο ηιίηίιηο εοιιΙυβΓΪ ροΐ65, ηιΐ3ΐθ3

ϋ (|ΐιί ίηΙίΐΊΐιίοΐ'6 5υιιΙ οευίοπιιιι οΐιΐιιΐιι 3(1 33]ΐίείοιι-

ϋιιιη ϊοΐβιιι, ίη δαηείοιυιη ίΙΙοΓυιη Ιιοηιίηιιιη ίηΐυοΓΟ

ΐ'.ιοΐιΐίΐι, α,ιιί 31) οα ΊιΐδΙίΙιιΙιΐδ 681, αΐηυο ϊ1Ιθ8 ίιιιίΐ3Γ6,

ςυΐ \ίΐ3ε βρΙεηιΙΟΓβ ίΙΙυδίΓββ δίιΐβΐιΙβΓϋΐη «Ιαίιιιη

Ιιοηιίηίϋυδ αϋ ϊιηίίαπάυιη ρΓοροδίΐί 8ΐιηΙ. ΗυηονίΙχ

ηοδίΐ'χ δοοριιηι ρΓοροδυϊΙ ϋοηδ. Μαΐΐί ίιι Ιιίδ ;η!υ-

1β8061ΐΐ6δ ίη Μΐηρϋεί 1(Μ1ΐρι;ΐ•3ΙΐΙί3 εθΙΙ80Ι11Ι6ΓΙΙΜ(,

ηιΐίοηοηυε ειιιη δβιιεείυΐβιιι ρΓΧΓίριιοΓίηΐ, ει ιηο-

έμπαθέστεροι • σδ δέ άπόβλεψον εις τδν ύπ' αύτφ

τεταγμένον τών αγίων χορδν, τους πρδς μίμησιν τών

καθ' ήλικίαν γενομένων τω βίφ λάμποντας. Τούτον

τέΟεικε σκοπδν ό θεδς τη ημετέρα ζω|). Έν

οΤς πολλοί ταϊς ήλικίαις νεάζοντες , έν τώ καθαρώ

τής σωφροσύνης έπολιώθησαν, φθάσαντες τώ λογισμψ

τδ γήρας , καΐ τφ τρόπω παρελθόντες τδν χρόνον •

οι τδν τής σοφίας έρωτα μόνον έγνώρισαν , οϋχ οτι

φύσεως έτέρως είχον (έν ά-ασι γάρ ή σαρξ επιθυ

μεί κατά τοΰ πνεύματος ), άλλ' επειδή καλώς ήκουσαν

τοΰ είπόντος, δτι ή σωφροσύνη ξύλον εστί ζωής πάσι

τοις άντεχομένοις αυτής ■ έπ'ι τούτου τού ξύλου τδν

Γίυιΐδ ΙοπιροΓίδ (.ΊΐΓ5ΐιιιι ΒΐιΙονβΓίβπιιΙ, Ιιί ΒοΙιπιι 83- ϋ τής ζωής κλύδωνα ώσπερ έπ\ σχεδίας τινδς οιαπλεύ-

ρίβΙΙΙΪΧ 31110Γ6Ι1) ΟΟ^ΠΟνΟΠΙΠί ! 11011 (|1Ι0ιΙ Ι131ΙΙΓ3

ΐΐίδδϊΐηίΐβδ 6886111 ( III 0Ι11ΙΗ0Ι18 6111111 63Γ0 3ΐ1Υ0Γ31Ι$

δρίΓΪΙυιιι οοηουρίδοίΐ "), δοιΐ ςυοηί3ΐη Γεείη οιιιιι

ΛΐιιΙίοΓυηΙ, <|ΐιί τοείβ άΊχίΙ , νίΐ;ι•, Ιϊςηιιιη ςυο(1«1αιιι

ΐ6ΐιιρβΓ3ηΙί3ΐη 6886 ϋδ ηιΓι ίη ίΙΙίιΐδ 8ΐιΐ(1ίιιιη ίιι-

ουηιυυιιΐ: Ιιοο Ιί^ηο, ςπαδί ικινί αΐίηιο, ϋϋ ΙΙιι-

(Ίιιοδίιηι 3(Ιο1ο3θ6ΐιΐία: ηιατβ ρΓχίβΓνβοΙί, 3ΐΙ ροΠυιη

ιϋνίιιαβ νυ1υη(31ί$ ηρριιΙβΓυηΙ : ρηκμιε αιιϊιηο ΐτηη-

(]υΊΙΙο δΐιηΐ , υΐίοδο αΙ(]ΐιβ ,ι'.ι οιιιηίϋιΐδ Πυοίίΐιιιβ

ΓβιηοΙο, 1ι:\((ΐιΐ6 Γείίεϊ ιιηνϊ^αΐΊοιιο ίΙΙί 1ΐ63(ίδδίιιιί

«ριίιΐΐ'ΐπ, ιριηιι'κιιιι οιιιη ίη ορίίηι» βρε, ηιιαίί ίη

Ιυΐίδδίιιιο πΐίιριο ρυιΐϋ, βιιείιοιίδ ]:ιεΐίδ ιό$ $υαδ

σαντες, εις τδν λιμένα τού θελήματος τοΰ θεού καθ-

ωρμίσθησαν. Κα\ νΰν έν ευδία χα\ γαλήνη τήν ψυ-

χήν άχύμαντον ϊχουσι, μακαριστοί τής εΰπλοΐας ■ οι

τδ καθ' έαυτοϋς έπ\ τής αγαθής ελπίδος , ώσπερ έπί

τίνος ασφαλούς άγκυρας βεδαιωσάμενοι , πό^όω τών

κυμάτων τής ταραχής άτρεμοΰντες, καθάπερ πυρ

σούς τινας άπδ υψηλής φρυκτωρίας , τήν τών ίδίιυν

βίων λαμπρότητα τοις έπομένοις προέθηχαν. Ούκούν

Ιχομεν πρδς δν αποβλέποντες ασφαλώς τδν κλύδωνα

τών πειρασμών διαφυγείν. Τ£ μοι πολυπραγμονείς εΓ

τίνες τών ταύτα διανοηθέντων ήττήθησαν, κα\ διά

τούτο άπογινώσκεις ώς αμήχανου τού πράγματος ;

«•Ρ«1. χνιι. 20. Οϋ'.αΙ. ν, 17.
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Πρδί τδν κατωρθωκότα βλέπε, και θαρρών κατατόλ- Α. οοηβΐϊΐαβπηι, ηΐοΐΐΐηί Ωιιείιιιιιη ρει-Ιιιι•1)31ίοηο Ιοη^β

μησον της αγαθής ναυτιλίας τή έπιπνοία τοΰ άγιου

Πνεύματος , ύπδ κυβερνήτη τώ Χριστώ έν τω πηδα-

λίω της ευφροσύνης ευθυνόμενος. Ουδέ γαρ οί κατά-

βαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίοις, χα\ ποιοΰντες έρ-

γασίαν έν ΰδασι πολλοίς, τδ συμβάν τιν. ναυάγιον

κώλυμα τών ελπίδων πεποίηνται ■ άλλα τήν άγαθήν

ελπίδα εαυτών προβαλλόμενοι, έπ\ τδ πέρας τοΰ κατ

ορθώματος σπεύδουσιν. ΤΗ ούχ\ πάντων άτοπώτατον

αν είη, τδ μέν σφαλήναί τίνα έν τψ ήκριβωμένψ πο-

νηρδν τίθεσθαι, δλον δέ τδν βίον χαταγηρώντας έν

σφάλμασιν άμεινον* ήγεϊαθαι βουλεύεσθαι ; Εί γάρ

δεινόν έστιν άπαξ προσεγγίσαι τί| αμαρτία , κα\ διά

τοΰτο ασφαλές είναι νομίζεις τδ μηδέ έγχειρεϊν τώ

Οψηλοτέρψ σκοπψ ■ πόσψ χαλεπώτερόν έστιν έπιτή-

ροδίΐϊ δεουΓΟ α,υίοδευηΐ , βιιχφΐβ νίΐ;υ Ιαπιεη 86•

φιειιΐίυυδ 1:ιιιΐ|ΐι:ιιιι 3ΐίςιΐ38 ΟΟβΙεβΓίδ 8|ιΙθ1>ΐ1θΓΪ8

Π;ιηιιιι»δ ρι-οΐεηαΊιιιΙ. Ι^ϊΙιιγ Ιιβυεπιυδ, α,οο ηο» ουηι

ι•8δρε\επηιιΐ8, ΙοηΙαίϊοηιιηι ΠαοΙυαΙίοηββ ΙιιΙο ρεί1-

ΐΓ3ΐΐδΊϋΐιηιΐ8. Οϋϊιΐ ευποδβ 3 ηιβ φΐχήβ, αη ϋ, <|ΐιί

1)330 ϊρ83 αηίιηαϋνβΠβΓυηΙ, αΐίηυαηιΐο βαρβΓβΐί βϊηΐΤ

ίίςυβ ρΐΌρΙβΓβ» (ΙβδρΒΓβδ, Ο,υβδϊ Γ68 1ΐ330 (ΓηΤιοίΙίβ

δϊΐ ? ΟοηΐπβΓβ ηιΐ βυιη ςυί ρεΓίεείϋδ βδΐ , ΓοΠίφίο

30 ΓιϋεηΙί αηϊιιιο Ιε ορίίηΐίβ Ιιυ'ιο η3νί<;3ΐίοηί, %η-

1)ΡΓη3ΐθΓβ€1ΐΓΪ8ΐο, δρίπΐϋδ δαηαΐϊ αΟΙαΙυ, Ιειηρε-

ηηΐίχφΐβ ηβνίβίο νβοΐυδ εοιηιηίΙΙε. Νοφίε βιιίιη

ςιιί ιη»Γβ ηανΊ^αηΐ, ηιοΓεβΙϋΓβπίφΐβ πιβπ βχβΓΟβηΙ,

ηί 31) ίιΐδΐίΐυΐο βρει εητδα ϋεδίδΐιιιΚ, η3υΓΓ3£*ιο άβ-

Ιβιτίΐί, ηποιΐ φΐίδρίίΐη ΓβοβΓΪΙ : δε(1 1)θηα βπα δρο

δευμα βίου τήν άμαρτίαν ποιήσασθαι , κα\ διά τοΰτο * ίρ5ί βχοϊΐαΐϊ 3(1 ρβιΊβοΙΐ ηιιιηεπδ Γιηεηι ΓεβΙίηβηΙ

άμέτοχον καθόλου της καθαρωτέρας διαμεΐναι ζωής ;

Πώς άκούης τοΰ εσταυρωμένου, ο ζών, τοΰ αποθανόν

τος τή αμαρτία , δ κατ' αυτήν ύγιαίνων , τοΰ κε-

λεύοντος την άκολούθησιν δπίσω αύτοΰ , ώσΓχρ τι

τρόπαιον κατά τοΰ Αντικειμένου τδν σταυρδν ΙτΛ

τοΰ σώματος φέροντος, 6 μη σταυ ρου μένος τώ κο

σμώ , κα\ τήν νέκρωσιν της σαρκδς μη δεχόμενος ;

Πώς πείθη τψ παρακαλοΰντί σε Παύλψ, παραστή*

σαι τδ σώμα σου θυσίαν ζώσαν, άγίαν, εύάρεστον τψ

θεψ, δ συσχηματιζόμενος τώ αίώνι τούτω, κα\ μη

μεταμορφούμενος τί) άνακαινώσει τοΰ νοός σου, μηδέ

περίπατων έν τί) καινότητι της ζωής ταύτης , άλλ'

έτι την άκολουθίαν της τοΰ παλαιού άνθρωπου ζωής

Αηηοη ηΐ3χίηιε οιηηΊυπι 308ηι•(1ιιιη εββεΐ, φΐί ίη

βιτοΓεηι ϊηοΉΙαΙ ίη οχφΐίδίΙίδδίπΐ3 νίνεηύ'ι Γβΐϊοηβ

ίιιιρίΌΐιιιηι εοηι ριιΟΓβ, ηυΐ νεΓΟ ίη οηιηί νϊΐα Ιη

νίΐϋδ οοηδεηεβοίι, ορίηβπ ευηι ηιεί'ΐϋϊ εοιΐδΐι1βΓβ?

8ί εηίηι ^Γβνε εδί δειιιοί ρεοε8ΐυηι ηύηιΐιίεΓε, ργο-

ρΐβΓεβφιβ Ιιιΐ'ΐδδ'ιηιυπι εβδε δίβίαίδ, ειιί>1ϊιηϊιιβ βΚ-

φΐοίΐ ίηδίίΐυΐιιιη ηοη β^Γειϋ : φιβηΐο ρβ]ΐ43

εβί, δί ςυίδ νίι* δΐυύϊυηι ίη ρεεεαίο 3ύΙιίϋθ3ΐ,

εβηκιιιβ οί) εαιίδαηι ρυήοκηι νϊιβιιι οηιηί ηο ηοη

εχρεπ3ΐυτ? Οαοηιοϋο ςιιί νίνίΐ, επιείΓιχιπη, ςηί

ρεεο3ΐο νε^εΐυδ εβί, ρεοεϊΐο ηιοΓίιιυιη βυύ'ιεί ρηε-

είρίεηΐεπι υΐ ίρδίιιη δεα,υβίιΐΓ, ΟΓαεοιη νείιιΐ ΙιοίΐίΙο

Ιι•ορ«ηηι οοΓροίε ΓβΓεηΐεηι, ίδ (]ϋί ηείΐΗβ ηιυη(Ιο

περιέ-ων ', Πώς ίερατεύεις Θεώ , καίτοι είς αύτδ ^ οηιείΐίχαδ , ηβ<]ΐ?ε οβΓηειη ηιθΓΐΊ1ίθ3Γθ άίδηβΗΐδ

τοΰτο χρισθε\ς , είς τδ προσφέρειν δώρον τώ θεψ ,

δώρον δέ ούκ άλλότριόν τι πάντως, ουδέ ύποβολι-

μαϊον έκ τών έξωθεν σοι παρεπομένων, άλλα τδ αλη

θώς σδν, δπερ έστ\ν ό έσω άνθρωπος , τέλειος τε κα\

άμωμος είναι όφείλων, κατά τδν περί τοΰ άμνοΰ νό-

μον , πάσης χηλίδος τε καΙ λώβης άπηλλαγμένον ;

Πώς ουν ταΰτα προσοίσεις Θεώ , δ μή άκούων τοΰ

χωλύεσθαι ίεράσθαι τδν άναγνον ; Εϊ δέ και τδν θεδν

έπιφανήναί σοι ποθείς, τί ούκ άκούεις τοΰ Μωσέως,

καθαρεύειν άπδ γάμου τψ λαψ παραγγέλλοντος , ίνα

χωρήσωσι τοΰ Θεοΰ την έμφάνειαν ; Εί δέ μικρά σοι

ταΰτα δοκεΐ, τδ συσταυρωθήναι Χριστψ , το παρα-

στήσαι έαυτδν θυσίαν θεψ , τδ Ιερέα γενέσθαι τοΰ

θεοΰ τοΰ υψίστου , τδ της μεγάλης τοΰ θεοΰ έπι

εδί ? βιιοιηοάο ΡβυΙο, ηυί Ιε Ιιίδ \8Γΐ»ίδ 3οΊιογ13-

Ιιιγ " : € ΕχΙιΊοβ οοΓριΐδ Ιυιιιη ΙιοδΓιαιη ν'ινεηίειη,

ββηοΐαηι, ϋεο ρΐ3οεηΙεηι , > ΟϋΙεηιρεΓβδ, ςηί 1ιμ]ο8

δαϊοιιΐί ΙιαυίΙϋΐιι ίηίυίδ ; α,υί ηεο,υβ ηιεηϋδ Ιιι* γ«-

ηον3ΐίοηο ϊιηηιυΐβΐϋδ, ηε<ιαο ηον»ιη 1ιπ]ιΐ8 νίΐ»

νίβπι ίηδπεδδϋδ νοΐεπδ Ιιοηιίη'ΐδ νίΐΜ ίηβΐ'ιΐυΐυιη

ρεΓ86(|ΐιειίδ ? Οιιοηιοιίο Οεί δβοεηίοΐ'ιο Γοη^εΓίδ ,

ηυί 3ύ Ιιοε ίρδίιηι, αϊ ηηιηυβ οϋοιτοδ, υηείιΐδ εδ ?

Μιιηιΐδ δ3ΐΐ8 ηοη οιηηίηο Βΐίεηαπι, ηεηιιβ δίφροβί"

Ιυηι εχ ϋδ, ηϋ* Ιίυί εχΐΓίηβεοϋδ ενεηίυηΐ, δβ(1 τε-

νβΓ3 Ιϋϋηι, (ΐηοά εδί Ιιοιηο Ιηυβ ΊηΙοποΓ, ηυί Ιβη-

ςιιαιη 3{;ηϋδ ϊηηοοεηδ, εΙ.ρεΓΓεοΐιΐδ εβδβ (ΙεϋεΙ, β!)

οιηηίςϋβ πΐ3θυΐ3 30 δΟΓύίϋϋδ ΓειηοΙιΐδ. Οιιοιηοίο

Ιιεο ίρ83 ϋεο Ο06Γ68, ςυί Ιββί ηοη οΙιΙοηιροΓ.ιβ

φανείας άξιωθήνας ■ τί σοι τούτων έΛινοήσωμεν ύψη- Ο ρΓοηίΙιεηΙί, ηβ 830Γ3 ίηιριιπίδ Γ30Ϊ31 ? Αο δ'ι ϋευηι

λότερον, εΓπερ σει μικρά καΙ τά άπδ τούτων δόξει ;

Έκ μέν γάρ τοΰ συσταυρωθήναι , καΙ συζήσαι , κα\

(Γϋνδοξασθήναι , κα\ συμδασιλεΰσαι προσγίνεται • έκ

δέ τοΰ έαυτδν παραστήσαι τώ θεώ , άπδ της ανθρω

πινής φύσεως κα\ αξίας , είς την άγγελικήν έστι με-

τατάξασθαι. Ούτω γάρ φησ; κα\ ό Δανιήλ , δτι « Χ£-

λιαι χιλιάδες παρειστήκεισαν αύτψ. > Ό δέ της αλη

θινής ϊερωσύνης λαβόμενος, καΙ τψ μεγάλο) άρχιε-

ρεΐ έαυτδν συντάξας , μένει πάντως καΙ αϋτδς ίερεϋς

είς τδν αιώνα, ούκέτι θανάτψ παραμένειν εις τδ δι

ηνεκές κωλυόμενος, ΐοΰ δέ τδν θεδν ειπείν καταξιω-

Οήναι ίδεΐν , ούκ άλλος τις Ι ττιν 4 καρπός , ή αύτδ

ιίυί 3ρρ»Γ8Γβ εχρεΓίδ, ςυίά οβϋδκ εδί, ο»γ Μονδειιι

ηοη 3»(1ί3δ, ηυί ροραίο οάίοίΐ, ϋΐ 3 ηιιρίϋδ ριιηιβ

8ΪΙ, ηηο ϋβϊ Ββρεείηιη οοηιρΓοΙιεηάβΐ ? δίη εχί^ιι»

Ιΐ3;ε Ιί1)ϊ νίάεηίαΓ, οηηι ΟΙΐΓίδίο β'ιηιαΐ οΐϋοίΠχιιηι

0886, δβ ίρδυηι ηοδίίβιη Ώοο εχΙιίηβΓβ, δβεεηίοΐεηι

βεπ ΛΙιϊδ&ϊπιί, ηΐΒβίιοίΐαε ϊΙΙο ϋεί βρΙοηϋοΓε άί-

βηυπι Ιΐ3ΐ)επ : ςηχ αΙΐίοΓα ηοδ Ιίΐιί εοιηηιεηΐΛΐιΊηιηΓ,

δί ςυ36 εχ ϋδ οοηδείΐιιαηΐυι•, Ιενί» εΐίβηι ριιΐ3ΐ>ίδ?

Εχ εο εηίιη ηυοο" είιηιιΐ οιηοϋίδΛΓΟ, ιιηβ οΐίαπι ν'ι-

νοΓβ 30 βΙΟΓΪα Πογ6Γ6 ει π^πηγο 30(ΐηίπΐιΐΓ ; ει

οο 3ϋ1ειη, φίοιΐ δείρδίιιιι 1)εο ςυίβ εχΐιίΐιυ'ιΐ, »Ι)

Ιιιιιηβιυ ηιιΐιιια (1ί8ηίΙαΐο<ιαε ΠοεΙ Ίη 3ΐΐ£ε1ίεαηι

" Κεηι. χιι, Ι.
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οοϋΐιηυΐαη. 11α οη'ιιιι Οαιιϊεΐ : < ΜίΙΓιοδ •' ιιιΊΙΙο αβίϊ- Α. τοϋτο τδ καταξιωθήναι τ&ν θεδν Ιδεϊν. Πάσης γάρ

Ιει ιπιΐ ει. ι 0 1 1 ϊ ηιιΐκιιι 08ΐ 3ΐ> 60 3εεερΙιΐδ, ηιιί νβτυιη

»;ιεηΙίείιιιιι εδί, δΐιηιηιοφίο ίβερηίοΐιιηι ρπηοίρϊ μ;

ϊρβιιπ) οοιίίΐίΐιιίι, ιηαηοΐ οιηηίηο εΐ ϊρββ 83οοπΙοδ

ϊη ιιΊιί-ιιιιιιι, ιιι•(: Ά πιοιΊβ ίη δεηιρίΙεΓηιιηι ροΓπια-

πογ6 ρΓθ1ιί1)θΐυΓ. ΙΙΙίιΐδ υογο, ηιιί άΊξΐιυιυ 8β Ι.)ιμιιιι

\ΐ(Ι(Ί ι- ρυΐανίΐ, ιιοιι ηΙίΐ|ΐιϊ8 βΐίιΐδ (ϊιιοΐυδ εδί, ηυαια

Ιιοο ί|ΐ5ΐιιιι. πβιιιρβ ςιιοιΐ ΙΧίπιι ν'κΙοΓε (1ί§ιπΐ8 Ιια-

1)11(18 £81. ΟΠΒΙΐίδ επίΐΙΙ βρΠΙ 8111111113, 01111118 (ΊΙ|ιΊ<Ιί •

131Ϊ8 ρβΓΓβοΙίο, οιιιηϊδ βΐ ηοηεΠοεηιί», ε( ρΐΌηιϊδδΐ

(Γινίη'ι, ει ίηεΟβϋίΓιιιιη Ιιυηοππιι, φιχ ηβφιε βεηδίι,

ηεςυε εοςηίΐίηηε ροπ:ίρί ρο88β οτοιΓιία $υηΙ, Γιηίδ

Ιπι (•8ΐ ;ιΐΐ|ΐιο εβρυΐ. ΙΙοεΜονδεδ εχρεΓινίΐ, Ιιοο ιιπιΐιί

ρι-ορηείχ, Ιιοο ει Γε§68 νίάει-ε ευρ'ιεηιηΐ : δυΐϊ

νβΓΟ Ιιί ιΙΊ^ιιί ρυίαιιΐυτ, ςιιΐ εοπίε ριιπ, <|ΐιί ου

ελπίδος ή κορυφή , και πάσης επιθυμίας , ευλογίας

τε θεού , επαγγελίας πάσης , κα\ των αργήτων αγα

θών, των υπέρ αϊσθησίν τε και γνώσιν πεπιστευ μέ

νων , τδ πέρας κα\ τδ κεφάλαιον τοϋτ<5 έστιν , 8 κα\

δ Μωσης ίδεϊν έπεπόθησε , κα\ πολ).ο\ προφήται καΐ

βασιλείς έπεθύμησαν άξιούνται δέ μόνοι οί καθαροί

τη° καρδία, οί διά τοϋτο δντως μακάριοι κα\ δντες καΐ

ονομαζόμενοι, ότι αύτο'ι τδν θεδν δψονται • ών ένεκα

κα\ σέ βουλόμεθα γενέσθαι συσταυρωθέντα Χριστώ,

παραστάντα τώ θεώ άγνδν ιερέα , κα\ καθαρδν θΰμα

γενόμενον, έν πάστ; καθαρδτητι διά τής άγνείας έαυ-

τδν έτοιμάσαντα τ^ τοϋ θεοϋ παρουσία• ίνα κα\ αύ-

τδς ίδης τδν θεδν έν καθαροί τή καρδία, κατά τήν

έπαγγελίαν τοΰ θεού κα\ Σωτήρος ημών Ίησοϋ

1ιο(• ίρβιιηι 1ιι::ιΐί βυηΐ οι Ικιοοηΐιιι•, «ιιιοιιίηιιι ίρδϊ Β Χρίστου , δι ή δόξα είς τους αιώνας τών αιώνων.

Οι-ΐ] ιιι νίιΙιΊχιιιΙ " ; βχ ο,υίΐκΐδ (β ιιιππιι ϋοπ νοίιι - Αμήν.

ιιιυδ, (|ΐιϊ ειιπι ΟΙιπδΙο ιπι. ι επιείΓιχιΐδ, Ιε ρυπιιιι δαοοπίοΐβιη 1)εο ε\ΙΓιΙ)638 : ηιιϊνβ οπιηί ριιτα ΐηΐβ-

ι;πΐ3ΐι: 83εηΙίείυηι ριιππιι Γαείυδ εβδίίΐηΓίδ, ϊρ&Ίιΐδ μπεδίιΓιο Ιο ηιΐ αϋνίΜΐΐιιιη ϋοιιιϊηί ριιΐ'εβ, ιιί Ιπ » ι < ι ο -

0,116 ρΐΙΙΌ Ι 01 ΐΐιϊ 1)011111 38ρίεί38, (II ρΓΟΙΙΐίδδίο 11θΙ)Ϊ8 Γ«εΐ3 081 3 ΟβΟ δεΓΥΛίοΓΟφίΟ ΠΟδίΓΟ ίοδίΐ ΟηΠδΙΟ,

ι ιιιιΐ (|ΐιο βΙοΓΪα οηιηίροΐεηΐΊ ϋεο, υηα ευηι δρ'ιπίιι 83ηεΙο ϊη βεηιρΊΐεπι.-ι 832ειιΐ3. Αηιειι.

" Οαηϊοΐ. τη, 10. " ΜηΙΙο. ν, 8.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΡΑΔΥΝΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ.

Ε^δϋΕΜ 8. ΟΚΕΟΟΒΙΙ

ΑϋΥΕΚδϋδ ΕΟδ ΟϋΙ ϋΙΓΓΕΒϋΝΤ ΒΑΡΤΙδΜϋΜ ΟΒΑΤΙΟ.

Οεηΐίαηο ΙΙοτνείο ίηίετρηίβ.

Ηιι]ιΐ8 ηηιηιΐί Γβ^εί, ευηι Ιορβί βοπρβεπηΐ, φιχ Ο

Ιιοπιίηιιπι \Άχ εβΓίαπι Γβ^ιιίαιη εοηδίίΐιιιιηΐ, 63$

(Γ3(1θΐΐ68 1113^ί8ΐΓ3ΐϊ1)1Ι8, ρι'Γ ΪΙΙΟδ 633 ]ΐΐ1)0ΙΙΙ ρΐΐ-

Ιιϋ<;ΐΓί (ΜνΊΙ,ιιΐδ, ιιί (]ΐι;6 ]ιΐ883 ΓυεηιιΙ, βίε ββΓνβηΙιΐΓ

ϊηνίοΐ.τΐη. ΠειΙίΐ :πιΐειη πκίβηιιβ ((ΐιοςιιε Οοιιβ Ιε^εβ

Εεεΐ6Μ3Γυιη <1ικί1)ΐΐ8 , ςυ33 8ίη^υΙΪ8 αηηίϊ εοΓΐΪ8

ΐεηιροΓΪουβ ρΓοΓεΓβηίοδ, νοΜβ 1ε§ϊπιιΐ8 , εΐ ςυαι

80Γίρΐ3 ευηι ]ιι!)ειιιυ$ ββΓτβΓβ ρΓΟ νίπουβ. Εεεβ

6Γ£Ι) 1)011118 υιιΊνΐΊ'δοΐΊΐιιι ιϋδροιίδηΙΟΓ, <|ΙΙ1 31111(18

'π;νο(•3ΐ εΐ ΙεηιροΓίιηι ριιυοπκα ηηιΐιϊΐιιιιι , (Ιίοηι

;ΐ(1(Ι:ι\ίι 83ΐιιΐ3Γεπι ι|ιιο δοΐειιιηβ νοεατε ΙιοβρίΙεβ αά

3(Ι(ΐρΐίοιΐ!•ιιι ίη ηΐίοδ, ι•^(Ί108 3(1 ζΓΛΪι.ν ρ;ιι Ι ΙΙ'ί ρ;ι-

Ιίοηειη, 3<Ιρεεε3ΐοπιηι εηιιιηοΐβΐϊοηεπι εο8 ηιιί δΐιιιΐ

ίικριίικιΐί 8θκ1ίΙ)ΐΐ8 ρεεεβΙΟΓυπι. Ει Ικεε εδί νείυδ

ϊ!ΐ3 ρι-χ(1ίθ3ΐϊο, ηιι.ε Γιιίΐ ρπιιΐο :ιιιΐθί|ΐι;ιιιι αρρ3Γβ-

τεί 8ι:Γν•3ΐθΓ : ι Υοχ ε1;ιπΐ3ηΙΪ3 ϊη ϋεεοΓίο : Ρ3Γ3ΐο ρ

νΐ3ΐη Οοιιιίηί, ιοεΐ35 Πιοίΐε 8θΐιίΐ3$ ε]ιι$ ". ιΟιιοι! 8Ϊ

Οί της οικουμένης ταύτης βασιλείς, ήνίκα αν νδμους

συγγράψωσι τους τών ανθρώπων βίους καλώς κα

νονίζοντας , τοις άρχουσιν αύτοϋς έγχειρίζοντες, δι'

εκείνων κελεϋουσι τοις ύπηκόΌις δημοσιεϋεσθαι , Ιν*

οϋτως απαράβατα τά προστεταγμένα φυλάττοιτο.

"Εδωκε δέ δ μέγας θεδς νδμους τοίς τών Εκκλη

σιών ήγεμδσιν , ους καθ' ϊκαστον ένιαυτδν έν τοις

καθήκουσι χρδνοις προφέροντες , ύπαναγινώσκομεν

ύμϊν, και τηρεϊν είς δύναμιν τά γεγραμμένα κελεΰο-

μεν. Ίδοϋ τοίνυν δ τών δλων άγαθδς οίκονδμος , ό

τους ένιαυτοϋς άνακυκλών κα\ κυβερνών την τών

χρόνων περίοδον, ήγαγεν ήμέραν σωτήριον, καθ' ήν

σύνηθες ήμϊνκαλεΐν είς υίοθεσίαν τους ξένους, είς χά

ριτος μετουσίαν τους πενομένους, είς κάθαρσιν αμαρ

τιών τους εκτυπωμένους τοις πλημμελήμασι. Και

τοϋτό έστι τδ άρχαϊον εκείνο κήρυγμα, τδ προλαβδν

δλίγον τοϋ Σωτήρος τήν έπιφάνειιν « Φωνή βοώντος

" Ιϊ3. χι, 5; ΜαΙΙΙι. ιιί, 5. ; ΜαΓε. ι, 3. ; Ιθ3ΐι. ι, Ϊ5.
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έν τή έρήμω• Ετοιμάσατε τήν ύδον Κυρίου, εϋ- Λ ^ζ1* ηβ«ι δυπι ^3ηηρβ, ηοο ϋηνΉΙ : »1 8βΓ\ί Ηιιιιιϊ-

θείας ποεϊτε τάς τ(/ίβους αύτοΰ. ι Ε! δε μήτε Ιωάν

νης, μήτε Δαβίδ έγώ, άλλα ή ταπεινότης τοϋ ύπ-

ηρέτου μή βλαπτέτω τοΰ Δεσποτικοί νόμου τήν δύνα-

μιν. Οΰτε γάρ τους γραμματέας των νόμων αίδούμε-

νοι τοις διηγορευμένοις πειθόμεθα • άλλα δεδοικότες

τοϋ Νομοθέτου τήν έξουσίαν, ύποκύπτομεν τοις προσ-

τάγμασιν. ΤΗλθε χάρις βασιλική δυσ'ι τάγμασι Ολι-

βομένοις χαριζομένη τήν άνεσιν • τοις δεσμώταις λύ-

σιν, τοις όφειλέταις συγχώρησιν. Κα\ διά τοΰτο κάγώ

άμφοτέροις τοΐ; τάγμασιν , τά κατάλληλα ίατρ:ϊα

ανοίγω • γ.α\ μετά πολλής πεποιθήσεως ϋπισχνοΰμαι

τήν έκ της επιμελείας βοήθειαν.

"Ινα δέ μή νομίση τις πολυδάπανον τήν θεραπείαν,

αυτά προλέγω τά φάρμακα οίς έξιώμαι τους κάμνον

τας. Τοις μέν γάρ δι' ύδατος καΐ λουτρού έγγυώμαι

τήν ύγείαν, τών δέ δι' ολίγων δακρύων εξαλείφω τήν

νόσον. Απλή γάρ ή μεταχείρησις , κα\ Οεόπεμπτος

ή δωρεά, και μεγάλη αληθώς ή επιτυχία, χωρ'ις καύ

σεως ή τομής χρονιών άπαλλαγήναι τραυμάτων , ά

κακώς έπάθομεν έκ τών δηγμάτων τοΰ δφεως. "Ελ

θετε ουν , οι κεκακωμένοι , πρδς τήν εαυτών έπιμέ-

λειαν, καΐ μή όαθυμία δότε τ6 πράγμα. Νόσος γάρ

παλαιωΟεϊσα κα\ έγχρονίσασα , τέχνης θεραπείας γί

νεται κρείττων. Ο! πένητες καΐ ενδεείς, σπεύσατε

προς τήν διανομήν τών βασιλικών χαρισμάτων ■ τά

πρόβατα, πρδςτήν σφραγίδα χα\ τδ σημεΐον τοϋ σταυ

ρού τδ τών κακών άλεξητήριον. Δότε μοι τά ονόματα,

ίνα έγώ μέν αυτά ταίς αίσθηταΐς έγχαράξω βίβλοις,

ΙίΙαδ Ιεβϊ ϋίΐιηίιιίΐ'χ ιιοιι :ιΙ1Ίτ:ιΐ ιΐβΐιπιιρηίιιιΐ). Νοηπο

ιΊΐίη> Ιεςυηι ΒενίρΙΟΓεδ ΓβνειϊΙϊ, ριι-ειηιΐδ ΪΪ8 ηιιχ

:ιΙ) ίρ&ίΒ ]ιι1ιΐ'ΐιΐιιι• ; βοϋ ΙεβίδΙβίοι-ίδ Ιϊηιεηΐβδ ροΐβ-

δΐιιίβηι, ]ιι*Μ8 ηοδ δυΙ>ιιηΙΙϊιι>υδ. Υειι'ιΙ βπιΐίιι ιτ$;!δ,

ιΐιιουιΐδ βΩΙίειίδ 0Γ(1ιηίΙ)υ8 εοηεεΰεηβ Γβιηίδδίοηι'ΐη,

ιιεηιρβ νΐηειίβ 111)εΐ'3ΐίοηεπι, (ΙβΙΓιΙοηΐΗΐδ άεΐιίΐϊ ιο-

ηιίδδίοηειη. Ει Ίιΐοο ρ;;ο ςυοςιιε 3ΐη1)θ1>ιΐδ οπίίιιίΐιυβ

εοηνεη'ιβηίβηι βροπο ιηριΓιπιιιιπι ; βΐ ευηι ιι:,•ι^ηη

ίίιΐιιεϊα ροΐΐίορυΐ' φιοϋ εχ ιΙΊΓι^εηΓια ρι•οεε(1εΙ αυχί-

Ιίυιη.

Νι; (ρπί ηιιΐϋπι εχϊδίίηιεί, ιηεύίείηαιη εδδε ηιο^ηχ

ϊιηρεηδ», ρι-χάϊεο ϊρ$3 ηιειϋεβηιεηία, ςιι* δυιΚ

:ΐιϋιίΙιι•ικ1;ι ΐ3ΐ)0Γ3ΐιΓι1)ΐΐ8. Ν.πιι ΪΙΙίδ ψιίιίριη ρνοιιΓιΙΙο

δ.ιηίΐΒίεηι ροι- αηικιιη ει 1;ι\;κτιιιιι , Ιιοπιηι βυίειη

ρεΓ ρ'Λυε»8 Ιαοι•}ηιαδ ύείεο ιιιοιΊηιιιι. ΕδΙ εηίιη δ'ιιιι-

ρΐεχ αρρϋεαίίο, ει β Ι)οο ηιϊδβιιπι (Ιοηυηι, ει σΐί-

§ηιΐ8 Γβϊ8Γ8 ενεηΐιΐδ, ;ιΙ«ΐ|ΐιο ιι&ΐίυηρ. ει βεείίοηε η

(1ίιιΐυΐ'ηϊ<ί 1ίΙ>εΐ'ίΐΓΪ νιιΐηο,πΐηΐδ, ςυ* ρβϊβί δΐιηιυδ 3

ιηιΐΓϋΐι δΡίρβιιΙίδ. Υΐ'ΐιίΐΐ! ριρ>, ςιιί Ιΐΐϋΐίβ :ΐί1'(.Ί•Ιί

ε3ΐί$, ;κ1 νεβίΓαιη ευΓβΐϊοηειη, ηεηαε Γειη ηβ^Η^α-

ΐίδ. ΜοιΊιιι* ειιίηι (Ιϊυΐπΐ'ΐιιΐδ ε( ϊιινεΐβΐ'3ΐυ8.3Γΐεπι

8Μ|ΐΐ'ΐ πι ει ευΓαΐϊοηειικ Ραυρειεβ ει εςεηΐεβ, Γι-βΐϊ-

«:ιΐι: 3(1 (1Ϊ8ΐηΙ)υΙίυηειη ιΐυιιοππη Γο^ιιΐίιιιη ; υ\08,

3(1 8Ϊςπ3ευΙιιπι εΐ βϊςηιιπι <:ιυοί8, ιριοιΐ ιηαΐίβ ορεηι

ΓειΊ εΐ ΓΐΜΐιοιΙίιι/η. Ο ;ι ι ο ιιιΊΙΓι ηοηιϊιο, ιιΐ (<§ο ε»

ί'ΐιρΓΪιιΐ3ΐιι Ιίϋΐ'ίδ 8εη8ΪΗ1)ΐΐ8, εΐ εοπ1)3ΐιι 3ΐΓ3ηιεη1ο;

κα\ γρχψο) τώ μέλανι • Θεδς δέ ταϊς άφθάρτοις πλα- £ Ι)ευδ βυίβηι εη βί^ηεΐ ϊη Ιηΐκιΐίδ, ίιι ηυβδ ηοιι εβιΐίΐ

ξ\ν ένσημήνηται , δακτύλω γράψας ϊδίω , ώς ποτέ

τοις Έβραίοις τον νόμον.

ι Προσέλθετε πρδς αϋτον και φωτίσθητε, καΐ τά

πρόσωπα υμών ού μή καταισχυνθώ . Λούσασθε,

άφέλεσθε τάς αμαρτίας υμών. ι Ταϋτα έγράφη πρδ

ζολλοϋ • ουκ έ-αλαιώθη δέ τών γραμμάτων ή δύνα-

μις, άλλ' ακμάζει κα\ καθ' ήμέραν ισχύει. Εξέλθετε

τοϋ δεσμωτηρίου, παρακαλώ. Μισήσατε τΐ τής αμαρ

τίας σκοτεινά οίκητήρια. Φεύγετε τδν διάβολον, ο^ς

πικρδν δεσμοφύλακα , έκ τής συμφοράς τών αμαρ

τωλών τρεφόμενον κα\ κερδαίνοντα. Ώς γάρ Θεδς

ευφραίνεται ταϊς δικαιοσύναις ημών, οΰτοίς έφήδεται

τοις παραπτώμασιν ό τής αμαρτίας αίτιος. "Εξω

τοϋ παραδείσου τυγχάνεις, ό κατηχούμενος, κοινω-

ιΐιίοιϊΐιΐδ , δεί'ίυϋΐΐδ ριοριίο ιΐίβίΐο ιιΐ οΐϊιιι !<•£•ίιι

Ηεϋΐ'3318.

ι Αεεε(1ίΐε 3(1 επηι ε( ίΙΙιιηι ίιιηιηίιιϊ, εΐ νιιΐΐιΐδ νοδίη

ηιίηίηιο ρικΙΟΓε ηίΓιεί^ιιΐιΐΓ ". Ιιβναηιϊιιί, 3υΓειΊερβε-

ε»ΐ3 νεδίΓ» "". > ΗίΟΓ (ΐιΓιύεπι Ιοη^ο ΐειιιροΓε λιιι»: δεί'ί-

ρΐ3 δϋηΐ : δεπρίοΐ'υιη βαΐβιη νίβ ιιιϊηϊιηβ ββΐ βηΐί-

(]Η3Ι3 , 8ε(1 νί^εΐ ει ϊη ιΙΊρδ πιναίεβείΐ. Εχίΐε β < ;ιγ-

εεΐ'ε, νοδ ιό^ο. ΟίΙϊο ΙκιΙικίο ΐεικΊίΓΟδ» νίιϋ 1ι»1ιί-

ΐ:κ:ιιΙ;ι. Ριι^ίΙε (ΓιβΙιοΙυιη, Ι:ιη<|ΐΐ3ΐιι ηεειΊχιπι εοπιιιι

ςιιί χιιιιΐ ϊη νίπεαΙίδ, ευδίοϋειη, ηυί εχ ρεεεβίυΓυπι

(•;ι1.ιηιίΐηΙο ηυΐηΙυΓ εΐ ηιιχδΐιιηι Ι'αείΐ. (>ιιοιιιοι1ο

ειιϊιιι ]υδΐίΐϋδ ηοβίΓΐδ ΙχίοΙυΓ ϋεαδ, ίο ββιιϋεΐ (!ε-

Ιίειϊβ ίβ, (]υί εδί βυεΙΟΓ ρεεεαιί. Εδ εχίπι ρ3Γ3ΐ)ϊ-

δίπη, ε3ΐεεΙιυηιεηε, δηε'ιυδ εχδϋϋ Δϋχ* ρΓΪιηϊ ηοδίΓΪ

νώντής εξορίας τώ Αδάμ τψ προπάτορι. Νΰν δέ σοι •' ροΐ'ειιΐίδ. Νυηε 3ΐι1εηι ΟδΙϊο ΙίΙ)ϊ βρβιΐο ίιι^ΓείΙεί'β

ιής θύρας ύπανοιγομένης , είσελθε δθεν εξήλθες , χαΐ

μή βραδύνης, μήπου θάνατος παρεμπεσών απόφρα

ξη τήν είσοδον. Ή κεφαλή λοιπδν λευκαίνεται , τοΰ

βίου τδ θέρος έγγϋς , τάχα άκονάται καθ' ημών ή

δρεπάνη , κα\ δέδοικα , μή καθευδόντων ημών κα\

ένατ/ολουμένων ταϊς ματαίαις ματαιότησιν, άΟρόον

έπισττ^ φοβερδς ό τέμνων. Άλλ' έρεϊς ό νέος • Οΰδέ-

στω γεγήρακα. Μή τοϊνυν άπατηΟήση• θάνατος γάρ

ϊΐροθεσμίαις ηλικιών ούχ ορίζεται, ούοέ φο6:ίται τους

έν ακμή , κατά δέ γερόντων μόνον έχει τδ κηάτος.

ΚαΙ τούτου μάθε τήν καθημερινήν πεΐραν διδάσκα

λοι/. "Οράς γάρ τήν κλίνην τής εκφοράς, δπωςάνω-

ιιικίε εδ ε^Γεβδίΐδ, εΐ ιιε 131'άεδ, ιιε 8Ϊ ΓοιΊε ιιιογ*

ίιιείάεΐ'ίΐ, 83 ΙΪΙιί ο1>δΙΓΐΐ3ΐ ;ιι1ί!ιιιιι. ('.ιιριιΐ ]3ΐιι ι•.ι-

ηεβείΐ : ρΓορε εβί Χ8138 νίΐχ : ϊη ιιοδ ίυηε Γαΐ.ν

3ειιίΐιΐΓ, οι ιίιιιρ.ο, ηβ ηοΙ)ΐβ (ΙοηηίεηΙίΙχίδ, ει ΐη ιιηα

βρε οεευρβίϊδ, τερεηΐβ βεεεϋβΐ ιηεβδΟΓ Ιειτίυϋίδ.

5εϋ, ϋί(.-(!ί Ιιι, ςυί εβ ]υνεηίβ : ΛΌιιιΙιιιη εοηδεηιιί.

ΝοΗ εΓ^ο (Ιεείρϊ. Νοη (ΙείίηΐΐιΐΓ ιηοΓδ εεΓίο Ιεηιροιε

η:ΙαΙί8, ηεηυε ΙίηιεΙ εοδ ςιιϊ δυηΐ ϊη ϊρβο ΠοΓε :υΐ;ιΐϊδ,

ίη δοΐοδ βιιίεηι «εηεδ ουίίιιει ϋοπιϊηβΐιιπι. Ηιι]ϋ8

3ΐιΙειυ βεείρε πιβ^ϊδίΓαηι ηϋοΓκϋβηβηι εχρβΓίβηΙίβιη,

Υϊϋβδ βιιΐιιι, φΐοηιοΠιιί είΙοπιηΐιΐΓ, ΓεΓείπιιη, ςυ:ιιη

ίηίεψιαΠίει•, εΐ «ι εοιιιΊ^ίΐ, οηιηεπι εϊεπ χΐίΐοη,

» Ρδ3ΐ. XXXIII, 0. " 183. ι, 10.
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Ιιοίΐϊβ ϊοηοηι, 0Μ3 ΙΙοΓΟίιΙοηι 01 ε1ε{5»ηΐεπι 3άΌ1ο- Α μάλως,και ώς Ετυχε , πάσαν ήλ-.κίαν εξάγει , σήμε-

κεεηίειη, ρηυΐο ροδί βυιη ειιϊ εοοροΓΛΐ »ρραΓ0Γβ

Ιηιιιίβο : πιι-δυδ νίπιηι ιόΙηιϊΙππι ει νηΐεηίειιι νΪΓΪ-

&υδ, βΐ ΓϋΓ8ΐι? νιΊιιΙ;ιιιι δϊηιυΐ βΐ νίηξϊηεπι. ΙΙ*ε α-

ιφίείεηΐεβ ηο5 ηιυηίαηιυδ, ιιΐ ιιοη κ'ιιηιιβ ιηοΐιι νηευΐ.

Νοη πΐ3«ΐ)0 ενοηίοι ηεβοΐϊο ιιΐ εχίηαηϊαΙιΐΓ ιιΐιτ

βρΪΓΪΙυβ, 8Ϊ 08 ρηπιπι Γιιεπί ηρεηυπι , ηεηιιβ 681

ιΙΊΠίεϊΙϋ Ιιοηιίηειη ηιοηιεηΐο ΙεηιροΗδ ηηίηιηηι

βΠΜΚβΓβ.

Υΐιίεο, φιηικίο ηΙί(|ΐιϊδ Ιειτηο ηιοΐιΐδ ίη ιηιιικίη

βΧΟΓίΐΙδ ΓΐΙΟΓίΐ, 3111 ΓΐιΠΙΟΒ ρθί.ΓΐδΥΟ δχνίεπί, πιιΐ

ίπτιιρίϊο ΓιιεΙβ 8ίΙ ίηίππεοπιιιι, ΓεδΓιη,ΐΓβ οιηηοβ 3(1

1)»ρΐίδ((τίιιπι, ηβ ναπιϊ ςταΐ\α εχεεΰηηΐ ο1> ηοιηίπ'ι-

Ιιιιη. ΟιιϊιΙ νιτο? Αηηοη αΐϋ ναη! ει ίηορίηηΐϊ εη-

βιΐδ εηιικίεηι νϊιη ΙιαΙιοηί πυβηι ίΙΙη πιηία ? Αρορίε-

χϊηι, δνηί'η,ιιο , ίηορϊηαΐχ δΐιΙΓοοΙίοηεδ , νβιιίοπιιη

ϊ ΓΓΤίβηΐβδ ρτουοΐ Ικ? Νοιιηε νΐ(Ιεηιιΐδ, εοδ ο,ιιΐ ειιιτιιιιΐ,

. αάβτα, εΐ (]ΐιί εοπιεϋιιηΐ, ρΐηηο εεδδητε α ηιιΐπ-

ηιβηΐο , οι ψιί ιίοπηϊιιιιΐ ;1ιιπ ηιΐ ιηοπεηι δοηιηί

ΗοΐΌΐνιιι '! ('.οιιΐίπιΐίΐ εΐ »ΐ;ι1ιΊΙί νί!;υ ϊηδίαυΐΓιΙαιεηι

ει ίιιι'ΐ'ΐ ιίΐιιιΙΊικΊ». ΝοΙϊ ικ'μιιΐίϋΐ-ϊ , ϋΐιΐ οηιιροηηπ

ςπιΐίβιη , ιιβ α (Ιοιιο ρχεκίβδ. ΤηιιΙιιιη (1ε1)β , ψκιη-

Ιιιιη ροδδίΐ εοηάΌηαιϊ, εΐ ψιοιΐ ηοη ροδδίΐ εχείυ-

<5εΓβ Γ0{,'ίδ 1)οιί§ηΐΙηΐειυ. Τειτα: ειιϊηι ρπηοϊρεδ,

ψιβηιΐο αΐίηιιβιη ηοοερβιϊηΐ , ςιιί ριιΜίε.ι δΐιρι•3

ιιιο(1ιιιη ηρρείίεηΐ , ει δβ Γθβ'ιβ ροοιηία εΐΐαπι δυρι-3

βηΐίεΐαίειη ϊηιρίενεηΐ, ι1ι•5[ΐοι•ηιιΐ ςηίιίεηι Γογο ιιΐ

ιτϋιίαΐ, βεβΓϋβ .Ίΐιίοιιι ρυηΐαηΐ , ροεηη εοιιίεηΐΐ ρ ιό

ρεευηία. ΜιιΙΐιιηι Ιοηιροπδ όεοΊδΐϊ νοΙιιρΐ3ΐί , <!;ι

ρον τδν πρεσδύτην, αύριον τδ άνΟοΰν καΐ χαρίεν μει-

ράκιον, μετ' ολίγον τδν αύξανόμενον τοΰ Ιούλου , πά->

λιν το•; (ίωμαλέον, καΐ ακμάζοντα , αύθις την γραϋν,

ίμοΰ τήν χόρην. Ταΰτα δρώντες, τήν άδηλίαν άσφα-

λισώμεθα • Ού γάρ έστιν εργώδες, ίνα άσκδς κενωΟή

τοΰ πνεύματος , μικρόν ύπανοιγέντος τοΰ στόμα

τος, ουδέ δύσκολον άνθρωπον έν άκαρεΐ τήν ψυχήν

προέσθαι.

Όρω όταν ποτέ σεισμδς έπιγένηται τω βίω, ή

λιμός, ή πολεμίων καταδρομή, πάντας έπειγμένοις

επί τδ βαπτυτήριον σπεύδοντας, ίνα μή κενοί τής

χάριτος έξ ανθρώπων άπέλΟωσιν. Τί ουν ; τ! 4λλ*

τά ποικίλα πάθη κα\ απροσδόκητα ούκ ισοδυναμεί

τοις κακοίς εκείνοις ; 'Λποπληξίαι, παρακοπα\, πνί-

" ξεις αδόκητοι, π•;ευμάτων ενστάσεις, κα\ τά τούτων

ακόλουθα ; Οΰ βλέπομεν τους έν τφ τρίχειν πίπτον

τας, έσΟίοντας και τελείως της τροφής παυομενους,

χαΟεύδοντας κα\ λανΟανόντως τψ άδελφω τοΰ ϋπνου

τώ Οανάτο) προσαγομένους ; Άσφάλισαι τδ άσιάΟμη-

τον κα\ άδηλον τοΰ βίου. Μή έμπορεύου τήν χάριν.

Ενα μή εκπέσης τής δωρεάς. Τοσαΰτα χρεώστη :ον,

ό'σα δυνατδν καΐ συγχωρηΟήναι, όσα καΐ τήν φιλαν-

θρωπίαν τοΰ βασιλέως ούκ αποκλείσει. Κα\ γάρ οι

τής γης άρχοντες όταν τινά λάβωσιν ύπεράγαν σ-α-

Οήσαντα τά δημόσια, και τών βασιλικών χρημάτων

δπερ κόρον κατατρυφήσαντα , τής μέν άποδόσεοις

άπογινώσκουσι • κολάζουσι δέ πικρώς, άντ'ι τών χρη

μάτων ταϊς τιμωρίαις άρκούμενοι. Πολλούς χρόνους

61Ϊ8Π1 3ΐΐ(ΐυϊ(1 ρΐιίίοδορίιί»•. Εχυε νείεΓεηι Ιιοπιΐ- ς. έχαρίσω τ?5 ηδονή• δδς κα\ τη φιλοσοφία σχολήν. Άπί-

δυσαι τδν παλαιδν άνΟρωπον, ώς ΐμάτιον (5υπαρδν, τδ

αίσχρδν, τδ γέμον αισχύνης τδ έκ τοΰ πλήθους τών

αμαρτιών πολυκόλλητον, τοις οίκτροΐς ίακίοις περι-

κεκεντημένον τη; ανομίας. Δέξαι δέ τδ τής αφθαρσίας

Ενδυμα, δπερ ό Χριστός σοι διαπλώσας προτείνεται,

χα\ μή άπώστ) τήν δωρεάν, ίνα μή ύβρισες τδν δωρη-

σάμενον. Έπ\ μακρδν ένεκυλίσω τψ βορΜρω • σπεΰ•

σον, άνθρωπε, έπ\ τδν έμδν Ίορδάνην , ούκ Ιωάννου

καλούντος, άλλα Χρίστου προτρέποντος. Ό γάρ τής

χάριτος •κοτα[ώς (5εΐ πανταχού, ούκ έν τή Παλαίω

στίνη τάς πηγάς έχων, κα\ εις τήν γείτονα καλυπτό

μενος Οάλασσαν,'άλλά πάσαν τήν οίκουμένην χυκλών,

κα\ εισβάλλων είς τδν παράδεισον • αντιπρόσωπος

^ίων τών τεσσάρων τών εκείθεν απορρεόντων, χα\

ηεπι Ιίΐηίΐυπηι νεδίειη δοηΐϊιΐηηι , φιχ εδί ρΙεη3

ρΐΌϋΓΟ εΙ ιΙεάεεοΓβ, ι)ϋ3; εχ ρεοΟΒίοΓυηι εοηΩ3ΐ3

Γδΐ ηιυΙΓιΐυΐΙίηβ , εΙ εοηδ3Γεπιηΐ3 εχ ηιίδεΓ3ΐ)ίΗΙ)(ΐ3

ραηιιίδ Ηΐϊΐ|υϊΐαΐϊδ. Αεείρε ηιιίειη ϊιηΙιιιικίιιιιιιι ίη-

εοπ'υρίίοηϊδ, φιοιΐ εχρ1ίε3ΐυηι ε( εχίειίδυηι ιϋιϊ

1)Ι)Γΐί>ΐϋδ ροΓΓί^Ίΐ ; ηεε ΓερεΙΙε άΌηυπι , ηο ίιψιι ί;ι

ί>(1ίπ;ι* βιιιη , (]πί ι1ο<1Ίι. 1η Ιιιΐο <ϋιι εδ νοίιιίαίιΐδ ;

ϊεδίίιι;» 3(1 ηκΜίιιι Ιοί <1;ιιι(μμ , ηοη Ιοβηηε νοεοηΐε ,

βειΐ ΟΐΓΪίΐο 3(11ιθΓΐαηΐε. ΡΙιινίυδ εηίηι ςΓ»ιίχ ΠυϊΙ

ιι1ιί(1ιΐ(! , ηοη Γοηΐεδ 1ι:\ϋεη8 ίη Ρ»1χδίίη3 , ει νίοί-

ιιιιηι ηι.ίΓε ΐηΟυεηδ , βεά Ιοίπιιι 0Γΐ>εηι Ιι>π•;ιπιηι

(■ΐι•(Ίΐιιιϊϋΐΐ8 , ε( ίη^ΓειΙίεηδ ρ3Γ3(]Ίδαιη , ϋιιεηδ εχ

ηιΐνιτδο ίΙΙοπιιιι ηυβΙιιοΓ, ηαί ϊΙΙίηε εΙΠιιιιηΙ, ει ίη

ρ3Γ3άίδΐιηι Ιοημε ρΓεΙϊοδίθΓ3 ίηΓβΓοηδ , ηυ;ιηι ηιια>

ΐΐΐίηε βχροΠηηΙιΐΓ. Ναιη ϊΐΐί ςυίιΐοηι Γβπιηΐ βγο- Ο τ:ολΰ τιμιώτερα είσάγων είς τδν παράδεισον τών εκεί

θεν έκφερομένοιν. Οι μέν γάρ φέρουσιν αρώματα,

γεωργίαν,. κα\ βλάστημα γης. Ό δέ ανθρώπους εισ

φέρει γεννήματα πνεύματος. "Οπου δ' αν έλκυσες,

έκεΐ μεταβεί, πρδς πδσαν τήν οίκουμένην έξοχε-

τεύεται, κα\ ού δαπαν? έν τοϊς μεριζομένοις τδ (,ζϊ-

Ορον. Πηγήν γάρ Ιχει πλρυσίαν τδν Χριστδν, κα\

άπ' εκείνου (5έων, σύμπαντα πελαγίζει τδν κόσμον.

Γλυκΰς ούτος κ«Λ πότιμος , ουδέν τής άηδοΰς άλμης

έπισυρόμενος. Ήδύνεται γάρ τη έπιφοιτήσει τοΰ

νεύματος ώς ή Μερόΐ πηγή τή θήξει τοΰ ξύλου,

διαβατδ; τοις εύσεδέσι , τοις δέ βεβήλοις άγχιββθήί

ν.Λ απρόσιτο:. Μίμτσαι τδν Ίησοΰν τδν Ναυή. Βΐτ

ηΐ3ΐ3, :ΐ{,Ί•ϊειιΙΐιιΐ'3ΐιι ει βοπιιοη ΐβΓπε; Ιιίε ηιιΐοηι

ϊηΓεΓΐ ΙιοηΓιηβδ 3 δρίηΐυ ^επεΓαΐοβ. Ουοευηηυε Ιγλ-

Χ6ΓΪ3, ϊϋιιι: ΐΓ3ηδΟυίΙ ; ιΙίτίν.'ΐΐιΐΓ ίη ΙοΙιιιη οιΊχίιι

Ιι•ΓΓ;ε , εΙ ηοη εοηδίηηίΐ Πυβηίαηι ίη ϋβ ίη ςηχ ιϋ-

νίιΓιΙιΐΓ. ΕοηΙβιη ειιϊηι (ΙϊνίΙειη Ιιηΐιεί ΟιηδΙιιιη , εΙ

6Χ ίΙΙο ΠιιΐΊΐδ ΐιιιιηιίαΐ πκιηϋυηι ιιηίνεΓδυηι. Ηίε εδί

(Ιιιίεϊδ εΙ ροΐβϋίΐίδ, ιιίΙιίΙ ίιψιοιιικΚιΐ δαίδΐιςίηϊδ

:ιΙΐΓ3ΐιειι$. Οιιίεϊδ οιιίιιι Γοιίιϋΐιιι• 3ΐ1νειιΐυ δρΪΓίΙιΐδ ,

ιιΐ Γοηδ ΜβΓ3 :\ΐι,ΊΐΊΐι Ιί^ιιί *'■ Ιδ 3 ρϋδ ΠιεΊΙε ροίοδί

ΐΓβΠδηιΊΐιί , ρΓοΓαηίδ ηιιίοιη ρενρΓοΓιιηοΊΐδ , ει ηοε

:ι!) ϋδ φΐίώ'ϊπ ρο(θδΙ .τιΐίι-'ι. Ιιηίΐ;ιιν ^εβυηι Ν.ινε.

ΡοΓία ΕναηςεΙίυιη , δίευΐ ϊ 1 1 ο ιιιυβιιι ; (Ιϊιηϊΐΐη ιΐε-

"Ε•;ο.1. χν, 23,
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στασον το Εύαγγέλιον , ώς εκείνος τήν κιβωτόν •

άφες τήν ίρημον, τήν αμαρτίαν περαιώθητι τδν

Ίορδάνην* σπεΰσον είς την κατά Χριστ&ν πολιτείαν,

εΙς τήν γήν την γδνιμον των εύφραινόντων καρπών,

τήν ρ^έουσαν, κατά τήν έπαγγελίαν, μέλι καΐ γάλα•

κατάλυσαν τήν Ιεριχώ , τήν πάλαιαν συνήθειαν,

μή άφί,ς αυτής όχύρωμα • έκ θεμελίων λΰσον τών

αμαρτωλών λογισμών τήν μητέρα• ποίησον τους

δολερούς Γαβαωνίτας οίκέτας τοΰ Ισραήλ , τουτέστι,

δούλους τους πονηρούς λογισμούς τοΰ κατά τδ Εύαγ-

γίλ'.ον βίου • λιΟοβολείσθω 4 σοφιστής καΊ πλεον-

έκτης "Αχαρ • 6 τήν γλώσσαν τήν χρυσήν ύφελόμενος.

θ5τος δί έστιν εκείνος δ της τιμίας εντολής άφανίσας

τή* τήρησιν. Πάντα εκείνα τύπος ημέτερος, πάντα

προμηνύματα τών νΰν φαινομένων πραγμάτων.

Απέλυσαν λοιπόν τοΰ βίου σου τ&ν γαστρίμαρ

γον κόρακα* δδς τη περιστερά καιρδν έπιπτήναί

σοι- ην πρώτο; Ίησοΰς τυπικώς ϊξ ουρανού κατ-

ήγαγε, τήν άδαλον , τήν πραϋτάτην, τήν πολύγονον

ήτις έπειδάν εΰρη άνδρα κεκαθαρμένον ώ; πύριον

καλώς ήίκημένον, είσοικίζεται, κα\ έπωάζουσα πυροϊ

τήν νυΧ'ϊν> .•*•*'■ πολλά τίκτει κα"! εύχαρή τά εαυτής

τέκνα. Τ;ϋ:α δί είσιν άγαθαΊ πράξεις χαΐ λίγοι σε

μνοί , πίστις, ευσέβεια, δικαιοιύνη, σωφροσύνη,

άγνεία, καθαρότης. Ταύτα τέκνα τού πνεύματος,

κτήματα δέ ημέτερα. Μέχρι πότε μαθητής τών πρώ

των στοιχείων ; "Ανοιςόν σου τήν ψυχήν ώ; δέλτον, κα\

συγχιίιρησον ήμϊν εγχαράςαι μάθημα τέλειον μή αεί

μετά τών παίδων ψελλίζου• μή νηπιώδης τήν φρένα.

Α εοΗυιιι, ηεηιρε ρρεεβίυηι; ΐΓηη$ΐ ^Γύ*3ηεηι ; Γε-

&1ίη3 αϋ ν'ΐΜ ίηδί'ΙιιΓιοηειη, ςυοΕ εδί εχ Οιι-ϊβίο ,

βιΐ Ιειταηι ςη33 ΓβΠ ΙϊυεΙυδ ΙβΗ'Ιΐβηι α!ΓβΓοιιΐ(•8 ,

(]»30 εοηνεηίεηΙεΓ ρι-οηι'δδίοηι Πιιϊΐ ηιεΙΙε εί ΙίεΙο.

ΕνεΠβ ΛεΓίεΙιο, νείει-ειπ ηεηιρε εοηδυείιιιΐίηεηι ,

ηε (Ιίιηίιιαδ εβιη ηιυιιίίαιιι. 1)ίηιβ α Γιιηιΐ.'ΐηιειιΐίδ

ηοίτεπι ρεεεαηΐΐιιηι εοβίΐαΓιοηυηι. ΰοίοδοβ Οαίιβο-

ηϊΐββ Γβε βεΓνοϋ ΙδΓβεϋδ , Ιιοε εεΐ , ηιαΚιβ εο^ίΐπ-

Ιίοηεδ δει-νβδ νίΐκ ΕνβηβεΙ'είΒ : Ιβρ'ιΙίυιΐδ ουπιηΐιΐΓ

ςιιϊ δί1)ί ιι&υτριΐΜΐ, ει αΐϊεηϊ αρρείεηδ ει-βι ΑεΙΐ3ΐ•,

ςυϊ Ι'ιΐ£ΐι:ιιιι 8ΐι0ϊΐΓ3ΐιΐ8 εδί ηιίΓε.-πιι. Ιβ αυίοιιι ί (Ιο

εδί , ΐ|ΐιί 1ιοηοΓ3ΐ)ΐ]ί ρΓχεερίί (Ιείενίι υΙ)8εΓν3ΐίοιιβιιι.

Οηιπκι ϋΐ3 Π081Γ3 8(1 η Ι 0§ιΐΓ3. ϋιιηιί» 8ΐι:ιΙ ρΓΧδί-

βηϊΟεαί'οηεβ εοηιιη , ςιΐ33 ηιιηε αρρατεηΐ.

Β

Α νΐΐ3 Κΐ3 βοΐνβ νοΜοεηι εοΓνυηι ". ϋβ εοΐυηιΐΐίβ

ΐειηριΐδ υΐ ηιΐ Ιε αιΐνοΐοΐ , φΐηηι ρπηιιΐδ Ιεδίιβ Ινρίεβ

ε εαείο (ΙοιΙιιχίι18, φιχ εδί άΌΙϊ ηεβεΐβ, ηΐ3αδ(ΐεΐϊδ-

8ίιυ3 εΐ ΓεΠίΙίδδίπο : ηυη: ροδίφιαηι ίηνεηεηΐ νί-

Γϋΐη |ΐιΐΓμ;ιΐπιιι , υΐ ηΐ'^ηίπιη ΓβοΙε εχειχϊΐυπι εΐ

βχροΐίΐιιπι , ϊη εο ΙιιΙιειιιει• ΙκιΙι'Ι.ίΙ , εί ηηίηιηηι

ϊ;;ιιο ΐ:ιιιφι:πιι ον,ι Γονεηδ , ηιυΚο» εί ρ.ιπί ει (1ο-

παΐ ΩΙΙθ5. Ιί οιιίεηι δυπί Ιιορ.ββ βεΐίοηεδ , ει ΙιοηοδΙί

βοΓηιοιιοδ , ΟιΙεβ , ρίβΐ3δ, ]ιΐ8ΐί(ϊ3 , ΙειηρβΓβηΐίβ , εα-

81Ϊ138, ριΐΓΪΙαβ. 1ΙΊ δΐιιιΐ ΠΙίϊ δρίιίΐιΐδ , ηοδίΓΧ 341-

Ιοηι ροδβεδδίοηβδ. Οιιοιιβηιιε επδ (Ιίδεΐρυΐυβ ρηιηο-

πιιη εΐβιηεηίοηιιιι ? Λροπ οηϊιηηιτι Ιιι.ιηι [3ΐΐ(]ΐι:ιηι

1:ιΙιιι1αιιι , ει εοηεειίε ηο1)ϊδ, υΐ ίηιρΓίιιιαηιιΐδ ρεΓ-

Γοοίαηι (ϋβεϊρϋηαηι , ηοη δεπιρεΓ ΙιηΙΙιιιΐϊοπί ευπι

ΈρυΟριώ ΰπερ σού, οτι γηράσας λοιπδν μετά τών Ο ρυεπδ, ιιοη ιιιεηΐε ϊηΓηιΐδ. Μβ Ιιιί ρικίβΐ , <]υο<1 εοιιι

κατηχουμένων έκβάλλη , ώς παιδάριον άνουν καΐ

οΰκ έχέμυθον, μέλλοντος μυστηρίου λαλεϊίθαι. Ένώ-

θητι τώ μυστικψ λιώ καΊ μάθε λίγους απορρήτους.

♦Οέγξαι μεΟ' ημών εκείνα, & καΊ τά έςαπτέρυγα

Σεραφ\μ> μετά τών τελείων Χριστιανών ύμνούντα

λίγει. ΈπιΟύμησον τροφής ένδυναμούσης ψυχήν

γεύσαι πδματος καρδίαν εύφραίνοντο; ■ έράσΟητι

μυστηρίου εις νεδτητα τους παλαιούς άοράτως άμεί-

Κοντος. Μίμησαι τδν Αιθίοπα τδν εύνοΰχον της ζεού-

*ης επιθυμίας. Κα\ γάρ εκείνος έ-ειδή τον Φίλιππον

ιτροσαχθέντα παρά τοΰ Πνεύματος σύνεδρον έπ'ι τοΰ

ϋρματος Ιλαβεν, δδοΰ δ!ϊ πάρεργον ίμαθε μή άνα-

γινώσκειν μδνον , άλλα καΐ γινώσκειν τδν σοφδν

Ήσάΐαν • έγεύσατο δέ διά τής ερμηνείας ώς άγαθδς

εοιίδειιυεΓίδ, ηιΙΙιιιε ερείαπδ ευπι εβίεείιυιηεηϊδ ,

Ιίη(]υαιη ίηδίρίεηβ ρυεΙΙυβ , εί γ] ιιϊ 31X3113 ηοη ρο-

ΙβίΙ εεΐ3τε, ευπι άΊεεηΰιιιη βΐ( ηιγδΐεπυηι. ΙΙηϊΓβ

ροριιΐο ιηγ8ΐίεο , εί ,ιι-εηηυδ άϊβοε δβπηοηεδ. ΕΙο-

ηιιιτε ηουίδευηι 'ΙΙ.ί , ηιιχ δεχ ηΐίΐδ Ιιαίιοηΐία 8«Γ3-

ρΐιίπι είΜη ρεΓίβεΐίδ ΟΙιπδΐίαηίδ όίευηΐ Ιινηιηοδ ε.ι-

ηεηΐΊ». ΠοδίιΙοΓα είΐιιιιη ηαι εοηΠπικιΐ αιιϊιηαηι ;

μιι^ι,ν ροΐυηι ςιιί οοι• ο\1ιίΙαι\ιΙ ; 3Π13 ηΐ)'ί1ι.'ΓΊιιιιι ,

ίριοιΐ εο ιηουΌ, ιμιί ηοη οηιΐϊΐ 8ΐιο 3δρεεΐιιιη, νείε-

Γ68 (Γ3ηδΐηίΐΐίΙ 3(1 ]ιινΐ'ΐι1ιι1οηι. ΙιηίΙαιο ^ΕΐΙιίοροηι

ΐΊΐικκ:Ιιπιιι 1'οΓνοιιΐίϊ (Ιεδίϋιτϋ. Κίεηΐιη ϋΐβ ροδί-

φΐ3Π> ΙΊιίΙϊρριιιιι 3 83ηεΙο δρίηία :ηΙιΙιιοιιιιιι 38-

δυπιρδϊΐ ϊη οιγγκ εοη808δυι-ειη ; ίη νϊ» ϋιιίοιιι ιιΐίιιιΐ

βςεηδ, ηοη 3ηΊπΐ3(1νεηΐ(, δε δ.ιρίεηΐεηι Ιδ»ϊαηι

σχύλαξ τοΰ αίματος κα\ τοΰ σφαγέντος άμν«ΰ • σφο- " ηοη δοΐιιη Ιε^βΓε , δεο" εΐίβηι ίηΙεΙΙίςεΓβ. Οιΐδίηνΐι

δρώς τοΰ Φιλίππου καθυλάκτησεν, μέχρις οδ πρδς τήν

τελείαν αυτόν θήραν τής έν χερσ\ προφητείας ώδή-

γησεν αυτοσχέδιο•; δε τί) βάπτνσμα ζητήσας Ελαβεν,

ούτε καταγωγίαν άναμείνας, ούτε πδλιν ή κώμην, ή

τδν τόπον αγιάσματος έκδεξάμενος, λογισάμενος δε

βωφρόνως, ότι πάς τδπος τοΰ κοινού Δεσπίτου, κα\

πάν ΰδοιρ έπιτήδειον εις τήν τού βαπτίσματος χρ^-ϊαν,

μίνον εάν εΰρη πίστιν τοΰ λαμβάνοντος, κα\ εύλο-

γίαν τοΰ άγιάζοντος Ιερέως. Μή παροςύνης τί,ν βα-

πτιστήν βραδύνων, μηδϊ παροργίιης αύτ!ίν ήμέραν

ές ημέρας αναβαλλόμενος, κα'ι δαπανών έν ϋποσχέ-

αιιίοιιι ϊηΙεΓρΓείηΙϊοηεηι , ΐιιηφιηιη Ιιοηιιβ ϋ3ΚΐΙιΐ5 ■

δηηβΐιϊηϊδ εί 3ςηί οεείδϊ , νεΙιειηεηΐεΓ ηΙ1:ι(ι:ινίΙ

ΡΙιΊΙίρρυηΊ , άοηεε ευπι άεαΊιχίΙ &Λ ρεΓΓεείαιη νο-

ικηϊοικ'ΐιι ρΓορΙιεΙίχ, ιιιηιιι ΙοΙιεσβΙ ϊη ιηαηϋ)ΐΐ5,

εί ηιίηίιιιο, ορϋΓΟδυηι 3 δε ροΐίΐιιιη Ιιιιριϊβιιιη βεεο-

ρΐΐ , ηεε εχδρεεί.ιηβ (ΙϊνεΓδΟΓΪίΐιη , ιιεηυε είνίΐηΐηιιι

3κΙ νίοκηι , 3(ΐΙ Ιοιπιιη 93ΐΐ€ΐϊβοαΐίοηΪ8 ", ρπιι!(•ηΐιτ

ηιιίεηι τερυΐηιΐδ ιριοιΐ οιιιπΊκ Ιοευδ εδί εοιηπιυιιΊδ

ΩοΓηίηϊ, 61 οηιιιίδ η 1 1 1 1 η εδί ορΐ3 3ΐΙ υδυηι υαρίί-

κηΐΛΐϊδ, δϊ ηιοΊο ϊηνεηεηΐ ΓκΙογπ β]ιΐ5, ς«Ί ΊιΙ 30-

εορϊΐ, εί υεηεαΊεΓιοηειη 8308Γ(1οΐίδ 8αηεΐίβθ3ηιΪ5.

" Οεη. νιιι, Ο, 7. " ΜιιΙΙΙι. πι, ΙΊ; \!.ι:ε. ι, 10. Μ ΛςΙ. νιιι, 27 $(π.
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Νοίί η'ιηιΐδ ΙαηΙβηόΌ ϊγπ13Γ8 Ι>3ρΓιζ310Γειη , ηοο Α ηη τδν ρέοντα χρδνον, μήποτέ σου ταΐς όμοίαις

«11111 3(1 ΪΓΪΙ11 ρΐ'ΟνΟΰ.ΊΓβ, ιΙίι'ΙΙΙ (Ιι' ΐΐίβ (ΙΪΙΓ6Γ6ΙΙ8, 01

Ιειηριΐδ ιμΐ'κΐ ιΊΙΙαίι ίη ρΐΌΐηίδδίδ εοηδΐιιι>ει>3 , ηε 1 1:

ϋδάειη νο(•ϊ1)ΐΐ8 ίηϋΜΐβΐυι•, φΐίυιΐδ ίοηηικ'5 , Ιο Γβ-

I ιι ιιι νίρΐ'ΐ•;ι; ηοιιιίιιαιι* ", εϊ ί>ιΐΓ<Ι.ιιΐ) π»ρ'κ1βηι, ψι;ο

βΠεταΐυΓ βϋ νοεεηι ϊικαηίαΐΟΓίβ 31 ; νεί 30υΐ3ΐη, νβΙ

βρίεηάεηίειη Ιί1)ί οβίεηάβΐ δεοηπιη, δίίαπι ]ιιχΐα βΓ-

ΙιοΓβπι ει ΗΐϊηαηΙβηι οιηριιΙοΓιοηβηΊ '*. Ιιι εΐεείίοηο

Ιιι;ιΙι)Π11ιι ηΐ3**ί8 ΟδΙ θΠ|5< ιιιΐιιιη , III 0,1118 8»Ιΐιΐ3Γ6

Ιιινατ ΓΙΙΙ11 38δ001ΙΙΙΙδ , ΠΙΓΜΙδ δίΐ ίη |ϋ'(τ;ιΙιι, ιμκπιι

ιιι μΐ';ιΐι:ι> βχρβΓδ νίίαιη βιιίίΐ. Ναιιι ροοεαίυηι ςυϊ-

ιΙιίιι νεηίαηι Γοι-ΐ388β οοηδεφιείυι•, βιιΐ οίοηιεηΐίαιη ,

οιφιβ ηια^ιια ι•δΙ δρο» βρυιΐ Ιιοηοδ ; ηΐιοτϊ ηιιίεηι

εδί οηιηίηο νοιίΐα δβΐυβ εχ <τιΐ;ι εΐ άεβηΐΐα δειι-

ΙεηΙία. Ν;ΐη> ευηι 3υϋίεΐΌ νοεβηι ςιιοβ ηοη ιιιεηΐί-

φωναϊς Ιωάννου καΟίκηται, γέννημα σε ονομάζω/

έχίδνης, ή ασπίδα κωφήν, προς την φωνήν τοΰ έπ-

άδοντος άγριαίνουσαν, ή την άξίνην σοι δείξη τεθη-

γμένην κα\ στίλδουσαν, παρακειμένην τώ δένδρω,

κα\ τήν τομήν απειλούσαν. Αίρετώτερον έν κακών

έκλογη άξιωθέντα τινά τοΰ σωτηρίου λουτρού, γενέ

σθαι πάλιν έν άμαρτήματι, ή τι); χάριτος άμέτοχον

τελευτήσαι τον βίον. Το μέν γάρ πλημμέλημα τυ

χόν κα\ συγγνώμης ή φιλανθρωπίας άξιωθήσεται,

ής πολλή παρά τών αγαθών έλπίς• το δέ παντά-

πασιν άπηγορευμένην έχειν τήν σωτηρίαν έξ απο

φάσεως ώρισμένης• όταν γάρ ακούσω τής άψευδοΰς

φωνής λεγούσης, ι Αμήν, αμήν λέγω σοι- έ*ν μή

τις γεννηΟη- άνωθεν, ού δύναται Ιοεΐν τήν βασιλείαν

Ιιιι•, ιΐίεειιίεηι : ι Απιεη, βιηειι ϋίοο νουίδ : ηϊδί ςιιίδ Π τοΰ θεού, > ουδέν δύναμαι τοις άμυήτοις προσδοκή-

ιιπΐιΐ8 ΓιιοπΙ (ΙεδιιρβΓ, ηοη ροιεδί νίϋεΐΌ Γοςιιιιιιι

Ι)βϊ **, » ιιϋιΊΙ Ιιοιιί ροδδυιη βχδροοίβΓΟ ίΪ3 (|υί ηιν-

δΙΟΓΪίδ ηοη δΐΐηΐ ίηίΐίαΐί. 0'ΐ:ιιιιιι;ιΐ>ι πι'ιιιι Γ8Υ0Γ3

νεηίαηι χαυυηι εδί είδ ΐιιιρειΊίΐ'ί , ςιιϊ Γο^ίϋ μπ\-

Ιίαιιι ;ιίϊι_'< ι ιπιιΐ εοηΐυηιεϋα, .έπ» βΐίβηί ηοη ;κ1-

ιηίΙΙεηΐεδ ΓΟδοΐδδίοηεηι , ηοο αιηρίεοίειιίεδ ΙίΙκτΙ»-

Ιειη , ςΐΗΕ δυ3 δροιιΐβ αιΐ ιό» β οοβίο (Ιεδοοιιάίΐ ,

ρεΓ ιΐυιιί 3ΐι(ειη εοηίοιηρίιιιη , οιιιη <| :ι ϊ ιΐοηανίΐ

ρΓθΙ)Γθεΐ ιίειίβοοιο αΠϊείβιιΙεβΤ Αΐιίιιιαηι ιηίιιίιηβ ίΙ-

1ιιηιίιΐ3ΐ:ιιη, ει ΓβςεηεΓΠΐίοιιί» μπ«ι ία ιιοη οπιαίαιη ,

ηβδείο αη βιΐβοΐί δο»οίρίαηΐ , ροδίυ,υαηι ΓιιεπΙ α <όγ-

ροΓβ δεραΐ'αΐα. ^υοιηοϋο ειιίιιι, ουηι ηοη δίΐ οοδί-

^ιιαία, ηεε ιιΙΙαιη ίεταΐ δίμηυιη κιιί Οοιηϊιι'ι ? Ιιη•

εδί νεΓΪβϊιηϊΙβ ριτ αεΓεηι Ι\•π ί ι-ιτηιιΐοηι εΐ τα^αη-

σαι χρηστίν. Τίνος γάρ δντως συγγνώμης δίκαιον

τοις τοιούτοις μεταδιδόναι, οΐ τήν βασιλικήν χάριν

ένύβρισαν, μή δεξάμενοι τάς άποκοπάς τών χρεών,

μηδέ προσκυνήσαντες τήν έλευθερίαν κα\ άσπασάμε-

νοι, αϋτεπάγγελτον προς αυτούς έλΟοΰσαν Ιξ ουρα

νών • διά δέ της καταφρονήσεως τοΰ δώρου, τον δω-

ρησάμενον άτιμάσαντες ; Ψυχήν άφώτιστον καΐ τ|5

χάριτι της παλιγγενεσίας μή κοσμηθεϊσαν, ούκ οίδα

ουδέ εϊ άγγελοι μετά τδν χωρισμδν τοΰ σώματος

υποδέχονται. Πώς γάρ τήν άσφράγιστον, τήν μηδέν

της δεσποτείας έπίσημον φέρουσαν ; "Η είκδς έμφέρε-

σθαι τψ αέρι πλανωμένην γ.α\ άλητεύουσαν, κα\ άζή-

τητον, ώς άδέσποτον • επιθυμούσαν αναπαύσεως καΐ

μονής, καΐ μή εύρίσκουσαν όδυρομένην άνίνητα, κα\

Ιεπι, εϊ ιηίηίιηε ι|ΐκε»ίΐ;ιιη, υΐ ηυίΕ Οοιηίιιο εαΓεβΙ, Ο μεταμελομένην άπρακτα* δμοίαν τώ πλουσίψ, Γν

ςιΐ36ΓειιΙειη ςυίείειιι ει Ιοοιιιι, ίη ςυο ιηαηβαΐ , ει πορφύρα, καΐ βύσσος ήμφίαζεν , τρυφή δέ παντοία

ηοη ίηνεηΐβηίειη , ΓΓυβίΓ» ιΙεΠβηΙεηι εϊ ίηηΙίΙίΙεΓ καΐ άπίλαυσις άβροδίαιτος ίτρεφεν, ύλην τοΰ άσ6έ-

ροεηίιεηΐεη: , ηοη δεοιίδ αΐίμιε «ϋνΐΐβιη <]υί ΐηιΐυβ- στου πυρίς.

ΙίΙυΓ ριίΓρπΓβ ει 1))'*δο, ςιιειιιςυβ 1αυΐιΐ8 ει ϋεΐίεβίυδ οπιηίβ {ειιεΓίβ εϊ1)υ$ αίευαι, ηιαΐ0ΓΪ3ηι ίςηίδ,

(|ΐιί ηοη ροΐεδΙ εχδΐίηςιιί ".

νοίο αηΐεηι νοίιίβ ειίαηι η.ιιταΓο ςιιεπιιίαιιι βεΓ-

ιηοηεηι νίτί ΊηΓεΓιείβ, ςιιί -ιια^ιιαηι δρϋΐη ηοη ειαΐ

»'ϋ»ι•ΐ'ΐιΐ\ι», «ι 3ςιΐ3ηιηυχΓευ3ΐ Ίη ΙεηιροΓε, (]υο ηιμια

άϋΙ'ιε1εΙ)3ΐ. ΝιιρβΓ εηΐιη, ψι.ιιιιίο δε}Ίΐ)3Γΐιηι ηο-

ηι:ιιΙιιηι ίηευΓδΐο ρΐιιΐ'ίιηιιηι α^ΓΪ δίηιυΙ ευηι ΙιαΙιίΐα-

Ιοιίυιιί ιΙΪΓίρπίι εϊ ενεηϊΐ , ίη (ιαε Οοιηαηοΐ'ΐιηι

εϊνίΐηΐο νίοίιια δπΙιιίΓοαηί» Ιι,πΊιμιόπιιιι , ςιιίιίαιιι

]ιινβηΐ3 ηουίΐί Ιοοο ιιαίιΐδ, Αι-ε1ιί38 ηοιτιϊΐιβ, ο,ιιειη

ίβο δείεΐιβιη .τ^ειτ'ιηιε Γκγγο εϊ ρήναΐα εϊ εοιηιιιιι-

'ΕΟέλω δέ ύμΐν ειπείν τίνα χα'ι λίγον ανδρός

αθλίου, αποτυχόντος της μεγάλης ελπίδος, κα\ ζη-

τοΰντος ύδιορ έν άνύδρω καιρφ. Πρώην γάρ ήνίκα

ή καταδρομή τών νομάδων Σκυθών, πολλήν σΰν τοις

οίκοΰσι χώραν ήφάνισεν, έπ'ι της Κομαναίων πόλεως

ταύτης άστυγείτονος τά προάστεια τών βαρβάρων

ληϊζομένων, άνήρ τις νέος τών ευπατριδών, Άρχίας

τούνομα,δν καΐ αύτδς ακριβώς ήπιστάμην περιαλ-

γεϊν τοις τε Ιδίοις κα\ κοινοϊς της πατρίδος κακοϊς

ηϊ:ι ι«3ΐ3 ρηΐΓί;ε, ε^Γεδδΐΐδ εδί «χ εΐν'ιΐ3ΐβ εϊ εχ «•" εξήλθε της πόλεως καΐ τοΰ φρουρίου, ώς κατοπτεΰ-

ρπεδίιΐίυ, υΐ ιίΊΙί^εηΐεΓ βρεευΙβιεΙϋΓ, ςιιοί εΓαηΐ,

ςυί ρΓΐΐΙβδ 38ε1)3ηΙ 1)3γ1)3γϊ, ει ηιιχηαηι εΓ3ηΙ ε»

ςυ:Β εοηΐίη^εϋβηΐ, εϊ οιιιη ϊηοίϋίδβεΐ ίη ηο»ΐεδ,

&ηοϊιιΪ3 Γιιίΐ 3ρρεΐίΐυ8. Ο'ΐί ειιηι εεείϋίδδεί εϊ αι!

ηιοιίειη ρΓορεΓβΓεΙ, ςιιβιη ηΐ3χϊηΐ3 ροΙεΓαΙ νοΰβ

εχεΐ3ΐη303ΐ (εΓ3ΐ εηίηι 1)3ρΐί»ιηϊ »πει-αιιΐ6ΐιΐο ηοη -

ϋΊιηι ΊηίιίαΙιΐδ) : Μοηΐεδ εϊ δϋν*, 1)3ριίζ3ΐο; 3γΙογ68,

ει ηιρεδ, εϊ Γοηΐεδ, άβιεβί-αΐίβηι! Ει Ιιαδ ηιίβει-Λ-

1'ίΐεβ νοοββ ε^εηδ, νίΐβιη ΓιιιϋΙ. Οιιβ» ειιηι Γεδείνίβ-

δεί είνίΐ3», εαδ ηιαςίδ ϋεΠβνίΐ, ηιιαιιι 03δυπι ΙεΙΙί.

Ηυίο δίηήΐοδ 8υηΙ ίί ςυοηυε, ([ιιι 3 ιηοΓυί» τερειιΐο

σαι ακριβώς, πόσοι μέν οί ληοΰντες βάρβαροι, τίνα

δέ τά συμβαίνοντα πάθη • κα\ περιπεσών τοις πολε-

μϊοις κατετοξεύθη. Πεσών δέ κα'. πρδς τδν θάνατον

έπειγόμενος, ώς είχε δυνάμεως, άνεβόα (κα\ γάρ ήν

τών άμυήτων)•."Ορη καΙ νάπαι, βαπτίσατε • δένδρα,

καΐ πέτραι, κα\ πηγαΐ, δότε τήν χάριν. ΚαΙ ταίς

οίκτραίς φωναΓς ταύταις έπετελεύτησεν. "Ας κα\ ή

πόλις μαθοΰσα, πλέον της συμφοράς τής κατά τδν

πόλεμον άπεθρήνησεν. Παραπλήσιοι δέ τούτω χα'ι οί

παρά τών νόσων αθρόως πιεζόμενοι. "Οταν γάρ•ό

χθες ύγιαίνων και μάκρους έαυτώ τους χρόνους της

>• ΜαΐΐΙι. ιιι, 7. •' Γδβΐ. ι,νιι, ο. ,! Ιυο. ιιι, 9. " Ι ^οαη. ιιι, 3. •• Ευο. χνι, Ι9•
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ζωής διαγραφών πάθη τδ τοΰ πχλαιοΰ ματαιόφρονος, Α ορρππιιιηΙιΐΓ. Οιιπι βηίιη ει, φΐΐ Ιιεπ 8Γ31 δ.ιηηί, ει

κα\ λεχθ|5 πρδς αϋτδν έχ της άπογνώσεως, δτι ταύτη

τη νυχτί ή ψυχή σου τοΰ σώματος λύεται, τότε θό

ρυβος χα\ χραυγή ■ χαΐ πάντα έν ρΌπί) καιρού οξέως

ζητείται, τα σχεύη, τδ ύδωρ, ό ίερεϋς, ό λόγος δ πρδς

τήν χάριν προευτρεπΕζων, δν απαιτεί μεν ή χρεία,

έπισχοτεΐ δε ή νόσος, αιροΒρ^ καΐ άνένδοτον εργαζο

μένη τδ άσθμα. Κα\ ποιεϊ τδν θόρυβον της χατά

πόλεμον συνοχής ούκ έλάττονα* πάντες δέ ο! χατά

τήν οίχϊαν άλλήλοις άπαντώντες εκρήγνυνται* χα\

ώθισμός έστι, κα\ ταραχή, καΐ ϋρ6ος γοώδης χαΐ

άσημος, ώσπερ έν νυκτομαχία άλλήλοις εμπλεκομέ

νων, δούλων, συγγενών, φίλων, τών παίδων, της

γαμέτης. 'Ος Ετι τοίνυν χαιρδς ειρήνης, τά χαθ' εαυ

τούς σωφρόνως διαθώμεθα. Έν σχολή κα\ γαλήνη τοΰ

βίου δέξασθε τήν τοΰ Χρίστου δωρεάν, ότε χαΐ ό λαμ

βάνων τήν ΰψηλήν χαϊ άσύγκριτον εύεργεσίαν μεΟ'

ηδονής τω καταλόγψ τών υιοθετουμένων συναριθμεϊ-

ται , κα'ι οι γνώριμοι πάντες τήν έχείνου πρδς τδ

χρεΐττον μεταποίησιν έξαίρετον χαράν κα\ εύφροσύ-

νην ποιούνται.

νίι.Έ δ'ιΐιί Ιοηςαπι Ιβηιρϋδ (Ιίιιιείίευιιΐιιι•, βεοίϋεπί

ϊ(1 ηιιοιΙ ΐΐΐί πηϊ οΐϊηι νηηη εθ£ί'3ΐ>3ΐ, ει ει ιΐίεΐιιιη

ίαβΓϊΙ εχ (ΙεβρεΓαΐίοηο : Ηβε ηοείε ηηϊιτιβ Ιιιβ βοΙ-

νίΐιΐΓ 3 εοΓροΓβ ", Ιυηη ιη»ςηιι$ ογ'ιΙιιγ ΙυηιυΙΙυβ

ει εΙηιηοΓ; εί οπιη ι α ηιοιηεηιο Ιεπιροπδ ;ιεπιει•

ςιιχηιηΐιΐΓ, ν353, βςηα, δίεοπίοδ, βεπηο ςυϊ ριχ-

ριίΓεί :ιι1 £Γ3ΐί3ΐη, ςηεηι υδΐΐδςηίιίοπι ροδίιιίαΐ, ίη-

Ιειτιιιιιρϊΐ ;ιυΐειη πιαιίηΐδ, ςυί είΐΐείΐ, ϋΐ νεήειηεηδ

ει ίτεςυεηδ 8ΪΙ ηιιΐιείίΐιΐδ, οΐ ΓβείΙ ηοη ηιϊηοιτιη

ρεπιιιΐκιΐϊοιιεπι, π,ηηηι ςυχ 881, ειιιη ιΐΓ^εΙ Ιιείΐιιιη ;

οιιιηεδ ηυΐεηι ςιιί δυηΐ ιίοιηί, «ΊΙιί ίηνίεβιη οοοηγ-

ΓεηΙεδ επιηιραηΐ; εδίφΐε ρι-οίπΐδίο, Ιυιηιιΐΐιΐδ, πηιγ-

ιηιΐΓφΐε ει Βΐιβυιτυβ ίΐεΐήϋδ, εΐ ίηεεΠϋδ Ι3ηςιΐ3ΐη

ίη ρΓοβϋο ηβνβϋ, 86 ϊηνίεειη ίπιρίίοβηΐί&ιΐδ δβΓνίδ,

εο§ηαΓΐ8, βηιίεϊδ, ϋ1ϋ$, υχοΓε. υοηεε ε&ΐ βτξο Ιβπι-

ρ»8 ρβεΐβ, ϊη οΐίο 81 νίΐχ ΐΓ3ηφϊι11ίΐ3ΐε Γβδ ηοδΙι-38

εοιηροικπηιΐδ. ΑεείρίΙβ ϋηπβΐί άοηυπι, φΐηηιΐο Ϊ8

ςιιί αΐΐυιη ει ίηεοηιρβηοίΐβ βεοίρϊι οεηεΓιείιιηι, εππι

νοίιιρίηΐβ ΓεΓεΠίΐΓ ϊη ηιιηιεηιηι εοπιιη ηυί ηιΐο-

ρΐαηΐιιι- ίηπΊίοδ; ει οοιιιεβ ηοιί ει ΓίΐιηίΙί.ίΓεβ, εχ ϋΐα

πιιιίαΐίοηβ ϊη ηαεϋιΐδ δΐιηπηηπ» νοΙιιρίΑίειη εηρϊυιιΐ

ει 1.1'ΐϊιΐίπιι.

δεά Γιιηεο, ΐηφιίβ, ηηΙιΐΓΧ ηοδίπε αιΐ νίιϊιιηι

ρΓοεΓινϊΐΒίεηι, εΐ ίάβο «ϋίΤοτο 3εεε<]6Γ6 3(1 £Γ3!Ϊ3πι

Γε8εηεΓ3ΐΐοηΐ8. δρεείοδίΐδ εδί α,υίάεηι Ιιιυβ ρΓίείεχ-

ΐυ$ ιίιηίαΜίβιίδ, ει (ϋΐϊ^εηΐϊδ οηαΐϊοηϊβ δρεε'ιεηι τε-•

εΐε ρΓ3ε Ιε ΓβΓδ ; δεά Ικενίδ Ιϊϋί ρΓοροδϊι» ίηίειτο-

β;»Γιο δΐιΓΩεϊεΙ »ά δεεηηιη Γβείΐβ βρεί'ίεηά'ηιη. Οίο

οηϊιη, φΐί ιΐίείδ Ιε Ιπϊιογρ ρεεε.ιΐιιπι, ειιηι δίδ ε.ηΐε-

εΐιιιιηεηιΐδ, ηιιειηηηιη (Ιϊεϊδ τΐτβΓΟ νΐΐβπι, ϊη ςιιβπ»

ηιιΐΐβ εηιϋι ΓερΓε1ιεηδίο? ειιπιηε, ςιιϊ ηοη ρεεεαι,

ίΐι ειιηι ςιιϊ εδί ίη ρεεε3ΐϊδ? δϊ οηϊιη ειιιη, φΐϊ ηοη

ρεεεαΐ, φΐί Ιίιηεδ ΙορίΊδηιιιιιι, ι.Ίΐιηεΐϊ»ιη ηηΐεειιιηιΐϊ-

ΙϊβεηΐεΓ θ0ββΓΤ8β Ίά ςαοά εβί Ιβ^ε εοηδίΐΐϋΐιιηι ? δίη

ηιιίεηι Γι1)Ί 831 νίΐη Ίιηιιιιιηιία εΐ ηηΙΙ.ιιη ηιΙΙιΊΙιοιίδ

εηιιΐίοηειη, ειιιη ιΐίιι ηιΟΓετίδ ίη ίηϊφΐίΐ3ΐΊΙ)υδ, ει

1οη{~α εοηδυειυύϊηβ ηιηϋ 1ΐ3ΐ)Ίΐυηι ροβδϊιίεβδ, ρεί1-

δρϊειιπιη εδί φ,ιοιΐ υΐΐϊιηυιη εχδρεεΟδ «ιιΐιοΐίΐιιηι, υΐ

ειιιη 1)»ρΐϊδηιο ιιΙιΊιιια ποτ» βαδεερίο νΐΐ» δίιηυΙ Π•

ιπ.ιΙιΐΓ. Ηοε ίΐηίειη εδί ν:ιη;.< 81 ηιίπιΙΓιΙίδ ιιιιτ(•:ιΙιιγ.ι,

ηοη 3ΐΐΓϊ εΐ νεδίίυιη, βειΙ ιηυΙΓιίικϋηίδ ϊηίφΐίιαίιιηΊ,

εΐ 8υρεΓν»εαη83 :>ε ευΓΪ083 ε3υρο»3ΐίο ηιπιηχ ριΐΓ-

2»Γιοηίδ; 61 ηυο ιιιοιίο ροΐ'εϊ α ΙυΙο ϊη Ιαίιιηι Ιηη>-

συζώντες συνάπτουσιν επαλλήλους τάς ανομίας. "Η Ο ευιιΐ, 81 ίη ΙυΙο ]υευη<1ε βΐ ΙυοεηΙεΓ νίίβηι 3§υηΙ :

ι)ς. ΈπεΊ γάρ, ό δεδοιχέναι λέγων τήν _

>ύμενος υπάρχεις, τίνα άρα ζής βίον

Άλλα δέδοιχα, φησ\, τδ της φύσεως ημών ε!ς

άμαρτίαν εδχολον, και βιά τοΰτο πρδς τήν χάριν τής

παλιγγενεσίας βραδύνω. Εύπρόσωπον μέν σου τής

δειλίας τδ πρόσχημα, χα\ χαλώς σαυτδν χατασχημα-

τίζεις τψ τής εύλαβείας πλάσματι• άλλα σοι σύν-

"τομος έρώτησις προσαχθεΐσα αρκέσει προγυμνώσαι

τήν σχηνήν ευκόλως.

Αμαρτίαν, κατηχούμεν

άκατηγόρητον, ή τδν άναμάρτητον, ή τδν έν άμαρ-

τίαις ; Εί μέν γάρ τδν άναμάρτητον, τί δειλίας τδ βά

πτισμα, κα\ πρδ εκείνου τηρών τήν νομοθετημένην

άκρίβειαν ; Εί δέ σοι ακάθαρτος χα\ αφύλακτος ή ζωή

βραδύνων έν άνομίαις , κα\ τή μακρ$ συνήθεια έξιν

κτώμενος τοΰ κακοΰ, πρόδηλον δτι τήν έσχάτην ανα

μένεις άναπνοήν • ϊνα τψ βαπτίσματι παραληφΟέντι

χατά τήν τελευταίαν ώραν συντελεσΟή ή ζωή. Τούτο

δέ έστι καινή χα\ παράδοξος εμπορία, ού χρυσού κα\

έσθήτος, άλλα πλήθους ανομιών καπηλεία περίεργος

τής κατά ψυχήν καθάρσεως. Κα\ καθάπερ οί χοίροι

πηλδν έκ πηλοΰ μετέρχονται, κα\ τδν ^όρβορον Ιχου-

σιν αΰτοϊς ενδιαίτημα • ούτως οί ταϊς άκαθαρσίαις

γάρ τή πορνεία μολύνονται, ή τήν δυσώνυμον μοι-

χείαν τεχνάζουσιν, ή τήν μέθην άσκοΰσι τδ τών πο

νηρών επιθυμιών ύπέκκαυμα, ή τάς άδελφάς τούτων

κα\ συγγενείς αμαρτίας έπιτηδεύουσι. Φοβούνται δέ

τδ βάπτισμα, ώς τών ηδονών κώλυμα, καΐ τών μια-

ρών απολαύσεων άποχήν. "Οταν Ουν λέγει ό προφα-

σιζόμενος προφάσεις έν άμαρτίαις, δτι Φοβούμαι,

πρόδηλος έστιν ού τήν άμαρτίαν εύλαβούμενος, άλλα

μακράν αύτψ γενέσθαι βουλόμενος, τήν έν ταϊς

άμαρτίαις άναστροφήν. Οί δέ ταύτην Εχοντες έν τψ

βάθει τήν πονηράν γνώμην, πρώτον μέν ουδέ άξιοΰν-

ται τής χάριτος• άλλα ταΐς κεναΐς έλπισαν εαυτούς

■13 φΐϊ νϊνιιιιΐ ίη ίηιηιιιηιΐίΐία, 8εεΙβΓ3 3ε Πβςίΐΐα

ϊηνίεειη εοη^ιπίξΐιηΐ. ΑυΙ ειιϊηι ροΐΐιιυηΐυτ 8εοΠ3-

Ιϊοηε, :ιιιΙ ίΐΐιοπιίιιηηιΐιιιη ηκκ-,Ιιίιι:ιιιΙιΐΓ 3ι1ιι11<τίιιιη,

ηηΐ 8Χ8ΓεεηΙ εηπείβίεηι, Γηιηϊΐεηι ηιηίαπιηι ευρϊ-

(ΙϊΐαίιιιΐΊ, ηιιΐ ΙΓΐδ ηΠΐιιία, 81 εο^ηβΐϊοηε εοη]ιιηεΐα

εχβΓεεηΙ ρεεε»ΐ3. ΤίιηεηΙ αυΐεπι οβρίϊδπιπιη, ιιΐ ςυϊ

ρι-οΐιίΐιεαΐ νοΙιιρΐ3ΐεδ, εί ηΐΐδΐϊηεί'ε Γικ:ϊ«1 3 ηεΓβΓϊίδ

(ίεΐίεϊϊδ. Ουπα ιτ^ο ϋίχεηΐ, ςυί ςικιτϊΐ εχευβ3-

Ιϊοηβδ ϊη ρεεεαίϊδ, ΙϊηοεΓε, ρεΓδρϊευυιη εδί ειιιη ηοη

νεΓεΓΪ, 3ϋΙ εβνεΓΒ ρεεεβίϋηι ; δε<1 νείΐβ δβ ςιιβιιι

όϊυΐίδδίπιε τεΓδ3Γϊ ίη η»§ίιϋδ. Οαί βιιίεηα ίη ρΐΌ-

Γιιη^ο ηΐ3ΐ3ηι Ιιαηε ηαηεηΐ ιηεηΐεηι, ρπηιυηι φΐί-

'* 1.00. χιι. 20.

Γλιηοι.. Οη. ΧΙΛ'ί. 11



ίΊΊ «288. αΚΕΟΟΒΗ ΝΥ55ΕΝΙ

•Ιιίιι ιιοο ρΓ.ιιίΛηι α$8β(]ΐιυηΙιΐΓ ; δειΐ ν;ιη:ι δρε 80- Α άποβουκολοΰντες άδοχήτως απάγονται, άψοφητί καΙ

ϊρ$ο$ ραδοειιίεδ, ρΓΧίβΓ ορίιιίοηειη ηΙχΙυοιιηΐιΐΓ αΙ«-

ςυβ βίΓορίΐ ιι ε( Γερεηΐε, Ιηηΐ|ΐι;»ιιι ϊιυκίίϋδ δίπκ'ΐιΐο

Γυιε, ορρηιτιειιιε ιηοτίε. δίιι αυίειη 1)πιβ «παπί

νβΓίυϊ «ΙΓιιικΙρηίϊ εΐεπκ'ΐιΐκιπι ει 1κ>ηίΐ3ΐεπι, ϊιι ιιΙ-

Ιίιηο ιΐίε βυηι, φιί άείεείαίιιι- ρεεε.ιΐο, πψδίεπίδ δί(

(Ιί^ιΐίΐΐιΐδ, ιιοιι εβί είδ εχ ηε£θΓΐ3(ίοηε ΙηηΙιιπι Ιιιιτϊ,

ηυίΐηΐιιιη εχίδΐίιηαπί. ΡυΐιιιιΙ ειιίιιι Γιιΐιιπιιιι , υΐ

είδ ι ΐ'βΐηιηι Βίβΐϊηι βρεπαιαι*, αεεϊρίΐηΐ αυΐεηι ;•1ί-

φΐεηι Ιοειιηι ρΐεηιιηι Ιιοηίδ αάηιίΓ3ΐ)ίΙϊΙ)υ$, ει εοβ-

ιΙρ.ιιι :ι$$εευΐυΐ'υ$ εδ$ε ηοηοπ'β ηυο$ ]υ3ΐϊ. Ηοο ηιιίειη

εβί ({ΐιχιΐβιη βρ«6 ίιυιιίδ, Ι'ΐΙβίκιμϊηίοηβρΓΧβΐηη^εηΒ

οοιιΐοδ 3ηίηι%. Ν;ιιη, ιιΐ ιιιίΐιί νίιΙοΐιΐΓ, ΙιϊΓ;ιπ;ιπι (1ί-

νίιΐυιιΐιιΐ' Γβ8 Ιιοηιιηυιη, ίη 63 (]υχ εχβροείΛΐιΐΓ νϊΐη,

μι Ίπίοπηι ηια£ίδ §6ηβηΙίιη ε» ρβι-δεςπηι- ηΙ,^φιο

άθ,ρόον ώς επίβουλου χλέπτου τοΰ βανάτον χατα-

λαμβάνοντος. "Αλλά χα'ι πλεονάσας 6 θεδς τήν οΐ-

χείαν μαχροθυμίαν και αγαθότητα, χαταξιώσας τών

μυστηρίων τον φιλαμάρτητον επί της έσχατης "ήμέ-

ρας, ούχ Εστίν αύτοΐς τοσούτον τής πραγματείας το

χέρδος, όσον νομίζουσιν. Οΐονται γάρ εϋθϋς μίν

ϋπανοιχθήσεσΟαι την βασιίείαν αύτοΐς• λήψεσθαι δέ

τίνα χώροναγαθών γέμοντα θαυμαστών, χα'ι τών (σων

άξιωθήσεσθαι τοις διχαίοις τιμών. Το δε χενή τις

έστιν έλπίς; δδξη ψευδεΐ την ψυχήν γοητεύουσα. Ός

γάρ έμοί φαίνεται, τριχή τα τών ανθρώπων διαιρε-

θήσεται επί της προσδοκώμενης ζωής, ώς γενικώτε-

ρον τέως χωρ^ς ύπομερισμών διελθεΐν. Κα\ τδ μεν

πρώτον έστι τάγμα τών επαινετών καΐ δικαίων

κιιΙ)(1ίνΪ8ΊοηϊΙ)ΐΐ8. Ει ρπηιιΐδ ςυ'κίεηι οιϊΐ ογιΙο 60- Ο δεύτερον, τών ούτε τιμωμένων, ούτε χολαζομένων '

ι ιιίιι ψιί δίπιΐ Ι3ΐΐί1»1ιϊ1ε8 ει ]υ$1ί ; δεευιιιΐυδ ίΐιιίπιι,

-εοτϋΐιι ηιιί ιιεηυε ΙιοιιογβιιΙιιγ ιιεε ριιιιίυηΐιιΐ' ; Ιιτ-

ιίιΐ8 ααίειιι εοιυιιι ςυί ρΓΟ ρεεεαίίδ ιΐβιιΐ ροθηαί.

1)1)ϊ ιί•»ο εθ8 ροηεπιυδ φιί ϊη βχβεςυίίδ ίεεερβπιηΐ

Ιβναεπ ϋεηεΠαυπι ? Νιιηι ρεΓδρίευιιιιι 68( ηιιοιΐ ϊιι-

Ιεΐ' δεευηιΐοδ, ίάφΐβ πιπί νεηϊβ, ιιΐ δϊηΐ πιττεΛεδ

μοί' 1>π ρπιρΓΪαπι 1>6ΐιί^ηίΐ3ΐειη. Ο111 βιιίπι ροτ βο-

ιοπίίαιιι ει ηθ£ΐί£εηΐίαηι ρπηΓιιΙίι, ηυχ Γεείε ε! εχ

νίιΊιιΐε Γιαπί, ηοη ε&( ΙίΙιεΓ 3 ροεηη ει (]3πιη3ΐΐοπε :

5Κ|υίι1οηι νβΙΙβ ηικίιιηι εβί αΓ/ίπβ ειίιιΓιικιΐίοπ'ι, εΐ

Ιιοικι οιΙΊδδε, αρειΊε Ίιι.•>ίιιιιιΙ:ιΙιιι• ίπιριοΐιίΐηΐίδ. '^ιιίιΐ

οΐ'ρη ιιΐϊςηϊ 1ιημ:ι!κί Ίκ, 81 3 τεςηο εχείϋβδ, ε( αϊ)

ιΙΙίί ρΓοηιϊδδίδ (|οβρ. ιιεε οειιΐιΐδ νίιΙΊΐ, ιιεε βυτίδ ηιι-

(ΙίνίΓ' Νοιι ριιπϊοΓ, πιηιιιΐ, ηεςυε Ιίπιεο πιίηιΐδ ; δβΐίδ

τρίτον τών διδόντων δίχας ύπερ ων έπλημμέλησαν.

Ποϋ τοίνυν τάςομεν τους έντάφιον λαβόντας τοΰ

λουτρού την εύεργεσίαν; "Η πρόδηλον, ώς έν τοίς

δευτέροις, χα\ τοΰτο μετά συγγνώμης, Γνα χατά τήν

οίχείαν τοΰ θεού φιλανθρωπίαν χληροδοτήσωμεν. Ό

γάρ Βχνφ προδούς τα της Αρετής χατορθώματα, ούχ

ελεύθερος ζημίας χα\ χαταγνώσεως, ε? γε το έθελο-

χαχεΐν ύπο χατηγορίαν άγεται, χα\ τδ μισεϊν τα χαλά

πρ<5δηλον έχει της πονηρίας τδν ίλεγχον. Τί τοίνυν

μέγα χερδανείς έξω πίπτων τής βασιλείας, χα\ τών

επαγγελιών εκείνων, ας ίφθαλμος ούχ είδε κα\ ους

ούχ ήχουσεν; Ού κολάζομαι, φησ\ν, ουδέ φοβούμαι

τάς άπειλάς• αρκούμαι δέ τψ μή παθείν τι δεινδν,

μήτε ώ; κατορθώσας τι γενναίον άποδειχθήναι. Άν-

ηιιίειιι 1ΐ3ϋοο, δι ηεηιΐθ £Γ3νε ςυϊά ραΐίατ, ηεςιιε ^ δραπόδου πονηρού ή προαίρεσις• μύλωνος αξίου καΐ

ρπειΊαπιπι ;ι1ίι|ΐιίιΙ Γεοίδδε ΓειιιιηΐίοΓ. ΙΙοε ε$( πκιΐί

ΒεΓνί ίιΐίΓιΐκΐιΐιΐι, ι|ιμ ρίδΐήηϊ εΐ νίηευΙοΐΊΐπ) ει 11;ι-

^Γοπιηι 8ΐιΙ ιιίιι δΐιιιίεΐ νίΙαΓο κπρρίίπϋ ; ΓιΙιεί'ΐιΙπη

3ΐιΐεηι ξΙοΓίιιπι ει ΙιοηοΓυιη &ρΙεικ1οι•ειιι ηε ιλιιΙιΙ-

I ιι ϊιι (|ΐιίιΙι'Ίΐι 5)1*ϊ νϊιιιΐπ ,ΊΙ Ι1ί$ εδί ίιιίιιιίι•;ι εΐ ιυη-

ΙΓ3ΙΊ3 νϋΧ οιηηΊιιιιι ί.;<π<:ΐοι πηι, ςυί Γιιεπιιιΐ ;ύ> χνο.

111Ί ΐΊΐίπι οιηηεδ ριο ΓιιΙιιεϊα ίη ϋευιιι οι πίκτα Γιϋεί

εοιιΓεϋδίοηε ρεππιΐη ιΐίΐεχεπιιιΐ, ε( ρκείχιοπιπί

εοΐ'ριΐδ νο1(•ιιΐιΙιιικ ϋκε;>ιιι1ιιιιι ει ναΓίε οεεϊϋεικίιπη :

ιιεε ιι! ία Γε β$ρεΓ3 ΙΥαεΙϊ κιιιιΐ 30 πιυΙΙίιί, 83η§υϊιιΪ8

<•ι ΐϊτιιιιι ρΓχεΙϋΓΟ Βΐ'βΐηπιιιι ρΓΧίιιίυηι ει$ρεεΐ3Μ-

168, ΙιοηοΓειη, ηιιϊ 68( ίη γρ^πο εοεΙοΓυηι. ΡΓυρίεΓ

ϊΙΙιιιπ ]ιι»8υδ ΑΙιγλΙηιιιι ΙίΙϊαηι «αϊ ιΊΓκηνίι ; εΐ Μοχεδ

δεσμού χα\ μαστιγών, έχδύναι μόνον τάς τιμωρίας

σπουδάζοντος • ελευθερίου δέ δόξης χαΐ τών Ιχ λαμ-

πρίτητος τιμών, ουδέ χατά μικρόν άντιποιουμένου.

'Εχθρά πάντων αύτη τών άγιων φωνή, εναντία τών

άπ' αιώνος δσίων. Εκείνοι γάρ άπαντες του; υπέρ

παρρησίας κινδύνους ήγάπησαν, και παρεΐχον τοΤς

βουλομένοις τέμνειν κα\ φονεύΐΐν ποικίλως τδ σώμα,

κα\ προς ούδένα ώδινόντων έμαλακίσθησαν αύλον,

τοΰ αίματος χα\ τών ανδραγαθημάτων, τήν έν τή

βασιλεία τών ουρανών προσδοχώντες τιμήν. Δι*

εκείνων Αβραάμ τδν υίδν προσταχθείς έθυσε- χα\

Μωϋσής ένεμόχθει τοις δεινοίς τής έρημου • χα\

Ηλίας τδν Ερημον Ιζη βίον χα\ άθεράπευτον • χαΤι

1«Ι)θΐ;ινίΙ ίη αδρεΓΪδ (ΙεδεΠΐ (1ίΓΐίειι1ΐ.ιΐίΙ>ιΐ8, εΐ ΕΙΪ33 η πάντες προφήται διήγον έν μηλωταϊς , έν αίγείοι

ίη δοΐίίικίίιιβ νϊΙ;ιιη ε^ίΐ 3$ρεΓ3ηΊ ει «ιΐδίοι :\ιη ; ει

οιιιηεδ ρΓορΙιείχ νίχβΓυιιΙ ίη ον'ιηίδ οι εαρηηΐδ ρεΙ-

ΙίΙιυδ, Μΐΐΐκΐί βΐ νεχαιί. Γιο ίΙΙο ενβη^εΐίδΐχ ρββδί

«ιιίιι ίίΐίμιικιΐ» ρΓΟ Εναη^εΐίο, ε( ιιιηπνΓε» (Ιεοετί:»-

πιηΐ 3(ΐ¥βτ8υ3 ΐοπηεηΐ3 Ι) ιτιπποπιηι. Ει ςυίευηςυβ

681Τ6Γ6 ηιΐίοιιε ρΓχάίΙιΐδ, βΐ Πει ίηΐ38°, εΐ Ιιβϋειίδ

επ(;η:ιΐΐιιιιειιι ευιη ίίδ ςυχ δυηΐ εχεβΐδ.1 ει εαείεδίία,

ηε νιιΐΐ ςιιί(]βιη 6886, ηεςυε δίιιιαΐ δυδείίβη (•ππι

ΙιοιηϊηίΙιιΐδ, ςιιί ΓενίνίδειιηΙ, ιιίδϊ δίΐ 3 Οεο ΙιιιιιΙηη-

•Ιιΐϊ ηΐ Ιιοηιΐδ δεΓνυβ, αΐίςυίυιΐδ ύί^ηηδ εεηδεηιΐιΐδ

ηοηοηΐηίδ. ΡιορίβΓ Ηοε ΐηδίιιυΐυηι 03νίϋ ηυοηιιβ

ιεΓνί δίΐίιιι αεοΐρίΐ ", υΐ οκίεηιίαΐ, <|ΐΐ3ηΐυιη δί( δίπιπ»

δέρμασιν, θλίδόμενοι, χαχουχούμενοι. Υπέρ εκείνης

εύαγγελισταΐ τά υπέρ τοΰ Ευαγγελίου έπασχον στί

γματα, χαΐ μάρτυρες ταίς χολάσεσι ταΐς παρί τών

τυράννων ένηγωνίσαντο, κα\ πάς, είτις αληθώς λο-

γικδς καΐείκών τού Θεού, κα\ συγγένειαν έχων πρδς

τά υψηλά και ουράνια , ουδέ είναι βούλεται ουδέ συν-

εγερθήναι τοϊς άναδιωσομένοις άνθρώποις • εΐ μή

μέλλοι έπαινεΐσθαι πιρά τοΰ θεοΰ ώς άγαθδς δού

λος, καί τίνων άξιοΰσθαι γερών. 'ΕπΙ ταύτη τί)

προαιρέσει κα\ δ ΛαβΊδ τής έλάφου τήν δίψαν οϊκεΐον

υπόδειγμα ποιείται της έαυτοΰ πρδς θεδν επιθυμίας •

κα^ ίδ:ϊν εύχεται τδ πρόσωπον τοΰ θεοΰ? Γνα ταΐς

'» ΡμΙ. χιι. ϊ.
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νοηταϊς ένευφρανθή δεξιώσεσ:. Κα\ Παύλος εύχεται Λ ϊη Οουιη ιΙοδϊιΙοΐΊΐιη) ; οι ορίηΐ νϊϋβΓβ Οοί νιιΐΐιιηι.

ίκδυσάμενος τήν σάρκα ώς κα\ βαρύ κα\ φορτικδν

Ιμάτιον, άναλΰσαι χαΐ σύν Χριστώ είναι- πάντως

αμφότεροι φανταζόμενοι τήν μαχαρίαν εύφροαύνην

κα\ άμετάβλητον. Εί δέ εκείνης έρως ουδείς, πάντα

Αληθώς τά 4λλα, κατά τδν Έκχλησιαστήν , ματαιό-

της ματαιοτήτων.

Φεύγετε τοίνυν, άνδρες Χριστιανοί, κλήσεως έπου-

ρανίο'ΐ μέτοχοι, πάσαν ϊννοιαν τοιαύτην ληστών και

κακούργων άξίαν, μηδέ τούτο μακαριστδν ήγήσησθε

τδ φεύγειν τιμωρίαν, άλλ' έράιθητε δωρεών κ»\

στεφάνων ■ ους δ θεδς τοις άθληταϊς της δικαιοσύνης

ηύτρέπισεν • επιθυμήσατε βαπτίσματος άδόλως • λά

βετε τδ τάλαντον, κα\ πρόσθετε τήν έργασίαν ούτως

ιιΐ οχΙιίΙατοΙιΐΓ :ιιιιρ1οχΊΙηΐ5, ψιί οβάΊιιιΙ $υ1> ίιιΙοΙΠ-

ςοηΙΪ3ΐΐ). Ει ΡλιιΙιι8 ορΐ»ΐ οχιιία οβηιε Ιαικρηπι

βΐ'ανί οι ηιοΙο$ΐ3 νε$Ιο , ιΓι$$οΙνί ει «'ββα οιιιιι

ΟπίϊΙο " : ;ι,ιι|)ΐι υιηιιίηο οοςϊΐαηΐ08 Ιιβαΐίΐιη η

ίιιιηοιιιαίιίίοιη Ι:υΐϊιίαηι. ^ιιοιΐ 8Ϊ ηυΐΐιΐδ $ΪΙ ο}ιι»

ηιιιΟΓ, οιυιιία ηΙΊ;ι, ια νει•ο ιΐκίΐ Ε€εΙθ5ΪαδΙβ5, δυιιΐ

ναηΐΐαίε* ναηίιαίυιη ".

Γιιςίΐυ βιςο, νϊΐ'ί (ΙΙμ ίίΐί.ιηί, ρ.ιιΐκίροδ οοείοδίϊβ

νοοαίϊοαίι, οιιιηοιη Ιιβιιο οοςίΐ3ΐίοιιοιη, ΙαίΓοιιίΙ ιιβ

ιΐίςιιαηι οι ηΐ3ΐοϋοϊ8, ηοπ,οβ ϋεϊ'υιη οχί8ΐίηΐ3ΐο ίιι-

βΐΊΌ βυρρίίοίυιιι ; 8«ϋ ιίοιια .ίιιιλιο οι ουΓθηα$, φι;κ

Ι>οιι$ ραι-ηνίΐ α 1 1 1 1 ο ι ΐ & ]ιΐδΐϊίίχ ; οχροιίΐο Ιιαρίίδιίιΐιιιι

$ίιιβ ΓιαιιΊο, βοοϊρίΐε Ιαΐεη(ιιιΐ), βΐ οιιταίο ιιο 5 1 1

οΐίοβίιηι : ίΐΐ οιι ί ιη, ιιι νιιΐΐ ραίαίιοΐα, οΐίΐοϊοιιιϊιιϊ

γάρ κατά τήν παραδολήν ηγεμόνες δέκα γενήσεσθε Β ιΐυοοδ ιΐοοειη οίνίΐαίιιπι ". φαί ΟΓβΟ εορυΐΐυδ Γιιϊΐ

πόλεων. Ό δέ συνταφείς τώ βαπτίσματι, έκρυψεν εις

γήν τδ τάλαντον, καΐ πάντως εκείνων ακούσει των

πρδς τδν όούλον άργδν λεχθέντων κα\ όάΟυμον. Κα

λώς δ νεοφώτιστος αν τη πίστει συνάψη τήν έντολήν,

έπ'ι πλεϊον ουδέν Ιχει τοΰ άνεγκλήτου. Δεσμώτης

έτύγχανεν μυρίοις έγκλήμασιν υπεύθυνος, δίδοικώς

τδ κριτίριον, τρέμων τών ευθυνών τδν καιρόν.

Ήλθεν άθρόον βασιλέως φιλανθρωπία , ήνοιξε τδ

δεσμώτη ριον, άφηκε τους πονηρούς. Ό μέν δοϋς

τήν χάριν, ύμνεϊσθω κα\ προικυνείσθω, ώς άγαθό-

τητος περιουσία σώσας τους τήν ζωήν οΰκ ελπίζον

τας• δ δέ γνωρίζεται έαυτδν, έν ταπεινότητι δι-

αγέτω• μή ώς κατορΟώσας τι διακείσθω, επειδή τών

δεσμών έλύβη. Άφεσις γάρ εγκλημάτων τδν ίλειν

προσμαρτυρεϊ τώ συγχωρήσαντι, ού μήν εύδοκιμή-

βειν τω άφεθέντι. Ό λαβών τδ της παλιγγενεσίας

λουτρδν, όμοιος στρατιώτη νίΐιι ΰπόγυιον έναριθμη-

θέντι τοις ίπλιτικοϊς καταλόγοις, μηδέπω δέ μηδέν

επιδεδειγμένω στρατιοπικδν ή γενναϊον. "Ωσπερουν

εκείνος άνελόμενος τήν ζώνην,' κα\ τήν χλανίία έμ-

πορπηαάμενος , ούκ εύθϋς έαυτδν άριστέα νομίζει,

ουδέ προσιών μετά πα£;5ησίας τψ βασιλεϊ ώ; γνώρι

μος διαλέγεται, ουδέ χάριτος αίτεϊ τάς τών χαμόντων

κα\ πονεσάντων ■ ούτως μηδέ σϋ τυχών της χάριτος,

οίου τοις δικαίοις συζήσειθαι, καΐ πρδς τδν εκείνων

άχθήσεσθαι κλήρον, 5ν μή πολλούς ύπομείνης υπέρ

εύσεβείας κινδύνους , κα'ι πολεμήσης τή σαρκ\, καΐ

μετ' εκείνης τω διαβόλω, κα\ γενναίως άντιτχής

ί,πιιιιΙ οιιιιι 1ιαρΐί$ιιιο, Ιΐΐΐ'ΐιΐιιιιι αΐιδί-οιιιΐίΐ III 10ΓΓ2,

οι οιιιιιίιιυ ΙΙΙ» ηιΐιϋοΐ, ηυχ ιΐίιο $υιιΙ ϊ••γ\ί.ι οιίο^ο

οι ιΐΓ£ΐιςοιιΐϊ ". ΙΙυοιο Ϊ5, φΐί οίΐ Γοεοιίδ ίΙ1ιιιιιίη;ι-

Ιιΐ8, 5ΐ Γιϋοί ηοη αιιιρϋυβ ιιιαη•Ι.-ι(ιιιιι οοιιμιιιχίΐ, ιι'ι-

ΙιίΙ ΙιιιΙοί ηιιοιΙ ιιοη $ΊΙ αΓίΐιιο γγϊιιιϊιιπΓιοιιϊ. ΡιιιΙ

νίιιοΐιυ, ίηιιιιιιιοηΙ)ϋίΙ)υ$ 0ΓΊιιιίηϊΙ>υ$ οΐιιιοχίπί,

Ιίΐ«0Ι18 ]ιΐιΙΪ('ίιιιιι, Ιιογιί'115 Ιβιιιριΐϋ ΓΟιΙϋοηιΙχ Γ.Ίΐίι -

■113. ΥΟΙΙΪΙ ΓΟρί'ΙΙΙΟ ΓΟ^ί$ Ι>0|Γ|£ΙΜ13$, ΛρΟΠίίΐ 03Γ00-

γοιιι, ϋίηιί$ί( ιηαΐυβ. 1)ιιί ιΐοϋίΐ ΐ|υίϋοπι ^ιαΐίοιιι,

1:ιιΐιίιΙιιι» εβΙοΙίΓοίυΓ, οι (μιί $ιιη ΙιοιιΊιηΐίδ ;ιΙ>ιιπ-

ι1αιι1'ΐ3 οοιίδβΓνανϊι οο$, ιριϊ ιιοη $ροΓ»υ.ιιιΐ νίννο.

Ιρ$ο οιιίοιιι $οίρ$ιιιιι οο^ηοδοηΐ, ΰ( ιίος,ιι ϊιι Ιιιιιηί-

ΙϊΐηΙβ : ηοη Ίΐ;ι $ίΙ ;ιΙΙ(•(ΐιι>, ιηιΐ(|ΐΐ3ηι α1ί(|ΐιϊιΙ ριχ-

οίαιυιιι ςβ$ίθΓΪ(, ηυαιιϊ.ιιη •>ο1ιιΐη$ θί>ΐ ν ι : ι ».• ιι 1 ΐ β . €τ\•

ιηίηιιιιι οιιίιιι γοιιι'ι$μο ΙοϊΙπΙιιι' ιιιίδΟΓΪιοηϋαιιι ο]υ$

<]ΐιϊ οοηοοϋΐΐ, ιιοη ηιιΐοηι ιριοιΐ $ο γοοΙο ;;ο$$ογϊΙ ίϋ,

(|ΐιϊ ΓιιίΙ (Ιϊιιιί53ΐΐ5. 1$ ιριί Ιην.ιοπιιιι αοοορίι ΓΟββΙΙΟ-

Γαΐίοηίί, ε$ι $ϊηιίΠ$ ιιονο ιιιϊϋΐϊ, ηιιί ιιιιροΐ' Ιιιίι ι<>

Ιαίιΐδ ϊη ιιιιιιιοΐ'υιη ηιίΐίΐιιιιι, ιιοιιιΐιιιιι αιιίοιιι ηιιίιΙ-

ςιιαιη ο^ίΐ ρΓχοΙ.ΊΓΐιηι ;ιιιΐ ΓοΐΊί ιηίΐίΐο ιΐίςηυηι. Οιιο-

η)οι!ο οΐ'ςο ϊ 1 Ιο ϊοηη ηοοΐηοΐιΐδ, οι οΐιΐβιιινιΐο ϊηϋιιίαβ,

ιιοη $6 »ΐ;ιΐ;ιιι οχΊίΐίηιαΙ νίπιιη ΓοιΊοίι, ιιοιμιβ οοιι -

ΓιϋοηίοΓ ποοοιίοηϊ »ιΙ ΓΟβοιη, οηιιι :ι1Ιοι|ιιιΙιιγ Ιηι:-

ψπιιι ίαιπίΜατΐβ, ιιοιμιβ ροΐίΐ Ιιοηοίϊοΐη. ηυχ ηιιί

ΙαΙιυιανοπιιιΐ, οι $ο Βΐιοηιιε ςε$$οηιιιΙ; ϊΐα ηβε ϊιι,

£Γ3ΐί:ιηι 3$$εειι1ιι$, ριιΐοβ Γυιο ιιι νϊναβ ευιιι ]Υΐ5ΐΪ5,

οι 3(1 ΊΙΙοπιηι οΊι('3γϊ$ ΙιΧΓθιΙ!ΐ3ΐοιη, ηί$ϊ ριο ρίοιαίιΐ

ηιιιΐο ;ιι1ο:ΐϊ ροΓΪοιιΙ;!, οι οιιιιι οηπιο ΙιεΙΙιιιη ςοΓ3$,

πρ^ς πάντα τά τών ■κογτ^ρώΊ πνευμάτων τοξεύματα. ρ οΐ βϊηιιιΐ οιιιη ίΙΙη, οιιιιι (Γιηυοίο ίοΠίΐοτ Γ0$ί$1α$

Μάλλον δέ εί δοκεϊ αυτήν τήν τοΰ Κυρίου φωνήν τήν

μέλλουσαν έ-'ι τής κοινής έκφέρεσθαι κρίσεως, λά-

6ωμεν τοΰ προκειμένου διδάσκαλον. Τί γάρ φησι;

ι Δεύτε, οί ευλογημένοι τοΰ Πατρός μου, κληρονο

μήσατε τήν ήτοιμασμένην ΰμΐν βασιλείαν. % Δια τί;

Ούχ δτι τδ ίμάτιον ένεδύσασθε τής αφθαρσίας, ουδέ

δτι τάς &μΛρτ(ας υμών άπελούσασθε, άλλ' επειδή

χατωρθώσατε τήν άγάπην. Καΐ ευθύς δ κατάλογος

ύποτέτακται τών τραφέντων, τών ποτισθέντων, τών

ένδυθέντων. ΚαΙ είχότως δ άπαραλόγιστος κριτής

οΰτως διχάζει. Ή χάρις μέν γάρ τοΰ Δεσπότου δώρον*

ή δέ πολιτεία, τοΰ τιμηθέντος κατόρθωμα. Χάριτος

οίΐιιι'ιΐιιιδ ):ιΐ'ΐι1ΐ8 ηΐ3ΐίςιιοΐΊΐιη 8ρίηΐιιυηι. Ιιιιονοιο 8 "ι

νίιΙοΐιΐΓ, 3οοϊρ'ΐ3ηιιΐ8 Ίρ83ηι Ροιιιίιιϊ νοοοιιι, ηυχ 081

ρΐ'θΓοΓεη(ΐ3 ίη ίρβο οοηιιηυηΐ μηΐίοίο, 01 081 ιηη^Ί-

81Γ3 ε]ιΐ8 'ριοιΐ ρΓοροηίΐϋΓ. ι Υοιιίΐο, υοηοιίϊοΐϊ Ρ;ιΙπ$

ηιοί, 08101ο 1ι;γγ«ι1ο8 ρ3Γ3ΐί νοίιϊβ ΐ'οριιϊ 3 οοηίΐϊΐιι-

Ιίοηο ιιιιιικίί '•. ι Οιι;ιιηο!.Γθΐη? Νοη ο,υοηί.ιιη ϊη-

ιΐιΐΐί 081Ϊ8 Υ0816 ίιιοοιτιιρΐίοηΊ5, ηοί]ΐιο ςυοηΊβιιι

Ρ8(Χ31.1 Υ081Γ3 3ϋΙΐ1Ϊ8Ιϊϊ, 80(1 (|υθΐΓΐ3ΐ1Ι ϊη 0ΐ]3ΓΪΐ3!β

ν08 ΓΟΟίΟ {;088Ϊ8ΐί8. ΕΙ 8ΐ:ιΓΐΙΙ1 80(|ΙΙΪΙ(ΙΙ' 03ΐ3ΐθ^ΙΙ8

οοπιιη ςυί 8ΐιηΐ ιιυΐΓΪι'ι, ροΐαΐϊ, ίικίιιιί. Κι ]ιιγο ηιιί

Γ:ι11ι ηοη ροΙε5ΐ ]ιιι!οχ ίΐ;ι ]ιιϋίθ3ΐ. Ν;ιηι {,ταΐί.ι ηιιί-

(Ιοπι ι<!,ι ιίοιιιιιιι Οοιίίίηί. Εχ νϊΐχ 3ΐιΐειη 3ΐΙιηϊιιΪ8(Γα-

" ΡΙιίΙίρρ. ι,ϊδ. " ΕοοΙο. ι. 2. " Ι.υο. .\ιχ, 16, 17. " ΜβΙΙΙι. χχν, 2* »ςίΐ. '• ϊϋίιΙ. 54.
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Ιϊαηε β$1 ΓεεΙε ΓαοΙυπι ε]υ8, ςυί 881 ΙιοηοΓίΙιΐδ. Ογ:ι- Α δέ ής Ιλαβεν ουδείς μισΟ&ν απαιτεί, άλλα το εναντίον

Ιϊχ αιιΐοη ςυαηι 3εεερϊΙ, ηεηιο ρβΓιΙ ιηοΓΟΟίΙοιη ; $βι1 οφείλει. Και 2ιά τούτο, δταν τω βαπτίσματι φωτισθώ-

οοη[Γ3 681 (Ιευίίοτ. ΕΙ ίάεο ςιιβικίο ϊιηρίϊίηιο Γυβ- μεν, χρεωστοϋμεν τω ευεργέτη τήν εδνοιαν. .Εύνοια

ΓΪπιιΐϊ ΠΙυπιίηίΐί, ΙιεηεΓβεΙοΐΊ ιΙοΙχΜϊΐιΐδ ηεηενοΐεη- δέ ημετέρα πρδς θεδν ή περ\ τους όμοδοϋλους εύ-

Ιΐ3ΐΐ). Νθ5ΐΓ3 ;ιυΚ!ΐιι ίη Οοιιπ) Ιεηενοΐεηΐϊα 681, γνωμοσύνη, ή σωτηρία ημών αυτών, χα\ ή της άρε-

ΐ|ΐιαιιι ίη 0ΟΠ50ΓΥΟ5 εχβιχεπιιΐδ 1ί1>εΓ3ΐίΐ33, δβΐυδ της επιμέλεια. ΆπόΟεσΟε τοίνυν τήν ματαίαν γνώμην,

ιιοηΙγπ, εΐ ν ϊ γ 1 1 1 1 ϊ β ειΐΓ3. ΟοροιιίΙο εηξο τεδΐΓ3πι οΐ έντάφιον τηροΰντες τδ βάπτισμα, εϊδότες, ώς ή

ϊικιιιειη δοηΐεηΐιαιη, ςιιί ΙιίίρΙίδίηιιπι ΓεδεΓνβΙίδ 3(1 πίστις τήν άδελφήν εαυτής, τήν άγαθήν πολιτείαν

6Χ8εηυΪ38, δϋίεηΐεβ ηυοά Γιάεβ 8Π3Π1 ΓβηυϊπΙ δοτό• επιζητεί- ή*ς άξιωθείημεν άγαθί) προαιρέσει χα\

Γειιι, δρεπι, ηεπιρε ηυχ εδί εχ εηβπίβίε νίΐχ ϊη- βοήθεια θεοΰ , ψ πρέπει προσκύνησις νΰν χα\ είς

δΓιΐιιΓιοηεπι. Οιιλ ςυίϋεπι ιϋ^ηι βιιηιυβ Ι)οϊ νοίιιη- τους αιώνας. Αμήν.

Ι3ΐε ει ορε : ηαεπι άεεεί 3<1οτ3ΐίο ιπιιμ• ει δεηιρει•,

ει ίη δχειιΐβ βχευίοτυηι, Λιτιεη.

ΡΑΚδ IV.

ΟΒΔΤΙΟΝΈ8 ΕΤ ΕΡΙ8ΤΟΣι,2Β•

Ι. ΟΚΑΤΙΟΝΕδ.

ΜΟΝΙΤϋΜ ΙΝ ΟΚΑΤΙΟΝΕΜ δΕΟϋΕΝΤΕΜ
(")

Ρπηιιΐδ Ιι3ιιγ, ΟηΓιοηεηι €(]ίι)ίΙ οχ ιιιιο οοιίϊοο Μοιιηοοηδί ,ΐ.ιοηΐι. Ογ?|$6γιι8, δοε. Ιεδα Τήεοΐ., ίη Αρ-

ρεηάΐοβ 3(1 δ. Ογοβογμ Ννδδβηϊ ΟρεΓ3, Ρ:ιγϊ5. 1618, ϊη-ΓοΙ., ρ. 225-254. Γιιιιΐο ροβΐ ΓερεΓιΙί 881 ίη ηΐΐιτα

ειϊΐιίοηε Γ;ιι•ίχ. 1638, ίη-ΓοΙ., ΐοηι. 11, ρ. 225-234. ΛεπιπιΐίιΐΒ ίηδρεαβ εϋίιίοηε υΐηηιιε, άεδεπρίίδψιε

νει•Ι)ϊϋ Ονχτίί ει εχεπιρίβπ ΟΓθίδεπηηχ ΑρρειιάΊεΐβ, ΟΓβΙίοπειη ΟπΕοαπι δ. Ι'ηΐπβ βιτοιϊΐΗΐδ οιηηίδ βεηεηβ

Ιίΐη άθΓοπη;ιΐαπι, νβΓδίοηεπιςυε Ι,ηιίιΐ3ΐη Ι3ΐη ροπιηι αιππηίαιη ε88ε Γβρβπ υΐ πιίΐιί 3(1 εοόΊεεηι π'Γιι-

βίεηιΐυηι εδβεΐ. £ίΙΙεΓ33 ιίοιίί &τ%ο ηιΝ. Ο. ΗΓ30ίη§επιηι, υίΐιϋοιίιεεχ Κββίχ Μοη3εεη8Ϊ3 ευδίοάεπι, νίπιηι

ει:Ιο1«!ΐ•ΓΪιιιιιιη ει ϋε ηϊδ ιιοδίπδ ΙίΙΙεπδ ε^Γε^ίε ιηεπίιιιη, εθ(1ίείδ ίΙΙϊυδ εοΐΐβΐϊοηειη ηονηιιι ηΐι ηηιίεο

ρείεηδ Γώετε ει αιικϋιίε. ΑηηυϊΙ Ιιιυεηΐϊδδίηιε ρΓεείουβ ιιιεϊδ ΚταίΜη^οπίδ, άίεςυε 10 Νον. 1839 ΜοηηοίΜΟ

αιΐ πιο ΐΓβηδηιίβίΐ Ιεείίοηυπι ν»πεΐ:ιΙεηι ρΐεηηιιι ει ίη ιηίηίηιίδ ηυο^υε ;ιοιηΐΓαΐ;ιιιι, ί]ΐια ίιοηι ηϊε ίη ΛιΙηο-

ιηΐίοιιε ιηε:ι Γκίίδδίηιε υβυδ δΐιπι, ικ^ΙεεΓυ Ι;ιιι(πηι ΟΓΐΙιο^Γαρηίείδ νιΐϋδ βρειΊϊδ. ΕβΙ βυΐεπι εοάεχ ίΐΐβ Μο-

ηβεεηβίδ; ςυεηα Ιίηεπδ Μοη. όεδί^ηβνί, υηϊευδ ίη ηυο Ιιχε ΙιομΓιΙϊ» 5ι;γ\•;ι1ιιγ ; ηεε Υίηιΐοΐιοηχ, Υεηείϋδ,

ηιιΐ ΚΙοΓοιιΐί.Έ αΐΐεηιπ) Γβρεηπ ΚΓβηίηςεΓυδ ηιϋιί βεηρδϊΐ, ηεε ο§ο Ραπδίϊδ ίηνεηί, ηεε ΜηΐιΊιί ,ΐδΒοιναΓί

ρυιο. Οοιιίεηΐιΐδ εΓ^ο εββε άεΙ>ϋί εοιίίεε ϊΐΐο Μοηβεεηβί 47, εηβηβεεο, δχεαίί χνι, ίη-ΓοΙ., ε«]ϋδ ορε οηκη-

ι1«Γ6 ει δΐιρρίιτο ροίπί ρΙιΐΓίηια. Μίπιιιι εβΙ ϋτείδεπιπι, υΐί ΚιηΙιίιιρίίΓο νΜεΙυΓ, Ιηιη ηιιιΐΐί 38επρ8Ϊ88ε,

εοιτεχϊδδε, 8ΐι1)ίηι1ε εοΓΓυρϊδδε, υΐ ε^ο φπιΐοηι ιηεο ]ιπβ ειπη, ρΓχίεΓ λΐοηβεειίδειη, :ι!ίο οοιίίοε υδΐιηι

Γυίκβε ριιίεηι. ΙΊπγ,ί ο^ηιηεΐ εοιτεχϊ, ιιιηιιϊΐυ υ1)ίςυε ΙεεΙοτε ; ςυοϋ 3η ρεΓνοιβε εςεηιη, ηϊε ϋοείΐΟΓεδ ]υ(1ί-

030υηΐ ; ίηΐεΓρυηείίο αιιίοιιι 1013 ηιε» 681.

(η) ίιιιΐον. (1ε δίηηεΓ, ίη Γιοηΐο εάίΐίοηίδ βυχ οΓίΙϊοηϊδ δεςυεηΐίϊ , ςυχ αηηο 1838 ;ιρυϋ ββυπιε

ίΓαίΓεβ ρΓοιΙίίι ίη-12.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΚΙΖΟΝΤΩΝ.

δ, Ρ. Ν.βΒΕαΟΚΠ

ΕΡΙδΟΟΡΙ ΝΥ55ΕΝΙ

ΟΚΑΤΙΟ ΟΟΝΤΚΑ ϋ8ϋΒΑΒΙΟδ.

^ίIι^ο6ο Οηίκτο 5οο. Ιαη Ιΐΐΐοΐοφο ϊηΐβτρηίε.

Των φιλαρέτων ανθρώπων, των £ήν (1) χατά λό-

γον προαιρουμένων, νόμοις άγαθοΖς 6 βίος χα\ προσ-

τάγμασι κεκανόνισται • έν οίς καθοράται τοΰ Νο

μοθέτου ή γνώμη πρδς δύο γενικώς άποτεινομένη

σκοπούς• ίνα μέν, τών άπειρη μένων τήν άπαγόρευ-

σιν έχοντα• έτερον δέ, τδν πρδς την ένέργειαν τών

χαλών κατεπείγοντα. Ού γαρ έστιν άλλως εΰπολί-

τευτον βίον κατορθωθήναι χα\ σώφρονα, ε!, μή τις

φεύγων ώς έχει δυνάμεως τήν χακίαν, διώξειεν ώς

υΐδς μητέρα (2) τήν άρετήν. Συναχθέντες τοίνυν χαΐ

σήμερον (3) Ινα θεού προσταγμάτων άχούσωμεν,

ήκροώμεθα τοΰ Προφήτου φονεύοντος τα μοχθηρά

τών δανεισμάτων τέκνα, τους τόκους, έξαιροΰντος δε

τοΰ βίου τήν έπ' εργασία χρήσιν τών νομισμάτων •

δεξώμεθα δέ ευπειθώς τδ παράγγελμα • ίνα μή ή

πέτρα (4) εκείνη γενώμεθα, έφ' ήν καταπεσών ό

σπόρος, ξηρδς κα\ άγονος ϊμεινεν, μηδέ λεχθή πρδς

ημάς & ποτέ πρδς τδν δυσάγωγον Ισραήλ,• Άκοτ}

ακούσετε, χαΐ ού /<ή συγίϊτε, καϊ βΛέχοττες

βΛέ-ψετε, χαΐ ού μϊ\ ϊδηζε.

Παραιτούμαι δέ τους άκουσομένους μηδαμώς θρα

σύτητας μου ή άνοιας καταψηφίσασθαι, εί άνδρδς

λογάδος χαΐ ονομαστού κατά φιλοσοφίαν, πάντων δέ

λόγγων ασκηθέντος παιδείαν, έπ\ της υποθέσεως αυ

τής εύδοκιμήσαντος, χα\ χαταλιπόντος (5) τδν χατά

Α. ΙΙοιιιίιηιιιι νΪΓΐυΙΐβ δΐυιϋοδοπιιι», εί α,ιιϊ ηιοι-εβ εχ

Γαΐΐοηΐ8 ρΓΕδεπρίο ΓοπηαηΙ, νϊΐ» εοηΐιηείυι• 1)θηίδ

1εβϊ1)υδ εί ρΓ*εερΐΐ8, ίη α,ιΓώιΐδ νϊύει•ε εβί 1ο§ί5ΐα-

Ιοί'εηι ιΐυο βεηεηιΓιηι δρεείβΓε : αΐΐεηηη, ιιΐ ιιι:>!;>

νείεΐ ; βΐΐεπιηι, υΐ »Ί ηοηεβίβδ βεΐίοηεβ δΐη^ηίοδ

ίηεϊΐεΐ. Νοη εη'ιπι Ιίεπ ροΐεδί, υΐ ςιΓίδ ϊη δοείβίαίε

επτϊΐϊ νίΐ3πι 8<1 τεείΐ ει ΙεηιρεΓβηΐκε ηοπηαιη εοιη-

ροηβΐ, ηΐβϊ Ιοίϊβ νΪΓί1)υβ ϊιηρΓοΙίΐΒίεηι ΓιΐβϊαΙ , ν'ΐΓ-

ΙυΙοηιςιιε ηι»χίηιο δΐιιύΐο ρεΓδεςιιβΙιΐΓ. Οοβεΐϊ ί«ϊ -

Ιιιγ Ιιοϋίο ηυοηυβ ΐη υηιιιιι, ηι (Ιίνίη'ιδ ιηαηϋαΐίδ

αικϋεηάίδ ορει•αη> ιΙειηυ8 , 3υάίνίυιιΐδ ιμιοηιοόΌ

ρΓορΙιεία, ρεδΐϊ(εΓ3 Γεηοπδ βεπη'ιηβ, «8"Γ38 ΐη-

φιηηΊ, δΐιεεϊϋβΐ, ει εχ Ιιοηιίηυη) εοηβοιΊώ ΓιιικΓιΐιι»

ενβΐΐαΐ ρεευηίχ αά ιΐδϋΓαπι εΙοε.Ήίοηεπι. ΝοΒίταπιπι

ρηΓίίιιηι επί , ηιοπ-ιη §εΓβι•ε ρι•ορηεΐ3! ιηοηίΐϊδ, ηε

Β εΓΓιυίαηπίΓ Πΐ3 ρείΓα, βιψη ηυαιη οιιιιι ββιηεη εεεΐ-

ιΐίδβεΐ, εχηπιίι, ηυΙΙαιηηιιε ΓηιεΙαιη ρπιΐιιΐΐι ', ηβ

ΓοΓίε αικΙΐ;ιπιιΐ9 ςυοιΐ οϋιη 3(1 ρΐ'.τΓηαοδ εί ίηΐΓ3-

εΐα1)ί!θ5 ΙδΓ3ε1ϊ(3δ ΊίιΙιιιη εδί : ΑιΐιΙίΐιι αικ/ϊ<Ίϊ$, «<

ηοη ϊηΐε11ΐ(ΐ6ΐί$, ει νϊάοιία νΉΙυΰίιϊί, νβο Ιατηέη ιιί-

άΐϋΐη *.

Κο£θ ιπιΐοηι οηιηεδ, ςιιΐειιιιηυβ ηικίίΐιιι-ί κππΐ, ιιΐ

ηιε αιιϋίείίβ ει ίιΐδίρίεηΐϊχ ηοι> οοικίεηιηεηΐ, <|ικη1

γ ιι ηι ν'ΐΓ ιΐίδειίιΐϋ, εί ϊη ιχΊηι* :κΙ ιϋ\ ίιιηιιι ρΙιϋοδΟ-

ρΐιίβηι 8ρεεΐ3ΐιΐίυυδ, ιιΐ3|;ηί ηοιιιΊιιϊδ ει ϊιι οιηηϊ

(ΙίεεικΙΊ ςεηεί'ε .ιιΐηιοιίιπιι εχεΓεϊΙαίιΐδ, ε( ίη ήαο

• Ι^υε. λπιι, Ιδ. * Ιδβ. νι, 10.

(1) Ζην. Οοά. Μοη. ζήν (βίε). Πίναξηεδεϊοευ]αδ

οοιϋοίδ ςυί δθΓν:»ΐιΐΓ ϊη Ιϊογο πίδ. δυρρΙ. υίυΙ. Βε•

ρί« η* 399 , ρπηΐ3ΠΗ]ΐιε Ι.ιηΐιιιη η^ιΐδ οΓ3ΐίοηΪ3

εχΙΓιϋεΐ Ιϊηεβιη, (ΙΊδεΠε ΙιβΙιεί ζήν. Εϋ.τήν.

(2) Ός νΙος μητέρα. Ιΐα Μοιι. Ώς οΤος μάλιστα

Ε<«.

(3) ΚαΙ σήμερον. 113 Μοη. Έπισήμερον, νοεεπ»

ιιιΐιϊ Γι , (Ιβΐ Ε<1. Μοχ ΐηΐετ άχοΰσωμεν ε( ήκροώμεθα

ΙαοιιηαΙβ εδί ϊη Μοη. ΛΙΙιιιΜι ηοδίεΓ 3(1 ΕζεεΙι. χχιι,

12 : τόχον χαΐ -πλεονασμδν έλαμβάνοσαν έν σοί,

χτλ., ((ΐι.τ. Ιβ(ΐ:ι ΓιιοΓ.ιηΐ ίη εεείεδίβ 3η(ε ογ.ιιιοικίιι.

1>β Γοιωα λίβχαηάηη» έλαμδίνοσαν ρπ) έλάμδα-

νον ν. ΒϋΓηουΓ, §241 ; \νίηει•, ΟΓβιηηι. Ν. Τ. § 9,

3 ; Κιιΐΐιιι.Ίΐιιι, ι. Ι, ρ. 346.

(4) Ή χέτρα. ΛγΙϊι'.ιιΙιιιι) οηι. Ε(1., δΐιρρΙενΚ

Μοιι. Εοευπι :ιιΙ ηιιεηι ηίε ηΙΙπιΙίΐ Ννδδεηιΐδ, 8. 1>α-

εχεδί ΐη ρβηυοίβ άβ δεηιίηβηιε, ε. νιιι, 5 δςη.

(5) ΚαταΛιχόντος. Εχ Ιιίδ ΓθΓ(3δδε ϊιιΓεΓεδ Ιιπιιο

Οΐ'.ιιϊοιιειιι 3 5. Ο<'§απο Ννδδεηο ΙιηΙιίι.ιιιι εδδβ

ροδί ουίΐυιη 5. Οα&ΊΙϊι αΊΓεείΊδδίιιιί ΓΓβΐηδ.Οεεεδδίΐ

εηίηι 0%83Γεχ 3ΓεΙιϊερίδεοριΐδ 3ηηο 379, ϋίε ρπιιιιι

ηιεηδΐδ ϋ;ιιπι»Γϋ ; 5. όΐ'ε^οιϊιΐδ Ννδδ. βιιίεηι, ■ίΐηηο

394. V. ι,Ίΐιιοιι ϊηΓΓα, ε. 10, ϊη Γιηε Οι-ηΐΐοηΊδ. Μοη.

χαχαλιπώντος τών χατατοχιστών , υιιιΐε βΓΐίειιΙυια



455 8. ΟΚΕϋΟΚΙΙ ΝΥδδΕΝΙ «0

ίρδα ιηαΐο'ϊα ρΓϋβοΙβΓβ νεΓδίιΙυδ, ΟΓβΙϊοηβιη οοηΐη Α τοκιστών λόγον χτήμα τω βίω, χάγώ πρδς τήν αυτήν

Ι'οιίίΤΛίοΓΟϊ ϊιΐδίΓυοηιΙΐΒ νίΐββ ΓβΙϊςυεπι, εβθ ϊη ο:ιιιι-

ιΐβιιι αΓβπαηι οΌδοεηοΌπηι, ]ΐ)ΐκΐϊ$ Ιηιιιιι :οιΐ «δ'ιηο-

πιπι ρ:ιπΙ>ιΐ3, ηιιίΐιιΐδ οοηΐί'ΐιιΐ.ιιη <πιη εα,οϊδ ν'κΊο-

π;ι• (Όΐ'οπα ΐΌΐΗηιίΐϊδ ; δβ-πιροΓ βηίηι ειπιι βΓαικϋο-

ιίΙ)ΐι$ νδυηΐιΐΓ ηοηηυΙΙ» Ιιυηιίΐίοι-ο ; ηαηι δοΐο δρίβη-

ιίβηΐβ βρ'.βπάβΐ ηοηηϊΐιίΐ εΐ Ιιιιιβ : εΐ οηβΓβπαιη

ιι.ινβηι, φΐ;ο ηιίΙΙοηίδ ιηοπίΐιΐΐδ ΓβΓοΓία, » υοιιΙι8

Ιιίιιο ίιπίο ίιηροΐΐίΐυτ, δοςιιίΙυΓ βχί^ιια ψιχάαιη

ΐ')'ΐιι1)ΐι1:ι, ίιίοιιι δεοηιΐδ η-ιμιοι- : νίιϊβηυβ 3ΐ1)ΙεΙϊοο

ιΐ)οι•ο εΙ ηΐιι (Ιοριι^ηαηΐίΙιυδ, οαϋοηι 1ε§ο ϋί^ΐα-

(ΙκΐΙΐΠίΓΡΐ ρΜΟΓΪ. Ηχο ίβϊΙΐΙΓ 110811•:) κΐίριΊϊΐίο.

Τϋ νεΓΟ, ο,υεηι .ιΙΙοφίοι-, ςιπκα,υίδ εδ, οιϋο 1)3-

1)•;Ιο πιογι'8 »;ιιιροηιιιιι, ευηι Ιιοπ)0 δίδ. Λίπη ηο-

ιιιίηοί, ιιοη ροεαηίαπι; οΐιδίδίο Ιαηΐϊβρετ ροοοβίο.

Ιηίοηβ βΙίφκιηάΌ βΓβΙίδδϊιηΐδ 'ϋ)• «δΐιπδ νοεεπι ϋ- " άμαρτίαν. Είπε τοϊς ποτέ σου φιλτάτοις τόκοις τήν

δμιλλαν χαθήκα, δνων ή βοών άρμα προς τους στεφα-

νίτας ίππους ζευξάμενος ■ παραφαίνεται γαρ άε\ τά

μικρά τοις μεγάλοις • καΐ λαμπομένη σηλήνη, ήλιου

φαίνοντος• πλεούσης δέ μυριοφόρου νηδς, κα\ τή

σφοδρότητι τών άνεμων έλαυνομένης, επακολουθεί ή

μικρά πορΟμΊς τον αυτόν περαιουμένη βυθόν • αν

δρών δε πάλιν αγωνιζομένων νίμοις άθλητικοϊς,

έγκονίζονται τψ αύτψ και παίδες. ΤΟδε μέν ουν

έχέτω τής γνώμης ή αίτησις.

ϊΰ δε, προς δν δ λόγος, δστις ποτ' άν ζς, μίσησον

τρόπον καπηηκδν, άνθρωπος ών. Άγάπησον άνθρώ-

πους, καΐ μή άργύριον στήσον μέχρι τούτου τήν

Ιιιιιι ίο;ιιιιΠ8 ΒιιρΙίδΙΧ : ϋεηϊιηιηα νΐρεταταη ', ίιΐιίΐο

3 1116. ΡοΓηίΟΪβδ 8δΓΐ8 Π8 (|ΙΙΪ Υ08 ΙΌΙ)Ι)0Ι)1, 61 30-

είρίπηί. ΡαιιΙηΙιιιη ού!οοΐ3ΐίοιιΪ8 ηΙΤοΠίκ ; $6(1 Ιοιη-

ρΟΓΪδ ρΓΟ£ΙΙ.'8Μ0110 ΥΪΠΙ3 3 Υθ1)'ΐ8 8ρ:)Ι'811ΙΙΙ, 0ΟΙ1ΜΤ-

Ιίΐυι• Λοίιικί' ϊη 306ΐΊ)ϋΐη πκιΙοΠοίιιη). Υί3ΐιι νίΙ<£

ο1>8θρϊιϊ8 ; Γΐ^ιιί οοβίοδίϊδ ΓοΓββ οίαιιόϊΐίδ. ΜοιΙίπιιιι

ψιίιΐοηι οοιιΐοδ ηδρβιΐιι, Γιηηϊΐιιφιβ νεδίΓΟ βιιιοδ

ι•οιί•ο:ιΙϊ8; ιηίοπηι χΐεηιΐ (ΙοΙοπδ οβιιβ» εΙ οτ\%α

ι-δΙίδ. ΙΙΰβΟ ιιΐιϊ ιΙίιΊίΐ, γ:ιΙΐ:ι1ίο δΐιροιΠιι.'ΐ: ΓεπιηΊ

οορίχ ει ιΐδΐιιϊδ, ραιιρεπιιηςυο ηηιοι-βιΐ) ϊη 1ε βχοϊΐ;»,

Ει ίΙΙιιιη, ι/ιιΊ ηιηΐΐίΐι,η ρείίί, ηί ανβτκτι* *. 01) ίηο-

ρκπη Ιϋιϊ ΓιΙ δΐιρρίοχ, Γοι-ϋιυδιριβ Ιιιίδ 38βί(Ιεΐ: <ιπη

Οβειίδ δϊΐ, οοηΓυ£ΪΙ αά 103$ εορΪ3$, ιιΐ :>Ι> οο βςβ

Ιωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ φωνήν Γεννήματα ίχι-

δνών (β), πορεύεσθε άπ' έμοϋ. "Ολεθροι τών εχόντων

ύμείς κα\ λαμβανόντων έστέ' τέρτιετε πρδς ολίγον,

άλλλ χρόνοι; ύστερον δ άφ' υμών Ιδς πιχρδν γίνεται

δηλητήριον τή ψυχή• άποφράττετε ζωής όδόν κλείετε

τής βασιλείας τάς θύρας• μικρόν τέρψαντες τήν δψιν,

καΐτήν άκοήν περιηχήσαντες, αιωνίου λύπης γίνεσθβ

πρόξενοι. Ταύτα ειπών άπόταξαι πλεονασμό) (7) χο\

ΐόχοις, σύνταςαι δε φιλοτττωχία, ΚαΙ τύν θί.Ιογτα

ΒανεΙσασΟαι /«ή άποστραφ^ς. Διά πενίαν σε Ικε

τεύει κα\ ταΐ; θύραις προσχάθηται• άπορων κατα

φεύγει πρδς τδν σδν πλοϋτον, ίνα γένη αύτψ τής

χρείας επίκουρος. Σϋ δε τουναντίον ποιείς• 6 «ύμ-

81316))) ιίορβίΐβδ. ΑΙ Ιυ οοηΐΓ»ΓΊυιιι Γαοϊβ, ορίίαΙαίοΓ £ μαχοβ»γίνη πολέμιος• ού γάρ αύτψ συμπράττεις,

δπως άν (8) κα\ τής ανάγκης έλευθερωθείη τής επι

κείμενης, κα\ σο\ άποπληρώση τδ δάνεισμα, άλλα

σπείρεις τψ στενουμένω χαχά, τδν γυμνδν άπεκ-

δύων, τδν τετρωμένον έπιτραυματίζων , φροντίδας

επισυνάπτων ταϊς φροντίσι, κα\ λύπας τή λύπη.

Ό γάρ Ιντοκον χρυσδν υποδεχόμενος, άρ"όα6ώνα

πενίας λαμβάνει εν προσχήματι ευεργεσίας, δλεθρον

έπεισάγων τή οίκία. "Ωσπερ γάρ δ πυρεταίνοντι,

χαιομένω παρά τής θέρμης, δίψη δβ σφοδρότατη συν-

εχομένψ, χαΐ ήναγκασμένως αΐτοΰντι τδ πόμβ,

βιδοΰς οΐνον δήθεν ύπδ φιλανθρωπίας, ευφραίνει μεν

πρδ; ολίγον τήν κύλικα εφελκόμενον, ολίγου δε χρό

νου παρελθόντος, σφοδρδν χα\ δεκαπλασίονα τψ

νΟΓίΟΓίβ ίιι 1ιο8Κίιι : ιιοη εηίιιι ορειιι ΓβΓ8, ΠΙ (Χ

ί!1:\ ([ΐΐ3 ρΓβτηϊΙιΐΓ ίηορία ον:ιι1:ιΐ ε( :ι1) ιιςιιπδ ροιι-

ιίοιιιΐΐδ ΙΐϋβΓβΙυΓ ; κο<1 80Π8 η (Π οίο ιιιμ1;ι, ιιιιιΐιιιη

ΟΧΠ0Ι15, νιιΙηβΓ3ΐυηπ|υε άεηιιο νιιΙηοΓ.'ΐιΐδ, ευτβδ

οιι-ϊβ :ιοοιιηηι1«ηδ, άοΙθΓβ8ΐ|πβ ιΐοΐοΐ'ϋιιικ βιΙοΌιΐδ.

Ν»πι €|υϊ ρεουηϊαηι οιιγπ Γεηοτβ ΓβιΙιΙβιιίβιη βοοίρίΐ,

ρΐ^ηυβ οι ,ίγγΙκιιιι ρβυροΓίαΐΐκ αοοϊρϊΐ, βρεοίε Ιιιίιο

Γιου βχΊιίυιιι <]οηιιπιι ΓοροιΊηιΐδ. Οιιοιιιηϋιιιοιίιιηι

οηίιιι Ϊ8, ο,ιιϊ ρΓ«εΊ1)ΐι$ ν'ιοΐιΐδ ΓεΙ)ηεϊΐ3ΐι(ί, βΐ ςυειη

Υοΐιοπιοιιΐίδδίηιιιβ εβΙοΓ, δίΐϊδ(]ΐιο ηίπιί» οχπ^ϊι.ίΙ,

ιιιογϊ ροοιιΐιιηι ροΓΓί^ϊΙ, οχΐιϋ.ίΐ-.ιΐ ί[ΐιίι1οηι ,'ε^ηιιη

ρβΓΐ)Γ6νί ΙβηιροΓβ, ιΐιιπ) ροοιιΐιιιη βχΐιβατϊΐ ; 86(1

ηοη 1οη§β ρο&1 30βι-1)ίδ8ίη)3πι ει άεευρίο ^ι:ινιο-

• ΜβΗΐι. ιιι, 7. » ΜαΙίΙι. ν, 4ί.

τδν ίηδεπιϊ. — ΙιοςυϊΙιΐΓ (1β ϋηδίΐίο ηιη<ίηο Γγ»Ιγ8 Ό

Βΐιο, ςυί *:οιιΙι•α ιι5)ιγ;ιγΊο5 υηιΐίοιιοιιι ΙιαΙιιιίι οΐ

6(1ί(1Ίΐ.

(6) Γενη)ματα έχιδ-,-ωΐ. δπηίεχ 8. Μ»ι11». ιιι, 7;

δ. Ι.ιιο. ιιι, 7 : οαΊε™ βυΐβιιι ιιιογο βυο παραφρά

ζει Ι1Ο810Ι•.

(7) Μοη. απόταξε πλεονασμψ. Εά. άπόταξαι πλεο-

νάσμασι. ΚεοΙε ςυϊϋεηι πλεονασμώ : € Υοχ ειιίπ»

πλεονασμός ϊη 830Π3 1,'ιΐΐεΓΐ» δίβηϊΒοΒΐ \ά ςοοιΐ ρΓ«-

ιβγ βοι-ΐεπ) 3οοϊρΊΐιΐΓ. νϊιΐε οβρ. χχιι ΕζοοΙιίοΙίβ. >

ΟηπιίοΓ. 3(1 δ. Β38)1. Ηοηιΐί. ίη [αιπαίοτα, ε. 3.

8ΐιρΓ3, ρ. 14, Ι. 14. ΚβηοϋΙβΓ ΊπΓγβ, ο. 9, μή μετά

τόΐνων, μηδέ πλεονασμών. Ό& 8γηοηγιΐ)Ϊ3 νοουιιι τό

κος βΐ πλεονασμός Ιΐ3>ο ΗβυεΙ ΒίεΙ ΤΛίίΟΜΓ. ρΐιίΐοΐ.

ϊη ΙΧΧ, 8. ν. πλεονασμός : « Βίΐββπιο 2(1 ϋι-ε^ο-πι

Ννβδειιϊ Ερ'ιβίοΐβπ» εβιιοηϊοβπι : Πλεονασμός ουν

έττιν, ώς δταν τις δω τινι σΐτον, ή οΐνον, ή ϊλαιον,

ή άλλο τι, έπ\ τψ λαβείν 4 μοιογενες πλέον τοΰ δοθέν

τος. Πλεονασμός ηηϊάαη «I, «ιηι, ίί ψιί» αΐίαιϊ ι»«-

ΐχιο άβάεήΐ [τηηιβηίαηι, νεί ιηπιιβι, νεί οίεχιτη, νιΊ

ιιΐίηά αιιίά, ρίκ* ιΐηΐίΐΐ» (/βηίΠί αΰο'ψ'ί, ηηαηιάεάϊΐ.

8ϋΙ)]ΊειΙ ρ3ΐι1ο ροδί : Ό δέ τόκος λέγεται έ-\ νομι

σμάτων. ΤΓόχος ανίεηι άκϊΐντ άε ηιηνα ρεοηηΐχ. ΟΓ.

δαΙπίΒδΐιιιτι ϋι: ηιοά. υδΐΐΓ. ρ. 520, υ1)ί νεΓΪδΐιηϋβ

βδδε ριιΐ3ΐ, ς«0(1, υϋίεϋηςαε Ίη κ30ΐ'3 8οΗρΙϋΓ3

(1ιΐ36ΐ)3Βνοοβ8 τόκος εΙ πλεονασμός δϊηιιιΙ ροδίΐκ γο-

ροπιιηίαΓ, »Ιΐ8Γ3 ρεοιιηΐβ; ιΐδϋΓβ, βΙΙετβ ΪΓ»•β»ιηι

8ί8')ϊβεεΙι»Γ• V• «Ι Εζ. δρηπίιβιιιϋ Νοί. αά ΑηιίορΗ.

Λα*, ν. 1291. ι (ΑπΒίορΙ). εά. δοΐιΰΐζ., Ι. Ι,

ρ»Π. ιι, ρ. ϋο δη.) ΟΓ. ΒϊβΙ. Ι. Ι. 8. ν. τόκος. —

ΓιιΓγ», Κα\τδν... άποστραφής 8. Μ3ΙΐΙ)*ι δΐιιιΐ, ν, «.

(8) "Αν »(1(1ϊ(1ί βχ Μοη., οιιί <1β1)0ΐιΐΓ οΐιβιη χαν <το\

αποπληρώσω . Εά. κα\ μή άπ.
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κάμνοντι τϊ>ν πυρετών απεργάζεται" ούτως δ παρ- Λ Γεηι ΙΌυηιη ηιίδείΌ ραπί; δίε βΐ φΐί εβεηο ροα>ιιί;«ιιι

έχων πένητι γέμύντα (9-10) [πενίας] χρυσδν, ού

παύει τήν ανάγκην, άλλ' επιτείνει την συμφορά•/.

Μη τοίνυν ζήστις μισάνθρωπον βίον έν φιλανθρω-

πία"ς προσχήματι, μηδέ γένη ίατρδς άνδροφόνος, τδ

πρόσχημα μέν τοΰ σώζειν Εχων δια τον πλοΰτον, ώς

εκείνος δια τήν τέχνην τ?< προαιρέσει δε κεχρη μένος

εις άπώλειαν τοΰ εαυτόν σοι καταπιστεύσαντος. Αρ

γός και ο πλεονεκτικός (11) βίος 6 τοΰ τοκίζοντος.

Ούκ οίδε πόνον γεωργίας, ούκ έπίνοιαν εμπορίας•

έφ' ένδς δέ τόπου κάθηται, τρέφων επί της εστίας

θηρία. "Ασπαρτα (12) αύτώ βοΰλεται τα πάντα κα\

άνήροτα φΰεσθαι• άροτρον Εχει τδν κάλαμον χώίς*ν,

τδν χάρτην (13)• σπέρμα , τδ μέλαν ύετδν, χρόνον,

αυξάνοντα αύτώ λανθανόντως τήν τών χρημάτων έπι-

5ΐιΙ) Γοιιογο εοιιιιιιοϋιιΐ, ιιο<:ιΐϋί>"ιΙ;ιΙ«:ιιι ίΐΐίιΐδ ιιοιι κιιο-

Ιοναί, 86(1 οαΐαηιϊοΐϋΐη ροιίηβ αιι§ει.

Νβ νίχειϊδ ί^ίΙιΐΓ $ρ'.*εΐβ Ιιιιηι.ιηίΙαίίδ νϊΐηηι ίη-

Ιιιιιηαηαηι 6( 60βι°α1απι, ηεφίβ 6810 πιεϋϊειίδ, φΐί

ρο'ίηιηΐ, ηοιηεη ψιίϋεηι 61 Γοι•ιη3ΐη ρι;ε Ιε ΓεΓειίδ,

φΚΙδί δβΙΛ'βδ θ1) (Ιίνίΐίΐΐί, δίευΐ 61 >11ε ρΡορΙΟΓ 3Γ-

Ιβηι; νοίιιιιίαίο βυΐεηι Ιιια εΐ αιιίηιο ηιΐ ηΐΐιτίιυ,

φΐί 8β Ιίοί εοιιιηιίΐΐίΐ, ριτηίείειη α1)ΐι(ΐ'ΐΐ8. δεχιιί$

ει ίηββίίαοίΐίδ β«ΐ νιο ιι^ιιγ;» γ ίί . Νεβείΐ 1:ιΙιοΓβιιι

ϊροτνχα εοΙεηϋοΓυηι, ιιιοι•ε;ιΐιιι;ιηι ηοη εχβιεεί ;

δεϋ ιπιο ιη Ιοοο εοιιβίιίεηβ ίινιιηαιιεδ ϋοηιί 8ιι;η

ΓβΓ38 ηιιΐπΐ. ΥιιΙΐ οιηηί» δ'ιΐι'ι 8ίηε 83ΐιι, ει ΪΠ3Γ313

ρΐΌ^ίςηί, ειιΐ ςυίιίεηι βΓίΙπιηι εβί εαΐηιηυβ; ΛφΤ,

εΐιαπη ; δβιιιεη, :ιΙι ηιηεηΐιιηι ; ρΐιινία , Ιεηιριΐδ ,

καρπίαν. Δρέπανόν έστιν αύτφ ή άπαίτησις- αλων, Β φίοιΐ ίΙΙϊ ρεευηί» ΓγιιοΙιιβ οεειιΙΓιβ ίηεΓειηεηΙίδ

ή οικία, έφ' ϊ|ς λεπτϋνει τάς τών θλιβομένων ουσίας.

Τά πάντων Γδια βλέπει. Εύχεται τοίς άνθρώποις άνάγ-

κας κα\ συμφοράς, ίνα πρδς αύτδν ήναγκασμένως

άιπέλθωσι. Μισεί τους έαυτοϊς άρκοΰντας , κα\ τους

μή δεδανεισμένους (14) εχθρούς ηγείται. Προσεορεύει

τοίς δικαστηρίοις, ίνα εύρη τδν στενούμενον τοις

άπαιτηταίς, κα\ τοίς πράκτορσιν ακολουθεί, ώς ταϊς

«αρατάξεσι κα\ τοίς πολέμοις οι γϋπες. Περιφέρει

τδ βαλάντιον, καΙ βείκνυσι τοις πνιγομένοις της θή

ρας (15) δέλεαρ, ίν' έκείνω διά τήν χρείαν περιχή-

ναντες, συγκαταπίωσι τοΰ τόκου (16) το άγκιστρον.

Καθ' ήμέραν αριθμεί τδ κέρδος , καΙ της επιθυμίας

ούκ έμπίπλαται. "Αχθεται πρδς τδν χρυσδν τδν έπ\ της

οικίας άποκείμενον, διότι κείται άργδς καΙ άπρακτος.

αιΐίΐιι^εΐ εΐ εϋιιεαί. Γ:ιΙχ ΙΙΙί 681 ΓβρεΓιΙίο; αιτ;ι,

(Ιοιιιιΐδ, ίη φΐ3 ιιιί8(!Γ0Γΐιιη ίυιΐιιιιηδ νεηΐϊΐίΐΐ. Ει

ςιιρπ οιιιιιίιπΗ 8ΐπιΙ, ριοριί» 8ΐιΐ ίρ'ίιΐδ νϊιίεΐ. 1 111 -

ρΓεεαΙιΐΓ Ιιοηιίηίΐηΐδ ε3ΐ3ηιίΐ3ΐ68 , υΐ εοηείΐ 3(1

ϊρβιιιη εοηΓυ^ίαπΙ ; οιϋΐ, φΐίϋιΐδ Γ68 βιιχ δΐιΩίείιιηΐ,

εΐ (μοβ ηιιιΐιιιιηι βιιΐ) υδΐιι•» ρείειν ηοη εοιίδρχίΐ,

ίη Ιιοδίίυιη ιιιιιικ'ΓΟ ΙκιυεΙ. Αβ$ί(1εΙ ειπ•ί;υ εΐ ΙΌ ιό,

ιιΐ ίηνοηίϋΐ, ηιιεηι $0Γ8 3(ΙνεΓ83 3ΐ(1ί§ίΐ ; εχ;ιι•ΐοΐ'εβ

61 ρΓθεΐΙΙ'3ΐΟΓ68 81108 ββιιιρβΓ ίεφΙΪΙΙΙΓ, ΙΐΙ νΐΐΗ(1Γ05

ε:ΐ8ΐι•α 61 αεΐεβ. ΓΪΓεηιηΓειΊ 3υΐειη ΙοεηΙοβ, ιιΐ ιιιϊ-

861-Ϊ8 (!8ε;ιιιι ο$ΐειιιΙ»ΐ, υι ει οΙ) η6εε88Ϊΐ3ΐβιη ίηΐιίαη-

168, (Ιενοΐ'εηΙ ϊ'ιηιιιΙ ιιλιιικ Ιΐ3ηιιιιη. Οιιοΐίϋίε ιπιηιε-

γ.ίΙ Ιιιεπιηι, 8υ;ιηκ|υε ειιρίιϋΐιιίειη ηιίηίηιε εχρίβι.

Ιίοΐεΐ οΙ) 3ΐ•^εηΙιιηι ιίοιηί π'ροϊίΐιιιη, ςυοϋ οΓιθ8υηι

Μιμείται τους γεωργούς τους άπδ τών σωρών άε'ι £81 61 ίηΓπιείιιοδϋΐη. ΙηιίιηίαΓ εοίοιιοδ , ςυϊ εχ

σπέρματα αίτοΰντας (17). Ούκ άνίησι τδν άΟλιον χρυ-

σ6ν, άλλ' Ιχ χειρών εις χείρας μετάγει (18). Βλέπεις

γοΰν τδν πλοϋσιον καΙ πολύχρυσον πολλάκις μηδέ 2ν

νόμισμα ίχοντα επί της οικίας (19), άλλ' έν χάρταις

τάς ελπίδας , έν δμολογίαις τήν ύπόστασιν, μηδέν

ίχοντα καΙ πάντα κατέχοντα• πρδς τουναντίον τοΰ

αποστολικού γράμματος (20) κεχρημένον τω βί'ιΐ,

πάντα δίδοντα τοίς Λίτήσασιν, ού διά φιλάνθρωπον

γνώμην, άλλα διά φιλάργυρον τρόπον. Αΐρείται γαρ

τήν πρόσκαιρον πενίαν, ίνα, ώς δούλος έπίμοχθος, δ

χ(5υσδς έργασάμενο; , μετά τών μισθών έπανέλθ,η.

Όρ&ς, όπως ή τοΰ μέλλοντος έλπίς κενοί τήν οίκίαν,

κα\ ποιεί τδν πολύν χρυσδν ακτήμονα πρόσκαιρον.

Τούτου δέ τίς ή αίτια ; Ή έν τώ χάρτη γραφή, ή δμο-

(9-10) Πμοντα. Μοη. γένοντα, υηάβ Εϋ. γεν- ρ

νώντα ; βειΐ βΐ βίο Γβζίηιβη νει•1ή (Ιεεβί. Αεεβη-

Ιιιβ ΓβΙίοηβ <1ηεΙιΐ8 βεΓίρίί γέμοντα Ι3ευηιι1.ιιηςιΐ€

βιιρρίβνϊ «ιΐιΐίΐο πενίας, β ρπεεειίεηΐίΐιυδ. Ρθ88ΐ8

βυρρίει-β τόκον βευ τόκων, εχ ιιιεηΐε 0Γε18βΓ'ι ; 3ΐιΙ

Ιε^'ετε γελώντα χρυσόν, βίηε ιιΙΙο βυρρίβιηεηΐο ; 8ε(1

βεεεηΐυδ ηοη εοηεϊηϊΐ.

(11) 'ΆρχύςχαΙ ό χΛ. ΑΓίΊευΙιιβ Γογβπιι ηίο όβ-

Ιεηαιιβ, 3ΐιΐ ββΐΐβπι ροβΐ πλεονεκτικός ΐΓΜδροηβη-

(Ιυδ εβί.

(1Ϊ) Άσααρτα... άη/φοτα. ΑΙΙικϋΐ ηϋ ΙΙοηιεΓ.

Οάι/ίί. ιχ, 109, ιιΐιί ν. Βοΐ8$οη3(1., εοΙΙ. Ι)ιιροΓΐ.

('.ηοηιοΐοοϊα Ηοηιιτ'κα, ρ. 196 8ι|., νεΙ, 8Ϊ ηιιινίβ,

ιιοΐιιία ιιιεη 3(1 Ι.ιΐίίιιιι. Ώί ηΐίταάε οοηάηαΊι, ρ. 6.

(15) Τύν χάρτην. Ιί» Μοη. Εά. τήν χάρτην.

(14) Ηοη.'μηδεδανεισμένους, αηα νοεβ. Κ(1. μη

δέν δανειζόμενους.

αεεΓνο Γπιηιειαί βοιηρει• βεηιειι ρείιιηΐ. Νοη ΓβΙίη-

ςυίΐ ηιί36Γ3ηι1ιιηι αιιταιη ίηΐΗεΙιιηι, 86(1 εχ ιιιβιπι ίη

ηι αη υ ίη ΐΓ3ΐιβΓεΓΐ. ΑβρΊεΊδ ίβίΐιιι• ορΐΐιιιβ (1ϊνϊΐϋ8(]ΐιε

3υιιΐΗΐηη:ειιι 83ερβ ιίοιιιϊ 8υχ ηβ υηιιιη ςιιΐ<Ιεηι

ιΐΗΐιιιιιιιιιι Ιι;ιΙιεΓε, βε(1 οηιικ'8 δρε$ ε]υδ ίη εΐι.ιιΐ»

3Ϊ138, οπ>ηεδ(]«ε ΓοΓίηηβδ ίη ρβεΐίδ ει εοηνβηΐίδ,

ςιιί ιιϊϋίΙ ΙιιιΙιι.ΐ, 61 οιιιιιίη ρθ83Ϊ(ΐ6( : εοηΐηιΊο ηιοιί >

ηρο8ΐο!ίεϊ3 ιιιοιιίιϊδ νίΐβιη ίηδΙίΐΗειιβ, φΐϊ οιιιηϊα

Ιαι-^ϊΐιΐΓ ρείεηΐίΐιιΐδ, ηοη ΙιιιηκιηίΙ.'ιΙίί, βειΐ ευρίιΐίι»-

Ιίδ ι;ΐ';ιΐί;ι. ΚΙί^ίι εηίηι ρβιιρεπβιη 3(1 ηοηηιιΙΙιιιη

Ιεηιριΐδ, ιιΐ ρεειιηίιι ΪΠ813Γ Ιαϋοΐ'ίοδί δοινί ορεΐ'3Π8,

('ΐιηι ιηεί'εειίε α>1 ίρδίιηι ιενειΊιιΙιΐΓ. ΥίιΙεβ, ιιΐ βρεδ

ΙΊιΙηΐ'ί Ιιιειί εχίη;ιηίαΐ (Ιοηιιιιιι, εΟίείβιηυβ ιιΐ ίηορ»

8ΪΙ, εαί α1ϊο(|ΐιίιι ιιιυΐΐιιιη αιιτΐ βυρρεΙΪΙ. Η^υδ νειο

(15) Της θήραςΛι» ΟΓβΙβεπ Αρρεηιΐίχ. Εϋ. 1658

τάς θήρας, ςυοϋ «ι Μοη. η.ιΐιβιβ νίϋεΐυτ.

(16) Συγκαταπίωσι τον τόκου, δίε Εϋ. Μοη.

συγκαταπίωσιν τών τόκων (β ΟΟΓΓ. τψ τόκω , υίΓΟ»

φΐε ν ϋείείο). Μοχ Μοη. καθημέραν.

(17) ΆίΙ σπέρματα αΐτονττας. Ι,οεο Ιιοπιιη

νεΓϋΟΓίιιιι, ηιΐ3: (Ιεκιιιιΐ ίιι Μοη-, ΓεεεηΙίοΓ ιιιβιιιι»

88ΐ6ΓΪ$ειιηι ρηδίιίι Ίϋϊϋεηι.

(18) Μετάγει. Μοη. μετετειμ (δϊε ?), ίη ηοβΓ^. 3

ηΛ.ιηιι, υΐ νΐϋεΙιΐΓ, ΟτείδείΊκικι, μετάγει.

(19) νβΓοβ πολλάκις μηδέ έν (βίο; νόμισμα Εχοντα

έπϊ της οικείας (δϊε). υΐροΐβ 01111883, «Γι 3 ιικιιιιΐδ ίιι

πιπτρ. Μοιι. δΐιρρίενίΐ.

(20) Τοΰ άχοστοΛιχοϋ γράμματος. Οιιο :ι1Ιιιι1;ιΙ

Ιιίε ιιοδίεΐ', ΙαΙεΓε ιιιβ ΓκΙβοι*. ϋΓεϋβδ, 3(1 δ. Μβΐιΐι.

ν, 42 : τώ αίτούντί σε, δίδου. Αι ηοη εβί 3ρθ8ΐθΙί-

εαιιι, δεϋ ίρδίυδ δαίναίοιίδ Ιιοε ριιεεε.',Ίιιηι.
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υ,υκηαιη εαιίδα ? δεπ|ιΙιΐΓ3 ίη ραρ>ι•ο εοηδίβΐΐΛΐβ, Α λογία τοΰ στενωθέντος. Δώσω μετά τής εργασίας,

61 ρβεΐίο 5βιι ρΓοηιίβδίο αίΠίεΐί. ΚεαΊΙαιη ευηι Γο-

ποΓβ. ΚοδΙίΙιιαιη ει»ηι Ιιιογο δΟΠειη. Ποϊηιΐο ΊιΐδΙο εΐ

βϋιηοηεο υΐ ηβ Ιίϋεηι ίαΐΐβΐ. Ει ϋε1)Ίΐοι• ςυίιίεηι,

Ιίεεί ίηορδ, ΙΜεηι Γαείΐ οΐ) δγη{;Γ3ρ1)3Π). ϋειιβ αιι-

Ιβοα, ς«Ί ϋίνεβ εδί, Ιϊεεί πιυΐΐβ ροΙΙίεείΐαι• εΐ3Γ3 ει

$οιιογ3 νοεβ, ηοη Ιηοιεη 3υαΊΐυι•. ϋ», βΐ ε^ο ι-εΊ-

ϋαιη, είαιηαΐ ίη Ενβη^εΐϋβ, ίη ρυΐιΐίεο Ιοιίηιιε Ιει1-

Γαηιιη ΟΓόί ηοΐο εΙιίΓΟβΓίρηο, ουοιΐ «ιυαίιιΟΓ, Ιοεο

βΐ νϊεε υηίυβ βεήρδεηιηΐ , ευμίδ Ιεδίεβ οιηηβδ

Οιπδΐίβηί 3 Ιεπιροήουβ ρητίχ• δβΐυΐίδ εχδΙίΙεΓυηΙ.

Ηβΐιεβ ραΓ3(1Ϊ5ΐιιτι ρίβηιι$, ρίβηιιβ υ1ίΐ|υε άίςιιιιιη,

<]«ο ΓκΙεηίει• ηίΐ3Π8. Οηοϋ $ί εΐ ΙΓιε :ι]Ή|ΐΓκΙ ςυΒτίδ,

ΐοΐιΐδ ηιιιηαΊΐδ ριοηί (ΙεϋίΙοπδ ροδδεδκίο 051. Οα-

ΓΪοδβ είΓευηίδρίεε εορί»πι , ηυβ ηΐιιπίίΐηΐ ΐ$ , ςυί

ϋποτελέσω μετά τοΰ γινομένου. Είτα , παρακαλώ ,

ό μέν χρεώστης, κοΛ άπορος ων, διά τήν συγγρα

φών (21) πιστεύεται• 6 δέ θεδς, πλούσιος ών χαϊ

έπαγγελλόμενος , ούχ ακούεται. Δδς , κα^ έγώ απο

δώσω (22), βοάγράψας έν Εύαγγελίοις, ένχειρογράφω

δημοσίω της οικουμένης, δ τέσσσαρες έγραψαν εΰαγ-

γελιστα\, άνθ' ένδς συμ6ολ[αι]ογράφου , ου μάρτυρες

πάντες οί έκ τών χρόνων της σωτηρίας Χριστιανοί.

"Εχεις ΰποθήκην τον παράδεισον, ένέχυρον άξιόπι-

στον. Ει δε καΐ ενταύθα ζητείς, όλος 6 κόσμος τοΰ

ευγνώμονος χρεώστου κτήμα. Περιέργασαι σαφώς

την εύπορίαν τοΰ ζητοϋντος την εύεργεσίαν, καΐ εύ-

ρήσεις (23) τδν πλοΰτον. Πάσα γάρ χρυσίτις τοΰ χρεώ

στου τούτου κτήμα. Παν μέταλλον αργυρίου κα\

ΙιεηεΓιείυηι 31)8 Ιβ ρείίΐ, 61 ΐηνβηίε$ ίρ$ίϋ3 (Ιίνίιίαδ. Β χαλκού κα\ τών έξης υλών της εκείνου δεσποτείας

Νηιιι οηιηβϊ 3ΐΐΓΐ ηΓμειιΙίηιιυ Γοϋίηχ οΊφίίοπδ ροβ-

868810 8ΐιιιΐ. Οιιιηβ ηιοίηΙΙιιιη 3Γ^εηΙϊ εΐ .τγϊϊ, ει ίϋ

ββηιΐί 3ΐίοΓΐιηι, άοπΉηίο ει ίιηρεηο ϊρδΐϋδ 8υΙ)]ίείΙιιι•.

Κεβρίεβ ίη Ιοίιιηι εοοίυηι, ςυ» ρίΐεΐ; ιηεηΐο εοη-

είρβ ιη»π9 ίηΓιηίΐ3(εηι; εο^ΙΙα Ιεη'Χ ΙαΙίΐυϋϊηβηι ;

ηηιηοΓΠ, ψιβδ ιιυΐπΐ ΓεΓ38 ; οιηηίϊ δΐι&ίβοΐα δυηΐ

ίΙΙίιΐδ ροΐεηΐίχ, ευ]α$ Ιιι ραιιρβηαΐεπι εοηίειηιιϊδ.

Μθ(1βΓ3ΐυ8 ει χαυυδ εδίο. Νε ίη]υπ3 βΠεοειίδ

Ι)ειιηι ; ηεηυε ΧδΙίηιεδ ϋευπι ϊιιΓβΓΪΟΓβ ει ίηΐιοηο-

πιΙίοΓβ Ιοεο ε33β π,ιιηιη Ιι•3ρεζίΐ33 , ςυίϋιιβ δι

βροηόεβηΐ, »1)8ΐ]ΐιε άΊιοίο ει-ειίϊδ. !);> δροηδΟΓί ίιη-

ηιοΠαΙί. Οεύε εΙιΪΓοςπιρΙιο ίηη.ιρβεΐαΐίΐί ςιιίιίεηι.

μέρος. Άπόδλεψον είς τδν μέγαν ούρανόν κατάμαΟε

την άπειρον θάλασσαν ίστόρησον τίι πλάτος τής γης•

άρίθμησον τά έπ' αυτής τρεφόμενα ζώα ■ πάντα

δούλα κα\ κτήματα, ου σϋ ώς απόρου (24) καταφρο

νείς. Σωφρόνησον, άνθρωπε. Μή καθύβρισης τδν

θεδν , μηδέ ήγήση τών τραπεζιτών άτιμότερον, οΤς

έγγυωμένοις αναμφιβόλως πιστεύσεις. Δδς εγγυητή

μή άποθνήσκοντι. Πίστευσον χειρόγραφα) μή βλεπο-

μένω μηδέ σπαρασσομένω. Μή επερώτησης τήν έρ-

γασίαν, άλλα δδς άκαπήλευτον τήν εύεργεσίαν, κα\

δψει σοι τδν θεδν μετά προσθήκης αποδίδοντα τήν

χάριν.

κβ(1 ε}ιΐ8Πιο(1ϊ ΐϊπιεη, ηιιοϋ ρβΓ(1ί ηεςιιεαί. Νβ εχί^ββ ΙυεΓυπι , 8εά ίηιρεηιΐο ϋεηεϋείυιΐ) δίηε δρβ

ηυχδΐυβ, νίΰΌΙιίδ'ΐυε ϋι-πηι ηοη δίηβ αϋιίίυηιεηΐο ΓερεηύεΓβ βΓαΐϊηηι.

(ίυο<1 8Ϊ Ιι*ε ογβΙϊο ιϊοί ρεΓεβΓΪηβ 61 ρΓίβίεΓ ορί- Ο "Αν δέ ξενίζη σου τήν άκοήν δ παράδοξος [ό] λό-

ιιίοηειιι 3<είϋίι, ίη ρΓοηιρίη ΙιβΙιεο Ιεδίίηιοηίυηι,

ςιιο ρεΓδρίευυιιι Πι Οοιιιη ρίε δυπιρίυδ ει ίιηρειίδαί

ίβείεηΐίϋυδ πιυΐΐίϊ νβΓίίδηυε ιικκίίδ ΓεροηεΓβ νίεεπι.

ΡβίΓΟ βηίηι ίηΙεΓΓ0^3ΐιΐε ει οΊεεηΐε : Εοεβ ηο» η-

ϋφηιηηι οηιηχα βί καιίί &ηιιιη$ Ιε, ηιιϊά (τ$ο ετΗ

ηοϋ»Ί Ατηεη ά'κο νυΙ>ϊ$, ίηςϋίΐ, οπιηίι φ» τείϊηαε-

τίΐ άοχηοί, αιιΐ [τσίτα αηΐ χοτοτει, αηί ραΐτεηι, αηΐ

τηηΐτεηι, αηί ηχοτετη, αηί βίίοι, αηί αατο$, εεηίιι-

ρΐαηι αεάρϊεί, ει νΐίαηι αΊετηαιη ροκ'ιάεΗί •. Υίίΐεβ

ΗϋβΓ3ΐίΐ3ΐεηι ? Υίιΐε* 1)οηίΐαΙοη»? Ει νβΐιίε ςϋίίΐεηι

ϊιηρικίεηδ ΓεηεηίοΓ Ι.ίΙιογ,τι, υΐ δηι-ΐεηι ύυρίίεεί ; 31

ϋευδ βροηΐβ βυ», ει ηυί ΙΥαίΓεηι δΐιυιιι ηοη ορρΓΪ-

ηΓιΐ, εεηΐιιρίιιηι ΓβάιΙίΙ. 01>ΐειηρεΓ3ΐο ίβίΐιΐΓ Οεο

εοηδίιίεηΐί, ιιβιίΓαβςυβ ρεεεβίο ηοη ουηοχϊββ Γβίε-

Γββ. Οιιγ ιε Ιι»υϋ δίηβ δεεΙεΓε ευΓίβ εοηΠεϊδ, <ϋεβ

• Μαΐΐΐι. χπ, 27, 28.

γος (25), πρόχειρον έχω τήν μαρτυρίαν, δτι τοις εύ-

σεβώς δαπανώσι χαΐ εύεργετούσι πολυπλασιάζων ό

θεδς τήν άμοιβήν άποδίδωσι. Πέτρου γάρ έρωτώντος

κα\ λέγοντος* Ίδοΰ ήμεΐς άφήχαμβτ χάττα, χαϊ

ήχοΛουθήσαμέτ σοι, τΐ άρα έσται ή/ίΐ*• ; Ά/ίή*•

Λέγω νμ'.Υ, φησ£• Πάς δστις άρήχετ οΐχίας, ϊ\ ά£ε.Ι-

ςρσΰς, ή άδεΛφάς, ^ πατέρα, ή μητέρα, ^ γνναΐχα,

ή τέχνα. Τι αγρούς, έχατοΥταπΙασίοτα Λήψεται, χαϊ

ζωτ\ν αίώτιον χΛΐ)ροΥομήσει. Όράς τήν φιλοτιμίαν ;

βλέπεις τήν αγαθότητα ; Ό σφόδρα αναίσχυντος δα

νειστής κάμνει, ϊνα διπλασιάση (26) τδ κεφάλαιο•/• δ

θεδς δέ αυθαιρέτως τω μή Ολίβοντι τδν άδελφδν τδ

έκατονταπλάσιον δίδωσι. Πείθου (27) ουν τψ θειρ

συμβουλεύοντι, κα\ λήψη τόκους άναμαρτήτους. "Ινα

τι μετά αμαρτίας μερίμναις σαυτδν έκτήκεις , τάς

(21) ΥεΓϋη διάτήν συγγρ... πλούσιος ών 31) αΐία

Π)3ηιι ίη ηΐ3Γξ. ΙιβΙιει Μοιι.

(22) Αός... αποδώσω. Νοη 3(1 εεΠυηι Ιοειιιη

ΕνηηρεΓιοΓίιιη Ιιίε ΓεςρίεεΓβ Ν]Γ88εηυπι ε ρ Ι ιι ι-α Ι ■ έν

εϋαγγελίοις Γβι-ε ρβίεΐ : εί. Ι3ΐηεη δ. ΜβΙΙΙι. νι, 5,4.

(23) Εύρήσεις. ΕιΙ. εύρήσην- ϋοιτεχί 1>3γ1):>ι ί-

8ηιιιιη.δυΙι]υηειίνυ8 Ιβηιεη νεΓυΟΓυηι αύθυποτάκτων,

νείιιΐ εΟρης, λάβης, βίοι., ρΓΟ ΓιιΙιιγο 3<1Ηί1)εΐυΓ 3

μι ιρίοΓίΐίιΐδ ρΓχείρίΐιιΙχ βΓχείιβίίβ, ηιιο 4ε ιΐϊΐι

νιιΐο ρπεδΐ3ηΙΪ3δΊηΐ3ηι ηηΙ;ιπι €. Β. Η.ΐδβ. ΙικΙ. ίη

Ι ,«οιι. Οί.'ΐεοιι. 8. ν. ν.'ηηηηιΐίνΗ!. Ι)<• ν< γΙμβ αύθυπο-

τάχτοις, ι νεΓΰίδ δείΐίεεί ςιιχ Ιίιιιιΐ 8ΐι(^ιιιιιΊίν;ι ρε γ

»ο, ι ΗΐΙβΓρΓεΐεΒο»5θΐιαά.Αι»ί«ί. 6>.,1. II ρ.4ϋ1,οί.

Ο Κ.ΐδΐ. Ι,εΐΐτε ετ'ιίϊηιιε, ρ. 90 8ης. (ρ. 427 βςη. τετβ.

Υνί8θ"ε1)υΓ({.). — Ηοχ Μοη. χρεώς του σου (8Ϊο).

(24) Ώς άχαρου. Ιηδεηιί ώς ε Μοιι. Αηΐε οΰ

βυρρΙ. εκείνου βείΙ. θεού.

(25) Ό παράδοξος ό Λόγος. Υϊιίηίαηι ΙεεΙίοηεηι

εηΐί'ΐκΐ.η δΟΓϋιειιιΙο ούτος ό παράδοξος λόγος, 3υ1 6

παράδοξος ούτος λόγος, εοΙΙ. ΛΥοΙΙ'. 3(1 Ι)εηκι«11ι.

Ιεριϊη. ρ. 3ί6 «ιΙ. ΙΙγοιιιϊ; »ιιΐ βιιΐε λόγος άεΙεαΠί-

ειιΐιιιηηιιΐίΐη ιιιιείηίδ ίιιιΊιι$ί.

(26) Ιι.Ύ.Ιασιιίση. δίε εοΓΓεχί 6ΐ1ίΙυηι διαπλα-

σιάση.

(27) ΠείΟον. Μοη. πίθντι (βίε). ϋοΓ3ΓΪιι$ Γοηιη

δοίρΙιίΓυβ εΓίΐΐ πείσθητι.
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ήμερος αριθμών, τους μήνας ^φ^ίων, τδ κεφάλαιον Α ηιιιποΓηηβ, ηίβιιδεδ εοηιριιίβηδ, δΟΝθίΌ βηΐιηο νβ-

νοίνεηδ, ίηεΓεηιειιΙυιη βοηιηϊαηβ, πΐ6ΐιιβ*ΐ3<•ιιο ιΙιοηιΙννοών, τάς προσθήκας ονειροπόλων, φοβούμενος τήν

προθεσμίαν, μή άκαρπος παραγένηται ώς θέρος χα-

>»ζωθέν. Περιεργάζεται 6 δανειστής τοϋ χρεώστου

ϊάς πράξεις, τάί έκδημίας, τά κινήματα, τάς μετα

βάσεις, τάς εμπορίας (28)- καν φήμη τις παραγένη

ται σκυθρωπή , δτι λτ)σταϊς δ δείνα περιέπεσεν, ή

εκ τίνος περιστάσεως ε!ς πενίαν αύτώ μετεβλήθη (29)

ή εύπορία, κάθηται, τώ χείρε συνδήσας, στένει συν

εχώς, ύποδακρϋει πολλά* άνελΕττει τδ χειρόγραφον,

θρηνεί εν τοίς γράμμασι τδν χρυσδν, προκομίζων τδ

συμβόλαιον, ώς Ιμάτιον υΐοϋ τελευτήσαντος* άπ' εκεί

νο» θερμδτερον εγείρει τδ πάθος. "Αν δέ καΐ ναυτικδν

}] τδ δάνεισμα , τοίς αίγιαλοΐς προσκάθηται , τάς κι

νήσεις μεριμν$ τών άνεμων, συνεχώς διερωτά τους

καταίροντας (30), μή που ναυάγιον ήκοΰσθη, μή που

πλέοντες έκινδύνευσαν. Παχνοϋται τήν ψυχήν έκ τών

λειψάνων της μεθημερινής φροντίδος. Πρδς δή τδν

τοιούτον λεκτέον Παΰσαι, άνθρωπε, μερίμνης επικίν

δυνου. Άνάπαυσαι άπδ ελπίδος τηκοΰσης• μή τόκους

ζητών σαυτψ τδ κεφάλαιον διαφθείρης. Παρά πένη

τος ζητείς προσόδους κα\ προσθήκας πλούτου , παρα-

πλήσιον ποιών ώς είτις άπδ χώρας αύχμώ θερμοτάτω

ζηρανθείσης λαβείν θελήσειε σίτου θημωνιάς (31) , ή

πλήθος βοτρϋων έξ αμπέλου μετά νέφος χαλαζηφόρον,

ή τέκνων τόκον άπδ στείρας γαστρδς, ή γάλακτος

τροφήν έξ άτοκων γυναικών. Ούδε\ς εγχειρεί τοίς

παρά φΰσιν καΐ άδυνάτοις' έπε\ πρδς τώ μηδέν κατ-

ορθοΰν, προσοφλισκάνει γέλωτα. Μόνος ό θεδς παν-

ρΓΐδΙίΐιιΙαιη, ηβ ίηΐϊικ-ΐιιοβα \εηί3ΐ, ϊηδΙβΓ ίΐΐίιΐδ

Χ8131Ϊ5, (μιη §Γ3ΐ)(1ο Γηιςεβ οοηΐιηΐίΐ. Οιιποδβ οι

βηχίβ ίηπυίΐ'ίΐ ΓβηβΓβΙυΓ ίιι οιηηβδ (Ιε&ίΙοπδ ηιΊίο-

116$, ίιι ρεΓββπηαΐίοηβς, ίη εςΓεβδυπι, ιίΗτταίιι-

Γαιη; 61 βΐ Γατηα ογϊιιΙιιι- ίιιΓϊΐ'δΓ'ΟΓ, φίοιΐ δεϋίοβΐ

ψιίώιιη ία Ιαΐτοηι-δ ίηεϊάεΓίΐ, νεί ενεηΐυ ι» 1 ί <ι 1 1 ο

ίηορβ εχ οριιίεηΐο ενβδεπί, δεάεΐ ]ιιηεΙΐδ ηιαηίΐιιΐδ,

355Ϊι1υβ ξβηιίΐ, δχρίυδ ρΙοι*3ΐ, νοίνίΐ ιΊπ•'η<•ι•;\ρ1ι*ιιιι,

ΙαπιεηΙβΙυΓ ίη Ιίιίεηδ ίΙΙίδ αιιηπη, β/Γι; τεη 8 εοιιΐΓ3-

οΐιιβ ΐ'ΐΐ-ιιΐββ, ηοη δβειίδ 3ΐ(|ΐιε νεβίβπι ΠΙίί ηιοιΊαί,

3εεΓΐ)ίθΓεηΐ(]ΐιε «οΊιικ• ίΙΙιιηιιη 3?ρεεΐυ ΓββιΐίιΟϊΐαΙ

(ΙοΙοτειιι. δι 3ΐιΐι•ιιι ηπιΐιιιιιιι ΓυεπΙ ηβυΐίευηι, ΙίΙΙο-

, πϋΐΐδ 3$$ί(1εΐ, ιΙεΠεί νεηίοπιηι ρι-οεεΙΙ-ΐδ ει ΐεηιρε-

' δΐαΐΐ'5, ρεΓρεΙυο εχαιτιίηαΐ ειιηΐεβ εΐ Γοιίειιηΐΐ'β,

ηυιιι φιίιΐ ηϋειιΐιί ϋβ ηαυΙΥο^ίο δίΐ ίηαιιύίΐυηι, ηιιιιι

ςιΓι αΐίευυΐ ρεήειιΐυπι αιιϋϊβΓϊηΙ. ϋοιίδίπηβίΐ εΐ

αη^ίΐ ηυοίϊιΐίαηα δοΐϋπΐυιϋηβ ηιιίιηυιη. Ηυίε Ί^ίΐιΐΓ

ιΙίεεηΊιιιη 681 : ϋεβϊβΐβ, ο Ηοηαο, λ ρβΓΪοιιΙοδ»

ουΓ3. Α1)]ίεε βρεηι εχοπιεΪΜΐιΙειτι, ηβ Γεηιιβ ςιι*-

Γ8ΙΙ8 3111)1138 01 δΟΓίβΠΙ. Α ρ:ΐυ|)ΙΜ'ε βχί§Ϊ8 Γ8(1ϋΐΙ8 61

3ΐιςηιεηΐα Ιιιβπιηι άΊνίΙ'οηπ» : δίιηίΓιΙβΓ Γ:κ•Ίί 3ε 8Ϊ

(]ΐιί8 εχ 3!•γο εβΙοΓβ ϊηςεηΐϊ εχδ'ιεοβίο νεΙΙεί Γπι-

ιηβηΐί αεεΓνυπι, 3υΙ ιιναπιιιι ηιυΐΐίΐιιιΐίιιειιι εχ νίηεΐ

ροδί ϊιιιιτηϊδ$3ΐιι ςπιιιιΐϊηειη, νεί Γιηιτοηιηι ρΓβνεη-

Ιιιιιι ηΐ) ίιιΓυοηηϋο νεηΐΓβ, νεί ΙηιΊΐ» ηιιίπηιεηΐιιηι,

3 ίεηιίιήδ ςιικ ηοη ρορεΓβΓϋηΙ. ΝυΙΙυδ εοηβΙιΐΓ 63,

ηαχ 8ΐιηΙ ρΓΧίεΓ ηαΐυηιη ει ί*ηροδδί1>ίΓΐ3 : η.ιιη

τοδύναμος, δς έκ τών άπορων ευρίσκει τους πορι- _ ρΓχίεΓψιβπι ςοοϋ η'ιΐιίΐ εΠίεβΓβΙ, βΐϋδ εΐϊβιη Πδηί

σμοϋς, κα\τάπαρ' ελπίδα κα\ προσδοκίαν δημιουργεί,

νΰν μεν κελεύων πέτρας πηγήν άποδόεΐν, αύθις δέ

βρέχων έξ ουρανού άρτον ασυνήθη κα\ ξένον, κΛ

πάλιν γλυκαίνων (32) τήν πικράν Με^άν έπαφη ξύ

λου* κα\ της στείρας Ελισάβετ εΟτοκον ποιών τήν

γαστέρα , κα\ διδοΰς τή "Αννα τδν Σαμουήλ, κα\ ττ)

Μαρία τδν έν παρθενία πρωτότοκον. Ταύτα μόνα της

παντοδυνάμου χειρδς ίρ-γα.

ει ΙικΙίΙιπο εδδεί. 8οΙιι$ Οευδ 3(1εο εδί οηιηίροΐεηδ,

υΐ βχ Γί'ϋιΐδ (1εδρεΓ3ΐίδ 61 (Ιεροδΐιίι εΙϊεεΓε ροδδϊΐ

ηοη ραι-ιιιη βιηοΐυπιεηΐί, ηυϊρρε ςιιΐ ΓαοίΙ 63 ςιΐ33

ρΓ*ΐ6Γ οιιιιιίυηι δρεπι εΐ εχδρεείαΐϊοηεηι εδβε βο-

ΙβηΙ : ιηοιίο ςυίϋειη ίιιιροΓαηί, υΐ εχ πιρΊΙχίδ 3(|ΐΐ3

ρτοΠϋΛΐ, πίΓδίΐδ εχ ο(ε1ο, ςιιβδ'ι ρίπνίβηι, (ΙϊηιΐΙίβηβ

ρβηεπι ίιΐδοΐίΐυιη εΐ ηονιιηι : ϊίβηιηιηιιβ (ΙϋΙεβπι εΓ-

ΙΊοίυηδ ϋΐιιαι-αηι ί11:ιηι Μ)τιΊι»μι [Μβπιπι] οοηΐηι-ΐιι

Ιί^ηί : ρΓ35ΐβΓ63 ΕΙίδϋυβίΙιβϊ ΐηΓεοϋπάυπι υίβηιηι Γεευηιΐηηδ, Αηηχηιιε δβπΐϋείεηι, εΐ Μαπχ ΥίΓ^ίι»!

ρΓΐιηοβειπίυιη ιΐοη.ιιΐδ. ΙΙχε βοΐίυδ ΟπιηίρπΙεηιϊδ (Ιεχ(εΓ9β 8υηΙ ορεΓ3.

Σΰ δέ χαλκού κα\ χρυσού, τών άγονων υλών, μή

ζήτει τόκον, μηδέ βιάζου πενίαν τά τών πλουτοΰντων

ποιεΐν, μηδέ διδόναι πλεονασμούς τδν τδ κεφάλαιον

προσαιτούντα. ΤΗ (35) γάρ οϋκ οΐδας , ώς δάνους

χρεία εύπρόιωπδς έστιν έλέου αίτησις; Διδ καΐ δ νό

μος, τδ είσαγωγικδν της εΰσεδείας γράμμα, παντα-

(28) Εμπορίας. Μοη. έμπορείας. Αϊ εί. ΤΙιε$αητ.

5ΐβρΙ>3ηϊ \)\<ίοΙ. δ. ν. εμπορία.

(29) Μετε6Λή0τ\. δίε εοη-εχί εάιΐιιπι μετεχλήθη.

1>ϊΐΐβπ66ηίιη 6βΐ κβχρίυδ εοηΓυικΙιιηΐιΐΓ ίη εοιϋεί-

1)ΐΐ5. V. Β381. ί.είΙτ( οήύφα , ρ. 234 (ρ. 92 8(|.

νι;ΐ5 1,31.). Λρρι'ηιΙίχ ρ. 23 $ς., Οοηιιηεηίαι. ρα-

Ια;ο<]ταρΗ. α»Ι εβίεβηι εΓβ^οιϋ ΓοΓίπΐΙιϋ εϋ. διίκ»:-

ίεΓ. ρ. 708. 0οηΐι•3ΓΪϋδ βιτοΓ άεΓοπη;ιυ3ΐ οϋιη Εα-

ηηρ. Υίι. ΛϊίΙοήϊ, ρ. 29, Ι. 20, υΐή νίΐϊοδυηι Γ1:\ιι-

Ιϊηι μετεβλήθη, ϋιιιιιί εοιι]ε<:Γ.ΐΓ3 ει εοϋϊεί1)Π8 ΓΓεΙυ»,

Βοίδ$οιΐ3(1ε (ευΐιιί ν. ΑηιιοΙ. ρ. 2ί9) ιιιπΐ;ινίι ίη μετ

εχλήθη, «]υοϋ Ιε^ο ε!ϊ3ηι Ίη ϋβηενεηδϊ π'ρβίίιίοιιο

(1616) εϋίιίοηίδ ΟοπαπιεΙίηί, ρ. 45, 1. 12. — Αιΐ

ί)Γοχίιηυηι τώ χεΐρε ιιοίβηάιιιη εϋΐ <1υ3ΐειη τά χείρε

εΓ6 ιιαικ[ΐιαιη Ιβ^ι ίη εοϋίείϋυδ (εοΙΙ. Βοϊ$δοη3ΐ1.

Τυ νβΓΟ "ΕΓΙδ εΐ 3ΙΙΠ, Γ6Π1Π1 ρ3Γ0Γ6 ΠΟΠ 8θΙίΐ3-

πιηι, ηε ςιΐδβΓε Γβΐυηι, ηεςιιβ εβ^ε ρβυρειιβίβιη β»

ηιι;ι: ιΐϊνίΐϋΐη δΐιηΐ ρΓΧ8ΐ3Γ6, ηεςυβ υ$ιΐΓ38 ριτιιΐι-η;

ϊΐΐιιιη (|ΐιί δΟΓίειη ρείίΐ. Αη ηεδείδ ςυιιη ιηιιΐυί

6χρο8«6η(1ί ηεοεδδίΐΒδ ιΐί^ηβ δίΐ ηιϊδ8ΓίοθΓ(1ί3? Οιιη-

ρΓορίεΓ ι1ίνίιΐ3 ςϋοίμιε 8θΓίρΙϋΓ3, ςυκ ηο$ α<1

ϋ Αηεοά. Οτ. Ι.ΙΙ , ρ.'233), ςηίη (Ιυβίβδ τά εΐ ταϊν βΐ

ΓθΓ83η 6ΐί3ηι ταύτα β ^ΓβηιηίθΙίείδ εχρε1Ιεη<1θ8 εβδβ

νίτοδ ηιοηυίδδβ ϋοηοδ <]υο3 εχδεήρβι ίη ηοΐα ιηοα

αά Χβηορίι. Μειη. &οετ. 2, 3, 18, ρ. 45.

(30) Καταίρονζας. Μοη. κατέροντας, δυρΓ3 ε δοπ-

ρίο αι.

(31) θ-ημωνιάς. ΕΊ. θημονίας. V. Βίεΐ. ΤΙιειαατ.

ρ/ιι"/ο/οο. V. Τ. ει ΤΛββαΐίΓ. δίερΗβη. ΟίϋοΙ. 8. ν. θη-

μωνιά. θημωνιαΐ 306Γνί δϋηΐ ιιιβηϊρυΙοΓαητι.

(32) ΓΛυχαίνωκ. Μοη. πιχραίνων. δει! ιιιλιπιϊ

0Γ6188ΓΪ, οι νίιΙεΙϋΓ, ηΐ3Γ-}ίηΊ βιΙβεΓίρδ'ιΐ γλυκαίνων.

ϋεΜερΊ5ςί ΙιϊδΙοΓίβιη Ιε-ξβδ ίη ΕχοιΙ. χν, 23-25.

(33) Η. Εά. εΐ, νίιίο ιιιβηίΓεδίο ηηοιΐ οογγρχϊ. —

0ε οίδα;, Γογπι3 Ιοηίε.3 ει εοιιιιιιιπιί ργο οίσθα, ν.

δβυρρβ οΙ ΚάΙιηβΓ 3(1 Χβηορ». Μειη. 8οα. 4, 6, 6.
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οηιηεππ ρϊοΐϋΐοηι ίηΓοπηαΙ, ηΜςυβ υδυτηδ ρτοΐιϊ- Α

1>ί'Ι. δι (ταΐτΐ Ιαο ηιαίιιαηι άεάεή* ρβαιηχατη, ηοη

«Γ(/ίί<!5 αίΜη*. Αοοβιΐϊΐ φΐοΛ ϊρ»α £ΐ-3ΐί3, ςικβ οπ>-

ηίδ οιηηίηο ΙιοηΊίαΙϊ•» βΐΗίικΙβηΙίδδίιηιΐδ (Όπβ βδΐ,

Γεηιίβδίοηοηι (ΙβΙ)ίιοπιιη Ιρ.ββ ββηεϊΐ φΐηιιι Ιίίκτηΐίδ-

£'ιιΐ)6 ΙΓιβ νιτίιίδ : Νοπ ιΐιιΐιίιίδ πιυΐιιαιη Ιιίδ 3 φΐί-

1)υ8 κρβΓαΐΪΒ πκίίρβΓβ νίεειη ; ει 3ΐίΙ)ϊ βυΐ) βρεείβ

ρηΓα1»ο1;ΐ•, ιΐιιπιιη ει ίιηηιίΐβιη δοινπιΐ) ^πιυϊιογ ριι-

ιιϊίι, ςαοπ" εοηδεπτί ρΓοεϊιΙοηΙ'ΐδ ηοη ΓιιογϊΙ ηϋββΓ-

ΙΜ5 , ηβςιιβ ΓειηίδεπΙ εεηΐυιιι άβηβποδ, ΰχίςιιυηι

νίιΐβΐίεβΐ (]β1>Ίΐιιη), (|ΐιί άεείεβ ιτιΐΙΙβ ΙηΙεηίοπιιη

εοηάΌηβΙίοηειη εοηββευΐυβ '. δ»1ναΐθΓ ροιτο ιιοδίοτ

οηιηίδφΐε Ιιοηβ8ΐ3ΐϊ< ηΐ38'5ΐβΓ> ευπι α'ίδείρυΐίδ δΐιίδ

ηιοιίυιη ΟΓηηιΙί ιιίηίΐ ΒυρεΓνβΟΛηεί εοηΐίηεηΐεηι

ρΓ«δεΓΪ0€Γ6ΐ, Ιιιπιο βΓιβηι 3(1]εεϊΙ ρτοοπικϋ Γοππιιΐ*

3Γΐίειι1ιπη, ηυαβί φΐΐ ιιιαχίιιιβ νπίοιιΐ αά εχοπιικίιιηι Β

ϋβιιπι : ΕΙ άϊηιϊίίβ ηοΗι (Ιί•Ι>ίΙα ηοίίΓα, αίαιΙ «Ι ηο»

ύίιηϊιιΐιηη$ άοΰϊΐοηϋα$ ηοιΐή$*. Ηυε φίοιιιο,Ιο 3

χοΰ απαγορεύει τδν τόκον. 'Εάν δανείτης άργύριον

τω άδελφώ σου , ούκ £ση αύτδν κατεπείγων. Κα\ ή

χάρις , τί) πηγή της άγαΟότητος πλεονάζουσα , τών

δφλημάτων νομοθετεί τήν συγχώρησιν δπου μεν χρη-

στευομένη χα\ λέγουσα • Κα\ ού δανείζετε παρ' ων

ελπίζετε άπολαβέϊν (34)• χα\ άλλαχοΰ εν παραβολή

τδν σκληρδν οίχέτην πιχρώς χολάζουσα, 8ς τψ δμο-

δούλω προσχυνοϋντι ούκ έπεχλάσθη , ουδέ άφήχεν

έκατδν δηναρίων ευτελές χρέος , αύτος τών μυρίων

ταλάντων λαβών τήν συγχώρησιν. Ό δέ Σωτήρ ημών,,

χα'ι της ευσέβειας διδάσχαλος ευχής κανόνα,. χα\ τύ

πον άπέριττβν τοις μαΟηταϊς είσηγοϋμενος, ίν χαΐ

τοΰτο της Ικεσίας λόγοις ένέθηκεν, ώς μάλιστα δεϊν

καϊ πρώτον άρχουν δυσωπήσαι θεόν (35)" Καϊ άρες

ι)/«ί> τα όρειΑήματα ήμώτ, χαβάς χαΐ ι\μεΤς άρ-

ήκαμεν τοις όφειΑέταις ή//ώ>. Πώς ουν προσεϋξη ,.

δ τοκογλύφος (56); Μετά ποίου συνειδότος αΓτημα

άγαΟδν ζητήσεις παρά θεοΰ, ό πάντα λαμβάνων, καϊ

• Εχοά\ χχιι, 85. ' Μβΐιΐι. χνιιι, 28 βής. ' ΜηΙΙη. νι, 18.

(54) Καϊ... άαοΛαβέΐν. ΑΙ1ιι<3ΐΐ3(1 8. ίιιε. νι, 55:

κα\ δανείζετε, μηδέν άπελπίζοντες. — Έν παραβολή.

Ιιβ^ε 8. 1.110. χχν, 14 50. — ΙιιηείιΐΓ» ει ορρο8Ϊΐϊο-

ηίβ όπου μεν πιιιι και άλλαχοΰ ηιιΙΙιιιη φΐπίειη ροβ-

κιιιιι βΠβιτβ εχβηιρίιιηι, 8εϋ εχ 8εηιιεηΐί5ιΐ8, ο δέ

Σωτήρ, 80ΓΪΙιβη(1ί γβΙϊο Νο81γϊ ρβίευίΐ.

(35) άείν... δυσωπήσαι θεόν. Εά. δυσωπήσας,

νϊΐϊιιιιι ιιι;ιιιίΓι'5ΐυηι. ΓΙ;»ορΙι:ιΙ «Ιαΐίιιι δεϊν ιιιυΐ3Γε ίη

δέον : 31 δεϊν ρπ> δέον (ιιΐ πλεΐν ρΓΟ πλέον) ΑΐΙίϋΪ8Πΐυ8

681, ιοδίΊΙιιΐΝβΐ-βιιιιιιηΓιοΊδ νβίοΐ'ϊϋυί. φΐοκοΐΜΐιεϋ :ι11ιι-

Ιίι Ι)Ίιι,ΙογΓ ίη ΤΙιββαατ. 8ΐερΙΐ3η. ΟίηΌΐ. 8. ν. δέω, ρ.

1056, Ι!0,ιιΙ»ί εοηδεηηι ειιιιι Κοεηίο, αά Ογι-^ογ. Οο-

γϊιιΙΙι. 1)β (ΙίαΙιχί. Αιιίο. § ί,λΧΙΙ, $ΐ3ΐιιεη1β δεϊν ίη

ΑκίεοΓυιιι βεπρίίββχρβ :>4> ϊ ηιΐοοίί 8 ΠΙ>γ3γΠ8 οΙ)ΙίΐεΓ3-

Ιηιιι Γιιίβββ ; φΐ3ΐηνί8 0ΐιΙοηιΐ3ΐιΐΓ ΒιιΐΙηιιιηιι, Ογ. ογ. Ι.

1, ρ. 498 «ς. ί'δΐιιιι ηιιίιίειη 85. Ρ;ιΐπιηι ηοη ϋι•ηε ηιε-

ιηίιιί ; 31 β Ι)οη* ηοΐχ δίτίρίοΓϋιιΐδ , ροΒίβΓΪΟΓυηι

]κ.'(Ίΐΐ'ΐιιροηιηι, δχειιΐί χιιι 61 χιν, 86(1 ΑΐΙίι•ί$ηιοπιπι

Βρρβίβιιΐίδδίηιίδ, ΝίεβρΗοΓΟ Οιυπιηο βΙ ΤΙιβοάοΓο

Ηνιΐ3θεηο, 3 Ι)υΪ88θη»(Ιίο ρηπιιιιη νυΐκβίί* ίο Ληεΰ-

άοιϊ* Οταια$, βχβπιρία ρεΐ3ΐη ςυίϋυδ ΐιαηο Αΐΐιείδ-

ιιηιιιι ίΐ1)ΐιιιι1ΐ! ΓιπικιΙιο. Νυιιιβπ ηιεί Ιιϊε δίπιΐ ΐοιηο•

πιιιι εΐ ρ:ι^ίιΐ3πιπι ΙίΙ)π Βοίδ8θη3(Ιϋ. ΒίείΙυτ δεϊν

είναι (ρΓο δέον είναι), βυΐιβεςιιρηίβ 3υΙ ρΓϋεεεϋοηΐβ

3ϋο ίιιΩηίΙϊνο. 113 ΝίοερΙι. Οιιιηιη., Ι. II, ρ. 78,

1. 1 : δεϊν είναι νομίζειν. \ά. ΕρίδΙ. 85 : δεϊν είναι

ευχαριστείν. ΙιΙ. ΕρίδΙ. 60 : δεϊν είναι κρίνειν. Μ.

ΕρίβΙ. 63, 61 1. V, ρ. 286, Ι. 20: δεϊν είναι φεύγειν,

1(1. ι. V, ρ. 392. 1. 15 : δεϊν είναι θρηνεϊν. Ιά. Ι. II.

ρ. 162, 1. 15: εϋθύνειν δεϊν είναι. 1(1. ι. Υ, ρ. 297 :

τοΰτο δεϊν είναι νομίζω , ιιυί βηΐε τοΰτο ρΓχεεβββ-

πιηΐ ίιιίίιιίιίνί ΙΓ68. ΟιηίΐΐίΐιΐΓ είναι. Τήεοα. Ηντίβε.

Ι. III. ρ. 34, 1. 5 61 1. III, ρ. 46, 1. 5 : δεϊν εΐθίσθαι.

ΙιΙ. Ερ. 74 ιιΐ6(Ι. πρδς ταύτα τίνα με δεϊν ψυχήν

ίχειν ; 1(1. Ερ. 67 , ίιιίΐ. : άντισηχοΰν δεϊν άλλήλοις

τά φάρμαχα. Οίι,ίΐιΐΓ δεϊν ^ν ρΓΟ δέον ίν. ΤΙιεοϋ.

Ι1γπ. ΕρίβΙ. 74 : έσίγων μέν δτε δεϊν ην. Ει δεϊν

έστιν έρείν, ίιΙ. Ι. III. ρ. 47, 1. 1 ; ίά. ι. Ι, ρ. 264,

1. 11: άλλα νΰν δεϊν έστι... δδύρεσΟαι. υίπιιβςιιβ

8(:ι ίρΙΟΓίδ 6Χβιηρ)3 εχ βρίδίοΐίδ ροΐίΐ.ι 1)31)63 ίη ηοΐίβ

Βοίδδοη:\ιΙίί αά Ι. II, ρ. 78; Ι. III, ρ. 47. — ΒεβίβΙ

υΐ 3(1 ΊΙΙιι$ΐΓ3ΐΐ(1ιιηι δβηϋιιηι υογ1>ϊ δυσωπεΐν »ριι«1

Ρϋΐη'δ όηκεοί »ΙΓοπιιη Τίΐι. ΗβηιβιβΓήϋβίί ιΐοειίδδί-

ιιιηιιι 3ΐιιιυΐ3ΐίοιιειη (|ΐια: ρΓΪιηιιιη ρι οιΐίίι 3(1 ε.ιΐοβιιι

Ιοιιιί Η, ΒίίρΙιυΙϋ Αηηοΐαίίοηητη ϊη 8. 8&ϊρΐιιταηι,

6(1. Ι,ιικιΐ. Β;ιΙ. 1747, ςιιί Ιίΐιιτ πιπί ;»(! ηιιιιιιΐδ ηιίΐιί

ηοη δ'α, ΟίικΙοιΓ. ηιιίεηι ίη ΤΙΐϋκ. δίβρΙ). Οίιΐοΐ.

Ιΐεηΐδίειίιιΐδϋ νβιΊια (Ιείππιεανει-ίι, 3ηηοΐ3ΐίοηβηι

(Ιί'βειίΙιαΐ)) ίηΐε^Γ3ΐιι ςυαίεηι Τηεοο. Ρίχ. εχδίτψδίΐ

3(1 8. 1. ΟΙιι-νδΟδΙ. ι. XI, ρ. 849 ειΙ. (λιιιιη. δ. ϋ1π•ν-

βοδίοηιΐ, Ηυηιϋ. 2 ίη ΕρίδΙ. 3(1 Γαίΐοηιοιιειη, ρ. 119,

0,6(1. ΜοηίΓαιιεοη., πγγγ $υη( νβΓίιη : Ουδέν οΰτω

δυσωπεϊ, ώς τδ τάς έτερων ευεργεσίας προφέρειν.

Α(1(|ΐΐίΒ ΗεηίδΙεΓη. Ιι«!β : ι Πιγ ρΙυήηΊίδςυβ βΐίίβ ίη

Ιοιίδ Γ,Ι)ΐγδθδΙοιιιιΐδ ιΐδΐιτραι ίΙΙικΙ δυσωπεΐν, φκκΐ

νβηε βοΐβΐ 3 Γβοεηΐίοπουί η<1ΙιΊΙ>βη ρΓ36ΐ6Γ ιηθΓ«:η

νείεπιηι, ιιΐ ηιοιιεηΐ ΡΙίΓνηίοηυδ Γρ. 190,6(1. ίοϋβΛ],

ΙΙρΓοιΙί.'ΐιπίδ [ρ. 473, αά οϋΐεεηι ΡηΓνηίεη. ιοί).],

Ηίΐι ρο(.τοΓιοιι εΐ Τΐιοηιηδ Μα^ίδΙβΓ ίη ν. δ%ρβ βί-

ριιίΙί(•;ιΐ ηοη Ιαιιΐιιιιι δίηιρΓιείΙεΓ Οιμγο 61 Εχογ3Γ6,

86(1 δΐιρρΓκ'αηιΙ» ϊιινίιΐίιιιιι ΓηοβΓβ, δίε ηΐ ρι;« ρικίοιχ•

ςυίβ ρΓβείΐΗΐβ «οηεβιΙεΓβ οο^βιογ. Ε^Γβςίβ (Ιγρ^ογ.

Νυ88. Ι. II, ρ. 259, Ο [Αρροικί. ΟπΊδΟΓ. : Ό γάρ

0 φιλάνθρωπος [Σωτήρ| ένρησεν αύτοϊς τδ Γδιον πρόσ

ωπον , Γνα δι εκείνου δυσωπώσι τους άσυμπαθεϊς

κα\ μισοπτώχους, ώσπερ οΐ τάς Βασιλικάς είκδνας

κατά τών βιαζομένων αϋτοϋς προβαλλόμενοι, Ζν' έκ

τής μορφής τοΰ χρατοΰντος, τδν καταφρονητήν δυσ-

ωπησωσιν.] 8ι:Ιιο1. ΑροΙΙοιι. Βΐιοά. αά 1. 3, 694,

άντιάσειε εχροηίΐ παρακαλέσειε , δυσωπήσειε, ιιΐ

ΗεκνεΙι. καταδυσωπήσαι , παρακαλέσαι. 1'ΐΓ3ΐ|ΐιβ

]ιιιι£ιιιιΙιιγ 3ϋ ΗιΊίοιΙοΓΟ, Ι. 1, ο. 10, [ρ. 591, β].

0θΓ3γ : ήχειν ουν υμάς εΐς τδν είωθδτα τόπον χαΐ

παρακαλώ, χα\ δυσωπώ], φίειηβιΐιικκίιιιη δυσωπεΐν

βΙ έντρέπειν η ΟΐΓΥ$υ8ΐοηιο, 61 δεχίο Εηιρίποο

Ρι/η-Ιιυιι ϋι/ροΐι/ρο! , 3, 16, ρ. 161 , ςιΐ3ηςιΐ3ΐη

ρ»(ΐΙο (Γινεΐ'8:ι ροΙβδΐ3ΐβ : τους Σκεπτικούς έντρέπου-

σι μέν οί λόγοι, δυσωπεϊ δέ καϊ ή ενέργεια. Ηίιιβ

ϊηίι-3, [0ΙΐΓγδ. ΙΙπιιιίΙ. 1. ο. ο. 2] δυσωπητικά, [}ηχ

■ νίιιι η3ΐ>βιιΙ ι•\(ιγ;ιικΙϊ βίςιιβ :ιιιίιιιιιιιι Αά ρΓεεβδ Ι)>'-

εΐεηϋί, 61 αδυσώπητος, Κϊ§ί(1ιΐδ ει Ουί εχοι-απ δε

ηοη ρβΐίΐυΓ : Βίο^βηίϊη. Οεηίητ. 6. 79. ΚρΙΐΓ.τιιι.

8γι\ ρ. 21 : ό κριτής ίσχυρδς, κα\ τδ δικαβτήριον

Ο άουσιυπητον. Ιοίεο δαίϋβδ ίιιΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυΓ άπροσωπό-

ληπτον. δεηίειιΐίχ ΐ'βριι^ηαΐ Ιιοε νο>*ΐΐΙ>••Ιιιηι. ρκι-

τβηιςυε ίιιΙεΓρΓβΙβΙίοηεηι ρερβπΐ βρυιΙ ΙοβυρΙι. Ι)ε

1)<:ί1« ίιιάακο , 1. νι, ε. 8, § 10 : ηηιιι ΐ|»οίΐ ιιΐδδ.

ρΐ'ίΐ'.ΐΐϋηΐ εύδυσώπητον οιιιιιιιιο ρπιΐιηικίιιιιι. Μοη-

ιιιιιΐι]ΐι:ιιη ροηίΙυΓ ριο Υκΐιιιιι :>Ιίΐ|ΐιοιιι .ΐΓ^ιιιιιοιιΐίί

ϊιιπίϋοΓειιι ϋαΐ'6, 3ΐςυβ βιίεο ΓεΓιιΟΓβ; φΐχ νίηιΐδ

ίη δβχίο Επιρίηεο Γπ•ι|ιιριι5 : ρ.2(>2, Ι. 1 ; ρ. 286,

1. 87 ; ρ. 355, 1. 30 ; ρ. 644, 1. 44. ΙΗηε αδυσώπη

τοι έλεγχοι, ΙιινκΙ;) (ΙοευιοείιΙ», ΓλίίΙΙ. ΗίεΓΟδΟΙ.

(ΙαΙεοΗ.γ, 275, ΐ>. ΙηΙβΓρΓεΙθδ 81 οοΓΐδΐιΙ;ιδ, ηρρηπ•-

Ιιϊι ηοη Γ3ΐ•υ, νΐιη νβΓοί ραπιιη ίΙΙίδ Γυίββε ρβΓϊρε-

εΐ3ΐιι. > —δεφίεηΐίβ, Κα'ι άφες... όφειλέταις ημών,

8. ΜϋΙΐΙι:ι:ί δΐιηι νι, 12.

(56) Ό τοκογΛύφος. ϋε Ιιοο ΙΙο1)Γ3Ϊδηιο, ςιιο ηο-

ιηίιΐ3ΐίνο (Ίΐηι βΓΐίειιΙο υΙυηιιΐΓ ρΓΟ νοεηΐίνο βοπ-

ρΙοΓβδ ββει-ί, νίύε εχιεηιρΙοΓϋΐη Νον'ι Τθ3ΐ3ηιεηίϊ

εορίηιη εοιι^οδίαηι 3 Ρ380Γ6, Οταιηηιαϊκα Οηνοα

»ααα Λ'οπ' Ταιβηιαϊί, ΟγοιΓιιι(;;ι•, 1655, ρ. 664 »η.



**5 εοΝτηΛ «δυπΑΚίοδ. ϋβ

μή μαθών τδ διδόναι; "Η ούκ οΤδας, ότι ή προσευχή Α Οοο ροβίυΐβΐΐβ, ο ΓβηεΓ3ΐ0Γ? (}ιΐ3 εοηδείεηΐϊβ νοίϊ

σου ΰπόμνησις μισανθρωπίας εστίν; Τ£ συνεχώρη-

«ας, κα\ αυγγνώμην αιτείς ; Τίνα ήλέησας, κα\ κα

λείς τον ελεήμονα; "Αν δε κα\ δψς έλεημοσύνην,

μισανθρώπου φορολογίας, ούκ άπδ συμφορών αλλό

τριων δακρύων γέμοντα (37) κα\ στεναγμών; Εί

έγνώριζεν 6 πένης πόθεν όρεγεις τήν έλεημοσύνην,

ούκ αν έδέξατο, ώς αδελφικών σαρκών γεύεσθαι μέλ

λων, χα'ι αίματος τών οικείων ■ είπε δ' αν πρδς σε

λόγον γέμοντα σώφρονος παρρησίας• Μή με θρέψης,

άνθρωπε , άπδ δακρύων αδελφικών. Μή δψς ίρτον

πένητι γενόμενον άπδ στεναγμών τών συμπτώχων.

Άνάλυσον προς τδν όμόφυλον δ κακώς (58) άπήτη-

σας, κάγώ ομολογήσω τήν χάριν. Τί ωφελείς, πολ

λούς πτωχούς ποιών, καΐ ένα παραμυθούμενος ; Εί

Ιυϊ α ϋβο ραιίίοερδ ΓιβΓΪ ειιρϊδ, ςιιί οιιιιιΊ;ι αεεϊρίδ,

61 η'ιΐιίΐ (ΙαΓβ ηοδΙί? Αη ηεβείδ ρι•εεεδ Ιϋ35 η'ιΙιΠ

6$$β »1ίιιϋ (]ΐΐ3ηι Ϊηηιιηΐ3ηϊ1»ιίδ Ιιιπϊ ΓερεΙΐΐίοηει» 1

Οπίιΐ ΓβιηΪ8Ϊ$ΐί, ςυού η;ιηίδδίοηεηι ροΐϊε ? Ου)ΐι$

Π1Ϊ86ΓΙΜ8 68, φΙ0(1 ηΐίδ(!Π(ΌΠΐίϊ1Ι) ΐ1Ιΐρ!()Γ»8? Εί 81

0*88 εΐεειηοδνηβηι, ίιιΐιιιηυιιιίΐϊΐ'ΐδ Ιιιιΐ' εχβεΐϊοηεβ,

31) ιιοιι ρΙ(Μ)ί) εδί αϋοη:>ηιιιι ("»ΙηιιιίΙ:ιΙυΐ)), 1:ΐ(Τ)•ηι:)-

πιιη 61 £εΐ))>(υιιιιι? ΟικκΙ δ'ι ϊιιορβ βεΪΓεΙ, ιιπιίπιηιπ

13Γ£Ϊ3ΓΪ8 εΐεκηιοδνπαιη , υΐϊα,υε ιιοιι ηεεερίβΓεΙ,

ΓβΓιι^ιβηβ νϊϋεϋεεί ριΐδίητο ίϊβίεηιαδ εαιηβδ, ι•1

ΒπιΐβίΓιιιβιη δυοππη ΓαπύΙίβηυηι , Ιεηυβ βεπηοηβ

πιοιίιτπΐη ηιιαΰβπ) Γι1)ριΐηιε ρΐεηο εοΐιοπηιείιιι• : Νο

Π)6, Ο !)0Ι1Ι0, 3(38 ΓΓ3ΐ6Γηίδ 1ίΙΓΓνΐ11Ϊ8. Νβ (ΙΟιΙίτίί

ριιηεη ρ,Ίίφεπ εοιιΓεεΙιιηι εχ βειηίΐη ερεηοπιηι

μή πλήθος ήν τοκιστών, ούκ άν ήν τδ πλήθος τών Β ιηεοπιη) δοϋαΐίιιπ). ΚοιΙιΙβ ΓγβΙπ Ιυο 3 ςιιο ίημίδΐβ

γενομένων. Λϋσόν σου τήν φατρίαν (59), και πάντες

έξομεν τήν αύτάρκειαν. Πάντες τών τοκιστών κατ-

ηγοροΰσι, καΐ ούκ έστι τοϋ κακού θεραπεία νόμο:,

προφήται, εύαγγελισταί. ΟΓα γοΰν δ θεσπέσιος Άμώς

λέγει• Αχούσατε (40;, οί έχτρίβοντες είς τύ πρωί

πένητα, χαΐ χαταδυναστεύοντες πτωχούς επί της

γης• οΐ Λέγοντες, Πότε διεΑενσεται ό μην, καϊ

έμποΛήσομεν ; Ουδέ γαρ πατέρες ούτω χαίρουσιν

επί τί} γεννήσει τών παίδων, ώς οί τοκίζοντες ευ

φραίνονται τών μηνών πληρουμένων.

8υΙ)ΓϊρυΪ8ΐί, ει £Γ3ΐε$ α^βπι. Οιιίιΐ υΐίΐίΐαΐΐδ βΙΓεΓδ,

ιΐιιιπ ιηυΐΐοδ εΙΓιείδ ϊηορββ, ει ιιιπιηι εοιΐδο!»πδ? δι

ηοη εδδεί Ιηπΐ* ηπιΐιίίικίο ιιβυ ιίιγϊοπιιιι, ιιοιι εδδεί

Ιαηία εορϊη ρ;ιιΐ|ΐρππιι. ϋ'ΐδδοΐνε Ιπϋυπι εί ϊοοΉΠ-

Ιίυπ) Ιιιιιιυ, ηιηηΐ1ιιΐδΐ|ΐιε βιιρρείεηΐ Γ6$ η«εε883Π3β.

Οηιηββ .'ΐοειιβηηΐ ΓβηοηΙΟΓοδ , ηβε π>3ΐο ηιιΐε ηιε-

άκπ ηιιειιηΐ : Ιεχ, ρΓορΙιβΐ» , ενβη^εΐϊδία;. ΟυαΙίΛ

(ϋνίιπίδ Απ)05 ίηίοηιιΐ : ΑνάϊΙβ, ηιιί οοηΙβτΗΗ ηιαηβ

ρααρεηιη βί ορρηιηϊΐϊ> βςβικη 1£ττ<β , άίαηία :

Οηαηάο ιταηιί&ΐΐ ηΐίηίΐ'ί, ει ΐειιιιιιάαύϊιηη$ ι»ίΐ•ίβ«'?

Νβα,ιιε ειιίιΐ) ρ,ιίΓεδ Ι.ιηΙορεΓε Ι:εΐ3ηΙιΐΓ {[εηεΓβΙϊοηε

Γιϋοηιιΐ), ηιιηιιΐιιιη ΓβιιβΓβΙοτββ Πηε ιηεηδϊιηη.

Ουίιι εί δεείιΐδ βιιιιιη ριιίεΐιηδ οΐινεΐηηΐ ιιοηιί-

ηϊΐιοδ, Ιιηιη.ιιιιιηι εεηδυηι δειι ηιικδίπιιι βρρεΙΓι-

Έλλήνων, οϊ (41) δαίμονας τινας μισανθρώπους χα\ ^ ιηηΐεδ ΕΐΙιηίεοΓυη) ϊηδίβΓ, ςιιί άεβδ ς|ΐι»8^3ΐιι

Καλοΰσι δέ τήν άμαρτίαν σεμνοϊς ένόμασι• φιλάν-

θρωπον τδ λήμμα προσαγορεύοντες , κατά μίμησιν

φονώσας, άντ\ της αληθούς κλήσεως, Εύμενίδας (42)

προιαγορεύουσιν. Φιλάνθρωπος γε ; Ού γάρ ή τόκου

εισφορά οίκους έκτρίβουσα, πλούτους δαπανώσα (45) ,

τους εΰ γεγονότος χείρον ζήν τών δούλων παρασκευά-

ζουσα , πρδς ολίγον τέρπουσα έν άρχαΐς , καϊ πικρόν

τδν ές Οστερον βίον παρασκευάζουσα ; Ός γάρ τά

πτηνά τά (44) παρά τών όρνιθευτών έπιβουλευόμενα

ήδεται, όαινομένων τών σπερμάτων αΰ^οϊς, κα\ φίλην

ποιείται καϊ συνήθη διαγωγήν τήν έν έκείνοις τοις

τίποις, έν οΤς δαψιλής αύτοϊς ή τροφή γίνεται , μι-

κρδν δέ ύστερον ένσχεθέντα τοις θηράτροις διόλλυ-

ται * ούτως οϊ τά έντοκα τών δανεισμάτων λαμβά

νοντες, ολίγον εύπορήσαντες χρόνον, ϋστζρον αυτής

της πατρικής εστίας έκπίπτουσιν. "Ελεος δέ έξοικεϊ-

ται τών μιαρών κα\ φιλάργυρων ψυχών (45), και βλέ

ποντες αυτήν τήν οίκίαν τοΰ όφείλοντος ώνιον %ρο-

κειμένην, ούκ έπικλώνται, άλλα κα\ μάλλον τήν πρά-

' Αιΐ)08 νιιι, 4, 5.

(57) Γέμοντα. ϋβ Ιιοε ρϊΓΐ'ιεϊρ'ιο ρΙαΓ. ηευΐΓ.

ν. Μ.'αιΙιίχ § 441.

(58) "Ο χακώς άΛχμησας. Μοη. δ κακώς άποτί-

σας.

(~>:ή Φατρίαν. Ει), φατριάν, δπΊΙιίιιΐΓ βιιΐβπι φα

τρία, παροξυτόνως, Ιεβίβ ΑΓεβοίϊο, ρ. 100, 6. Γοπηβ

Βΐιΐκμια 681 φρατρία. Φατρίαν, Ιιίρ. ειια) εοηίειηρίιι

ιΐίεΐιιιη, άοείε ίΙ1»8ΐΓ3ΐ (Ιιιιμυ 3(1 Ηεΐίοάυχ. ι. II,

ρ. 384.

(40) Αχούσατε. ΥβιΊιιιιη ακούσατε, οπιΊδδΐιιη ϊη

Ειΐ.. δΐιρρεϋίΐηΐ Μοη. \'ριΐίΐ Ιβιηεη ΟΓεΙδεΓυδ.

(41) 01. 113 Γεείε Μυιι. Εά. οί.

υ

οιΐίο ϊη ευηείοβ ίιιΠαηιηιαΙαδ , Ηοηιϊηυιηηυε ϊιιΙεΓ-

Γεείπεεδ, ηοη υργο βειΙ ιιιίιί ηοηιίηε νοε»ηΙ Κιιιιιρ-

ηίΊεδ. Ιΐηηβ νεΓΟ Ιιιιιιιηιιυδ εεηδΐΐδ? Αη ηοη βΐί-

εΓιη ιΐδππυ εδί, ςυχ ϋοηιοδ ενεπιΐ, ιΐίνίΐϊίΐβ οΊδδίρ»ΐ,

εΙΙίείΐιριε, ιιΐ ηιιί Ιιοιιεδίο ει ιιοΐιίΐί Ιοεο ιιαίί βυιιΐ,

(ΙβίεποΓεηι νΐίβπ) νΐνηηΐ ςιιαη) βΡΓνϊ , ςιι* ηυίιίειΐ)

ϊηίΐίο ιιοηιιϋιίΙ ϋείεείαΐ, ροδίεηοι-εβ νείΌ νίΐ;κ

ραιίεδ βεεΓυο ϋοίοι-ε εοηιρΙεΐ? Οιιβιΐ)η€ΐπιοϋιιηι

εηίιη 3νεδ , ιριϋπΐδ βυειιρεδ ίιΐ8Ϊ(Ιί33 ΙεηάιιηΙ, <1ε-

ΙεείηηΐιΐΓ ριίηοίρίο ο,ιιίϋεπ) 8ρ;)Γδ3 ίΙΙί» εβε3 , ΐΙΙα—

(]ΐιε Ιοεβ ΓΓεί]ΐιβηΐ!»ιΙ, ϊηηιιϊΐυδ υ1)εΓεπ) εΐεορΐοδίιηι

είηιιη) ΐ'ερεΓίηηΐ , ρηιιΐο ροδί ηιιΐρπι τεΓιοιιβ εηρΐ»

Ίπΐΐ'ΓοιίΓΐΐ : βίε είςιιί ΓεηεΙίΓεηι ρεευηΪ3ΐη βεεϊρίυηΐ.

ρειΊ/Γενί ΙεηΊροιΊδ βρ.ιιίο ηΙιιιιιι!;ιηΐ, ροδίεβ νείΌ ρ;ι-

10ΓΠΪ8 δΡΐΙίΐΜΐι οχεϊοΊιηΙ. ϋαΐεπιιη οη)ηϊδ ηίίβεΓΐ-

εοΓίΙία εχδυΐαΐ 31) υδυΓΒΓΪοπιιη ρεηΐ'ιΐίδ ει βεεΙει-3-

Ιίδ ηηϊιιιϊδ, ευιιιιιιιε ϊρδη)Ώ (ΙοΙιίΐΟΓΪδ ιίοιιιιιιιι χεηβ-

(42^ Ενμβνίδας. V. 8(ΙιοΙ. αά 8ορΗ. Μά. ΟοΙ.

42. εί ρΓ;Ε86Γΐϊηι Ο. ΜυβΙΙεΓ. αά Α2*οΙιγΙ. Ενιιιβιι.

188 8(|ς..ε<>11. δίερίιβη. ΤΙιααητ. δ. ν.

(45) ΠΛοντονς δαπανώσα. ΥειίειπΙ Ιϊη•ο Ογ -

Ιδεπίδ, 8ε«Ι οπ)ϊδδ3 δηηΐϊη Ειΐ. δυρρίενϊΐ Μοη. — Ιιι-

Οα Εο". χείρων, ηιηΐε.

(44) Τά πτηνά. 8ΐε Μοη. ΕιΙ. πετεινά. — Ρβιιΐο

ροδΙ,Μοη. Π)3ΐβ διαγωγών.

(45) "Ε.Ιεος... ψνγών. Μοη. Ελεως δέ έζοικεί τάς

τών μιαρών καϊ φυλαργύρων (Ιε^. φιλ.) ψυχάς. ()ιι;β

Ιερίίο Γοιβαΐι ρΓΧδίηΙ. ϋίικΙοΓί. ίη ΤΙιειαατ. δίερίι.

ϋί(1οΐ. άο ηοε Ιοεο βϋεΙ ργογρη5.



*" δ. ΟΚΕΟΟηΐΙ ΝΥ55ΕΝΓ .,-

νοι, άλλον άΟλιον δανείσματι καταδήσωσιν χατά τβΰς

—- υιια ΙΛ71ΙΙ-

"ΐ>5βΓ3ΐιοηβ, (|ΐιΐη ροΐΐϋβ νβηαΊΐΐοηεηι ΐπιροπα-

ι.ΐϋβ αύί,υο υΓ8βη1, α1 βϋίϋβ 3Γ8βη10 αο(:βρ10 3,.υπι

Μ«βηι<ΐ3πι ηιΪ8βΓϋΐιι Γβηοπβ ηβχϊ&ιιβ 3βΙι•1ηβ«ηΙ

ιηοΓβ ίηύβΓεδίοπιηι βΐ ΐηδϋΐίϋοϊϋϋηι νεηθΙΟΓυαι '

Φ•. «η3 ν3||β Γβιί1)υ8 €ίΓ0υηιϋ3ΐα> οωη.5ϋ8

ιηβοΙϋΐβαΐίβΓΐϊ^ρ!^, ί(1 νί<;ίη3δ ν3„β8 ^

ΐΓαηϊίβΓϋηΐ, βΐ 30 Ι.» *ά .Η•., β1 κ8 αβίηοβρ5

αυοβάοηιηίβ Ιοοα νβη3ΐίοηο δ.» ρβΓα6Γαπηΐ. Οαα-

ΙιΙ)ϋ8 βτ8ο οουΐΐ. ΐυ ,υΐ 1.11• ββ,.1η οαϋιιιη Γβ8ρί-

«•? Ωϋοιηοιίο ρβΐϊβ Γβηπ88!οηβαι ρβοοιοπιιη »

Κα... Γοηβ οΒΜυροΓΟίη Π1«<] ψιο,,υβ 0γ38, αυοά

ι»08 δϋΙνβίΟΓ όοουίΐ : £< άΜί1ί ηοΗί άΜΐα^

««<«< »» «ΜιΜμι άααοτΟηα ηοιίή,ι Ουαηί

η.υΚι οΐ) Η„,η8 ΙΐΜ,πβο 8β8β ϋαΐβΓεπιβη,ηΐ , νβΐ

ρΓ*οίρ!ΐβ8 ΐη Οιιτίο. <1β]βοβΓϋΒΐ , ίοΐβτβωΐίοιβπι η 2Γ"Τ™***"*»*™. *<* *ουφότερον !χρ,ν«ν τοΰ

ΜΙ «ηοπβη,, α.„ίηι ΓβηβΜΚ^η. , Γβΐίοϋ Π !Γ ° ""Τ™ Λν.β*«^. *ίϊ*« δε παίδας ορφανούς,
—#—„.„„. , ιυιυιαίΜΙΐυΓεί

Γβΐι ηιοηειη, π^πι ΙβηοΜίοτεω , Γεϋοΐίί Πΐϋβ ογ-

ρπαηΐδ , αυιουβ ραυρβπ38 ηονβΓοα 1,311(] Ι>βηϊ8„α

οι Γ3οιΙ«5β88β εαφϊι. Αι νβΓο ρΓ^εοΙαΓί ΒοίΙίοβϊ ίΜΪ

ιμιμπι, ΒβοΠ»,ηΜβΐΒ«1οηια»ιηίίβΓβιιΐϋΓ, κ*

ίΓ3,,ϋ,11' «ΡίΜ'ς™ Ιη»«Ιβ•,φϋ1>.ι8 ίΟΓίβ ρΓ£βΙβΓ

«■«μιοι™ 1,*Γβάίΐ3ΐί8 ««ΟΙ ο5ϋβϊι, 3ϋρυη»(ΐϋο Ρο-

βευηΐεοδ,ςυϊ νίοΐυιη βίϋί βχ αϋοη,ιη ϋΐ,βπιΐΐοίε

€0.ιιρ3Γ3„ι. αυηι 3υ1β1„ ϋβΒίΙΟΓ51 ΙΜη π,ί8) βι

Ρ»Γ 051, βχρΓΟϋΡβίυΓ , ουηιςυε ηοηηυΐΐί υΐβπιΐιβ.

8ΐ•3ΐιΐ Ιί,,υεί ωεηΐϊοηεηι ίβοΐυηΐ, ηυϋο ροηίΐυϋ ρ„.

αοι-β οϋ ηοε 130ϊηυ8 βΙΒοϊυηΐυχ, ηεςιιβ 3ηίηιο

οχρϋνεβευηΐ, δβά ροΐΐυβ εχ ρβείοΓβ βχυΙεεΓβίο

νεΓ03 Γϋη(Ι«ιΙ ρίβηβ ίιηρϋίβηΐϊβ : βΐ ηυπ) ηιοπουδ

ηο8ΐπ8, 3ίϋηΙ, 38επ1)βΐϋΓ, 8ί «ιϊδει• ίΙΙβ ει ΐηορ8

σπουδαίους καΐ άπληστους των θηρευτών, ο! (46)

μίαν κοιλάδα τοις δικτύοις κυκλώσαντες , χαΐ πάντα

τα έν αυτή σαγηνεύσαντες θηρία, πάλιν έπ\ τήν γεί

τονα φάραγγα μεθιστασι τάς στάλιχας (47) χα\ άπ'

εκείνης έπ'ι τήν άλλην, καΐ μέχρι τοσούτου , μέχρις

αν τα δρη τών θηρευμάτων κενώσωσιν. Ποίοις ουν

δφΟαλμοΐς ό τοιοΰτος άναβλέπεις εις ούρανόν ; Πώς δέ

οίτεϊς δφεσιν αμαρτήματος ; Ή τάχα ύπ' άναισθη-

σίας καΐ τούτο λέγεις ευχόμενος , δπερ έδίδαξεν δ•

Σωτήρ, "Αρβς ήμΊτ τά όρειΛήμανα- ημών, ώς χ'χϊ

■ήμεΐς άρήχαμετ το'ις όφειΜταις ήμώτ; Ό πό

σοι (48) διά τδχον άγχίνης ήψαντο, χαΐ (ίεύμασι πο

ταμών εαυτούς έξέδωκαν, κα\ κουφίτερον ίκριναν τοΰ

κακήν μητρυιάν Ιχοντας τήν πενίαν ! Οι δε χρηστοί

τοκογλύφοι ούδε τότε της έρημου φείδονται οικίας,

άλλ' ίλκουσι τους κληρονόμους, τάχα τήν σχοΐνον

μόνην τοΰ βρόχου κληρονομήσαντας , καΙ χρυσίον

άπαιτοΰσι τους τδν άρτον έξ εράνου πορεμένους.

Όνειδιζόμενοι (49) δε, ώς είκος, έιή τώ βανάτψ τοΰ

χρεώστου, καί τίνων προς δυσωπίαν μεμνημένων τοΰ

βρόχου, ουδέ έγκαλύπτονται πρδς τδ δράμα, ούδ4

πλήττονται τήν ψυχήν άπδ πίκρας δέ γνώμης λόγους

λέγουσιν αναιδείς. Κα\ (50) ηθών αδίκημα τοΰτο ημε

τέρων, ει ό χακοδαίμων κα\ άγνώμων εκείνος, μο-

χθηράς γενέσεως λαχών, τή άνάγκτ) τής ειμαρμένης

«ρδς τδν βίαιον ήχθη θάνατον ; Κα\ γάρ κα\ φιλοσο-

φοΰσιν' οι τοκογλύφοι , χαΐ τών μαθηματικών Αίγυ-
η,εηΙΪ8. ΐηΓεΙίεί 8κΙε,•β η31ϋ8> ηβεβ8β^ β Ζ Ο , 7 ^ Τ ' ^ ™ Νηματικών Αίγυ

οο«ρο18ϋί , νίοΐεπ.38 Μ3„υ8 8ίΒ ί Ξ ίί ρ„£ ΐ:-ων ?!"" Γθητβ1 ' 3τ"ν 5ε^ ύπ^ ™ *

8ορ!,3ηΙαΡ βηΐηι ϋ8ϋΓ3Γϋ „„«,„■» Ι ,ί ' ^ *υτων πράξεων κβ1 τών ^νων 4™λογήσασθαι.

Τϋ ϋΐβ ϊηΓ3ϋ8Ιυ8 οΠυβ β8 ει ί113^„γΪΪ" 1 ' *'*«""** *Ρ* »ν. τών τοιούτων Σΰ ή μοχθηρά
-■ - - ' β1 "ΐ3 'ηΓ6,<Ι ΒΜ,βΓΙ"η Τ^νεσις, συ ή κακή τών αστέρων ανάγκη. Εί γάρ

οβΜΜίΐ». 81 βηίπι ευΓ3„, ^35^, β, ρ3Γΐβιη

ςαιΛη» ρ3Γΐί8 ϋΐ.„ί8ΐ88ε8, ρϋπεηι,,ϋβ 3οεερΪ88ε8

ουιηΓεη.ϊββϊοηε, ηοη .ιιίς,,β οα^εΐ Ιυεβπι Ιβη-

Φίοπι οϋίοββη!, ηεςαβ 8υϋΡ8Ϊϋ8 οαΓηίίβχ βχ8ΐί-

1.8801. Ει <,ϋίϋυ8η3ηι οουϋβ ιβηΐροΓβ τεβϋΓΓεειίο-

η.8 ,ηΐηβοεπϊ ίοΐβΠββίηηι! νβηίβιϊβ εηί,η 3ηι5ο 3ά

ωηιΐι Ιπο.ιη3ΐ, υΜηοί. υ8ϋΓ33 οοπιρϋΐαοϋηΐϋΓ

ββα «ι* Γ31ί0 3013 ]α(η•Μ0ίΙΙ1Γ> ^ ω ηΛ/

1ι• «οοοΜίο• ΐηοοΓΓυρ10]ϋϋίοί, ςα,ηίβ ιίϋΐ <».

έπεκοΰφισας τήν φροντίδα, κα\ μέρος μέν άφήκας

τοΰ μέρους, μέρος δέ έκομίσω μετά άνέσεως, ούκ 4ν

τήν έχίμοχθον £ωήν έμίσησεν, ουδέ αύτδς εαυτού

έγένετοδήμιος. ΤΑρα (51) ποίοις ίφθαλμοϊς κατά τδν

καιρδν τής αναστάσεως δψει τδν φονευθέντα (52) ;

"Ηξετε γάρ αμφότεροι πρδς τδ τοΰ Χριστού βήμα,'

!νθα ού τόκοι ψηφίζονται, άλλα βίοι κρίνονται. Τί δέ

λέξεις εγκαλούμενος τψ άδεκάστω κριτή , δταν σοι

λέγηται• Είχες νόμον, προφήτας, ευαγγελικά παραγ-ιοπΐ : Η30ϋΪ81ί |β-βΠΓ ; ",' ' ; . ,. λεγΤίτα'• Ε1*ε< ν^ον. *Ρ°9ήτ«ί, ευαγγελικά παραγ-

«08 ««3 νοοβ οη3Πΐ8ΐβω «! Ι,ϋα,.ηί β„ι Ζ ^*Λ ^ Τ™Τ™' ^™ »* λί^

ς-Μβα, η,οηεη.ΐ1,ϋ8 : Ρτα,Η ί110 ηοηΊΪΤαΖίίΧ Γ" 'ΤΤ' ** *****™ (35)' τών »• Τό
«»ο ηοη /βπβΓβίίπί •. άργύρκτ ούχ Κωχβτ έπϊ ζόχοτ- άλλων, Έάτ ϋα-

" Ι)ευΐ. χχιμ, 11

(46) 01. 1(8 Μοη. Εα". ο!. — Μ™ βριΐΛΐιΙι,β -α
Ρ081 πάντα είϋβη, ΜοΜοβηβί άβΒβΙϋΓ.' 'ϋ5 %Λ

λις 3<ΒΓηΐ3ηι ίοχ,ε», ηεβοίο ςυίο.ιβ 3ϋεΐθΓΪ1)υδ

Λβ! -ηΓΙβ, ΠθΓ,5,""η' ηοη 3ϋευραΐ. ϋ"0Γ,Ι)ϋ8•

νΆΙΉΖ: Ιί. Ηϊ ,1ϋ0,"β α ΜοηΜεη5ί8

κΆΐίηΐη,Τί°ν• ΥβΓ^ 8ϋη1 ί5,ίι «■«««■"•β"•"•
ίθ8βοχεϋ83ηΐΐϋΐιι. ίαηκο και ευω τούτο. Ργο ημε

τέρων Μοη. ήμέτερον»
(51) τΑρα. Εά. άρα, ςαοί οοΡΓβχί; ηιαίίιη 13-

ιη6" 7° ?ιί 4Ρα•ΐΓ3η8Ρθ8Ϊϋ8νοεϊ1)υδ.

ικχΐ η• Ρ.0™6*™"- ΑηΐουΐΗηι ο.Μί,Ιί β Μοη.

ηο™ χ™, %°Τς Ζψ ά6εΛ™ σου• 0β»1β1•«>-
ηοηι. χχ ιι, 19 Οαβί βεηυυηΐυΓ, τών δέ... άδελφώ

•σου.ίηρρίεν,ιΜοηβε.; 8χαϋει•3ιιΐ αυΐϋεηι Ϊη Εά'

8βϋ βκίΜπ» τβηβηΐ, νβΓΐ)3, Τδ άργύριον. . τό-

Τί™£ 1,ν' 5; Έάν- «««'ϊ^Γώ-
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νείσχις τφ άδεΛφφ σον, ούκ ίση αΰτύ? χατεχεί- Α Αΐϋδ νβΓΟ : Ρεαιηϊαη «ιιαιη ηοη άεάιΊ αά ικπταηχ ".

γωτ. Ματθαίο; δέ έν παραβολαϊ; έκραξεν λέγων,

Δεσποτικδν λόγον άπαγγέλλων ΑονΛε χστηρέ, χάσαν

γ/}»• όφειΧιχγ έχείντ\ν άφηχά σοι, έχεΙ χαρεχάΛε-

σάς με. Ονχ Ιδεί χαΐ σε έΛεήσαι τον σύνδονΧόν

σον, ως χαϊ έγώ σε ήΛέησα; ΚάΙ ορκισθείς ύ

Κύριος χαρέδωχεν αντον τοις βασαπστάίς , εως

οι άχοδφ χαν το όφειΛόμετοτ αύτφ. Τότε σε κα-

«χλήψεται ή άνόνητο; (54) μεταμέλεια • στεναγμοί 3έ

χαταλήψονται βαρείς, χαϊ χόλασις απαραίτητος. Ού-

δαμοϋ δέ χρυσδς βοηθών, ούκ άργυρος έπαμύνων.

Πικρότερα δέ χολής ή των τόκων άνάδοσις. Ταύτα ού

ρέματα φοβοΰντα , άλλα πράγματα αληθή , προ της

πείρας το χριτήριον διαμαρτυρόμενα, & φυλάξασθαι

ιω σωφρονοϋντι καλδν, χαϊ ψ τοϋ μέλλοντος πρόνοια.

"Ινα δε μεταξύ τών τοΰ θεοΰ χριμάτων χαϊ τι (55)

των εν τοις χαθ' ημάς χρόνοις συμβάντων έν οΐχία το-

χογλύφου διηγησάμενος ωφελήσω τι τους άχούοντας ,

αχούσατε τού λόγου, κα\ τάχα οΐ πολλο\ τήν ύπόθεσιν

ως γνώριμον έπιγνώσεσθε.

Άνήρ τις ή\ ΙπΊ τησδε τής πόλεως ( ούκ έρώ δέ

τοϋνομα , κωμωδεΐν όνομαστί τδν τελευτήσαντα φυ-

λαττόμενο;), τέχνην έχων τά δανείσματα, χα\ τήν έκ

τών μιαρών τόκων έπικαρπίαν. Τώ πάθει δέ συν

εχόμενος τής φιλαργυρίας, φειδωλός ήν κα\ περί τήν

Ιδίαν δαπάνην ( τοιούτοι (56) γάρ ο! φιλάργυροι ), ού

Α1ΪΪ8 : 5 1 ηιιιίιιιοη άεάετϊ! [ταΐτϊ ίιιο , ηοη χα^Ιίί

ϊΐίιιηι ". Αι Μαΐΐΐιαυδ ΐ γ» ρ3Γ3ΐιοΚ8 οΐ3Μ3ηδ, Βό-

ηιίηίςιιε ηιαηάβΐυιη αηηιιηΐίηηκ, αϊΐ : 8ετνε ηεηιιαιη,

οηιηε άίΰίίηιη ΙίΗ τετηί$χ , φιϊα το<)α$ιί νιε : ηοηηβ

οροτίεΙιαί εΐ Ιε ηιχίετετΊ εοηιεηϊ (ιιί, ηΐείερο (κϊ

ηχΐιετίίΐί ««»»? Ε( ΐταίιιι ΰοηιίηιΐ! ίταάίάιΐ ϊΙΙηηι

Ιοτίοήϊηε , ηιιοιιιηιιε ρετιοΐνεήΐ οηιηε άίϋΐηηχ ".

Τυηο 80γ;ι εΐ ϊηίϊυοίυοδβ ροεηίΐεηΐϊβ ϋικεπδ , Ιιι-

εΐιΐδςιιε βΓανίδδϊηιυβ 1ε ϊηοεβδεί, ει ροκηα ίηονίΐα-

Ιιίϋ ρυηϊεπδ. Νεε Ιϊυϊ αι^υηιεηΐο επί αιιτυηι , ηεε

οροιη Γογοι αΓβεηΐϋΐη. ΑπιαποΓ ΓεΙΙβ εηΐ Γεηοπβ

αεεερίϊο. Ηχε ηοη βιιηΐ ηικί,ι νειΊιοπιηι Ιειτΐουΐα-

ηεηΟ , εε<1 ϊρδ& γοϊ νεπίββ , φι.τ ]ικ1ϊεϊυιη ΓυΙυ-

Γυηη ρπυβ ΐεβίβΙυΓ , ςιιβιη εχροπεηΐία ε0£ηο803-

Β ΐυΓ , ςηοά ρΓοίηάβτΪΓ ρηιάβηβ, εί ευί εηΓ3 Γυΐυιϊ,

δοιίαίο οίνοΓε εΐυϋεΐιίι.

1]1 νετο υΙϊϋΐ3ΐΪ8 »ΙϊςυίιΙ «ιιιΙϊεηΐίΐΜΐδ 3(ΓεΓ3ηι ,

η3ΓΓ3ΐιι1ο ςα'ιιΜηηι ςυοά χτο ηοδίΓο ίη ^(Ιίϋυβ ευ-

]υ8(1απι ΓβηοΓηίοΓίβ 3ηΐε ΐΐΐυά Οοϊ ΐυϋϊοίυηι εοη*

ιΐ8ϊι, 8ΐ1εηάϊΐε : εΙ$ί Γοηαβϊϊδ ιηυΐιϊ νοδίΓυιη \Α ,

«ΐποχΐ εοιηηιεπιθΓ3ΐυΓυι βαιη, ]αηι εχρΙοΓαίοιη Ιια-

1>ε3ΐί8 :

Εγ31 νίΓ ς«ΐ(ΐ3πι ΐη εΐνίΟΙε Ν. ( ηοηαεη τείίεεϋο,

ηε νϊϋο3Γ πιοΠιιυηι ηοιηίηαΐΐπι ΐΓ3(1υεεΓε νείΐε ) ;

Ιιυΐε ΓβηβΓΒΓβ , Ιυεηηιιε ηΐίηπίιΐ εχ ιΐοίοδίαηϋϊβ

ΙΙ311ΓΪ8 εβροΓε , υηϊοα 3Γ$ επιΐ. ΟοΓΓορΙιι» ηυΐοηι

Ηοε 3Υ3Γί(ίχ ηιοΓϋο, ΐεηηχ ει 80Γάϊ(Ιυ$ ίη δοΐρβυιη

$υο$(]ΐιε ενηβίι ( υΙ δοΐεηΐ ανατϊ ) , ςυίρρε ηυϊ ίη

τράπεζαν αυτάρκη παραχιθέμενος, ούχ ιματίων, συν- 0 ηιεηδ» ηειιυε 831Ϊ5 είΜ βρροηεΓεΙ, ηεςυε νεδίεβ

έχειαν (57) , ή κατά χρείαν, αμείβων, ού τέκνοις

παρέχων τήν άναγχαίαν τοϋ βίου διαγωγήν, ού λου

τρών ταχέως μεταλαμβάνων, φόβω τοϋ μισθού χαϊ

τών τριών όβολών πάντα δε τρόπον έπινοών, δθεν άν

πλέον τδν άριθμδν προαγάγοι τών χρημάτων. Ούτε

μήν άξιόπιστόν τίνα φύλακα τοΰ βαλαντίου ένόμιζεν,

ού τέκνον, ού δοΰλον, ού τραπεζίτην, ού κλεΤν, ού

σφραγίδα, ταϊς δέ τών τοίχων όπαίς τδ χρυσίον έμ-

βάλλων, καΙ τδν πηλδν έξωθεν έπαλείφων, άγνωστον

πάσιν εΐχεν τδν θησαυρδν, τόπους έκ τόπων αμείβων,

χοΛ τοίχους έχ τοίχων, χαϊ τδ λανθάνειν πάντας σο-

φιζόμενος εδμηχάνως. Άθρόον απήλθε τού βίου, ού-

δεν\ τών οικείων έξαγορεύσας , ένθα ό χρυσδς χατ-

ώρυκτο (58). Κατωρύχθη μέν ούν κάκείνος τδ κρύψαι

χ^ρδάνας. Οί δέ παίδες αυτού, πάντων έσεσθαι τών υ

έν τ^ πόλει λαμπρότεροι διά πλοΰτον έλπίσαντες,

ήρεύνων πανταχού, παρ' αλλήλων διεπυνθάνοντο, τους

οίχέτας άνέχρινον, τά εδάφη τών οίκων άνώρυττον,

τους τοίχους ΰπεκένουν, τάς τών γειτόνων καΐ γνω

ρίμων οικίας έπολυπραγμόνουν, πάντα δέ λίθον (59),

τδ τοΰ λόγου, κινήσαντες, εδρον ούδ' όβολόν. Διάγουσι

υιιςυαιη ηί$ί δΐιηιιηα ηεεε88ίΐ3ΐε εο3εΙυ8 ηιυΐ.ίΓΕί,

ηοηιιε Γιοειίδ ειιίδ ηεεεδ$3Γ!3 3(1 νΐεΐυιη δίψρειίί-

ΟΓεί, ηεε Ιιαίηοίδ υ:βΓ«ΐιΐΓ ηιεία ιηβΓοοιΙίδ ΙγιοΙιο-

ΙαΓΪδ ; ρεΓρεΙυο ίη 'κΐ υηικη ϊηίοηΐιΐδ , ηιιηιηοιίο

δοπιροΓ ιηββϊδ ηΐηιιο ηιη^Ίδ ρεευηίχ ηυηιοΓυιιι ηιι-

βΟΓΟί. Νβηυε ηποιηάααι δαιίδ ΓκΙιιηι οπιιηοιι;β $υχ

ουδίοιΙοΓΠ 3Γΐ)ϊΐΓ3ΐ)3ΐΐ]Γ, ηοη ΓιΙίιιπι, ηοη 80Γνυιη ,

ηοη (Γ3ρεζίΐ3ΐΎ), ηοη οίηνεηι , ηοη δίςίΚυαι , ίη

ρ»πο(υιη βηςυΐίβ εί τεοεβδίουβ, Ιιιΐο Βΐιρειϋΐίΐο ,

ίηνί$3δ (Γινίΐίβδ, εί ίβηοΐιιπι η$δεΓν303ΐ ΙΙΐϋδαυπιηι,

άεηιιε Ιοεο α.ά Ιοοιιηι ει αε ρβτϊείε ηϋ ρβΓΪείειη ,

8Ϊηε ίηίοπηίδδίοηβ ΐΐ'3ηδΓοΓουηΐ, ιιί Ιι.ιε Γ3ΐϊοηε

οπιηοδ ΙβιεΓεΙ. Ρογγο ϋεΐ'ερεηΐε εχ Ιιβο νϊΐβ άε-

οο(1οιΐ8 ΓηηπΠηπιιιη ηεηιϊηϊ ίηοϋεανίΐ , ιιϋϊπΑΐη

ίΐιιπιιη (ΙοΓοδδυιη ε$8εΐ. ΟκΙΌδδυδ ίζίΐυτ ε$ι εί ϊρβε,

Ιιοε ιιηιιιη βοίϋεεί ΙιιΟΓ.ιΐιΐδ , ιιί ει ίρ$ε (ΙεΓο8$ιΐ5

οοειιΙιβΓεΙιΐΓ. ΑΙ ΙίοεΓΪ ΐρδίιυ ειιηι δρεταΓοπΐ, βε

οιπηίιιηι εϊνίυιη Γογο ιΐίΐίδδίηιοδ, οπιηϊα ροΓ8εηι-

ΐιιΙιηηΐιΐΓ , εχ βΐϋδ δείδεϊΐΑΟΒηΙιΐΓ , (βιηυΐοδ εχα-

πιίιΐ3ΐ)3ΐ)1, μ3νίηιεηΐ3 χύίυιη Γοιίίεηιΐο ηρβΓίβΙιαηΐ,

ρατίείεβ ενβευβοαηΐ , νίείηοηιπ) ει ί;πηί1ί3Γίυιιι

»" Ρββί. χιτ, 5. " ΕχοιΙ. χχιι, 25. " ΜβΙΙΙι. χνηι, 32 βςς.

(54) '&τότφος. 8ϊο εοιτεχί νΊΓιοπι ΕοΙ. άνώνη-

(53) Και νι- Εϋ χα\ τΐ ευπι 38ΐεΓίδεο ροβΐ τδ,

ΐ3ειιη« ίϊ{!ηο Μοη. χα\τή. _

(56) Τοιούτοι. Μοη. τοιούτο.

(57) Σντέχειαν. Μοη. συνεχώς.

(58) Κατώρνχτο. Μοη. κατώρυχτο, ίηΙεΓ ω «Ι ρ

8υρΓ38εήρΙο ρο 3 τεεεηιίοΓε ιπ.ιηιι , 6Γεΐδεπ, ιις

νίιΙείιΐΓ, ςυϊ 8Πΐ8η(ΐ3ΐ)3ΐ χατωρόρυχτο. Αι ν. ΒυΙΙ-

Ηΐ,ιηη. Οτ. Ι. Ι, ρ. 527, εΐΐ. II, ρ. 260.

(59) Πάντα Μθοτ— χιτήσαντες. Ρι-ονει-Μυη»

εχρίίεηϊ 3<1 δ. Β;ιμΙ. ΰε Ιερ. ΙίΙ<>\ ΟεηίϊΙ. ρ. 36 Ιΐη.
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όΌιηο3 ΙΥοςυεηΙβδ ο1)ϋ»ηηΙ , οιηηοιΐΗ|ΐιο Ιηρϊιίειη , Λ δέ τδν βίον άοικον, ανέστιοι, πένητες, έπαρώμενοι,

ιιΐ ιΠοΊιιγ, ηιΐ)ϊ(Ίι»πΙ, ηεςυβ Ιαιηβιι νβΐ οΐιοΐιιιιι πολλά καΟ' έκάστην τ?> τοΰ πατρός ματαιότητ*..

)ηνβηίβΙ)3ΐι(. νίνιιιιΐ αιιΐΐ'ΐιι ίη ρΓΧδεηΐί νϊίαιιι βχίοιτβηι , (Ιοιηιΐδηιιβ οΐ Γοεϊ βχρειΊβηι, π,ιιυΐκΐίβ

ρί)ΐΓΪ$ 5ΐΙΐΙΐϊΙί»ΙΙΙ (1εΐ8αΐ3Ι)ΐ88.

ΤαΙίβ ϊ($ίΐιΐΓ, ιιβιΐΓβπί, νβδΙεΓ 3ιιιη'«8 εΐ δοείυ$

Γιιίΐ, •ι υ ϊ (Ιί^ηο ιιιυΐ'Ί1>ιΐϋ Οηβ νίΙ;ιιιι εοηοΙυΥιΙ , £β-

ηιτΗίοΐ' νεηίοδυβ 81 Ιενϊβ, ψιί οηπι ίηηυηιεήδ ιηο-

ΙββΙϋδ ίρ33(μιβ Γβιιιβ ευηΟΐοΙηίαδ, 3ίΙ)"ι η,υηΐεηι «ΙβΓ-

ιΐ3$ ροεη3$ , ςιΐ38ΐ 1ιχΓεϋίΐ3ΓΪο ]υΓ6 εοηαρ3Γ3νίι ,

Ιί1)8Π5 ΒΙΙΙβΠΙ 81115 ΊηθρΪ3Π1 Γ6ΐί(]ΙΙΪΙ. Νβδείΐϊβ, ιη'ι-

δειϊ , ιίιϊ ορβ$ <•οιτη<1;ιΐίχ οι οοηβΐ-βρεΓι». Ενεηΐυβ

γηπι ι ιι νατϋ δΐιηι, ίηιρο3ΐοι•63 ιπΐίιπίι , ϊιιβίϋϊϋίοι-βδ

«Ι ρΓχιΙοηεβ Ιβιτβιη ιιιγΙκιιιΙ εΐ ιιΐ3ΐ-ο , νίϋβίε ηε

3ΐιΓΐ880 αιιη» ροΐΊ$$Ίιαυπι νεςίηιιη Ιιιιτιιιιι βίΐ ρεο-

ι•;ιΐιιιη. δεΰ ογμΙιο Ιιχε, βϊιιηΐ , ηοηϊβ θιϋθ33 ββΐ ει

Ό μεν δή φίλος υμών κα\ εταίρος, ώ τοκισταΐ,

τοιούτος • άξίως τοΰ τρόπου καταστρέψας τον βίον,

άνεμιαϊος χρηματιστής, δδύντ) κα\ λιμφ μοχΟήσας,

συναγαγών δέ κληρονομίαν έαυτώ μεν τήν αΐώνιον

κόλασιν, τοις δέ έξ αύτοΰ τήν πενίαν. Ούκ Γστε δέ

ύμεΐς τίνι αθροίζετε ή μοχθείτε. ΑΊ περιστάσεις πολ-

λα'ι , οΐ συκοφάνται μυρίοι , ένέδρευταΐ κα\ λτ)στα\

γήν διενοχλοΰσι καΐ θάλασσαν • οράτε μή καΐ τάς

αμαρτίας κερδανεϊτε, κα\ τδν χρυσδν μή κατά-

σχητε (60). Άλλ' επαχθής ήμΐν οδτός έστι , φασ'ν

(οΐδα γάρ υμών τους ύπ' οδόντων γογγυσμοϋς, κα\

8ΐ-»νϊ8. Νονί εΐ ε^ο νβδίπιηι μιιγιιιιιγ άεηΓιιιπια,υβ Β συνεχώς ύ μας (61) στηρίζων έπ\ τοΰ βήματος)• έπι-

ΓιΐΜίΓιΐιιιιι, εΐβΐ νοβ «χ Ιιοε Ιοεο δυρβηοΓβ 8%ρϊυ$

ίιι τεείβ 8εη1ειι1ί3 Γιπιι3γο εοηεΓ. ΙηνΜεΙ, ίιι-

(|ΐιΐιιηΐ, ΪΪ3, ςιιϊ οεηεΟεϋδ βΟΐείιιηΙυΓ 61 εμεηΐίΐηιβ.

Εγ^ο 3 ιηιιΐιιο ιΐηικίο 8ΐιρεΓ8εύεΙ)ϊηιυ$. Ει ηιιαηι

ν'ιίαηι ηίτεηΐ ΐηορβδ εΐ βΠΙίεΐί ? ϋϊ^ηα ρι-οίεείο ιυο•

Γ°ιΙ)ΐΐ3 'ΐΑίοπιιη οπιΐίο , οοηνεηιρηδφΐε οΙ)]εεΐϊο ίΐδ

<μιϊ ϋίνίιί;*ιιιιιι Ιεηεϋπδ οΐιηυυϊΐβΐί δυιιΐ. Νεςιιο

βιι'ιιη ιιιοηΐίβ ]ικΙΊϋίιιηι 331Ϊ3 (ϊηιιηΐιιιιι ΙιηΙιοηΙ, ιιΐ

ςιιχ• (ΙίίΐιιιΙιΐΓ ίηΙοΙΙίβΟΓβ ροβδίηΐ. Ηίηε ιιιοιιίΐ;ι ΓεεΙβ

«ΐΜκΙοηΐΊιιιιι ϊιι εοηΐΓβπΛηι ρηιίοιη αεεϊρίιιιιΐ : ιιΐ

βιιίιιι ηιβ ρείΌΓαηΐβ ηιίιιαιιΙιΐΓ , 8ε ρ»ιιρεΐ'Π>ιΐ3 ηοη

(ΙιιΙιίΓΟβ πιιιίαυιη, βίε ηοη βίηβ ιιιιιιηιιιΐΌ η>ίιΐ3ΐι(ιΐΓ ,

ε^εηίϊ νοπϊβιιΓιυιιβ 8086 οεεΙιιβιίΓΟδ )»ηιΐ3ΐη. Ε^ο

ψιηίειη ρΐ'ίηιιιιη ϋ»ηιΙιιηι εΐ (ΙοιιαικΙιιιιι εβδε ρτχ-

(Ιί. ο εΐ αηηιιηΐίο. ϋεϊηιΐε 3(1 ιιηιΐιπιιιι ηυοι]υε εχ-

Ιιοιίυΐ'. ΑΙΐι.Ί'3 βηίιη ΊοιικΙίοηίβ 8ρβείβ3 β$1 ππι-

I ιι 1 1 πι ; βειΐ αιΐιΐο Ιιοε ιΐηηιΐιπη 0386 3'ιιιε Ιοηοι-β εΐ

εχηοΐίοηβ υ$ιΐΓ3ΓΪ», εοιριβ ιηοϋο (|ΐιο ίιΐ «Ιίνΐηα οι;ι-

ευΐβ ρηεοίρίυηΐ. Α'.<\ηι: εηίιη οΐιιιοχίιιβ εβί ροεη» ,

•ΐιιί ηοη (Ι»1 ηιιιΐιιιιιιι, 61 φι\ ιΐαι 3ΐι1> εοικίίΐίοηβ

ιιβιΐΓΐΗ. ΙΙΙίιΐδ ηαηιηιιε ΊηΙιυηι»ιιϊΐ33 , Ιιιι]ιΐ8 νείΌ

031ΐρθΠ3ΓίΐΙ8 ψΚ«8ΐΙΙ8 ιιιβιίΐο 0θηι1(;ΐΙ1113ΐΐΙ5 681. Αι

Ϊ8ΐί πΙΙγο αιΙ ;») Ιοι-ιι ιιι βχΙΓβιηυιη 8636 οοηΓεπιηΙ ,

βουλεώει τοις εύεργετουμένοις κα\ χρήζουσιν. Ίδοΐι

γάρ οϋκίτι προησίμεθα δάνεισμα. ΚαΙ πώς διάξου-

σιν οι στενοΰμενοι ; "Αξιοι" τών πραγμάτων οι λόγοι,

πρέπουσα ή άντί^ίησις τοϊς τφ ζόφψ τών χρημάτιυν

έσκοτωμένοις. Οδτε γάρ τδ της διανοίας χριτήριον

ίχουσιν έ^^ωμένον, ώς συνιέναι τών λεγομένων (62) .

Πρδς τουναντίον δέ της συμβουλής τών νουθετούντων

άκοΰουσιν ώς γάρ, έμοΰ λέγοντος, άπειλοΰσι το•ς

δεομένοις μή χρήναι δανείζειν, ούτως ύπογογγϋζοντες

άπειλοΰσι τοις δεομένοις άποκλείσειν (63) τάς θύρας.

Έγώ πρώτον μέν τδ δωρεϊσθαι κηρύσσω καΐ παραγ

γέλλω. "Επειτα κα\ τδδανείζειν παρακαλώ. Δεύτερον

γάρ είδος δωρεάς δάνεισμα. Ποιεΐν δέ τοΰτο μή μετά

τόκων μηδέ πλεονασμών, άλλα καθώς ήμΐν 6 θείος

διετάξατο λόγος. "Ομοίως γάρ ϊνοχος τιμωρία , κα\

& μή διδοΰς δάνεισμα , κα\ ό μετά τόκων διδούς.

Επειδή τοΰ μέν τδ μισάνθρωπον, τοΰ δέ τδ χα-

πηλικδν κατακέκριται. 01 δέ «ρδς τήν έναντίαν

αύτομολοΰσιν ακρότητα, εις τδ παντελές έφέξειν τήν

δόσιν έπαγγελλόμενοι. "Εστι δέ τοΰτο αναιδής ϊνστα-

σις (64), προς τό δίκαιον φιλονεικία μανιώδης, πρδς

Θεδν ϊρις καΐ πόλεμος. "Η γάρ ού δώσω , φησιν, ή"

δανείζων Εντοκον θήσομαι τδ συνάλλαγμα.

οιπηίηυε ηιοιίο 3 ϋαηιΐυ 3ΐ>8ΐίηβΓ6 νοίιιηΐ. ΰαοιΐ 83ΐιβ ίηιρυιίεηβ ε$ΐ ριοροβϊΐυιη, βΐ ε&ηίΓα ]υ$ Γββ-

ί|ΐιε Γηπο83 εοηίβηΐϊο , Πδο,ιιβ ει υεΙΙυηι εοηίΓα Οειιιη. νεί εηϊιη ηοη <\»\>ο , ϊη^ιιΐΐ , νβΐ ιηιιΐυυιη

(13113 οοηίΓΛΟΙιιηι Γ»εί»Π) Γεηει-ίΐΙ'ιΐίιιπι.

ΟοηΐΓ» ιβυΓίΓΪοβ ί^ΚηΓ 831Ϊ8 Ιια«:ΐβιιιΐ5 ιϋεΐιιιιι Πρδς μέν ουν τους τοκογλύφους ίκανώς δ λόγος

681ο, βΐ 3εου83ΐίοηΊδ εαρ'ιΐ» ρεΓβρΐοηε ΙβηςιίΒηι ί» διηγωνίσατο, κα\ αύτάρκως μοιτάτής κατηγορίας,

ΙΌγο ει βΟΓΛΠΐ ϊυιΐΐεε (ΙεηιοηβίΓΒΐΒ βαηΐ. ϋεηβ Ιβγ- ^ ώς έν δικαστηρίψ, δείκνυται. Και δοίη 4 θεδς αύτοϊς

βϊβΙϋΓ 818 ροΒοίΙεηΙίβηι ηΐ3ΐί>Γ;ΐ€ΐοπιιη. ΑιΙ ί1Ιθ8 τοΰ κακοΰ μεταμέλειαν. Πρδς δέ τους προχείρως

«ιιίειιι, ςιι'ι ρνοιηρίο <Ι;ιηΙ ηιυίαιιιη , ιΐ8ΐΐΓ3πιιιιηιΐΰ

!ι:ιηι'ΐ8 βεδβ βΟΐχεηιηΙ, ηυΙΙυπ) νεΓυυιη Γβείηιη ,

3ΐι:ΒεβΓβ ΓΜΐπί εοηδίΐίιιηι , ηιιοιΐ ιϋνίηιΐδ ιίειϋι 1)3-

δΊΓιυδ ϊη ρΐ'ΐιρΓίη (1β Ιιοε αι-βΐιηιειιΐο εοηείοηβ ,

ρΐηήΐιιΐδ ευηι ίΠίβ β^εηβ , ηυί ίιιεοηβυΐΐβ ιίβηΐ

ηιυΐιιιιιη, ηηιη ηιιί .ιν;ιι•ίιί;« εβυβ» ίϋ ΓηεΊιπιΐ.

(60) Κατάσχατε. Ειΐ. κατασχή-ε. Αι. ν. ΒυΙΙ-

ιιΐϋΐιιι. 6>. (]<•. ι. II, ρ. 187 8η(|.

(61) Ύμας- Ηοη. βΐΕ(1. «ηιιί 1638, ημάς ιηϊιιυβ

ί)βη6, 81 ςιιίιί νιϋβυ. ΡιιιιΙο &ηΐ6, Μ(»η. ύπ' οδόντα.

(62) Ός... Λεγομέτύ/τ. Ηϊε νβΓΐ)» 3 εοΓΓει-Ιοιίβ

ΠΙ3Μ11 ίη ηΐ3Γ^ίηε1ΐ3ΐιεΙ Μοιι.

(63) Ά.ΊοκΛεΙσει>•. Μοη. άπολέσειν. Μοχ η1, έγώ

δανειζόμενους κα\ τοις άγκίστροις τών τόκων &ι•^.-

κινδύνως εαυτούς περιπείροντας, ούδένα ποιήσομαι

λόγον, άρκεΐν αύτοΐς κρίνας τήν συμδουλήν, ήν ό θε

σπέσιος Πατήρ ημών Βασίλειος έν τώ ίδίω συγγράμ-

ματι σοφώς έξεπόνησε , πλείονα πρδς τους ά6οϋλα>ς

δανειζόμενους, ή τους πλεονεκτικώς δανείζοντας

ποιησάμενος λόγον.

μέν πρώτον μέν τδ δ. Όβ ρβΠΐεοΙα μέν-ΓβΙδο Γβρβ-

ΙΪ13 ν. Β381. Ερϊιΐ. οτϊΐ. ρ. 143 δη. βιΙ. Ι,ίρβ. Κι•.

Μοι Μοιι. 3 ρΓΐηιβ ιικιιιιι διακηρύσσω. Οαο ϋοΐοΐο

0θΓΓ6(.ΙθΓί8 ηιαιιυ» ιιιηι-^ίιιί βρροδυίΐ κηρύσσω.

(64) Μοιι. ηοη ροδί ϊνστασις, 56(1 ροβΐ δίκαιον

άίδΐίιιςιιϊΐ.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΦΙΑΟΠΤΩΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΠΑΣ

ΛΟΓΟΣ Α'.

δ. Ρ. Ν. ΟΒΕβΟΒΠ

ϋΕ ΡΑϋΡΕΒΙΒϋδ ΑΜΑΝϋΙδ

ΕΤ ΒΕϋΙΟΝΙΤΑΤΕ ϋΟϋΡΙΕΟΤΕΝΟΙΞ

ΟΚΑΤΙΟΙ (ο).

ΛίΐΌ ϊταηάκο Ζνιο ηιίατρτιΐβ.

Ό της Εκκλησίας ταύτης πρόεδρος, χα\ οΐ της Α

Απλανούς ευσέβειας καΊ της χατ' άρετήν πολιτείας

διδάσκαλοι, πολλήν ϊχουσι πρδς τους γραμματιστάς

χαΛ τους παιδευτάς των πρώτων στοιχείων την ομοιό

τητα. "Οσπερ γάρ έκεΤνοι τους νηπίους χα\ ψελλι-

ζομένους έτι παϊδας παρίί των πατέρων δεξάμενοι,

ούχ εύθϋς έπ\τά τελειότερα τών μαθημάτων άγουσιν,

άλλα πρότερον έν τω κηρώ τδ άλφα χαράξαντες, κα\

τ* έξης των στοιχείων, τάτβ ονόματα αυτών εΐδέναι

διδάσκουσι, κα\ τοϊς τύποις τοίς γραφεΐσιν ένασκοϋσι

τήν χείρα • μετά δέ τοΰτο ταϊς συλλαβαϊς προβιδά-

ζουσι, χα\ των ονομάτων έξης παιδεύουσι τήν έκφώ-

νησιν ■ οΰτως χαΐ της εκκλησίας καΟηγεμόνες τοις

στοιχ[ει]ώίεσι πρώτον τών μαθημάτων προσάγόντες

τδν άκροατην, παρέχουσι τών τελειωτέρων την γνώ

σιν. Β

Επειδή τοίνυν έν δύο ταϊς προλαδοϋααις ήμέραις,

της φάρυγγος κα\ της γαστρδς τήν φιληδονίαν έσω-

φρονίσαμεν, μή με οίηθήτε χαΐ σήμερον τά συνήθη

λέζειν, ώς χαλδν καταφρονήσαι κρεών, κα\ άποσχέ-

βθα: τοΰ φιλογέλωτος οΓνου κα'ι βακχευτοΰ• έπισχείν

δέ τους μαγείρους, καΥ πάσαν τοΰ οινοχόου τήν χείρα

χάμνουσαν. Ταΰτα γάρ έμοί τε Ικανώς εΓρηται, χαΐ

ύμείς διά τών πραγμάτων ένεργδν τήν συμβουλήν

έπίδείξασΟε. Τδ δέ πρώτον μάθημα άσκηθεϊσιν

[ασκούντων] ύμΐν, καλδν έχ προσαγωγής μεταδοϋναι

τών μειζόνων κα\ άνδρικωτέρων λοιπόν διδαγμάτων.

Ιιογ. ιίοπιιιιειιΐιιιιι εχεοϋΐίβ, οροΓίε ριβιίιιιιι εβί, ιιΐ

βιιηΐ, ρΐ'οςΓειΙίαηιιΐΓ.

"Εστί τοίνυν χα\ ασώματος νηστεία, κα\ άθλος έγ- β

κράτεια ή περ\ ψυχήν στρεφόμενη αποχή τώνκακών "

ν.α.\ δι' έκείνην ήμϊν κα\ αυτή ένομοθετήθη ή αποχή

τών βρωμάτων. Νηστεΰσατε τοίνυν άπδ κακίας• έγ-

Οιιί Ιιιικ' Εεείβδΐ* ρΓχειάβΙ, ηΐφιο ηιΐοη οηιηβί,

ί]πΐ $6 νβΓΧ ρίβΐϊΐϊί β( ε]ιΐ5 νϊνΐ'ΐκϋ Γαιίοηΐβ, ηικβ

ει νίπηίβ β$ΐ, ιιιημΪΝΐιοδ ρι-οΑίεηΙιΐΓ, Ιιοιιιϊηί&υυ

ΪΙΙΪ5 δΐιΐιΐ ;κΙιηο(1ιιηι δίηπίεδ, ςυί ρΓ.ιιηηιαΙίοηηι <Ιο-

εεηΐ, ε( ρηπι» ΐπκΐιιηΐ εΐεηιεηία ΙίιίεΓαΓίτη. Είβηϊιη

ςοεηιαιίιηοιίιιιτι Ιιί ρυείΌδε ρβΓεηΙιιηι ηι.ιιιίΐιιΐδ δΐΐδ-

εερίοβ 3(]1ηιε ίηΓαηΙεδ εΐ ϋαΐΐιυιίειιίεδ ηοη ρΓοίϊ-

ιιιΐ8 ηΙκΓιΐίδ ι1Ϊ5εϊρϋιΐ3πιιη ρπυεερίϊηη'ιΐηΐδ οηει.τηΐ,

δ(>(1 ριϊηιο Ιίΐΐεΐ'ηηιιη ΓοΓηιβδ ίηβειιίριιηΐ ίη εεπδ,

ο,τπιιιΐ(|ΐιβ ηοιηίη» άεεΙβΓοηΙ, εΐ ίρδοπιιτι ηιηηυβ

ρβΓ ΐιηρΓεδδΟδ ΐΙΙοδ ΙϊΙΙεηηιηι (ΙηοΙιιβ η^ιιηΐ ιΊ

εχβΓοεηΙ; ηιοχ εοβ οΐ) 8γΙΙα1>απιιη εοςηίιϊοηεπι ρι•ο-

νεΗυιιΙ, 3ΐ(]υβ ίΐβ (Ιείιιεορδ βιΐ ν6ΐΊ>οηιιη εχρΓεβ-

βϊοιιβηι ρεπίυειιηΐ ; βίε ΕοεΙββΙ» (Ιιιεεβ ΐηϊΐΐο άοειι-

ιηεηΐβ, ί|ΐι;ε δΐηΐ ϊηβίαν είειηεηίοπιηι, αικϋιοηίΐιιΐί

ρΓοροηυηΙ, (ΙεπκΙε^Γ.ιϋπΐίιη εα, ςιΐίβ ρειΊίεΓιοτα ηια-

βϊκφιο ι-εεηικϋΐα δΐιηΐ, ραΐβΓαείυηΙ.

Οιιοηί.ιηι ϊβΐΐιΐΓ ιΐυοίπΐδ δηρβποπΙΐΜδ (Ιίεΐιιΐδ :ιι-

ρίιΐίΐίίοιη ίΙΙααι, (]ΐιχ %α\χ νεηΐΓΪβηυβ το]ιιρΐ:αβτη

δΐΌίαΙιΐΓ, Γ9Κΐϊςα\ίπ)ΐΐδ, Ιιοιίίίτηη ϊ: οιιι (Γιε ϋδίΐεηι

(1ε ΓεΙιιΐδ ηιε νετί)» ίβοΐυπιιη πε εχίδΐίιηείίδ, ψ\οά

νϊ(Ιεϋεεΐ εοιιτοιιΐαΐ ει εβΓηβ ηοη τεβεϊ, εΐ 3 νϊηο,

εη]ιΐ8 ΓοΓε Γίδΐΐδ, β( ίη$3ηί3 εοηιίΐβδ δΐιιιΐ, 3υ$(ίηεΓε,

βΐ εοΙιΊΙΐίτε εοςυοΓυηι δίικϋυιη ; εΐ ρπιείίπιηπιιη

πΐ3ΐιπδ ηιίδοοικίίδ ροΓΓΪ^εη(1ίδΓ|ΐιε ροευϋδ Γ3ΐΪ£3ΐ:ι$

εοηιρΓΪηιβΓε. ϋβ Ιιϊβ εηΐηι ει ηοβ 83ΐίδ ηιυΐιβ άι\\-

ηιιΐδ, ει νοδ εοιίδΊΙίυιη 3(1πιοηϊιίοηειηηιιε ηθδ(Γ3ηι

Γεϊρββ εΐ Γαείίδ εοηιρΓΟΟΒ'νΊβιΐβ. ΟϋβΓβιΙιιηι ρΐ'ϊηιυπι

»ι1 63 νοίήϊ Ιΐ'ίΐϋεικία ςιιχ ιιι:ι]ογ» βΓΛνίοιβιριιϊ

ΚδΙ ί^ίΠΐΓ ](']ιιυϋ εΐ ηΐΐδΐίηεηΐ!» {,τιπιη, ςαού 3

εοΓροΓβ εΐ ηΐ3ΐεη3 8«]ιιηεΐυηι 68!; εηηΐφΐε αηί-

ιηηπι (Ιιιηΐπχ.τΙ Γε8ρίει'3(, 63 τε ριτίιπίιιΐ', πι 3 νϊ-

1ΪΪ8 Ιι:πιροΓβιηιΐδ: 3ΐςυβ 1ιιι]υ$ ηιιίιΐβιΐ) ]β]ιιηϋ §Γ3-

(β) 0Γ»>ε6 εά'ιΐβ εχ ηιβδ. 03?8«Γ63; Υίεηηεηβ. Ιήοϋοΐΐιοεκ, ει εχ «ροβΓβρΙιο βχ Υαϋοαπα εχβεΓΪρίο,

ουΓβΡ. ίαε. δίπιιυικίί τοιτεείβ.
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ΙΪ3, ΠΗιά ΐηάΊεΙυηι εβί, υΐ η εΐΐηδ αΐΐδΐίιιρ.-ιηπίδ. Α κρατεύσασθε άπδ τη; των αλλότριων επιθυμία;• άπό-

Οιιοί) βιιιτι ϊι.1 δϊΐ, λ ιιιηΐίιία ]ο]υηηΐβ, εοΐιίυείε Γβ-

πιιη αΙίϋΐΐΛππη ειιριοΜίβίειη , 3 Ιιιτρΐ εΐ ίη]υ$ΐο

φΐ3!8ΐιι νοίιίδ ΙβπιρβΓαΙβ. Αν»ηΐϊ;ιιιι Μ;ιηιηιοη;>• Γβιιιβ

ϊηΙειΤιοίΐ6. ΝίΙιίΙ (Ιοηιί ΓΟΓοηιΙϊΐιιιη Ιι.ιϋείε, ηηοά

δίΐ ρβΓ νίηι βΐ Γηρϊηαβ εοηιραΓβΙιιηι. (}ϋϊι1 βηϊπι ρΓΟ-

ιίειϊΐ ΟΓβ ΐίίπιοηι ηοη 3ΐΓιηβεΓ8, βί ηΐ3ΐεάίεεηΐΪ3

Γγ:(Ιγιμιι ΐ3ϋβΓ38? Οιιχηαιη ειϊΐ ιιΓι1ίΐ38, 8*1, ϋιιιιι Ιιια

ηοη (ΌΐιιοίΠδ, ηικρ. ραυροπβ $υηΙ, ρβΓ ίιι]ιπίηιιι

51ΐ1)ΠρηεΠδ? Ου% ρΟΓΓΟ ρίβ138 Ιδία, 81 30,113111 1)ί1)0Ι1δ

δίπιαβ ίιηιιιΐοηι, εοηδίιιΐδ ϋοΐοδ, εΐ εχ ίπιρΓθ1)ίΐ3ΐε

83η^υίηεηι 8ίΐϊ38?0υίά? Νοηηε 1υ(ΐ38 εΐίβηι ευπι

ιιηΊοε'πη ^ιιηβοαΐ ? βιιβπιεη ςαΪ3 ηιοΓββ ϋναπί'κε

άεύίΐοδ ηοη ιτΙΥειιανΗ, ηϋιϋ αά 83ΐιι(εηι ΊΙΓι ]β]υ-

ιιϊιιηι ρΐΌΐ'υϊΐ. 0_υίά? ςιιοά (ΙίηΙιοΙιΐδ οιιηι βρίπΐυβ

σχεσθε κέρδους αδίκου• λιμοκτονήσατε τοϋ Μαμωνά

τήν φιλαργυρίαν μηδέν έπ\ της οικία; Εστω κειμή-

λιον, έκ βίας και αρπάγης. Τ£ γάρ Λφελος, αν κρέας

μή προσενέγκης τψ στόματι, κα\ δάκνης ττ] κακία τδν

άδελφόν ; "Η τίς δνησι; αν τα σα μή φάγτ\;, καΐ λα

βής τα τοΰ πένητος αδίκως ; Τίς δέ αύτη ευσέβεια, αν

ύδωρ πίνων, £άψης δόλον, κα\ αίματος διψήσης Εχ

πονηρίας ; Ένήστευσε πάντως μετά τών Ενδεκα καΐ

Ιούδας ' άλλα τον φιλάργυρον μή δαμάσα; τρόπον,

ουδέν ε!ς σωτηρίαν ώφελήθη παρά τη; ασιτίας. Κα\

ό διάβολο; ούκ έσθίει• πνεύμα γάρ έστιν άσώματον

άλλα διά κακίαν τοΰ ύψους άπέπεσεν. "Ομοίως κα\

τών δαιμόνων Εκαστος, ούτε δψα προσφέρεται, ούτε

πολυποσίας, ή μέθης δέχεται κατηγόρημα. Φύσις γάρ

8ΪΙ εοΐ'ροΐ'ίδ εχροΓβ, η'ιη'ιΐ ιιηφιαηι ειΐίΐ οιηηίηο, 61 Β αυτούς της τών βρωμάτων μετουσίας έχώρισεν.

13ΙΙ10ΙΙ ρΓΟρΙΟΓ ίΐ1ΐρΓθ!»ΪΙ :ΐΙΘΙΠ 6 δΙίΙΐΙίΐΓ.Ϊ ίΐΐο ΟεεϊΐΙΪΙ

ιΙϊ^ιιίΐΛΐϊδ ςΓ3(1ιι. Κ:κ)οιπ([ΐιο ηΐϊοηο ηαΙΙιΐδ ιΙ;ειηο-

ηιιηι οδΐ, ςιιϊ, π,ιιοιΐ αιιΐ 8ε ο1)8θηϋδ ΐη£ΐΐΓ(;ΐΙεΙ, ηιιΐ

ϊιιιηιοιίίεε οί1>3ΐ, εΐιποδίΐδνε ίϊΐ, βεουδβπ ροδδίΐ.

ΝβΙιιγ» εηίηι 3 υϊοεηιΓι βϋεηϋίο,υε ηεεεδδΐΐβίε Β-

ηεΓΪ δΐιηΐ. Νεςυε Οιηεη ίιίεϊιτο νεί (ϋε, νεί ηοείβ

ρεΓ36Γ3θ1>εΓΓ3Γβυηςυ3ηι 00383ηΙ, η.ι§ίΓιοπιιη βιιείο-

Άλλ' δμως κα\ νύκτωρ κα\ μεθ' ήμέραν, Εμπλανώ-

μενοι τω αέρι, κακία; είσ'ι ποιητα\ και ύπηρέται,

κα\ τάς μεθ' ημών έπιβουλάς Ενεργοΰσι σπουδαίως.

Φθόνω δέ χαΐ βασκανία τήκονται, 4 κα\ φεύγειν καλόν,

εΐ μέλλοιμεν άνθρωποι προς θεδν συγγενώς Εχειν,

εκείνων έκπεσόντων της πρδς τδ άγαθδν οίκειό-

τητος.

Γ68 εΐ ιιιϊηίδίη. Νο1)ίδ αιιίειιι οιιιη'ι δΐηιΐίο ηιοΙϊυηΐιΐΓ ίηδίιΐίαδ. Όυΐρρε ΙίνΟΓε ΓιςιιείΐοηΙ, ει Ιαίιεδπιηΐ

ϊηνίιΐί.ι, ςυοιΙ 3(1 εηπι ηοδ ηοπι'ιηεδ ηεεοδδίΐυύ'ιιιίδ εοη]υηεΐΐοηεπι ευιη ϊρβο ϋεο, εΐ ΓοΙίοίΐαΐϊδ ροββεβ-

β'ιοηεηι, ε ςιΐ3 ίρδ'ι άε]εεΐί κιιηΐ, δίηιιΐδ ρει-νεηΐιιπ.

ΗοηοδΙίδ ΐςίΙιΐΓ 3ε Ιοηίδ ηιοηΙ)ΐΐδ ίηδίπιαίπΓ

ΟηΓίδΙίαηοηιπ) ν'ιία. ΕοΓυιη πηίηιί ϋεεϋηεηΐ εΐ Γιι-

βίαηΐ ιη.ιΐίΐίιΐ' ιΐΰΐιίιιιοηΐιιιη. Νηιιι δι νϊηο 01 εβΓηβ

ΐειηρεΓβηΐεδ, ουδίπείοβ νίιίίδ αιιίιηοδ ΙιαΙιπβιϊηπίδ,

Παιδαγωγείτω τοίνυν τδν βίον τών Χριστιανών

τρόπος φιλόσοφος. Κα\ ή ψυχή φευγέτω της κακίας

τήν βλάβην. "Αν γάρ οΓνου χαΐ χρεών άπεχόμενοι,

τοις κατά πρόθεσιν άμαρτήμασιν 2)μεν υπεύθυνοι,

ιιίΐιιΐ ηιΓιιΙηιιαπι ιιοΐιϊδ, ειιπι 3ΐΐΐ6Γ αηίιιιο ηιιηηι ρ προλέγω, καΐ προμαρτύρομαι, ώς ουδέν ημάς όνήσει

βνίΓίηκΑΛίικ 3<ΤαγΙι κΐπιιικ. 3πΐ 9ΠΙ13Π) οιιΐ ηΐ•>Γ» ύδωρ χαΐ λάχανα καΐ αναίμακτος τράπεζα, άνόμοιον

της Εξωθεν Επιφανείας τήν Ενδοθεν διάθεσιν Εχοντας.

Διά καθαρότητα ψυχής ένομοθετήθη νηστεία. ΕΙ δέ

εκείνη τη1 προαιρέσει κα\ ταΐς άλλαις ένεργείαις μο

λύνεται, τί μάτην προσδαπανώμεν τδ πινόμενον ύδωρ;

Τί άνέκπλυτον χα\ πολύν γεωργοΰσι τδν βόρβορον ;

Τίς δνησις τή; σωματικής νηστείας, αν μή χαθαρεύτ)

ό νους; Ουδέν γάρ δφελος, Εάν τδ άργύριον ίσχυρδν

ύπάρχτ) χαΐ τδ τέθριππον εύταχτον, μαινόμενου τοΰ

ηνιόχου. Τί δέ δφελος της «υ ήρμοσμένης νεώς, Εάν

μεθύη ό κυβερνήτης; Νηστεία θεμέλιος άρετής.Όσικρ

δέ θεμέλιος οικίας χαΐ τρόπις πλοίου άχρηστα χαΐ

άνόνητα, χδν σφόδρα καρτερώς ύποβληθώσιν, άν μή

τά Εξής αύτοϊς τών Επιστημόνως έποικοδομηθη- • οΰ-

εΧΐΓΠΙδ(!0Ι15 3ίΤθϊ'Ιί 51111118, ίΗΐΙ 3(]113Ι11, Π111 θΙθ.Γ3,

3ΐιΙ ιιιοηδη» δίηβ δαηβϋίηο βίπιοΐαδ ρΓοΓιιΐυτα ρτχ-

(Ιίοο &ΐηιιβ ΙεβιΊΠεοΓ. ΡτορΙβΓ ηιιιικίίΐίϊΐη ηηιπιχ

βυηΐ ίικϋοΐη ]ο]ιιηί«. Οιι;ι> κι ΐπιη νοίηηΐβίε, Ιιιιη

Γηοΐίδ εοϊη(]ΐιίιιηιιΙιΐΓ, ηιιίϋ ΓΓυ8ΐΓ3, ί]ΐκιηι Ιιϊίιϊιιπίδ,

ηηιι.ηιη ΐιΐ5υπιίηιιΐ5? ΟυΓ ϊηςβηβ Ιιοο εοβηυπ), ηιιοιΐ

εΐυΐ 6ΐρΐΜΓ£3ΓΊςυε ηοη ροΐεδί, οχοοΗΙιιγ ? (Ίιπιΐ εοηΓειΊ

}ε}αηϊυπ) εοΓροηβ, ηίβΐ ηοεηδ ρητά ιηιιικ1η«[ΐιο 8ΪΙ?

ΝίηΊΙ εηίιη ρΓ0«ϊ(, οιιιτιιιη νΗΐϊιΙιιιη »(•, δίτοηπίδ

ςιιτκΙΐ'ί^ίΕ ΐηδίΓυείιιηι εδδβ, δι 8υπ£3 ίη83ΠΪ3( : ηυΙΙλ

6ΓΪΙ Ιιειιε Γ:ιΙΐΓ'ιε3ΐ;ε η.ινϊδ ιιΐϋίΐηδ, 81 εΐΓΐιΐδ 8ΪΙ ίρδβ

^υΙ'εΓηΛίοΐ'. ^ε]ιιη^ι1ιη νΪΓΐυΙίβ ΓιιηιΙϊΐιιεηΐιιηι β8(.

Οιιειιιβιΐιιιοιίιιηι ηιιίεηι ηα νϊιιηι εβΓΪηχ, οι ΓιιικΙλ-

ηιοηία (Ιοιιιιΐδ ΙίεοΙ ίηζβηΐία 5ΐι1ι]ίεία5, ϊηαΓιΙίβ νβη.ι-

ςιιε βϊηΐ, ηΪ8Ϊ π'ϋιιιι.ΐδ ίΐβπι ρ.ΐΓίεδ ροπίβ βΐ δοϊεη- Π τως κα\ της Εγκράτειας ταύτης ουδέν όφελος, άν μή

18Γ εχ33(ΓιΓκ:3νεΓΪδ : βίε ϊδΓιυβ 3ΐ)8ΐϊιιεη1ί33 ηιιΙΙιιπι

ογϊΙ οπιοΐιιπιοηΐϋηι, η!δί ηΐί.τ ]ιΐδΐίΐίιε ρβΓίεβ 3εοε$-

δΟΓίηΐ. Τϊιιιογ ΡεΊ ετυοΊβΙ Ιϊη^ιιβηι 83 ςιιχ (Ιοοοι 1ο-

ςυί, ΐ3θ6ΓεεοηΐΓ3Γί3, ΐεηιροπδ οοεηβΊοηειη ηηίηιηιΐ-

νοΓίοΓΟ, ηιο(1ιπη οίίδΟΓνιΐ'ε : Γ;πί ηεεβ583Γί3 : βρίβ

ΓΟδροιπΙοΓο : ηιοιίεδίο, ιϋτοιο, ηβ νοΓίιοπιηι νείυΐί

βταηιΙΊηβ εοΙΙοηυεηΐεβ ο1>Γυ3ΐ. ΙϋοΪΓεο οιιϊηι ει Ιβ-

ηυίδ ίΙΙο πιοηιΙΐΓ3ηιιΐ3, ηιι.τ ευπι ίρ83 Ιίιι^πη ηι••η-

Ιιιιη ϊηίεΓΪυδ ιίενΐηείΐ, Γπ.ίπιιι» ιΓκίΙιιγ, ηε ίηερίε

ΙοφίβΐιΐΓ, οι ίηεοηεϊηηε. 1>;ιιιι1ί1ιιΐδ ΊςίΐυΓ, ηοη εοη-

νίοϋδ υΐαΐυτ; ε3ηΓιΙ>π8, ηοη ποίεάίεΐΐβ, οοιηηιοη-

•Ιηΐίοηίϋΐΐδ, ηοη οηίΓΟΟίαΓιοηίΙιιΐδ. Μιιηιΐδ ρείιιίαηί

Οβί πιεη)0Γί3 Ι3η<;ιΐ3(η εβίεηι νίηείη γοΙπΙιγ.ιιιιγ.

τήνάλληνδιχαιοσύνην προσφυή καΐ άκόλουθον δέξη-

ται. Φόβος θεού διδασκέτω τήν γλώτταν φθέγγεσθαι

4 προσήκει, μή λαλεΐν τά μάταια, εϊδέναι καιρούς

χα\ μέτρα χα\ λόγον άναγχαϊον, κα\ άπόκρισιν εύστο-

χον • μή λαλεΐν ά^όύθμως • μή χαλαζούν τού; έντυγ-

χάνοντας τή σφοδρότητι. Διά τούτο γάρ χα\ 6 λεπτό

τατος Εκείνος ύμήν, ό ύποδεσμών αυτή γλώττί) τήν

κάτω γένυν, χαλινδς λέγεται, Γνα μή άτακτα καΐ ανοι

κονόμητα φθέγγηται. Εύλογείτω κα\ μή λοιδορείτω•

ψαλλέτω καΐ μή βλασφημείτω• εΰφημείτω χα\ μή

καταλαλείτω• ή χεΙρ ή προπετήςτή μνήμη τού θεού,

ώ; άλύσει δεσμείσθω. Διά τοΰτο νηστεύομεν, ότι τδν

άμνδν τδν ήμέτερον, λοιδορίαι κα\ ραπίσματα, πρδ
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ίών ήλων, καθύβρισαν. Μή τοίνυν τδν Ιουδαϊκών τρό- Α 1'38 ειιίιη ου 8311838 ^ιιηιιηιιΐδ, (ριοιιίϋΐιι Α^ιιυ$

πον ζηλώσωμεν, ο! τοϋ Χριστού μαΟηταί.

Έάν γαρ ούτως ωμεν διακείμενοι , λέξει ήμϊν

Ησαΐας ■ "Ινα τΐ είς κρίσεις χούμάχας νηστεύετε,

χαϊ τύχτετε Χνγμαΐς ταχεινόν ; Παρά τοΰ αύτοΰ

προφήτου διδάχθητι τά τής άδολου κα'ι χαθαρας νη

στείας ενεργήματα • Λύε χάγτα σύνδεσμοτ αδι

κίας• ΔιάΛνε στραγγαΛιας βίαιων σνναΛΛαγμά-

των. Λιάθρνχτε χεινώντι τύν άρτον σον, χαϊ

χτω/ονς άστεγους είσάγαγε εϊς τύν οϊκόν σον.

Πολλήν δέ ήμϊν άφΟονίαν των γυμνών καρτών αστέ

γων, δ νϋν ήνεγκε χρόνος. Πλήθος γαρ αιχμαλώτων

προς ταϊς θύραις έκαστου.

Κα\ 6 ξένος κα\ μετανάστης ού λείπει ■ κα\ τήν

ζητούσαν χείρα, πανταχού τεταμένην έστιν ίδεΐν.

Τούτοις οΐκος μέν ύπαιθρος δ άήρ. Καταγώγια δέ

στοα\, κα'ι άμφοδα, κα\ τά της αγορά; ερημότερα.

Κατά δέ τους νυκτικόρακας κα\ τάς γλαύκας ταΐς

4-αΐς έμφωλεύουσιν. Έσθής αϋτοίς τά περικεκεντη-

μίνα £άκια• γεωργία, των έλεούντιυν ή γνώμη' τροφή,

εί τι αν έκ τοΰ προστυχόντος έμπέστ)• ποτδν, ώς τοίς

άλόγοις α! κρήναι ' ποτήριον, τών χειρών ή κοιλότης •

ταμιεΐον, δ κόλπος, κα\ οίτος αν μή διεδ^υηκώς ?),

άλλα στέγων τά έμβαλλδμενα- τράπεζα, ή τών γο

νάτων συνέρεισις • κλίνη, τδ έδαφος • λουτρδν, πο-

ταμδς ή λίμνη, δ δ θεός κοινδν πάσι κα\ άκατάσκευον

Ιδωκεν. 'Αλητικδς αύτοίς δ βίος καΐ άγριος, ού

ηοδίοΓ ρπυδιμιαηι εΐβνϊδ ϋΠϊ^τοΐιιι επιεϊ, οοιιΐιι-

ηιοΐίϊδ 30881118, εί 3ΐ3ρίδ εχδυδ 681. ΜοΓΟδ 1(Μΐϋί•

008 ΙΙΟΙΙ ίΐΙΐίΐιΊΙΙΙΙΓ, Π08 ΟΐΙΊδΙί (ΙίδΟίρΐΐΙί.

ΑΙίοηυί δι εο ρ:ιοΐο Γιιοπηιιΐδ βΟεειί, νοΓίϊϊ» ΠΙί$

ηο-8 1ϊ3ία$ ίιΐ(:ιι•ρ;ΐΙ)ίΐ : 6'ιιγ αά Ηίει εί οοηΐεηΐϊοιια

μϊηηαιη, ει ρηι/ηΐε ραηρετεχη ρετοηΐϊΐη ? ϋίδεε αϋ

εοιίεηι ρΓορΙιεΙα δ'ιηοοη ριιπφΐε ίη'υηϋ ορβΓ3 : 8υΙνε

οιηηβηι ηεχαηι ίιιΊψιϊ(αΐϊ$. Ωΐαοίνε οίΐϊι/αΐίοηε* νίο-

Ιεηίοηιηι ουηίταείννηι.νταηφε αητίεηΐί ραηβηι ΐιιηιιι ;

εί ει/εηοί ιχηε ΙεεΙο ϊηάυ,ε ίη άοηηιηι ΐιιαηι. (α) [('.ηιη

νϊιΐιΊΊί ηιιάηιη, ορεή ηιιιι, εί εανηειη Ιιιαηι ηε άε-

$ρεχεή*\ '. Μιι1ΐ;ιιιι ιιοίιίί Ιιοε Ιοιηριΐδ αΙΓβιΊ ιιυιΐο-

πιηι νβ^οτυηιηυε εορίβηι. Μη^ηη εηίηι ευ]ιΐδςιιε

ΓθΓε$ ΙτεςιιεηίβΙ εηρίϊνοτυιη ηιιιΐιίίικίο.

Ποδρ'ιΐοδ εχδΐιίεβφιε ιιοιι άεβυηΐ. 1;1ιί(|ΐιε ΙίεεΙ

ρΓ0ΐεη833 ορεηι πηρίοπιηΐίιιηι ηιαηιιδ αδρίοοι-ο. Ηίβ

λογ κιΐυ ιΐ ίο ΐεείιιιη ρποΐιοΐ. Ροτίίειίδ εί 1 > ϊ ν ϊ ; ι , ε(

ρβΓίεβ Γογϊ ηκι^ίδ ϋι.'80Γΐ;π ΒΐιηΙ ηοδρίΐίβ. Ννεΐϊεοτη-

οιπιι εί ηοιίιι.ιπιηι ιηοιο ίη οηνοΓηίδ ΙαΙίΐαηΐ. Ραη-

Π08Ϊ8, 3(ΙγϊΙΪ8 ε( 1.ΐ((•ι;ιΓΐ5 ΐοβίιιιΐυτ ίικίυιτιειιΐί*.

Λ^ΓΚΊΐΙΐιιιτε ΓηιεΙυβ εβί ΪΙ1Ϊ8 ηιίίιίΐηηΐίυιη ηιιίιηί

Ιιβηίβπίιαβ. 0Ί1)ΐΐ5, βί ηυίά ηΐι βεεεύεηιε ηπορίβηι

ϊιηρείΓβνεΓϊιιΐ ; ροΓιο εβάεπι, ιμκι• Γβιίοηΐβ εχρειίί-

Ιηιβ αιιίηΐ3ηΐί1)ΐΐ8, ηίηιίπιηι ίοηίεβ. Ρο<:ιιΙα ιικιηιιιιιιι

νοίβε. Ρεηυ, κίηα» ϊρβε, ηϊδϊ ρίβηε (ΙίίΠιιηΐ, βριΙ

ροΒ8°ι( 63 ςυχ ίη]ίείαηΐιΐΓ οροΓίιο. Μεη$3, εοηΐΓβεΙα

(;εηυ3 ; ΙεείυΙυβ, εοΐυπι ; 1>3ΐηειιιη, ίιΐ ςυοι! Ι)ιίι«

οπιηίΐιυβ ευιηιηιιηε ει βίιιε ίηιΙυδίΓΐ» εοηβίΓυείιιιιι

Β

τοιούτος ών έξ αρχής, άλλ' έκ τής συμφοράς χα\ τής β «Ιεϋίΐ, Ιΐιιηιεη βιιΐ ρ3ΐυβ. Υβ^αιη εί 3§Γ08ΐεηι ΙγβοΊι-

< .ιιιιΐ νίΐιιιιι, ηοη φιοιΙ ϊηΊΓιο 8ίε ϊηβΐίΐυεηιιΐ, 86(1 ί|ΐιοι1

;κΙ ε3πι ΐ'ίΐΙ:ιιιιϊΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 εί ηεεε88Ϊ(3ΐε εοιηριιΙ$ΐ ίΐηΐ.

ΗΪ8 ηεεε883ΓΪ3 νϊυΐυΐ βιιρρειίίΐα (υ, ςιιϊ ]ε]ιιηηί.

Εγ£» Γγ31Γ88 ε3ΐ3ΐηίΐο$θ8 1)ί'ΐιί£ηιΐ5 08ΐο. ΟιιοιΙ νειιΐΓί

8ΐιΙ)ΐΓ;ιΙιί8, ιι-ϊϋιιο ΟδυιίοηΐΊ. ΕχΧ(]υεΐ οηιηί;ι ]ιι>πγ;

Ι)οίιϊιιιοΓ. Γ)ιι;ΐ8 ιμΙογ 8βεοιιΐΓ3Γ'ΐ38 αΠΌοιίοηοδ, Ιιιηιιι

νίιΐοΐίοοΐ 83(ϊε(3ΐειη, ει Γγ3Ιπ°8 Γηιιιεηι, ηιοιίοδίη εοη-

Ιίηεηΐίβ ΐοπιροτα 3ΐςυε ηιοϋοππο. δίε γιιιιιι ΓβείιιηΙ

εί ηιοιϋοί : αϋθ8 εχϊιι»ηΉιηΐ, 3ΐίθ8 Γερίεηΐ, υΐ 3εεεβ-

ΒΪϋηε (Ιο('('88Ϊοιιεΐ]ΐιε ιιηίιΐ5ειι]ιΐ8ΐμιο 83ΐιί(38 εοη$εΓ-

νιΙιΐΓ. ΙΙοηοδΙχ ηιΐιιιοηίΐίοιιί οΐιίειιιρεί'ηΐε. ΑροΓΪηΙ

ι•3ΐϊο ραιιρβΓϊίχΐδ (ϋνϊΐυηι ΓοΓεδ. ΟοηδίΙίυηι ϊηορΐ αιΐ

Ιοειιρΐε(επ) αιϋΐιπιι Γ:ιεϊ»ι. Εςεηΐεδ ηε ΙοευρΙείεΙ Ιπι-

ηι:ιιια Γ3ΐίοείη3ΐίο, 8εά ίΐΐίδ εί ιΐυηιυπι εί Ιο.ίιιιιι.

Ο εί 1ΙΙ0Π8.Ι111 ιγι1)ιι31 ϋεί νεί'ύιιιη δειηρίΐεπηιιη. ϋϋΙ•

οι εί Ιιιιπ,ηιΐίΐ οιαιίοηο ιΐδΐιί ηεεε883Π3 εχ Ιυίδ ί.ι-

ι-ιι1ΐ;ιΓιΙιιΐ8 8υΙ)ιηίηϊ$ΐΓ3. ΑρικΙ 1ε ηιιιΐΐίίικίο ραιιρε-

πιιη βΐηυε Ιηιι^ιιοιιΐίιιιη δίΐιί ρΓοΓυ^ϊυη) ϊηνειιί»(.

Ουίδςιιε ιΐίΐίκοιιίοι- νίοίποιπηι οιιΐϋΐιι «,ίμμΙ. 8ΐυ>1ίιιιη

ρπΐίΐιοιτικίί (Ιε ριορίπιρήδ Ιίΐιί 3υ ηϋο ρΓΧΓΪρί ηβ

ρΐ'Γΐιιαΐ;ΐ8. 03νε, ηβ (;ιρΊ;ιί οΐίιΐδ ΐΙιο:.;ιιιπιιιι Γεροδϊ-

Ιιιιιι Ιϋιί.

(^ι1.ιιιπΐ3ΐε :ιΠΓοοΐυιιι πι .ιιιπιιιι εοιηρΙεείεΓε. Ιιι-

ίϊπιι:ιιιι ρηΐιροΓΪδ ν ; 1 1 ..ΊικΙίιιοιιι ιΐ,ι Γόνο, ιιΐ ίη 83 8(

ι&ηίΐαΐεαι (ιιαηι, ει 33ΐυ(ειη ιιχοΓίδ, <.1 Ιίϋυι υιιι,

ανάγκης γενόμενος.

Τούτοις, δ νηστευτής, ύπάρκεσον. Περί τους άτυ

χουντας τών αδελφών, γενοΰ φιλότιμος. "Ο τής σής

Οφειλες γατ:ρΙ>ς, τψ πεινώντι πρόσθες. Γενέσθω ό τοΰ

θεού φόβος δίκαιος εξισωθείς, θεράπευσον εγκράτεια

σώφρονι δύο πάθη εναντία άλλήλοις • τδν σδν κόρον, καΐ

τοΰ αδελφού τδν λιμόν. Ούτω γάρ ποιούσι καΐ ιατροί"

τους μέν κενούσι • τους δέ πληρούσι, ίνα τή προσ

θήκη χτΧ ύφαιρέσει ήπερ\ ϊκαστον οίκονομηθή υγεία.

Πείσθητε καλ?| παραινέσει. Άνοιξάτω δ λόγος τών

εύπορούντων τάς θύρας. Είσαγέτω ή συμβουλή τδν

πένητα πρδς τον έχοντα. Μία δέ λέξις μή πλουτι-

ιάτω τους στένοντας. Αότω αύτοίς κα\ οΐκίαν, κα\

κλίνην, κα\ τράπεζαν δ τού θεού λόγος δ προαιώνιος.

Αιά λόγου οί/ετικού γεώργησον τά πρδς τήν χρείαν

τοις σοΐς κτήμασι. Πρδς τούτους άλλοι πτωχοί άσθε-

νούντες κα'ι κατακείμενοι. "Εκαστος περιεργαζέσθω

τους γείτονας. Μή αφής παρ' άλλου θεραπευθήναι

τδν εγγύς σου. Μή λάββ άλλος τδν Οησαυρδν τδν σο\

παρακείμενον.

Περίπτυξαι τδν κακούμενον ώς χρυσόν. Έναγκά-

λισαι τδν κεκακωμένον ώς σήν ΰγείαν, ώς σωτηρίαν

γυναικδς, τέκνων, οίκετών, κα\ πάσης τής οίκίας.

1 153. ινιιι, ί, 6-7.

(α) ϋηοίδ ίιιο1ιΐδ3 (Ιοκιιηΐ ίη ϋΓοεεο ΐεχίιι.
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βεη'οπιηι, Ρΐ Ιοίΐιΐδ άεηίςιιβ ίαηιϋ'ι* ροδ'ιΐηηι ριι- Λ Ό πένης κα\ α,όόωστος διπλούς έστι πτωχός. Οί

108. Ν.ιιιι ευιιι οηιιιεδ ρβυρβΓβδ Γονεηάί α(1]ιιν3ΐκΙί-

φιβ ΒΐιηΙ, Ι ιι ιη ίΙΙϊ ςιιϊ χ^ΓυΙαηΙ ρηεείριιβ βυηΐ

εοιιιρίεείεηύί. (ίιιί εηίηι ο^οηβ βΐ Χξβτ 8δΙ, αΊιρΙίεί

Ι.ιΙκιι.ιΐ ρ;Ηΐρ'Τΐ:ιΐ<'. Ιηορβδ οηίπι, φιί νιιΙΐΊΐϋ δυηΐ

οοΓροΓε, οχ ηοε »ύ ϊΙΙιιά Οδΐ'ιυιη βεεείειιίεδ, ςιιϊ

Μϋαυίιΐ ύβηΐ, βΐϊςιιβηάο Ιβηάεηι ΊηνεηϊιιηΙ. Ρι^ΐεΓεβ

δβϋβηΐ ίη Ιιΐνϋδ, βΐ ρΓβΗει-βυηΐεδ οιιιηεδ ϊηίει-ρεί-

μεν γαρ ΰγιαίνοντες άποροι , κα\ Ούραν έκ θύρας

άμείδουσι, κα\ βαδίζουσι πρδςτοΰς έχοντας. Κα\ ταϊ;

τριόδοις έπικαθήμενοι, πάντας άνακαλοΰσι τους δι-

οδεύοντας. 01 δέπαρά της νόσου πεπεδημένοι, έγκαθ-

ειργμένοι τοις στενοϊς καταλϋμασι χα\ ταϊς στεναϊς

γωνίαις, ώς ό Δανιήλ τω λάχκω, σε τδν ευλαβή και

φιλόπτωχον ώς τον Άμβακοϋμ άναμένουσι.

);ιιιΐ, ορειιι ΐιηρΙΟΓαηΐεδ. Αι ίΙΙΐ ρβιιρει-εδ, ςιιΐ βάνβΓδ» ρι^αΜιί ναΐβΐυύίηβ, αιι^ιΐδίοςυε Ιιοδρϊΐϊοΐο, ϊηιο

νοΓο βηξίΐδΐίδ Ιιοδρϊΐΐοΐΐ αη^ιιΐϊδ εοηείιΐδ'ι δΐιηΐ, ιιίι ΠαηίεΙ ίιι Ιηοιι, Ιε 1)ειιΪ£ηυηι ει ρηιιρβπιπι δΐιιιΐίο-

δΐιπι βΐφΐβ βιηβηΐεηι, Ιαηηυαιη ΙΙ;ι!>.η:ιιο 8Χδρεεΐ3ηΐ.

0ιιαι»ιο1)Γ8ΐη ρεΓ εΐεεηιοδνιιβιη ρι-ορίιεί* βοεϊιΐδ Γενοΰ τοΰ Προφήτου δι' ελεημοσύνης εταίρο; • ταχϋς

εηΊοει-ε ; εείεπίει- εΐ ίιιιρίβΓβ 3(1 βίεηιΐϋηι εβεηΐεηι τροφεύς κα\ άόκνως τω δεομένω καράστηθι. Οΰχ

βεεεϋε. Νιιΐίαιη Γβε'ιεβ ϊιι ρΐΌΠΐει•εηαΌ ]αι-ΐυ.Γαιη. εστί ζημία ή δόσις.Μή φοβηθής • πολύχβυς βλαστανει

Νβ νει•ε3Π8. Μιιΐΐίρίεχ ειιΐιιι εΐ εορΐοβιΐδ βίβΐιΐΙιΐΓ ο της ελεημοσύνης καρπός. Σπείρον διδοϋς, κα\ πλη-

ΓπιεΙαδ εχ εΐεειιιοδνηβ. δοτέ ΙΰθϋθίΙοΊυηι, ιιΐ ι»ε1ει•ε „ ρώοεις τών αγαθών δραγμάτων την οίκίαν.

ροδδϊδ Ιϊυείιιιιι,εΐ Ιιοιιίδ ιιι»ηίρυ1ίδ (Ιοηιυπι ΓορΙεΓβ.

Αι εηϊιιιΐε ςαοςιιε ραυρεΓεπι άίεβδ. Γαε δίδ ; 31-

Ιαηιειι άβιο. ϋα φιοά Ιιαίιεδ. Νεςιιε ειιϊπι βυρι•3

νΐΓββ Ιυ3δ ΐ]Π!(1ι]ΐιηιιι :ι1ιδ Ιε ιοςιππΐ Οειιβ. Π.ι Ιιι

ραηοιιι, Πίε ροοαίυηι νϊιιί, βΐϊιΐδ νεδίΐιηειιΐυηι ιΙ;ιΙ)ίΐ;

3Κ]υε ίΐ;ι εχ ιιιιιΐΐυπιιιι ΙιβηϊβΐιϊΐβΙε ιιηίιΐδ ε3ΐ3ΐηίΐ3δ

8ΐι1)1εναΙ)ϊΐϋΓ. Νε Μοδεί αιιίάεηι ϊα\ αυοά ϊιημεηάίΐ

ίη Ια1)επΐ3ειι1υιη, 31) υιιο Ιβη'.υηι Ιιοηιίηε βεεερΐΐ,

δβά 31) ιιηϊνεΓβο ροραίο *. Αΐϋ εηϊπι 3«ι•υπ), 3ΐ};εη-

Ιυιιι »1ϋ, ιιΐ ΠΙ38Ϊ8 ιηίιΐϋδνε ύίνίΐϋδ βΙΠιιεΙοηΙ, οΙ>Ιιι-

Ιεπιιιΐ. ΡαυρεΓεδ νεΓΟ νεί ρβΙΓεδ, νεί εΐίβιη εαρΓβ-

ΐ'ίπιι ρ'ιΐοδ, βί (μίδ ^Γανίιΐδ ίιιορϊ» ρΓεπιεΙ)3ΐυΓ.

Νυηιιε νίϋεδ ραιφβΓΪδ εΐ'οιη ίΙΓιιΐδ νίιΐϋίε ηιοιίΓβιι-

Ιεπι ιϋνίΐυιιι ηιυηεΓ3 δυρεΐ'3δδ6? Ϊ11» εηΐιη ηυίϋηυίϋ

1ι;ι1)β1)3ΐ, εχΐιβυδϊΐ ; ειπιι εχ ΙΐΟΓυηι οορϋβ νίχ ρυ-

Άλλ' έρεϊς • Πίνης κάγώ. "Εστω. ΔεδόσΟω. Λος δ

Εχεις. Ού γαρ ταύ-ερ δύναμιν ζητεϊό θείς. Σϋ αρ-

τον, έτερος ποτήριον οΓνου, δλλος ίμάτιον, κα\ οΟτοις

έκ συνεισφοράς ή τοΰ ένος λύεται συμφορά. Ουδέ

Μωσής την δαπάνην της σκηνής πάρα ένδς Ελαβε

λειτουργού, αλλά τοΰ δήμου παντός. Ό μεν γαρ χρυ-

σδν ήνεγκεν ό πλούτων έκείνφ, ίλλος άργυρον, 4 πέ

νης δέρματα, ότου πένητος πενέστερος τρίχας. Όράς,

ώς κα\ δ της χήρας κοδράντης, ΰπερέβαλε τών πλου

σίων τα αναθήματα ; Ή μέν γαρ δ εΐχεν όλον έκέ-

νωσε- τών ίε, ολίγον εξέπεσε. Μή καταφρόνησης τών

κ:ιμένων ώς οϋδενος αξίων. Λόγισαι, τίνες είσΐ, κα\

εΰρήσεις αυτών το αξίωμα• τοΰ Σωτήρος ημών τδ

πρόσωπον ένεδύσαντο.

βίΜ.ιιηι ςιιί.](]3ΐη εχεϊιΙεΓίΙ ». Ιβεεηΐεδ ρίυρεΓεδ Ιβηςυαηι ιιιιΐϋιι» ρι-οιϋ δ'ιηΐ, ι;ε ίείρεχοίδ. €οιΐδϊ(Ι(Τ:ι

<|ΐιπκιιιι δίιιΐ, εΐ εοΐ'υιιι εοςηοδεεδ <ϋ£ΐΓιΐ3ΐειιι : 8εΓν:ιΐΐ)ΐ•.8 ηηδίΓί ρεί'δοιιβιιι ίιιϋιιεπιιιΐ.

Ρΐ'ορΓϊαιιι ειι'ιω Ιεηίβΐιυδ ίΙΙε ρβΓδοιίΒΐη είδ Ι»γ- « Ό γάρ φιλάνθρωπος Ιχρησεναΰτοΐς τδ Γδιον πρόσ-

^•ίιιΐδ εδί, υΐ, ςιιειίιβάιηοϋϋηι ίΙΙί, <\α'ι α(1νεΓβυδ νΐηι

ίιιΓετεηΙεδ ιαιιΐ|ΐιαικ ρΓοριίβηβειιΙιιηι τεβίβδ ρΓ»3-

ΐι.Ίΐύιιιιΐ ίιη.ΐβΐηεδ, ςυο ρΓΪιιείρΊδ εΓΓι^ίο, ΐπυβιιΓιιιηι

ϊηιροΐιΐδ ίΓ3Π83ΐυΓ εΐ ιείβηΙείυΓ ; δίε ίρδί εοδ, ηβί

ηυΙΙα ηιονεηΐυι• εοηιιιιΐδεΓβΐίοιιε, ςιιίηιιε ραιιροΓΡδ

οιϋο ρΐΌδεςυυηΙιιι•, ρεΓ ίΙΙαιη ηβείβηΐ, ηιίϋβεηΐ ει

εχοτεηΐ. Ηί ΙιοιιοΓυηι ςιι» οΐ εχδρεείβηιιιβ δυιιΐ

ρΓΟίιΓιεοηιΙί. Ηί ];ιιπΐοι•βδ πξΐύ εαείοπιπι, ςπί Γοπιηι

βρειΊβιιΐ ΙιεηίςιΓίδ ει ϋοηϊβ, οεείιιϋβηΐ ιιιυϋδ ει ίη-

Ιιιιτη&ηΐβ. 1ϋ ει νείιειηεηίοδ δίπιΐ βεειίδβίοΓεδ, ει

ορίΐιιιί ραίΓοηϊ. Αεευδ3ΐιΐ αυΐεπι ει ύεΓεικΙυιιΐ, ιιοη

ΟΓβΐίοιιε, δεϋ ββρεείϋ ΐρδο, ϋ 1 1 ηί εοιίδμϊεϊιιιιΐιΐΓ 3

ίιιιΐίοε. Οιΐ3Ε βηΐηι ίιι εοδ Πιιηΐ, ηρικί εαηι ΐ)υϊ εοι-ϋη

8εΓϋΙ:»ΙϋΓ, ςυΐ εοβ'ιΐΒΐίϋΐιοδ Ιιοιηίηιιιιι οιηηοβ ηΚμιε

ωπιν, ίνα δι' εκείνου δυσωπώσι τους άσυμπαΟεΓς κα\.

μισοπτώ/ους, ώσπερ οί τας βασιλικάς εικόνας γατί

τών βιαζομένων αύτοϋ; προβαλλόμενοι , Γν' έκ της

μορφής τοΰ κρατούντος, τδν καταφρονητήν δυσωπή-

σωσιν. Ουτο! είαιν οί ταμίαι τών προσδοκώμενων

αγαθών οί θυρωροί της βασιλείας, οί άνοίγοντες τάς

θύρας τοίς χρηστοί•:, κα^. κλείοντες τοϊςδυσκόλοις κα\

μισανθρώποις. Ούτοι, κα\ κατήγοροι σφοδροί, κα\

συνήγοροι αγαθοί. Συνηγοροΰσι δέ και κατηγοροΰ-

σιν, οΰ λέγοντες, άλλ' δρώμενοι πάρα τοΰ Κριτοΰ. Τδ

γαρ περ\ αύτοϋς γινόμενον έργον πάρα τώ χαρδιο-

γνώστη βοα, παντδς κήρυκος εύσημότερον. Δια τού

τους ήμϊν κα\ τδ φοδερον άνεγράφη δια τών αγγέλων

τοΰ θεοϋ δικαστήριον, ου πολλάκις ήκούσατε.

ϊιιΐίηιοδ βηίιιιΐ δεηδυδ ιιονϊΐ, (ΐιιονίδ ρΓκεοιιε εΐβπιΐδ, ηρεπίιΐδ, δί^ιιΊΙϊιηηΙϊιΐδ νοοίΓοπιηΐιΐΓ ει (Ίιιπιηηΐ-

ΡΓυρίεΓ Ιιοδ ηοΐ'ϊδ εΐ Γοπιι'κίαηύυιιι ϋίικί ]αϋίοίιιιη, ηυού δτρε βικϋνίδΐί», ροΓδειίρΐιιιιι εδί.

ΙΙΙίε εηΐιη νίιίεο Ρϋΐαιη Ιιοιιιίηίδ νοιιίεηίειη ε ^ ΕΤδον γαρ έκεΐ τδν Υΐίιν τοΰ ανθρώπου έρχόμενον έξ

οοείίδ, ρεΓ 38Γ3 ιιοιι δεουδ αΐ«ιαο ρεί' Ιεπ-αιιι ιιιοε-

ιίειιίεπι ϊιιιιιιηιεί'ΐιΐιίΐϊΐιιΐδ δΐίρ.ιΐιιιιι ηιίΐΐίΐιυδ αηςείο-

Γΐιηι. ΟείικΙεςΙοιΊα: ιΐιΐ'οηυιιι ειεείηιιι ίιι δΐιΐιΐίιιιε,

ηκΐιιε ίη εο εοιίδϊιίειι ΐεηι ΙΙΐ'^ι'.Ίΐ. Τιιηε οιηιιίδ Ιιο-

ιηίιιυιη Ιπυυδ, οιιιηεδ ςεηΐεδ, ιιαίίυιιοδ οηιηεδ, ηυίε

ουρανών, κα\ τδν αέρα ώς γήν πεζεύοντα, κα\ ταϊς

πολλαΐς μυριάσι τών αγγέλων δορυφορούμενον.

"Ε-ειτα Ορόνον ονςης άνυ|Όύμενον, κα'ι παν φϋλον

ανθρώπων ο<ιοί παρήλθεν εί; γένεσιν κα\ ήλίω κατ-

ελάμφθη, καΐ τούτου τοΰ αέρος άνέσπασεν , έν £ύο

«ΕχοιΙ. χχχνι, ο-7. • Μ»Γε. χιι, 42-4κ
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μέρεσιν άποκϊχριμένον, χα\ προεστώ; τοϋ κριτηρίου. Α '" ίι^ηο νίΐιιιη ίιιμιεδδΧ' δίιιΐ, ηυ* Ιιιιιιε δρίιίΐιι 3ει:ι

Έκαλοϋντο δέ οί μέν άρνειοι, 6~οι εκ δεξιών • έρί-

φου; δέ του; έπ'ι Οάτερον ήκουσα, ίκ τη; όμοιότητο;

των τρόπων, έφ' έαυτοϋ; τάς προσηγορίας έλκύσαν-

τα;. Και διαλέξει; εκεί τοϋ δικαστοϋ προ; τού; κρι-

νομένους, χαΐ αποκρίσεις τών ευθυνόμενων προ.; τδν

Βασιλέα. Άπεκληροϋτο δε έκαστοι; τα πρόσφορα.

Τοϊ; μεν τδν άριστον βεβιωκόσι βίον, βασιλεία; άπό-

λαυσις • τοΐ; δε μισανθρώποι; κα\ πονηροί; τιμωρία

πυρ1;;, καΐ αύτη διαιωνί^ουσα. Γράφει δε πάντα έπι-

μελώς, κα\ ακριβές ήμϊν τδ δικαστήριον άνεζωγρα-

φήΟη παρά τοϋ λόγου , οΰκ άλλου του χάριν, ή τοϋ

μαΟεϊν ήμας εϋποιίας χρηστότητα. Αϋτη γάρ έστιν,

ή τδν β£ον συνέχουσα, μήτηρ τών πενομένων, διδά

σκαλο; των πλουσίων, άγαΟη κουροτρόφος, πρεσβυ-

ιΐιιχενίιιΐ, ί]ΐιη: Ιι;ιιιε 8θ1ί$ Ιιιοοιιι 38ρεχεπηΙ, <1ιι»3

III ρ3Γΐβδ δ6£Τε£3ΐ3$ 3(1 Ι Γ ϊ 1 > 11 1 1 11 1 ]ΐΙ(Ιί(ί8 33ΐίΙΪ83ε.

Λιιιΐίο 603, (|ΐιί 3 (Κ'χΙιμ ΜΐιιΙ, 3βηοδ λμγ;ιι ί : Ιιεεάοδ

(|(ΐϊ 3 5ΪΠΪ51Γ3. Ν;ιιιι εχ ιιιοιίπιι δίηιΐΐίΐ ιι ι! ϊικ'. δΐιπιιιπί

αρρβΙΙαίϊοπβιη. Ααιίίο ΐΐΐίε 60$ ίηΐεΓΓΟββηΐεηΓ] /ιιάι-

εεηι, βΐ Γ3ΐίοπε8 εοηΠεϊεηΙβηι. ΑιιιΙϊο ηιιϊιΐ ϊρβί π•-

δροη(1ε3ηΙ Γ.γκϊ. !>πιί(|ΜΓ ρΐ'ΐ) βυίδ ηυβπιηιιβ ιηεπίΐϊ

οπι.ιΐιιιιι ιΐΜΊΐο. ΙΙΙίδ α,υϊ Ιιοπί Ι>ειιί£ΐΓιΐ|ΐΐ6 Γιιβπηι,

;ιΙί|ΐιΐ' ορίίιηε νίίβηι ('βνπιιΐ, 8ΐιιηιη;ι εί ριτριΊιιη

ςαίεβ ΙιίϋιιίΐιΐΓ ίη Γβ£ΐιο εοοίοδίί : ϊηΐιυηιβηϊδ βιιίεηι

ει ϊπιρΓοΙιϊϋ ίβΊΐΐδ δυρρΠείυιη, ϊιΐίριη δειηρΐΐεΓηυιη.

Ηχε οιιιηΪΗ ϋιί ιϋΐϊ^οιιίοι-, ηΐ δείΓΐδ, ίΐιιιΐ εχρϋε3ΐ3.

Νοη :ι1ί:ι ηυίειη άϋ εβιΐίβ ]υ(ΐίεϊυπι ϋίικί ΐ:ιηι ϊεειι-

ι;ιΙ;ι ΟΓ.Ίΐίοιιε 1:ιιι<|ΐι;ιιη ρβηίείΙΙο (ΙερϊεΙιιηι ηοΙ)Ίί

-έρων γηροκόμο;, ταμεΐον τών δεομένων, κοινδ; τών " αιιΐβ οειιΐοδ ροδίΐυπι εδδε ΟΓεϋίϋεΓΪιπ, ηίδϊ ιιΐ ρΡΓ-

άτυχούντων λιμήν, πάσαι; ήλικίαι; χα\ συμφοραϊς ιΐίϋείΐιιιιι» οεηβίίεεηΐίβιπ , βΐ 1>βιιίβη'ιΙαΙειτι εοιηρίε-

τήν άφ' εαυτής μερίζουσα πρόνοιαν. < ι.ιιιπιγ. Ιΐκε εηίπι 6>1 ψιχ εοηΐίηεΐ νίΐβιη. Ηκο

ε$1ρ3ΐιρβηιηι ηιβιοΓ, πιπι-ϊ^ΐτη <1ϊ νίΐιιιη, Ιχ>η3 ριιρίΙΙοπιπι ηιιΐηχ, εοηδβΓνβΙπχ βεηυηι, ε^εηΐϊιιπι ρεηυ,εοηι-

πκιιιΐδ ιηίδΟΓΟΓυηι ροι-ΐυδ, οηιηίυηι χιοΐυηι ειιΐ'3ηι βεΓεηβ, οπιη>1)υβ κπιιηη'ΐδ εΐ ε3ΐαιιιί(3ΐίΙ>ιι» εοηδυΐεηδ.

Ώ; γάρ οί άγωνοΟέται τής ματαιότητο;, ύπδ σάλ- <}υεη>3(1ηιο;]ιιηι επϊιιι ΠΙϊ, ςα'ι ϊη νβη'ιΐβΐΐδ εεηβ-

πιγγος τήν εαυτών φιλοτιμίαν σημαίνοντες, πάσι τοΐ;

τή; παλαίστρα; τήν τοϋ πλούτου διανομήν έπαγγέλ-

λονται • οϋτω; ή εύποιία, άπαντα; πρδ; έαυτήν καλεί

τοϋ; εν δυσκολία•.; κα\ περιστάσεσιν , ού πληγών τι

μά; τοΐ; προσιοϋσιν, άλλα συμφορών θεραπείας με-

ρίζουσα. "Εστί δέ αϋτη, πάση; έπαινουμένη; πράξε<•.>;

υψηλότερα, θεού πάρίξρο^, τοϋ άγαθοϋ φίλη , και

πολλήν πρδ; αϋτδν τήν οίκείωσιν ίχουσα. Οϋτω τοι

ηιίιιίΙιιΐ8 ρπ«Μΐιί:ι ρΓοροηυιιΙ , Ιη1>3 1ί1)εΓαΙίΐ3ΐειιι

δίκιηι δϊ^ηί(ί('3ΐιΐϋ!>, οηιηίϋυδ ϊη ρ3ΐχ$ΐΓ3 (ΙεεεΓίβπ-

Ιϊΐίυβ ρεευηΐίβ ΙαΓςΐΐίοηβπι ροΙΙίεεηΙϋΓ αίςιιβ (Ιοηαη-

Ι'ιηιιΐ : Με ίρ83 ίεηβΓιεβηΙίβ οηιηεβ ίη ηιίδοΐ'ϋβ εί

ε3ΐ3ΐι»'ιΐ:>ΐΊΙ)ΐΐδ ροδϊΐοδ 3(1 £β νοεβΐ, ηοη ναΐηειυηι

ει ρΐ3£3ΐ'υιη ρτ•.ιιιιί:ι, 8β(1 «ΓυηιηβΓυιη 61 πιεοηιηιο-

(Ιοπιιη ΓβπιείΙΊβ εί ειΐΓΒΐϊοηεηι :ιεεει1ειιΐίΙ>ιΐ8 ϊηιρθΓ-

Ιϊεη». Ηα?ε εβί οηιηιαηι 1;ιικΙ;ιΐαπιιιι ηεΐϊοιιιιηι ριιε ■

πρδ πάντων τάς αγαθά; καΐ φιλάνθρωπους πράξε:;, β δΐηηΐίδδϊηιβ. ΙΙββϋ 38δίϋεΙ ϋεο, 61 ηΐΗβΐια εδί ευιη

αύτδ; ό θεδ; ήμϊν αυτουργών αναφαίνεται • τήν γάρ

κτίσιν τής γη;, κα\ τήν τοϋ ουρανού διακόσμησιν,

καΐ τήν εϋτακτον έναλλαγήν τών ωρών, κα\ ηλίου

θερμότητα , και κρυστάλλου γένεσιν ψϋχουσαν, κα'ι

πάντα τά καΟ' Ικαστον, ούκ αΰτδς έαυτώ 6 βεδ;

(άπροσοεή; γάρ τών τοιούτων εκείνος), άλλ' ΰπερήμών

διηνεκώ; εΛ-.ργεΕ ■ γεωργδ; αόρατο; τής τών ανθρώ

πων τροφή;, σπορεϋ; εϋκαιρο; κα'ι όχετηγδς επιστή

μων. Ούτος γάρ, κατά τδν Ήσαΐαν, δίδωσι σπίρμα τφ

σπείροντι, κα\ τδ ϋδιορ εκ νεφελών, νΰν μέν ήρε-

μαΐον επιβαίνει τή γή , πάλιν οϊ λάβρον καταχεϊ

τών αύλάκων. "Οταν δε αύξηΟή τά λήϊα χα\ παρέλΟη

τδ χλοαινόμενον , τάς νεφέλας άποσκεδά^ων τοϋ οΰ-

ρανοϋ παντδς, τότε προκαλύμματο; γυμνδν αϋτοϊ;

έφίστησι τδν ήλιον, Οερμήν κα\ εμπυρον διατείνοντα " Αι υ!)ί βε^είεβ εΓβνεπηΐ, βΐ νϊΓ'κϋιηδ βεεεδδεΓΪΐ,

τήν ακτίνα, ίνα ωραίοι γένωνται πρδ; τομήν ο'ι στά- ιυη0 ιϋ8]6ε1ϊδ (ΙϊδδϊρΛίίδίΐιιβ ηιώϊΐιυδ, 31) οιηηϊ1)υδ

χ«ε?• ίηίεβίιιιιβηΐϊδ ηικίιιιη βΐ ηρβΠυηι ίρδίδ οβίεηΐβΐ 61

ίιιιιηϊΙΙϊΙ δοΐειη, «Ι εβίίϋίδ 3ΐφιε 3Γϋοιιΐί|}ΐΐ8 ίρδϊιΐδ Γ3(1ϋδ ΐερβΓαΠΐβ ρεινεηίβηΐ 3(1 ηιβίιπίοίειη, βΐ

ορροΐ'ΐυη38 3(1 ηιείεικίιιιη 3ρίε»8 βχΙιΊ1)63ΐιΐ.

ίρδο ηεεεδδίΐιηϋηε ποη]υηεΐα. 8ίε «ιιίειη Ββυηι

ίρβπηι ηοϋίδ οιηηϊιιιη, (\ι\χ Γβείε ϋειιϊβΐιεηιιε ΓηεΊ-

πΐϋδ, ίιιιρί'ίιιιΐϋ βυείοΓεηι εΰβεΙΟΓβπιςιιε εδδε εοηδΐ:ιΐ.

δίςυϊϋβιη ει Ιειτβιη ρΓοοΓεβνϊΙ εί οηιβίιιπι εοείί 1'λ-

1)Γίε3ΐιΐδ 681, ει Ιεηιροηιηι νίεϊδδϊίικίίηβδ δΐηΐιιίι, ει

βοΐίδ ειιΙοΓβιη εί β•30••;"- ΓείΓΪββΓβιιΙεηι ηηΐιΐΓβιη,

0ΙΠΠΪ3 (Ιι'ΙΐίψΚ! ΟιΗΙδ ίρδβ, 11011 δίΐΐί, (11111 ΙΙΙΐΙΗΐΙΗ

Ιιοπιιη ίικΙΊ^ειιΐ, δε(1 ηο1)ϊδ εοπΓιηεηΙεΓ ρΓ«δΐ3ΐ ει

εοηδεη'31 : ιι,πιι ιπίι-ιΐιίΐί ί]ΐι;»<1;ιηι ΓβΙϊοηε ιιιυιΐηίπιιΐι

3ϋίειιι εΠΊιμίεηΙο ρΓχ1)6ΐ Ιιοιιιϊιιϋχΐδ 3ΐίιηβηΐ3, Ββ-

ηιίηβιΐδ ορροηυηβ, ει βεϊβηΐεΓ ΪΓΓί^αηδ. Ιρδε εηίιτι,

υΐ δεηΐιίΐ Ιδϊϊαβ ν, <1:ι( βειηεη δΟΓβιιΙί, εί εχ ηυυί-

Ι;ΐι.ι ηυηε βεηδϊιη ϊιιιΙ)Γ6ΐιι ριιιϊΐΐΊΐ ίιι ΙεΓΓβιη, ηηιιε

3υΙεηι δΐιΙεοΓυιη Ι.ιίοια ει ΐΟΓΟδ βυιιικίε ρεί'ΓικκΙίι.

Τρέφει χα\άμπελον, ταΐς ώραις τώ δώώντι τδ πο-

:δν εϋτρεπί^ων ■ κα'ι άγέλας ήμϊν τρέφει διαφόρων

γενών, ίνα ΰπάρχί) τοις άνΟρώποις άφΟονον δψον, κα\

τών μέν αί δορα\, Ιριον γεωργοΰσαι, τήν σκέπην παρ-

έχωσι, τών δέ, τά υποδήματα ήμϊν άπεργάζωνται.

Όράς ϊτι πρώτος εραστής εύποιίας ό Θεδς , οϋτω

τρέφων τδν πεινώντα, κα\ ποτίζων τδν διψώντα, κα\

άμφιενν'υς τδν γυμνδν, ώς προείρηται.

* !»3. ιν, 10.

(}ιιίι!? ιριοιΙ ν ί Ιοιιι εΐί:ιιιι βιιυΐΓΪΙ, :ιΙ(|ΐιε Ϊ13 ϊίΐοηεο

ΐεηιροι•ο δίΐίεηΐΊΙιιΐδ ροΐιιηι ΐΓίΙυϊΙ. Ουί(1 ? ()(ΐθ(1 να-

ΓΪ3 ϊΐεηι η Πι 3ηίιιι;ιΙίιιηι μοιιει-ι, (11 Ιιοιηίιιίυιΐδ εί

εβνηεβ 3(1 'νεβεεηιΐυιη, εί ρε1Ι•'δ, ςιΐίβ Ιαηαιη 8ΐιρ-

ρπΐίΐηιιΐ 3(1 ρΓοίομεηίΙιιηι, ει 3(1 νεδίεδ εοηΓιείεηιΐΒδ,

εί 3(1 εοηδυεηάοδ εαΐεεοβ ρΓαΛβαιιΙ. ϋετηίβ ({ΐιο-

ηιούο ρΐ'ίιηυδ ϋεηεΓιεεηΙίιε ;ιιιι•ΐοΐ' εί ογι^ο βίΐ Οειίδ,

εδΠΓΪεηΙειη ηιιΐήεηδ , δϊΐίεηΐί ΙβΓ^ίειίΒ ροΐιιιη, εί

ιιυιΐιιηι οριτίειίδ, ιιΐ 3ΐιΐε (1ίχΊηιυ$.
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δί νϊ$ 3ΙΙΙ0Ι)) ίιιΙο11ί»6Γθ, ςιιοηιοιίο ηιοτϋο Ιβυο

ι.ιιιΐοί, ηιβίε :ι(Τεεΐη$, ηΐφιε ηΠΙίΠΟΛ ιιιηΜ , οιιϋί.

ΟιιΊβ ηροηι ιΐοειιίι ΰθΓ35 οΐ ηιείΐα εοιιΙί(Χ'ΐε? ϋιιίδ β

ρίιιιι, ((ΐιίδ 6 ΐοΓοΙιπιΜιο, *)υί$ β ηιβδίϊεΐιεδ :ιγ!ιοιί:

ρϊη§υβδ ϊΐΐοδ γοβΊγι* δΐιεοοδ ιΙεδΓιΜανο ΓβείΙ? Ουϊβ

ΙιιϋΌπιηι ΓΟβίοηκιη εοιίδΐίΐιιίΐ δϊεεοτυπι 3ΐφΐβ ίϊβ-

αι:>ιιΙίιιηι ΙϊυεΙιιυπι, 61 οιίοπιηι Μκινίιπιΐ ηιαίΓβΠ) ?

< }(ΐίδ οίεαηι εοΓροπδ ΙϊΙκιπΙιιιβ 61 (Ιοίοπυυδ ορίΐα-

ΙιιιιΙεηι ριοειεανίι ? (^ιιίδ ηοΐιίδ Γ3(1ίευηι εΐ Ιιειίιιι-

πιιη ηοΓι(ϊαπ), ςυίδ π,ικιΐίΐηΐιιηι 61 νίπυιπ, ςα* ίη

ίρδίδ $υη(, ρβηιίαιτι ΙγϊΙηιϊΙ ? ^αϊδ εβεείπεβιη εοη-

ίθΓνηιιίεειη(]ΐιβ δβη'ιΐβΐίδ ηιειΠείικιιπ Γβρβί'ΐΐ ? Οιιϊδ

εαΙΊΊαηιηι Βα,υηπιιη ΓοηΙβδ ειΐιιχ'ιΐ β Ιειτβ, υΐ εβπιιτι

ν'ι ι ιιιιι Γπ^ίιΙίβ εΐ ΙπιηπιΙίδ , Ιυιη βπιΐίδ βΐ αιΐυδίίδ

ιιΙΓεείίοιιίΙιιΐδ εΐ ηαοιΊιίδ ιιιεϋε.ηιηιιΐ' ? ΜειΊΐο Ίξ\1\ιτ «Ι

ηρροΠυηβ ριιίοπιιη νβΓΐ)3 Β3πιεη υβυΓρπΓβ : Ηΐο

αάΐηνεηίι οιηηειη νϊαιη άίιαρίιικε, ει ίταάϊύϊΐ χΙΙαηι

^ΛΓοίι ραβτο ίίΐο, ει ΙιταεΙ άιίεείο ί«ο ".

Ρογ Ηιιηε :ΐΓΐβ$ οηιηεδ, ςυ* νεί ϊ§ηβ νεί βϊηβ

ί;,Μΐε, νβΐ ϊη βςυίδ εχβΓεβιιΐιιτ, ιηνβηΐ» ; ροΓ Ιιυηε

δείειιΐ'κε ίηηυιηεπιΙιίΙεδεχεοβ'ιΙίΙίΒ, ιιΐ ιιϊΐιίΐ οιηηίηο

ιίοδίΐ Ιιοιιιίηί1)ΐΐδ, φιοϋ 3(1 ΐΓ3ΐι$Ί§βηάθ3 νϊΐχ ηεεεβ-

δϊ(:ιΐ(Ίΐι εΐ εοιιιηιοιίίΐαίειιι ρεΝϊηειιΙ. Αε ϋειίδ α,ιιί-

ιΐεπι Ιιοε ιιιοοΌ Ιιεηεί'ιεεηΙκε εΐ ΙίυεΓβΙϊΙβΙίδ ϊπνεη-

Ιογ 61 Γοης οιιιιιί;ι (ΐιι.ι• ηοΐιϊδ ηεεεδ83ΓΪ3 $υη( ύί-

Ιίδδίιηυδ ίρβε Ικ'ΐπ§ιιε δυΙιηιίιΓίδΙιηΙ.

Νθδ αυΐεπι, ςιιί (ϊη^υΗβ ϋϊνϊηβΒ δεηρΙιΐΓΧ νβΓίιϊδ

γ.(] Ποηίηυοι βΐ ρΓοεΓεβΙΟΓεπι ηοδίπιιη ίιηΐΐαηιΐυτη

( φιβίεηιΐί ιιιοιΊιιΙίδ ΙιεαΙιιηι εΐ ίιηηιοΓίαΙειη ίιιιίΐϊπ

Α Ει δέ θέλεις άκούσαι, πώς κα'ι θεραπεύει τδν κεκα-

κωμένον, μάνθανε • Τίς έδίδαξε την μέλισσαν έργά-

ζεσΟαι τδν κηρον, κα\ συν έκείνω τδ μέλι ; Τίς την

πίτυν καΐ τερέβινθον, κα\ της μαστίχης το δένδρον,

τον λιπαρδν εκείνον χυμδν άποστάζειν έποίησεν ; "Η

τις τήν Ινδών χώραν έδημιούργησε ξηρών καρπών

και ευωδών μητέρα ; Τίςτήν έλαίαν εφυσε,πίνων σω

ματικών κα\ άλγηδόνων έπίκουρον ; Τις Ιδωκεν

ήμϊν ρΊζών κα\ βοτάνων διάγνωσιν, κα'ι τών έν αύ-

ταϊς ποιοτήτων μάθησιν ; Τίς τήν ποιητικήν της

υγείας ϊατρικήν συνεστήσατο ; Τίς άνήκεν έκ της γης

θερμών υδάτων πηγάς, τάς μεν τ6 ψυχρον κα\ ϋγρον

ημών ίωμένας• τάς δέ το ξηρον ή πεπυκνωμένον

λοοΰσας ; ΚαΙ προ^ήκεν εύκαίρως είπεϊν καΐ τ6 τοΰ

_ ΒαροΟχ • Οδτος Ιξενρε Λασαν όδύν επι<τζι\μης,

καΐ έδωκεν αϋτϊρ' Ίακίύβ τφ παιδί αύχον, χαϊ

ΊσραιχΛ ζφ ήγαπημένψ ύπ1 αύτον.

Διά τούτο τέχναι Ιμπυροι , κα\ πυρός χωρίς, κα\

άλλαι Ινυδροι , χα\ μυρίαι τών επιτηδευμάτων ευ

ρέσεις, Ενα ταϊς τοϋ βίου χρείαις άνενδεής ή διακονία

γένηται. Κα'ι ό μεν θεδς οΰτως, δ πρώτος της ευ-

ποιίας εύρετής κα\ τών ήμϊν αναγκαίων 7ιλούσιο;

δμοΰ καΙ συμπαθής χορηγός.

Ήμεϊς δέ οί καΟ' εκαστον γράμμα της Γραφής

παιδευόμενοι , ζηλοΰν τον εαυτών Κύριον κα\ Λη-

μιουργδν, καΟ' δσον τω θνητφ ή τοΰ μακαρίου κα'ι

ρπίβδί ) ϊιΐδΐίΙυίπιιΐΓ, αιΐ ιιΐίΐίΐηΐεηι ηθδΐΓ3ΐη οιηηίη ^ αθανάτου μίμησις εφικτή, πάντα παρασϋρομεν πρδς

τήν οίκείαν άπβλαυσιν • κα\ τά μέν τή εαυτών άπο-

κληροΰμεν ζωη, τά δέ κληρονόμοις ταμιευόμεθα. Τών

δέ δυσπραγούντων λόγο; ούδε'ις, ουδέ τών πενομένων

αγαθή μέριμνα. "Ω τής ανήλεους γνώμης !

Γ3ρ!ΐηυ$, οιιιιιί» νο1ιιρΙ;ιΐίυυδ ηοδίΓΪδ ηιοΐίπιυΐ', ει

»1ί3 ςυίιίεπ) νϊΐα? ηοδ(Γ33 άβΐίεϋδ (Ίπγ^Ίιιιιιγ, .ίΙϊιι

ιοοοιίίΐίιηιιβ 1ιαη'ε(1ιιιη » νϊιΐϊΐαΐϊ. Μίδετοππη νεπι

ηυΙΙβ Ιι;\1ιε1ιιι• Γ31Ϊ0, ηιιΐΐβ ρηιιρείϋιιι ίϋοιιο.ι ευΓ3,

ιΐι.ΙΙ-.ι βοΐΐίοίιικίϋ. Ο επκίείεδ «η'ιιηοδ ! Ο πιεηΐββ :ι1)

οιηηί ηιίδΟΐ'ίεοΓίΙίη »Γιεη3δ.!

ΙΙο.ικι Ιΐιΐ:•. ίηειη ν'κίεΐ ε^ειιίειη ρ3ηβ, ηοη Ιιιιΐιειι-

ι. ιιι 3ΐΐιηεηΐ3 νίΐχ ηεεεδ83Γί3 , ηειμιο ΐαηιεη ίΙΓι

ρΓϋΐηρΙο 3ΐ3εΓίςαβ ιιιιίηιο δΐιΐινεηίΐ, βΐ δ:ιΙιιΐειιι ρΓ3Ε-

1x1; 36(1 ί Ιΐιιηι ιΐεδρίείΐ, εΙΙ»η(|ΐΐ3ΐ)ΐ\ίΐΊΜΐΐειη ρΐκιιΐκιιι

:κ|υαπιιιι ρειιιιιία δΐηίΐ βΓβδοβΓβ : ρΓΧδβΓίίιη ευπι

ιιι.ΐλίηιίδ ίιιυικίβΐ ϊρ$6, 3ΐηυε εϊιπιιιιΐίικιΐ εορϋδ, ιιΐ

6Χ δυα :ι!.ιΐίΐ«1;ιιιΙί;ι ΓκείΙε ιιπιΐίοπιιιι ίηορ'οιη ΓβΓιεεΓβ

ει ι•εεΓ63Γ6 ροβδίΐ. ΠιιειικηΙηιοιΙιιιη εηίιη εχ υηο

"Ανθρωπος άνθρωπον δρα, άρτου πίνόμβνον, κα\

τήν άναγκαίαν ζωπϋρησιν τής τροφής οϋκ Ιχοντα" ■

οΰκ επαρκεί δέ προθϋμως, κα\ όρέγει τήν οωτηρίαν,

άλλα περιορά, οΐόν τι φυτδν εϋθαλές υδάτων απορία

έλεεινώς ξηραινόμενον ■ κα'ι ταΰτα πλημμυρούσαν

έχων τήν άφθονίαν, κα\ πολλοίς έποχετεϋειν δυνά

μενος τήν άπδ τών υπαρχόντων παραμυθίαν. Ί)ς γάρ

μιας πηγής έπιδ^οή, πολλάς πεδιάδας άνηπλωμένα;

ΓοιιΙβ ρΓοΠιιεηδ 3ςιΐ3 ηιυΐΐηδ εβηιρΟΓϋηι 1οη§6 ΙβΙβ- " πιαίνει • οΰτως κα\ μιας οικίας εύπορία , δήμους

φιβ ρΓΟΙειίϊΐΐδ ρΐ3πϊΐίεδ ίεεϋη(1»5εΙ ιιΐιειτδ Γ6(1(ΙίΙ ; πενήτων έξαρκεϊ διασώσασθαι, μόνον έάν μή γνώμη

βίε ιιιιίιΐδ (Ιυιιιιΐίοριιίειιΐκι πιιιΐίίίαιίίιιειΐ) ρ»υρεπιιιι φειδωλός καΙ άκοινώνητος, ώς λίθος έμπεσοϋσα τϊ|

εχ ε^βδίβΐίδ 3ΐΐ3ΐΐδ1ϋ$ βΓίρβΓβ ροΐεδί 61 βυδΙβηΟΓβ, διεξόδω, τήν έπιδ(5οήν άνακροΰσηται.

ιικκίο ηβ ρ3ΐ•εϋ8 εΐ ιιναπίδ βηϊηκίδ νείυΐΐ ρΓοΙβρδυκ ΙβρΊδ νβηΐδ βΐ πνυΐοδ 6 ϋεηϊβη'ιΐβίε, Ι3η<ιυ3ΐιι 6

ΓοηΙβ ριιΐιΐίεο (ΙιΊΙιιεηΐεδ, ιινειΊιιΙ βιηιιε ιηΐ6ΓείρΪ3(.

Νβ νίνβιηιΐδ 63Γηΐ ίη ηώυδ οιηιιϊΐιιΐδ : ίη 3ΐΊ(]ΐΐ3

ν'ινβιηιΐδ ει ϋβο. ΟβϋεΪ33 εηϊηι ερυΐ3ππη, (\\ιχ ϊη

ν,Ίΐΐιεηι ϊιι§ΓειϋυηΐιΐΓ, Ι:ιιιΐιι1ιιηι νο1ηρΐ3ΐϊδ ειιπιϊ

ϋυηΐ3Χ3ΐ αΙΐείΓΐ: ροδδυη(, ςυαηΐιιίιιιιι 6δΙ ΊΙΙιιιΙ δρ;ι-

Ιίαπι, ςιιο Γ.ιιιεεδ εοηΐϊηεηΐυι*. Ναηι δϊηιυΐ βιι^ιιε ίη

νεηΐΓβηι 0ε1.ιρ5;ε βυηΐ, ριιίΓεδειιιιΙ, εΐ ρεΓ ίιιΓεΓίο-

ΓββρΛΓίε» δεεειίιιηΐ. Μϊ«εήεοΓ(1ία νεΓΟ βΐ ϋεηεϋεειι-

Μή πάντα τή σαρκί• ζήσωμέν τι και τώ θεώ. Τρο

φής μέν γάρ αϊσθησις κα\ άπόλαυσις, δλίγον τής

σαρκός μόριον θεραπεύει, τήν φάρυγγα• τζ γαστρ\

δέ τάς ϋλας Ινσήψασα , τέλος έχει τδν άφεδρώνα.

"Κλ:ος δέ κα\ εόποιία, θεφ τ£ είσι πράγματα φίλα,

κα'ι φπερ άν ένοικήσωσιν άνθρώπω, Οεούσιν αύτίιν,

κα\ πρδς μίμησιν άποτυπούσι τού αγαθού , ίνα

' Ι!;ιι•(ΐι•1ι. 1 1 1 , 57.
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ύπάρχη εϊκών τής πρώτης καΐ ακήρατου κα'ι πάντα Α Ιί» νϊΠιιΙεδ δΐιπί ϋεο 8Γ3ΐΐ3δϊιιΐ3θ: ςυοε 8Ϊ ο.φδ 3ΐιί-

νοΰν ύπερβα^νούσης ουσίας. Της δέ σπουδής τδ πέρας ιηυηι ίηεοΐυεπηΐ, βιιπι ϋίνίηαιη είϋείυηΐ, 61 δΐιπιιιιο

όποιον εγγυώνται ; ■! 1ϊ Ικιηο ςυβηι δΐιηίΙΠηιιιηι ΓβιΜυηΙ, βιίβο υΐ ρπ-

πι.χ Πΐίιΐδ ακμιβ ίιηιηοΓίαΙϊβ βΐ ηιεηίοιη οηιιιεηι βιιρΡΓβηΐίβ ηαΙιΐΓκ (ΙβοοΓβΙυΓ ϊηΐίβίηε. Αι α,υβίεηι &1ϋ-

ιΐϋ Ι:ιΙ.)ΐ>ΐ'ϊ$(|ΐΐϋ Πηεηι ρο11ίεεηΙαι•?

Ενταύθα μέν καλήν ελπίδα, καΐ προσδοκίαν εύ-

φραίνουσαν έν δέ τοις έπειτα, δταν την μέθυσαν

ταύτην άποσκευασάμενοι σάρκα, τήν άφθαρσίαν μετ-

ενδυσώμεθα, μακαρίαν ζωήν, αληκτον χα\ άνώλε-

^ρο•/, έν θαυμασταΐς τισι καΐ νΰν ού γινωσκομέναις

ήμΐν εύπαθείαις ηΰτρεπισμένην.

Ούκοϋν οΐ λογικοί κτισθέντες, κα\ τδν νουν έχοντες

τών θείων έρμηνέα κα\ παιδευτήν, μη τοις προσκαί-

ροις δελεασθήτε. Κτήσασθε δέ τά μηδέποτε καταλιμ-

πάνοντα τδν κτησάμενον • ύρίσατζ μέτρα τη χρήσει

τοϋ βίου. Μή πάντα υμέτερα • άλλα μέρος έστω κα\

τών πενήτων τών αγαπητών τοϋ θεού. Πάντα γάρ

τοϋ θεοϋ τοΰ κοινοϋ Πατρός. Ήμεϊς δέ αδελφοί ώς

ομόφυλοι• αδελφούς δέ, τδ μέν άριστον κα\ δικαιότερον,

κατ' ίσομοιρίαν λαγχάνειν τοϋ κλήρου. Έν δέ τάξει

δευτέρα, καν τδ πλέον εΤς ή δεύτερος σφετερίσηται,

τ δ γοΰν μέρος κερδανέτω σαν οί λειπόμενοι. Ε! δέ τις

κιαθόλου κύριος είναι τών πάντων έθέλοι, και αυτής

τής τρίτης ή πέμπτης μοίρας έξείργων τους αδελ

φούς, ούτος πικρός τύραννος, βάρβαρος αδιάλλακτος,

Φηρίον απληστον, μόνον ήδέως περιχαΐνον τή θοίνη,

μάλλον δέ κα\ αυτών άγριώτερος τών θηρίων • εΓγε

λύκος μέν τδν λύκον εις βοράν παραδέχεται, κα'ι κύνες

ΝιιιΐΓφιΐιΙοιιι ρπΐ'οΐίΐι.'ΐιη βρβηι, βΐ ΙίΛιΙί» ρΐεηαιη

οχΒροοίηΐίοηειη ; ρο$ι αιιΐοηι ςαβηϋο ΐβΐΐαβ αββίιΐυε

ΟυεηΙίδ οαπιΐ8 δροΐϋδ εχηΐί ϊηιηιοι°ΐ;>Ηΐ;ιΐειιι ίιι<3υβ-

ΐ'ΐιιιιΐϊ, νίΐ3Π) 1)ι•;ιΐ;ιιιι, ηιιΐΐιιηι Γπιεηι Ιι;ι1)ίΙιιι•:ιιιι,

ηαΐΐϊδ ιιιαίί» ο1)ΐιοχίαηι, ίη βιιηιηιίδ β( 3(1ηιίΓαιιι1Ϊ8,

ο,ιηεο,υε Ιιί ο α ηοΐιίδ εο£ηίΐίοηε οοηιρΓβΙιοηϋϊ ιιοιι

ροδβιιηΐ, νεΓβαηΐβιη £3ΐιάϋδ εΐ νοίαρίαΐϊΐιυδ.

νοβ Ϊ£Ϊιιιγ, € | ιι ϊ Γαιίοηε ρι•3βάίΐί, ει ηιειιΐε Γβπιιι»

(Ιίνίιιαπιιη ίπΙεΓρΓβίο 3ε ιιΐ3§ίδΙΐ'α ιΙυοοι-Μι ωΙΪ8, ιιβ

β ( (]υΧ8θ) νο$ ιοπιηι Ιΐιιχαππιι οι εαϋυεπΓαιη !ι1;ιιι-

ϋίιίίδ αΌΙίηίπ, ει ΙαιίφίΛΐη ι!μμ ίΙΠεί ει εαρί ραΐία-

ιηίηί. ΟοιηρΙεοΙϊιηϊηϊ ευηι, ςιιϊ ροδδίαΌηΙοηι 8ε

ηιιιΐφΐ.ιηι 681 ιΙοι•εΙίεΐππΐ8 ; ιΐ8υί νϊΐχ ηιοϋΊπιι ίηι-

ροηίΐε. Νε οηπιϊ;ι νβδίη εχίδΐίιηαΐε. δίΐ ραΐ'8 εΐίβηι

ρβιιρεπιηι, ει ηιηίοοπιιη ϋεϊ. ΙΙΙίιΐδ εη'ιηι νεΓε βυηΐ

οπιηία, φΐβιη ηαίιοπιυδ ΡλΙιόιιι. Νθ8 βιιίοιη (γ3)Γ68

8ΐιηηΐ8. Ουβρι-ορίβι• ιιί ςεηεΓε εοη]υηοΐθ8 αε Ιϊ;ιΐιο8

ιινΊϊιιχ ([ΐιίιΐοηι 3ε ]ιΐδΙϊυ8 6Γ31 α?ςιΓΐδ ραιΊίΙιιιβ

εεΓηεΓβ Ιι.χτοϋίίαΙεηι : νοτιαπι φΐ.'ίικίο ιιί ΓαοΙυιη

ηοη ε8ΐ, βεύ ιιηιι» :ιιιΙ 3118Γ ρΐϋδ ΐηΙεΓνειΊίΙ, Γβΐιηιιί

ρ;ιι•Ιι'ΐιι πικιηι βαΐΐεπι ΟΓ.Ι'ίρκίΙΐΙ : (1110(1 81 φ.Π8 0111-

ιιίϋΐιι ρΐΌΐ'8ΐΐ8 0880 (1οιιιΊιιυ8 εΐ ιιηϊνει•8ηιιι νιιΐΐ ΙϋΙ!-

τε(ϋΐ3ΐεηι βνειΊοι-ε, ει ΐβΓίΐα ;κιΐ ςιιϊηία ριυΛο IV;!-

(Γ68 εχεΙιιϋεΓβ, ΊΙΙε ΓγαΙογ ηοη βδΐ, βοιΙ ιιοειΊιιι•»

έ-ν ταύτψ πολλο\ 2ν σπαράττουσι σώμα • δ δέ άπλη- Ο ΐγΓ3ηηΐ)8, ίιιιιηίΐίδ 1)αΓϋ3ΐ•ϋδ, ϊηιο νεΓΟ ϊηβχρίευϊΐίβ

ατός οΰδένα τών δμοφύλων είς τήν μετουσίαν παρα

λαμβάνει τοΰ πλούτου. Άρχει σοι ή σύμμετρος τρά-

τιεζα. Μή πρδς τδ πέλαγος τής ακολάστου πανδαι

σίας έκπέσης. Χαλεπδν γάρτδ έπικείμενον ναυάγιον,

ού πέτραις περι^όηγνύον ύφάλοις, άλλ' είς τδ σκότος

£ξωΟοϋν τδ βαθύτατον, όθεν οΰποτε 6 έμπεσών έκ-

βήσεται.

Γογ;ι, ςυχ Ιιίιιιιΐί ογθ δοΐη 8υ3νβ8 άενοΓεί άαρεβ, νεί

ροΐίυβ ίρ8Ϊ3 ιΊί;ιιιι ΓεΓΪ8 8ΧΥΪ0Γ εΐ 3^Γε8ΐίθΓ ; 8'κιιιϊ-

(Ιΰΐιι 61 Ιυρυδ 3(1 ι1ονοΓ;ιιιι1;ιιιι ρι•α•<Ι;ιιιι Ιιιριιιιι 8Ϊ1ιϊ

80(:ϊιιιιι :ΐ(Ι]ιιιι^Ίΐ, 61 ε3Π68 ιηυΐΐϊ ιιοιιιπιιι<ιη;ιιιι δίιιιιιΙ

ίιίειιι ιΐίΐαη'ιαιιΐ εοΓραδ. Αϊ ίδΙο ιΠνϋκιππη «ικιιΐϋΐι

ηυΙΙυιη ε]αδ(1εηι ξβηεΓΪδ Ιιοιιπικμιι ρβηΊειρεηι Γαεϊι.

Μο(Ι<:γ;ι13 πιβη83 βιιΓΓιεϊΙ Ι'ιΙιΊ. Νο Ιβ Ίη "ιΙΙικΙ Ιιιχιι-

■ Ϊ36 ροΐα^ιιβ (]βηιϊιΐιΐ8, ιιί εοην'ινίβ οιιιιιί ^ειιβΓβ οίΐιοηιηι ίιΐδίΓαεία νείίβ. ΙΙΙϊε εηΐπι βΓβνε ηβυΓΓ»-

βϊυιη ΙϊΙ, ςιιο ηοη βοορυϋδ δυύ βαίο Ι3ΐεηΐϊ1)υδ οοΐΐίϋεπβ, 8βϋ ίη 3ΐΙϊδδίιη3Π» εΐ ο1)δευπ88Ϊηΐ3πι νοΓα-

£ίηεπι άείΓυιΙεΓΪδ, ίη ςιιηιη ςυϊ δεπιβΐ ίηοί£ΐίΙ, ηιιικ|υ3πι εηιβΓ^εΙ.

Χρήσαι, μή παραχρήση • τούτο γάρ σε κα\ Παϋ- ϋίειβ ϊβΐΙϋΓ, ιιΙβΓβ, ηβ 3ΐ)υΐ3ΓΊδ : δΐε εηϊηι Ρβιιΐυδ

λος έδίδαξεν. "Ανες σαυτδν απολαύσει μεμετρημέντ]. εΐΐβιη εοΌουϊΙ β. Μοιίεδίβ ο1)1οοΐ3ΐΊοηβ Ιβ ΓεΟΓε».

Μή βακχεύσης ταΐς ήδοναϊς. Μή πάντων απλώς ζώων ΤεηιρεΓβηΙεΓ βηϊηιιιηι ΓβΙαχβ. Νε 16 ιΐοΐίεΐ* δϊε

δλεθρος Ισο, τετραπόδων, μεγάλων, μικρών, όρνί- οΟΓΟβηΙ, αϊ ηίηιΊβ Ι33ΐίΐΐ3 βοδίίβδ, ει ίηδβιιϊδ νοίιι-

θων, Ιχθύων, τών εϋπορίστων, τών σπανίων, τών εϋ- ρΐβΐί&ιΐδ <1εΙ)3θε1ΐ6Π8. Νβ 818 ηηΐιιιηΙΊιιηι ρΐβιιε

οηιη'ιιιιιι ρεηιϊείεδ, Ίηςειιΐϊιιηι, ηιεύϊοεΓΪιιηι, π)ίηιι-ώνων, τών πολυτίμων. Μή πολλών θηρευτών ίδρώτι

μίαν πλήρου γαστέρα , ώσπερ τι φρέαρ βαθύτατον

πολυχειρία τών χωννύντων μή γεμιζόμενον. Διά τους

τρυφώντας ουδέ ό βυθδς τής θαλάσσης ανενόχλητος

μένει. Ουδέ τψ ΰδατι νηχόμενοι ϊχθύες, μόνοι άγρεύον-

ται, άλλα κα'ι δσα άθλια ζώα τη υποστάθμη τών

υδάτων έμφέρεται, καΐ ταύτα πρδς τήν ήπειρον καΐ

τδν αέρα τούτον έξέλκεται. Ούτως τά γένη τών

οστρέων ούκ ΙλαΟε, κα\ ό έχϊνος άγρεύεται, κα\ ή

σηπία έρπουσα σαγηνεύεται, κα\ ό πολύπους ταΐς

πέτραις προσπεφυκώς αποσπάται, κα'ι οί κοχλίαι τών

κατωτάτων βυθών αποσύρονται ■ καΐ πάντα γένη

Ιοηιηι, 8Γ,τι1ίοιιΙίιιιη, νοίηηΐίιιιιι, ιι;ιΙ;ιιιΐιιιιιι, δίνε

ίηνεηΐυ ΓαοϊΙϊ», δίνε ι1ίΙΓκ;ί1ί;ι δίηΐ, δεα π)3§ηο δεα

νίΐϊ ρΓείίο \(>ηι•:ιιιΐ. Μυΐΐοηιηι νειΐ3ΐι1ϊιιηι δΐκίοΓΟ

νοηΐΓβιη υηυηι ηε Γερ1β3δ. Νε δ'ιιιΐ ίίΐιοεβ Ια* νε-

ΙιιΐΊ νθΓ3^ο , 3ϋΙ §ιιΐ'605, αυΐ νβδίϊδδίηιυδ 30 ρΓΟ-

Γυηι1Ϊ88ίιηιΐ8 ρυΐβιΐδ, ;κΙ ςυειιι υυπιεηιΐιιηι ηιυΐΐο-

ιιπιι Ι;ι!κΐΓ(!ΐιΐ ιικιιπι». ΙΊ'ορΙβΓ Ιιοηιίηιιιη 1ιιχιιιί»ιη

αΐ«|υβ /ίοΐιοίβδ, ηοη ηιοοΌ ηι»Γ6 ρΓοΓυηάιιηι ΙιιγΙ»»-

Ιιιγ ; ηοη βςηίδ δοΐιιηι ΐηη:ιΐ3ΐιΐεδ εβρΐιιηΐιΐΓ ρίδεεδ ;

8<ι(Ι «Ιίίΐ, <|ΐι;νευιΐ(|ΐκ! :ιιιίιιι:ι1Ί:ι ίη βςυϊδ (Ιο^ιιιιΐ,

ίικίο-ίιι 10ΓΓ31Ι1 οί οοοίυιη Ιιοε οχΙγ;ι1ιιιιιΙιιι'. £ίβ

« Ι Οον. νιι, ΰ.
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ΟίΙτεοπιηι βΟΐιβΓϊ ιιοιι ΙηΙιιοπιηΙ; βίο οβρίυβ οοΐιί- Α ίώο;ν, ίσα τοις της επιφανείας κύμασιν έπινήχεται,

ηυ»; βίο δΟΓρβηΙΟδ ίιτοΐΐΐ»; διιηΐ $βρίαΐ ; βίο ροΙ}'ριΐ3 κα\ δσα τον πυβμίν» τής θαλάσσης Ελαχε κατοικείν,

83X18 ςυίΐιυβ ίιι&χπίΐοΐ ανιιΐβιιβ; βίο βι Ιοείϊ βΐΐίδδί- προς τδν αέρα τούτον εκφέρεται, τής των φιλήδονων

ιηϊδ οχΙΓηεΙ» εοηεη>'1Ϊ3. ΙΝυΙΙιιπ» άεηϊφιε βδΐ βηίηιβ- μηχανής ποικίλα κατ' εκείνων *οφι£ομένης τ» ϋή•

1 ί ιι ιτ» ρβιιιΐδ, ο'ΐοά *βΙ (Οΐιιιηβδ, νβΐ ίιιΙί:ιι;ΐδ |ι;πΙ(•5 ρατρ;ι.

ιιΐΒΓΪδ ΐηοοΐ3\, (\αοά ηοη Ιιυηϊαη» Γπχιβ ιΙεοερΚιπι, »(] Ιοητ ε<κΙί Ιιιεειη ηβρ'ιαοηίΐίΐιη «Ιυχεηΐ. ΑιΙιο

Ιιοιηίηυιη νοίιιρίβίοδ αικϋηιιο εηρίβηΐίυηι ίη^οηΐα αϋ ναπββ ίηδίιϋ:>δ βι (Ιοίοβ Γεροιϊεικίοδ βΙαΙίοΓαηιιιΐ.

δεϋ ςυαϋαηβηι (Ιοίίε'ιβδ εμίδπκκίϊ οοηδ6ί|ΐιιιηΙιΐΓ? ΟΤα δέ κα\ τά έξης τών τρυφώντων ; Έπάναγκες

Νοοβδδβ βδΐ υι Ιιιχιιπα, υ!)ί δβιιιεί ΓαιΙΐεεδ ρ^βΓΊΙ,

βΐ οο.ίΙιιογϊΙ, Γβϋηιιαηι δβειιιη ηεςυΚίχ ιη:ιΙ<>π;ΐιιι

ιγ:ι1ι:ιΙ. 0υαπιο1)Γοηι, ηυί ιηοΙΙϊΙβΓ βΐ (ΙβΙΐοαΙβ νϊνοΓβ

ϊηδίίΐαεηιηΙ, ιιεοοδδ.ιπο .ί<Ι οχοο^ϊΐηηιΐοδ πκιςηίΟ-

008 :ι•ιΙίΙίθί()ΠΙΙ11 »ρρ3Γ3ΐΙΙ5 βΙΙίοίΐΙΙΐΙΐΙΓ. Ιι) Ιΐϊδ ΙΟΙι-

γάρ τήν κακίαν, όπου ποτ' άν ή νόσος ένσκήψη, τά;

ακολούθους ΰλα; έφέλκεσθαι. Διο κα\ οι τήν άβρο-

δίαιτον κα'ι Συδαριτικήν παρατιθίμενοι τράπεζαν,

έλκονται προς ανάγκην ε!ς κατασκευάς μεγαλοφυών

οικοδομημάτων, και τήν πολλήν εύπορίαν δαπανώσιν

δίπιεικίΐδ 01 (Λοπίίΐιηϋδ 1113x9113 ν'ιδ ροουιιίηπιηι η εις μέγεθος οίκων κα\ κόσμον περίεργον. ΈτΛ τού-

ρι-οΓυικϋΙιΐΓ. ΛιΙ Ιιχο ι οεΐιι» Ιιοιιιίιπιιιι ΠΙ>οιιΙ,γ εοη-

νοοβηΐ, οι ίιινίΐαηΐ, κρΙι:ιΐιΙί<Ι:ιηι νεδίεηι ει νβΓίβηι

^υροΙΙεείΊΙεηι δΐιιϋίοδβ οοηιροΓβηΐ. Μβιΐδβδ ρΓοίϊο-

$15(10938 εχ ιυ-ςι-ιιΐο εοηΠαηιΙΐδ οιΐΓβηΐ, βΐίβδ Ιχνϊ-

Ιηιβ ροΙΊΐίδδϊηιβ εχ%ι|ΐΐ3(33, »ΙΪ33 νβι•ο 3ΠΐΓιυίο

δοιιΐρίαβεΐ ΓηΙ)Γθίαεΐ3δ, ιιΐ ΗοβιιΙ εοιινίνίδ μιιιιιΙ εΐ

βΐιΐβπι εριιΐίδ ιΙεΙϊηίΓβ, β ι οοιιΐοβ ίηΐιιεηύίδ εί Ιβ£θΐι-

(Ιίδ ΙιίδΙοΐ'ϋδ οΜεοίηι-β. ΙΙϊο ηιϊΐιΐ (Ιείποερβ ΙιιΙβ

νοΙίΓ|\ΐ3 εοιΐδί(1θΓ<ι, οΓβίεταδ, Μ'ϊρυιΙιΐδ. οβιΐοδ, §ιιΐ-

ΐιιπιίΐ), Ιβηεοδ, ίηηιιιιιοιαΙιίΙί;ι ροουΐυηιηι ^οιιεΓ»,

801ΙΓΓ3δ, Ι1)ΪΠ)05,θίΐΙ)3Γίδΐ35, ρΐ)εΐ3δ, ΟΓίΙΟΓβδ, 031110-

ΓΟδ, εαηΐηΐι ίοε.ϊ, δβΙΐΗΐυινδ, δΐΐΐαίπεοδ, Ιηΐιιιη ιίοιιί-

<]ϋε μεΐιιίαιιΐϊχ Ιπιΐιιιιι ; ρυΰΓΟδ εοπιίδ είΓιίΐιΓιιι-.ιΐοδ,

ριιεΙ1;ΐδίιιν(:ΐ'0(•ιιιιι1ίΐδ,ί|ΐΐ3ϋρπ)ρ1εΓί!ΐιιιιοιΙι'.1;.ι:;ι 1110-

τοις, τας κλι-ίας φιλοχαλοϋσιν, έσΟήτος άνθινης ν.α\

■πάσης πετ:οικιλμένης ττληροΰντες. Τρα-έ^ας πολυ

τάλαντου; αργύρου χαλκεύονται, τάς μεν είς λειί-

τητας έληλαμένας ■ τάς δε πεττοικιλμένας τή γλυ

πτική, ώς έξίϊναι όμοΰ τη φάρυγγι κα'ι τήν 6ψιν

εύωχεΙσΟαι ταΐς ίστορίαις. Έπιλδγισοί μοι τά έξης,

κρατήρας, τρίποδας, κάδους, τά πρόχοα σκεύη, τϊ

όψοφόρα, έκπωμάτων γένη μυρία, γελωτοποιούς,

μίμους, κιθαριατάς, ώδοϋς, κομψολόγους, μουσικούς,

μουσικάς, 6ρχηστρίδας, πάντα τής ασέλγειας τον όρ-

μαΟον, παΐδας θηλυνομένους ταϊς κόμαις, κίρας

αναιδείς, άδελφάς της Ήρωδιάδος είς άκοσμίαν,

άναιροϋσας Ίωάννην, τδν έν έκάστφ Οεοειδή καϊ φι-

λΐσοφον νουν.

ΐ'ΐΐο δΟΓΟΓεδ ΙΙβΓοιΙίαίΙΊδ 3ρρεΙΙεδ, 1θ3ΠΠβπ), ίϋ εδί (Ιίνίιιιιιιι ίιι ιιηθ(|υοηυβ, δ.ιρίειιΐϊχηυβ δΐυιΐ'ιοδίιιη

αιιίηιιιπ) β ιηβιΐϊο Ιοίΐοηίεβ.

Λιηυε ιΐιιηι Ιΐ3Ό ίηΐιΐδ 8βπιηΙυΓ, βδδϊάεηΐ αΛ νε• Ο

δΐίϋυΐί ΓοΓΟδ ίηηυιηεΓηΙ)ίΙοδ ίαζαιί, ρβΓίίιη ιιΙεεΓΊ-

ΐ!Ί8 ρΐεηί, ραιίϊιη οεπϋβ ον1)αΐϊ, ραΓίϊηι ρούϋιυδ

ιΐιυΐϋί. Οϋίιΐ.'πη ϊρδΟΓυηι, ςυ3ΐηνίδ $ΊηΙ οιηηί1)ΐΐ3

Γογο ιηειιιΙ)Γίδ δροΓιηΐί, δεΓρεΓβ ΐ:ιιικ•ιι ηαϋεηΐ, εΐ

υίευηηαε ρΐΌ^ΓεϋίηηΐιΐΓ. 0οιιοΐ3ηΐ3ΐιΐ ηυΐοηι, ηεο

Ι3ΐηβη εχ3υι1ΊιιηΙιΐΓ. Ιιηρειϋι βηίηι ΐί^ΊβΓυπι δΐιερί-

1113 εΐ εαηηίηΒ, ςυχ ηΐι ίρδίδ εαηίΟΓί^ιΐδ εοηείηυη-

ΙιΐΓ, 61 δοΐιιΐι: νίιΙειιΐΊΐ'.ιη ο:ιι:ΙΓιιιιι:ιΙϊο. Οπου δι ρ:ιιι-

ρεΓΟδ ραιιΐο νι;1ιεηιοιιΐίυδ Γογ68 ροΙδβνβΓΪηΐ, ίηιηιί-

Ιϊδ 30 8Χνΐ1δ 3ΐϊεΐΙΠ(1β ρΓ0δΊΙίεΐ13 «ΙΟΙΙΙΪΙΙΪ ]3Ιΐίΐ0Γ,

εο3•1>Ηευ1ο ρΐ'ορείΐίΐ, οΐ εβηοβ «ρρεΙΙηιΐδ, νοΐ'Ι>6η1)υδ

ρΐ3^»δ ΊιιΙΙί^ίΙ ι>1 νιιίικτιι. ΛΙ.κ.ΊΐηΙ ί^ίΐιιι• ϋΙιιίί,ΐΊ

ϋηιίεί, ίιι (|ιιιΙιιιγ, δίο εδί ιτιαικίαΐοηιηι δίΐιιιηκι, πιηι

ιιεε ρ3ΐιΐδ Γιυδίυιη, ηβο οΐίδυηϋ (|ΐΓκΙΐ|ΐι:ιιιι αεεερε-

γ'πιΙ ; βοά ροιίιΐδ εοηΐιπηείίβδ εΐ νοΓΐ)εΓ3 ΙιιργβΙΊ

είυΙ. Ιηΐιΐδ ;ηιΐι•ιιι ίιι οίΙΚ'ίιιη Μαηιιηοιιχ, αΙΠ, (ηη-

•ΐιιηιιι ηίιηίδ οηιΐδΐβ ιΐΐΐνϊ^'ο, ιενοιηιιηΐ είϋυιη, ;ι!ίί,

ρι-χδοηΐίΐκΐδ ροευΐϊδ, ίιιιίοπηίιιιιΐ ιπεηδ». ϋιιρ',εχ

3ΐιΐεπι ίιι ΐιπ'ρϊ (Ιοιιιο εχεΓεεΙυΓ ροεοαίιιιιι : ιιιιυιη

ρΓορΙβΓ οΐιποπιιιι 33ΐϊβΐ3ΐειη, ηΐΐιτυηι ρΓορίεΓ εχ-

ριιΐβοηιπι ρηυρεί'ΐιιιι Ιίΐιιιοιη.

δι ϋευδ Ικεε ιΐδρίείΐ, ιιΐί ρΐαηε 3δρίεϊΙ, ςιιηηι

\ίΐχ εοιιιηηιΐ3ΐίοιιειη, ηπειιι εχίΐιιηι ίοιε εο^ίΐ.Άί»

νοδ ρ:ιιΐ{ΐιΊ•ιΐ!ΐι ϊηίηιίοί ? 1>ίεΐΐυ, (]ΐιχδ«, νοδ, 3ΐι

ηεδοίΐίδ, Ιιιρπιιη 03ϋδ» ΐη δ3ΐτο Εν.ιηβί.Ί'ιο ροιιί οι

ι:ηιιιιιιειιΐ0Γ3ΐ'ϊ εχειηρΐ3 οιιιιιϊη ΙιυΓΓβηιΙα οι Ιεπί-

ί)ίΙί:ι? Νοηιιο ι^Γ3νεδ ίΙΓιιΐδ επιοί:ιΐυδ οι ςειηϊΐιιβ

νεεϋΐΐδΟΐιΙυΓ, (|ιά ίιι Ιινκδο Γιιειαΐ εηυΐήΐιΐδ, οΐ ίιι

Τούτων πάντων επί τής οικίας τελουμένων, προσ^

εορεύουσι τω πυλώνι μύριοι Λάζαροι • οί μέν ήλχω-

μένοι χαλεπώς, άλλοι τον όφΟαλμδν έκκεκομμένοι,

έτεροι λώ6ην στένοντες τών ποδών τινές δέ αυτών

έρποντες παντελώς, χα\ πάντων τών μελών στέρησιν

ύπομείναντες. Βοώντες δέ ούκ ακούονται. Κωλύει γάρ

αυλών ή ήχή,καΊ τά μέλη τών αυτομάτων ωδών. κα\

ό τοϋ πλατέος γέλωτος καγχασμός. "Αν δέ που κ*1

επιπλέον διοχλήσωσι τάς θύρας, άναπηοήσας ποΟέν

ανηλεούς δεσπότου Ορασϋς πυλωρός άπελαύνει ρ"ά-

6δοις, αναιδείς κύνας άποκαλών, κα\ μάστιξ:ν έπ;-

ξαίνων τά τραύματα. "Απέρχονται δέ οί τοϋ Χριστού

φίλοι, τών εντολών το κεφάλαιον , ούκ &ρ-α\> βρα•

χέος, ούκ βψου μετάσχοντες, ύβρεις δέ κα\ πληγάς

προσκερδάναντες. "Ενδον δέ έν τώ έργαστηρίω τοϋ

Μαμμωνά , οϊ μέν ώς ϋπέραντλα πλοία τήν τροφήν

άποβλύζουσιν άλλοι τη τραπέζη έπικαθεύδουσι παρ-

εστώτών τών έκπωμάτων. Διπλή δέ αμαρτία κατά

τήν άσχήμονα οΐκίαν έμπολιτεύεται • ή μέν, επί τώ

κίρω τών μεΟυόντων, ή δέ έπι τώ λιμώ τών έλαΟέν-

των πτωχών.

Ταύτα εί εποπτεύει θεός, ώσπερ ουν έφορα, τι. 2

του βίου καταστροφήν εννοείτε, οϊ μισόπτωχοι ; Εί

πατε, ή ούκ ίστε, δτι πάντα τά φρικώδη χ%\ φοβερά

ΰ-οδείγματα τών τοιούτων χάριν το ίερον Εύαγγέ-

λιον έν.ό'οί κα\ μαρτύρεται ; Κ,αΙ άναγέγραπται μέν,

βαρία βρυχόμενος καΐ στενών ό έν τη βύσσ<;) τραφείς,

κα'ι έν τη άβύσσω τών κακών συνεχόμενος• αλλ'.;



ίβΟ 470ϋΕ ΡΑυίΈκιηυδ λμανβ-ι».

δέ πάλιν όμότροπος τούτου, χατεδιχάσθη θάνατον Α ηιηΐυπιιιι αΙ)ν530 (Ιεδεί'ίΙιίΙιΐΓ οοβΓΟΟίΜ Τ ? ΟιιϊάΤ

άπροσδόχητον , έν τη" εσπέρα τήν έωθινήν τροφήν

βουλευόμενος, κα\ τοΰ δρθρου μή καταλαβών τήν

αχτίνα. Μή Ονητο\ τήν πίστιν , χαΐ αθάνατοι τήν

άπόλαυσιν. Ούτως γάρ Εχομεν γνώμης, οΐ τά πάντα

Οέλοντες τη της σαρκδς κολακεία χαρίζεσθαι, ώς

άδιάδοχοι οίκοδεσπόται, ώς διηνεκείς των επί γης

κύριοι, έν τω θέρει τήν σποράν μεριμνώντες, κα\ έν

τή σπορά •τήν τοΰ Οερισμοΰ Ουμηδίαν έλπίζοντες ■

φυτεύοντες τήν πλάτανον , χα\ τοΰ ύψηλοΰ δένδρου

τήν σκιάν έλπίζοντες• καταπηγνύντες τδν πυρήνα

τοΰ φοίνικος, και τήν γλυκύτητα των καρπών άνα-

μένοντες. Κα\ ταύτα πολλάκις έν πολιά, δτε έγγϋς

τοΰ θανάτου χειμών λείπουσι δε τή ζωή, ού κύκλος

ένιαυτών, άλλα τρεις ή τέτταρες ήμέραι.

Ηιιίε αΙΙΟΓ ΠΙο βίηιΠίδ, ηοηηε ειιηι νεδρεη <!ε πΐ3-

Ιυΐίιιίδ ΰεΓιεϋβ εθ£Ϊΐ3Γ6ΐ, Ιαηι ϊηεχδρεείβΐβ, βΐ γο-

ροηΐίπα ι)3πιηαιη$ εβί ιηοι-ΐβ, »ι ηβ οηεηΐίδ ς«ϊ-

ΐΙΟΙΒ δθ1Ϊ8 Γ3<ΓΚΙΠ1 ρΟΐΙΙΟΙΪΙ ΪΙΙΙΙίεΠ *? ΡγΟΪΠιΙο ΟΙΙΙΤΙ

πιοιίαΙεβ δϊηιυδ, Γκίειη ηβ η1>]ία:ιιηιΐδ, ηενε Γΐίΐα •

ηιιΐΓ νοίιιρίαιίΐηΐϊ υΐ ϊπιπιοπαΙοί. 8ίε εηϊηι ΓοΓβ

ηΟεεΙί βιιηιυδ, α,υΐευηηιιε (ξεηίο ϊηιΙιιΙ^ΟΓΟ, 61 εοΓηϊ

ίιι οιηηίϋυβ οϋδεςιιϊ νοίυιιιιΐδ. Τ»ι:<]ΐι:ιιιι ρηΙΐ'εδΓ;•-

ΐϊΐΠϊαβ διιοεοδδοΐ'εηι ιιιπιφηηι Ιιαίηΐιιι-ί, οι ρεΓρεΙυί

Γβπιηι Ιιυπκιιιαπιιη ιίοιιιίιιί, 11168813 Ιεηιροι-ε 88-

ιιιοηίοιη Γ;κπηιΐ8, εΐ ηυηηιΐο δοιηιικππίιιιη 681,

δριτΗΐιπίδ ΙαΓιΙκπη ηιεβδίβ. Ρΐαΐαηιιιη δίτίιηιΐΗ, εΐ

ρΓοεεΓίε ηι•1)0Π8 ιιπι1)ΐ•3ΐη δρει-.ιιηιΐδ. Ρίΐΐηιχ δοιπεη

16ΓΓ36 εοηιιιιϊΐΐϊηιιΐδ, 61 Γπιοΐιιιπη ιΐιιίεεύ'ιιιειιι εχδρε-

εΐ3ΐηυ$. ΙΙίεε αυΐεηι ϊπϊ- ϊη ίρ$» βειιεείιιΐε, ηυηηιΐο ]:ιμι αϋεβΐ χΐβΐίβ ;ιιιΐιιιιπηκ, 61 ηιοΠίδ Ιιίεπίδ 3(1-

νειιίαι, εΐ νίι.ε ΓβδίαΊπιιιι Ιειηριΐδ εβί ηοη βεπβδ 3ηηοτυηι, δεά Ιγ63 :ιπΐ ςυαίυοΓ ιΠεκ.

Λογισώμεθα τοίνυν ώς λογικοί, ότι παροδικός δ Β ϋυ^ί(οη;ιΐ8 ί^ίΐιιΐ' ιιοδ, (]ΐιί Γαιίοηε ρπεϋίΐΐ δΐιηιιΐδ,

βίος ημών, καή ρ"έων δ χρόνος, άστατος τε κα\ άσχε

τος, ώσπερ τι ίεϋμα ποταμού, πάν τδ έν αύτψ τυγ-

χάνον έλαύνων πρδς τδ της φθοράς τέλος • καν. εΓΟε,

βραχύς ών κα\ έπίκηρος, ύπήρχεν ανεύθυνος! ΐοϋτο

δέ έστι τδ έπικίνδυνον, τδ έκαστης ώρας, ού μήν

άλλα και τών λίγων, ών φθεγγδμεΟα, τφ άδεκάστω

δικαστηρίω τήν άπολογίαν δφείλειν. Διδ καΐ δ μακά

ριος Ταλμωδδς , πρδς όμοίαν τών νϋν λεγομένων Εν-

νοιαν έαυτδν αναφερών, επιθυμεί γνώναι τοΰ ιδίου

τέλους τήν προΟεσμίαν. Εκλιπαρεί δε τδν Θεδν τών

επίλοιπων ήμερων διδαχθήναι τδν άριθμδν, ϊνα πρδς

τά Εργα της εξόδου παρασκευάσηται. Μή ταραχθή δέ

άθρδως ώς ανέτοιμος οδοιπόρος μεταξύ βαδίζων, κα\

τά αναγκαία τών εφοδίων περιζητών. Φησ'ιν ούν ■

φιηιιι ΙΥαβίΙίδ ί1ιι\.Ί(|ΐκ: $ϊι νίΐ3 ηοδίΓ.Ί, ςυαιιι νείο-

εΐΐεΓ 1;ι!:ίΐ! ΐίΓ ΐειηριΐ8, ιιΐ κίδΐί εοΙΓι&επηιιε ηοη ροδ-

8ΪΙ, υΐ Πυηιίηϊδ ειιΐ'ΐΐιβ οιηηϊβ ηυχ ηιείίΐυτ, 3ΐΙ

ϊηΐεπίιιιη (Ιιιοαΐ εΐ ΐΓαΙιαί. Λΐηυε αΐϊηαιη 1)Γενβ

ΙηηΙυιη β88βΙ 8ρ3ΐϊυπι νίΐ,ι». ηιοιίο ΐ'υιΐιίειιιίαί Γ»-

Ιίοιιί ηοη ε$8εηιυ8 υΐίΐιοχίί. Νυηε αυΐεπι ίΙΙικ!

ηιεΓίΙο ΐοΓςυεΓβ ΐ)03 ιΐεΐιεί, < ι : ι «χ 1 εΐ 8ίη^υΙί8 ήοιί$

ϊαβίαΐ ρεΓΪειιΙιιηι, ει ίιιεοιτυρ(ιΐ3 αίςιιβ ίιιΐο^ιτ

πιΐι'ΐιηιΐιικ «'&[ ]ιΐίΙ(!\ , βρύα ςαειη ηοη μιΙιιιιι

εοπιιιι, (|ΐκε Γοείιιιιιβ, 8ειΙ οηιηίϋΐη, ςαχ (Ιίχϊηιιιβ,

ιεοΊΙεη(]3 ηοΙ)Ϊ3 Γ»ΐίο. Οιι.ιιικιΙιιί,ίιι ηχε κεευιιι ϊρ$β

ηηϊηιο νοίνεηβ ϋεαΐιΐ8 ϊ 11ο \3ΐεβ βνεΐ ίιι(ε1Γι^6Γ6

ρπείίιιίΐιιηι Ιι'Πΐιίιπιιιι νίΐχ. Ιΐ:ΐι|ΐιε Πιίπιι ρΓβεβΙυτ,

ιι ι «ΐΙ)Ί ηιιιηεπιιη ϋϊεπιιη, ηιιϊ Γείίηυί κιιιιΐ, 3η-

Γτώρισύτ μοι, Κύριε, τύ πέρας μου, και τύν άρι- *• ηπιιΐίεΐ, ςυο 3εείη^3( 8886 3ιΙ 63, (ΐ«)3β 3(1 οχίΐιιιιι

θμύτ τών ή/<«ρώ*• μον, τις έστιν ■ Ινα γ*•ώ , τϊ

υστερώ έγώ. Ίδον ααΛαιστάς ίθου τάς 1\μέρας

μον, καΐ ή ύπόστασίς μον ώσεί ουδέν ενώπιον

σον. Βλέπε ψυχής συνετής μέριμναν άγαθήν, κα\

ταύτα έν βασιλιχώ άξιώματι. Ένοπτρίζεται γάρ τδν

Βασιλέα τών βασιλέων χαΐ τδν Κριτήν τών κριτών

κα\ ζητεί, τδν τέλειον κόσμον τών εντολών κομισά•

μένος, άπελθεΐν άρτιος τής ζωής της έκεΐσε πολίτης•

ής γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν χάριτι κα). φιλαν

θρωπία τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, ω ή δόξα

εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ρΐΊΐίηειιΐ, ηε Ι;ιιιΐ[ΐι;πιι νϊαΐοτ ίιηρΓονίιΙυε, ϋιιιη

ϊ ι ο ι- Γ.'κίι, ει νίαΐίευηι ηεεε333παηι ιμιχΓίι, γο•

ρι•πΐε ιιιγΙιγΙιιγ. 5ίε ί^ίΙιΐΓ ίηηιιίΐ : ΝοΙηηι [α<- ιιιίΐιί,

ϋοτηϊικ, βηβηι ιιιαηη, ει ηιιηιβηιηι άίεηιηι ιηβοηιηι,

ψιίε αϊ, υί εείαηι ηιιιά <Ιαίι ικι'Λί. Εκε ηιεηιηταΰί-

1ε$ ροίΐιίίΐϊ άίε& ηιεοι, βΐ ίκΰίΐαηΐία ηιεα Ιαηιμιαηι

ηίΐι'ίΐιηη αη(« Ιε *. ('.γππη :ιιιίιη.« οοηχ ρπκίεηίειη

8ΐι11ί(•ίΐιιι1ϊιιεηι, κΐφιο ϊη ηοηιίηε ϊη ίο ™ ί α ιΐί^ηίΐϋΐε

εοη8ΐϊΐυΙο. Νεε ιηίπιηι : ίπΐιιείιΐΓ εηίιιι ΙΙερειη ι•ε*-

£ΐιπι, ει ]ικΙί(•ιιηι Ιυϋίεβπ). ΙΙΙυΊ ηιιίεηι οΙιβεεΓηΐ,

ιιΐ α1)8θ1υΙη ιιιηικίβίοπιηι ο1ΐ8βΓν3ΐιΓΐ3 ι!εεοΓ;ιΙιΐ9

ιΐί^Γΐ'ίΙιιΐ ίηΐε^βΓ ει ρεΓΓβείοί εθΒΐε8ΐΐ3 ίΐΐϊιιβ ρβΐπκ είνίβ, ςυβηι ηοβ ΐΐεηι οπιηεβ υί πδδειιιιηιηιιΐ' ει

όριο βίβρεΓο, ρεΓ ^Γαιΐααι βΐ οεηίβηίΐαΐεηι ϋοηΓιηι ηοβίΓί Ιεδυ ΟΙΐΓΪδΙΐ, ευϊ ^Ιογϊβ ϊη «ΙεΓηαηι. Αιηβη.

' Ι,ιιε. χνι, 19 9(]<ι. ■ ίαε. «ι, 20. 'ΡδβΙ. χχχνιιι, 5, 6,
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΦΙΑΟΠΤίΙΧΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ Β'.

ΕΙϋδϋΕΜ δ. βΚΕαΟΒΙΙ

ΌΕ ΡΑϋΡΕΒΙΒϋδ ΑΜΑΝΏΙδ

ΟΚΑΤΙΟ II.

Γταηεκευ Ζϊηο ΐηίετρηίε.

1η εα ΕυαηβΰΙΊί νετύα : (Ιιιαίοηιιβ υιιί εχ ΙιΊδ ίοοίδΐίϋ1",

ει ηααι εεφιιηιΐιΐΓ.

Λ<1Ιιυο ϊη ΓοπηίιΙοΙοϊί ιιιαςιιί ϊΐΐϊυδ ι-ρ^ίί αιΐνοηΐιΐδ

ιιοΐν.β »1ι Ενβη^εΐίο ύεδεηρίί οοηίοιηρίαΐίοιιε άεΐί-

ιιεοτ. ΛιΙΙιιιο βΐιεηιε εοιίδ'κίεπιηΐί πιείιιπι,ηυειη ίη-

)ίοίΙ 03 οοΜίηιεηιυπιΓιο, Γοίιι^ίΐ Ιιηιτείφιε ;ιηίιιιιι*.

Ν;ιιιι εοβίεδίειη ϊρδίιιη Γ8ί;ειη ϊη ιΙιγομο ηια)6δΙαΙίδ,

ιιΐίΐιί (ΙΐϋίΐΊ'ΊΙΓιίαι•, ΙειτϊΙήΙϊ ηυοιίηιη ιιιοιίο ρι-χδ'κίεη-

ΐβιη ιιι'ιΐιί ν'ιιΙοοΓ ίηΐυεη. Μ»£ΐιίΓιειιηι ϋΐιιιιι ιΙιγοπιιπι,

ηιιίειιηφίε ΐΙίΓοηυβ ΊΙΙε δίΐ, ί'ΐιιιι (]ΐι'ι ιιιιΙΙο εοεΓεείϋΓ

Ιιμ-ιι, εοηΐίηεηΐεηι οεΓηο. ΙηηιιπιεΓ3ΐ>ί1Ϊ3 αη^εΙοΓυηι

ΓΟβοιιι εοη$ΐίραιιΐίιιιιι οιΊΙΙία νϊάεο. Μοβηυηι ςυίη

οιίαιιι ίρδίιιιι αε Γοπϊΐίϋαηιΐυηι Γε^εηι αδρϊείο, εχ

ίιιιηιοηδα £ΐοηα ϊη ηαίιιπιπι 1ιιιιιι;ιη;<ηι άεδρίεϊεηίειη,

ει υηϊνεΓβα £ειιεΐ'α Ιιοιηϊηιιιη, φΐίευηηαε εχ εο ιεπ>-

ροΓε, ίμιο ρπηιιπη ςεηεηπ Ιιοπιϊηε$ εοερεπιηΐ,

ΐ!ϋΐ|ΐιο 3ΐΙ ηιείιιεηιϋ ίΙΙϊιΐδ 3άνεηΐιΐ8 ιΐ'ιειη Γερεπβη-

ΐυι-, 3(1 $ε εοη£ΐ'ε@3ΐιΐειτι, δίηκιιΐίδηυε εχ ίιΐδΐίΐαΐχ

ιΊ 3ηΐε»ε1χ ν'ιΐ»: πιΐίοιιε ε( ηιεπίΐδ, νεί ρπεηιϊα ϋ:ιη-

Ίειη, νεί ΪΓΓ0ξ3ηΐεπι δΐιρμίίι ί;ι, ίΙΙΐ5 ψιί τεειε ββη-

εΐεηυε νϊχεπηΐ, 3(1 (ΙεχίεΓαιη ρ:ιιΐειιι, ιιΐ (Ιΐεΐιιιη

ρ»ι, εοΙΙοεβΙϊβ : (]ΐιί νεΓΟ Πα^ίΐίοδε ει ίηιρΓοΙιο , 3(1

δ'ιιπδίΓαιη ροδίΐίδ, ει εοηάεηιη3ΐί$. ΙΙίΓοβηυε αιιιοπι

(1ίνεΓ53 ι.ιιιιΐΊΐ ταΐίοηε «ρρείίβηΐεπι βικίίο. Λ1ίο8

βηϊαι (1α1οΪ68ίπιΪ8 ϊΙΙί3 3ε Γαιίδΐίδδίιηίδ νεΓ&ϊδ ηΙΙο-

ιμΓιΐυΐ". Υεηίΐε, Ιιεηεάκιϊ Ραΐτϊ» ηχεί ; 3ΐϊθ3 ΙιογπΙμΙι

»ε ιιιι-ΐιιι•ικΙ;ι ΪΙΙ3 εοπιπιίη3ΐϊοηε : Ιΐε, ηιαίεάχείί, ιη

ί'ΐηϊηι (είετηιιιη. 8'ιε ιηιίειη ιιιίΐιί Ιιχε Ιεβεηΐί ,ρΐ εηη-

8Ϊ(1εΓ3ηΙί 3ΐΤοεΙιΐ!> εΐ ρείΊβΓΓεΓαεΙιιβ εβί 3ηίηιιΐ8, ιιΐ

[ 03 ποιι Ιίφ, δειΐ Γιβπ, ιιοιι ρΐ'οηιιηΐΪ3ΓΪ, βειΐ 3£Ϊ

(|ΐΐίΐ(1αιηιικκΙ() εχϊδίίιηειιι, ριιιιμιε ηοπ ηικίίιο, 8ε(Ι]

μίβηε ΐΐΐιιΐδ ΐρδίδ ίηΐεΓεδδε τηίΐιΐ νί(Ιεοι•. Ιΐ:κ|ΐιε ρηε-

80ΐιΙ°ιυηι ιιίΜΙηιηρΙίιΐδ δ<;ιιΙίο, ηεε ιηεηΐί νβεβΐ τεδρΐ-

ΟΟΓβ 3(1 :«Ίίιΐι1 (ΐιιί'.1(ΐιΐ3ΐη εοηιηι, φΐχ ηιίΐιί 3(1

εχρΙθΓ3ΐΐ(1υιη ει οοιιίοιιιρίαικίιιηι ριυρο$Ίΐ3 βιιιιΐ ,

Α Λόγος είς τό ρΊι\τύγ τον ΕναγγεΜον Έφ' βσον

έποιήσατε ένΐ τούτων, χαΐ τά έξης•

"Ετι πρδς τψ θεάματι της φοβέρας τοΰ βασιλέως

επιφανείας είμ\, ήν υπογράφει τδ Εΰαγγέλιον. Έτι

χατέπτηχεν ή ψυχή, πρδς τδν φόβον των είρημένων

ένατενίζουσα • ώς καθορώσα τρίπον τινά αυτόν τε

τον ουρανών βασιλέα, καθώς φησιν ό λόγος, επί τοΰ

θρόνου της δόξης φοδερώς προκαθήμενον ■ κα\ τον

μεγαλοπρεπή θρόνον εκείνον • δστις ποτέ κα\ ό θρό

νος εστίν ό χωρών έν έαυτώ τδν άχώρητον • τάς τε

άπειρους τών αγγέλων μυριάδας έκείνας, έν κύκλω

τδν βασιλέα περιεστώσας• αυτόν τε τδν μέγαν κα\

φοβερδν βασιλέα, έκ της άφράστου δόξης έ-Ί τήν

άνΟρωπίνην κατακΰπτοντα φΰσιν , χα\ πάν γένος

ανθρώπων τών άφ' ου γεγόνασιν άνθρωποι, καΐ μέ

χρι της φοδερδς έμφανείας εκείνης ευρισκομένων,

άθροίζοντά τε πρδς έαυτδν, καΐ κατά τήν άξίαν τών

βεβιωμένων έκάστψ τήν κρίσιν έπάγοντα, τοις μεν

δεξιά τη προαιρέσει συζήσασι τά δεξιά, καθώς εϊ-

ρηται, χαριζόμενον, τοις δέ σκαιοΐ; τε κα\ άποβλή-

τοις, τήν κατάλληλον τοις βεβιωμένοις άποκληροΰντα

ψήφον • έπιλέγοντα έκατέροις, τοίς μέν τήν γλυκεΐαν

καΐ άγαθήν έκείνην φωνήν , ότι \£ντε, οΐ εν.Ιορ\-

μένοί τον Πατρός μον • τοις δέ τήν φρικιύδη χαΐ

φοδεράν άπειλήν, ότι Πορεύεσθε, οΐ χατχφαμ&τοι.

Οϋτο) δέ μοι της ψυχϊ^ς πρδς τδν τών άνεγνωσμένων

φόβον διατεθείσης, ώς " " * πρδς αΰτοΐς δοκεΐν είναι

τοίς πράγμασι. Και τών παρόντων έπαιαθάνεσΟαι

μηδενδς, οϋδεμίαν ό νους άγει σχολήν, πρδς άλλο

„ τι βλέπειν τών προκειμένων είς έξέτασίν τε και

θεωρίαν τώ λόγψ ' καίτοι γε ού μικρά ταΰτά εστίν,

ουδέ όλίγης ζητήσεως άξια, τδ γνώναι πώς έρχεται

ό άε\ παρών. ΊΒού γάρ, φησι, μεΟ' νμων είμι

πάσας τάς ημέρας ■ καΙ ε! μεθ' ημών είναι πε-

πίιτευτα;, -ώ; ήξειν ώς ού παρών επαγγέλλεται ; ε!

Μ.ιΐιΐι. χχυ, 10 8<](],



*73 41*ΡΕ ΡΑ13ΡΕΚΙΒυδ ΑΜΑΝ018.

γάρ έν αΰτώ ζώμίν τβ καΐ κινούμεθα καΐ έσμέν, Α <ΐυ3ηιν'8 βη ρΐΌΓεεΙο ηεε ρηι•Τ3 $ίιι(, ηεε εχΐβΐιαιιι

καθώς φησιν 6 Απόστολος , ουδεμία μηχανή τοΰ

περιδεδραγμένου των πάντων τους έν αΰτώ κατεχό

μενους τοπικώς άποστήσει ■ ώστε ή νΰν μη παρεϊναι

τοϊς έμπεριεχομένοις , ή χρόνοις Οστερον παρέσεσθαί

ποτέ προσδοκήσαι. Τίς δέ καΐ ή τοΰ ασωμάτου καθ

έδρα ; κα\ ή τοΰ αοράτου έμφάνεια ; καΐ ή τοΰ

άσχηματίστου μορφή ; και ή τοΰ αχώρητου εν τώ

θρόνω περιγραφή ; κα\ πάντα τά τοιαΰτα, ώ; μεί

ζονα ή κατά τον παρόντα καιρόν, ύπερθήσομαι.

"Οπως δ' άν μη είς την τών αποβλήτων άπωσθείημεν

ΐάξιν, πρδς τοΰτο, καθώς άν οΤδς τε ώ, προς τδ

κοινδν κέρδος τρέψω τδν λδγον. Σφόδρα γάρ, αδελφοί,

σφόδρα πράς την άπειλήν κατεπτόημαι • κα\ ούκ

άρνοΰμα•. τής ψυχής μου τδ πάθος. Έβουλόμην δ'

ϊικίΗ^.Ίΐίοιιΐ'ΐη Γ('([ΐιίι-;ιηΙ ; φιοηιοϋο νΐιΐοΐίοοΐ νεη'ΐΓβ

ίηΙβ1Ιί£3ΐυΓ, (|ΐιί ιειαρβΓ ηιίοδί, ρπκδί'Πίιη ευηι ίρκο

ι!ί(•:ιΐ : Εοεε νοΙήχΐΊΐηι ίΐιηι οιηη'ιύβα άίεύια [ναηκε αά

εοηιηχητηαίχοηεηι ίιναύί 6>] ; ει δι ηο1)•δευιη ίβββ

ΟΓβϋϊΙιΐΓ , (|ΐιοιιΐϋΐΙο νεηΐυπίδ , Ιιιιιφπιιιι ηοη 3(1δίΐ,

εχίϋΐίηιεΙυΓ ? ϋι βηϊηΐ ίη ίρίΟ (ιιΐ ίικμιίΐ ΑροδΙοΙιΐδ)

νίνίιηίΐ!, τηονεηιητ , ει «κηιμ« ", ηυΙΙο ιιιοιίο 1ϊβπ

ροΙβ&Ι, ιιΐ αϊ) ΠΙο, ηυΐ εοιηρΙεεΙίΐιΐΓ οιιιιμλ, ϋ, ου03

ίρδβ ('υιιΐ|ΐΐΐΙΐϋΐΐ(.Ιίΐ, Ιοεο ϋίδείικίβηΐιιι-, ίι.ι ιιί ηπι

ιιιιικ'. ιιιίηίηιε :\ιΙϋίΙ Ιιί* ΐ|ΐιί :<|> ϊρ$ο εοηΐίηεηΐιιι-,

ίΐιιΐ ροδί ηΓκμιοιΙ 1βηιρυ$ ηιΐίιιΐιιπίϋ εχβρεείβΐιιι•.

ΡΠΕ16Γ63, (11136 ρΟϋβίΙ £886 ΪΙΙίΐΙδ «ΜΙ 86(169, ;ΙΙ11 ρΜΒ-

86ΠΙΪ3, ίΐιιΐ Γηπηη , 3ϋΙ ίη ΐηιοιιο είΐ'ειιιηδεηρίίο,

πυί εΐ οοΓροΓβ 68Γ6(, βΐ νίϋεπ ηοη ροΐεδί, ει Γογ-

άν κα\ υμάς μή καταφρονητικώς ϊχειν τών φόβων. Β "ί*!** ηυΙΙαηι ΙιαΙιι.-ι, βΐ ιιΙΜφίβ βίο ίκίοδί, υΐ ηηδπηηιη

Μακάριος γάρ 8ς καταπτήσσει πάντα δι' εύλάβειαν.

Ό δέ καταφρονών πράγματος,- καταφρονηθήσεται

ύπ' αύτοΰ, φησί που της σοφίας ό λόγος. Οΰκοΰν

πρδ τής ώρας τών κακών, τδ μή έν πείρα τών σκυ

θρωπών γενέσθαι φροντίσωμεν. Τίς δε ή απαλλαγή

τών φοβερών ; Τδ ταύτην τοΰ βίου τήν όδδν έλέσθαι,

ήν νΰν ύπέδειξεν ήμϊν 6 λόγος, τήν πρόσφατον δντως

εοηείικίί δεεΙιιαΊνβ ροδδίΐ. ΙΙ;ει: ί§ίΙιΐΓ εΙ γ;ι1ιί;ι ϊιΐ

μι'!ΐπ> ι,τιιιμκιιη ιη;ι]θΓα, ςυ»ηι ιιΐ 3 ηο!)Ϊ8 ίη ρΓΧ-

βεηΐϊα βχρΓιεβη ναΐβαηΐ, οηιϊΐΙβιηιι$, ι-ι εοιηηιυηίβ

ιιΐΐΙίΐ:ιΐϊ8 {,'ΐηΐία ϊΙΙιιο ΟΓαΙίοηεηι ηοείΓβηι εοηνει-Ιβ-

ΜΙΙ18, ιιΐ, φιο ραείο ΓιβΓΪ ροδδίΐ, ηβ ΓβίΗ^πιιΐΓ ίη

ΓβρΓοηοΓυηι οπΙΊιμμιι , ρΓο νίπΐηιβ οβίβικΙβΓηυδ.

Κΐ|ΐιίι1ι'ηι, ιιΐ ίη^ειιηβ Γαΐ63Γ ρειΊιιι1>3ΐίοηεη) ηηίιηϊ

ιηεί, νεηεπιεηίει•, ο Γγ31γο8 , νβΙιβηιβηΙβΓ ίΐΐβ εοιη-

(1ο-

χα\ ζώσαν.

ηπηβΐίοηβ εοηίειτίΐυδ βοη). Ηοο βυίειη (ϊπιογ6 νοβ ίΙεπ> βΟΐεΐ νβΐίηι ηβςυβ βιπη υΐΐβ ταΐίοηο

δρίεβΓβ. Βοβίυβ βηϊιη \ϊγ ςυί νβΓβΙαΓ οΐϋηίβ ρβΓ ηιβίηηι , υΐ ςυοϋβπι Ιοοο ίικιυίΐ δαρίοηβ **; ςυ!

8ϋΐβη> εοιιΐβιηηίΐ Γβηι, εοηίβηΐϋβΐιΐΓ 3ΐ> 63. Ρπηβηοαιη ί»ίΙιΐΓ ϊγγιιβιιΙ ιηηΐβ, (Ιεηιιΐδ ορβΓαηι (ϋΠ^οιηοΓ,

ηβ ηοϋίδ 1ΐ336 ΙπβΓια ηβοεδβε δΐΐ βχροΓίΓί. ΥεΓϋΐη (|ηοη3ηι ηιοιίο 63 (ΙεεΓιηβΙιίηιιιβ ? Ιιοε ηίηιίιιιηι, υΐ

εβιη ν'ινβικίί Γ»Ιίοηβπι ε( νίαιη, (]υ3ΐη ίη ρΓΧδεηΐίβ 8ει•ίρΐιΐΓ3 ηοΜδ οδίβηϋίι, ςυ« ηιιηε νί§οΐ , ει νβΓβ

νϊνίΐ, ]Ι1ξΓ6(1ί3ηΐΙΙΓ.

Τίς δέ ή οδός ; ΈπεΙνων, ίδίψωτ, ξέτοςήμην, χα\ (] (ίιΐ33η3πι βδΐ 1)356 ΓβΙΐο ? ηυκηππ) 1)Η;ε νια ? £«κ-

γνμνύς χαΐ ασθενής, καΐ έν φνΧαητχ. Έρ' δσσν πϊ'ί, $ϊίΜ, Ιιυχρεχ οίιιιι, βί ηηάη», ΐΐ ΐηβι-ηιαι, ε( ίη

έχοιήσατε ένΐ τούτων των έΛαχίστων, έμοί έποιή-

αατε. Και διά τοΰτο, φησ\, Δεντε, οΐ εύΛογημένοι

τοΰ Πατρός μου. Τί διά τούτων μανθάνομεν ; "Οτι

ευλογία μέν έστιν, ή τών εντολών επιμέλεια• κατ

άρα δέ, ή περ\ τάς έντολάς όαθυμία. Άγαπήσωμεν

τήν εύλογίαν, κα\ φϋγωμεν τήν κατάραν. Έφ' ήμϊν

γάρ έστιν έλέσθαι ή μή έλέσθαι κατ' έξουσίαν έκά-

ΐβρον -πρδς δ τι γάρ αν τη προθυμία όέψωμεν, έν

έκείνω έσόμεθα. Οΰκοΰν οίκειωσώμεθα τδν της ευλο

γίας Κύριον, τδν έαυτώ τήν περ\ τους δεομένους

σπο^δήν λογιζόμενον • κα\ μάλιστα νΰν, δτε πολλήν

έ'χει κατά τδν παρόντα βίον ΰλην ή εντολή. ΚαΙ

πολλοί μέν οι τών αναγκαίων ενδεείς • πολλοί δέ καΐ

οαηεη. ΟηιιΙοιι^ υηίβοηιηι (βά$ΐΪ8, ηιϊΐιϊ (εαχίϊι. Ιιΐ-

οϊγοο, ν«ηι7β,ϊη(]υιΐ, ύβηεάϊεΐί Ραιήι ιηΐ'ί. (^ιιίιΙ οχ Ιιί$

(1ίδείΐ))υ8?Βεηε(1ίΐ'Ιίθ(ΐ6ΐη ;ΐ(•. μπιιιιιιιμι Ιιοιμιιιι ίιι ιΐί-

Ιί^βηΙία , ε( ο1)δ6Γν:ιιιΐϊ» ιηαπάΐΙΟΓυπι ροβίΐαπ) 68$6 ;

ιηβίεϋίεΐίοηεπ) εΐ ιιι;ι!οπιιιι εχίΓειηυηο εχ (ΙγνηΙκι

ιιΐ3]ΐ(1:ιιοπιιιΐ(|ΐιε (ΙβδρίεϊεηΙία ρΓοΠεΐ$εί. ΙΙΙηπι ί^ί-

Ιιιγ 3ΐηρΙεεΐ3ΐηυΓ, Ιιαιιε Γπμί;ιιιιιΐδ, (|ΐΐ3ΐΐ(1ο ίη ηοδίΓα

ηι.ιηυ κίΐιιιη εδί, υΐ, υΐταιη νυΐιπηιΐδ, 3(1ίρίδε3η)υΓ.

ΑιΙ φιυιΐ εηίη) ε^Γε^ία αηίιηί βίαοτϊΐαΐβ ρτοροηάβ-

Γϊηιυδ, ίη βο (ΊιΐιινΊ «ιιιιιιι». 0υ»Γ6 Ιεηεϋίεΐίοηίδ

Οοηιίηιιιη, ηηϊ ρει-ίικίε ηοΐιίδ αοιι ρππη Ι;ιΙιιπΐί εδί

(]ΐιί(Ι()πίιΙ δΐυίΐίί 61 η(ϋ«:ϋ ίη ριιιιρειτ» εοη(υΙεΓΪπ)υ$,

αε δι ίη ίρ*ιιιη εοηΐιιΐίδδειηυδ, εοηεϊΐίεηιιΐδ ηοϋί$ ε(

αύτοΰ τοΰ σώματος έχουσιν ένδεώς, έκ της πονηράς " ΟυδΙπη^βΜϋδ, ρΓβϊδβιΊίπ) 1)06 Ιεπηροτε, ηιιο ηο!)ίδ,

αρρώστιας οα-ανηθέντες. Οΰκοΰν έν τη περ'ι τούτους

σπουδή, τήν άγαθήν έπαγγελίαν έαυτοΤς κατορθώ-

σωμεν • λέγω δέ σαφώς ούτωσΐ περ\ τών έκ της χα

λεπής νόσου διαλωβηθέντων. "Οσω γάρ μείζων εστί

τούτων ή άάίωστία , τοσούτω δηλονότι κα\ πλείων ή

ευλογία τοις τδ έπίπονον της εντολής κατορθώσασι.

1 ί ουν χρή πράττειν ; Μή άντιβαίνειν τή διατάξει

τοΰ Πνεύματος. Αύτη δέ έστι, τδ μή άλλοτριοΰσθαι

τών κοινωνούντων της φύσεως• μηδέ μιμεΐσθαι τους

έν τώ Εύαγγελίω κατηγορηθέντας εκείνους, τδν

ίερέα λέγω κα\ τδν Λευΐτην, άσυμπαθώς παραδρα-

γΙιππ νίνίηιυδ, ηΐ3^η3 εχδεηιιβηϋί ιικιιιιίαΐί ΠιιίιΙι.ίϊ

ρΓ3ϋ1)εΙϋΓ, ιυιιΙιΐ(|πε 8ηηΙ, ((υΊ Γε1)ϋβ ηεεεδδβπίβ ,

ηιιιΚί, (ΐυί εΐ ίρβο εοΓροΓε ίικίί^ββηΐ, 3ϋ ίρδϊ νΙ

η)0Γΐ)ί εοηΓεείί αίςιιε εοηδίιιηρίί. 8ίε ϊςίΐητ ηοβ ίη

ηβε Γ8, Ιιοε εδί, υΐ ρΐαηίυδ Ιοηιιβι, /ίι ϋδ ςυί

ηιοτϋο 8ΐ,3νίδδίη)0 ηι\ιΐί1:>Γι δΐιηΐ, Γονεηύίδ έυΓβη-

όίδηιιε δΐυάίοίβ (ΙϊΙίβεηΙβΓςυβ §6Γ3ΐ)ΐυδ, ιιΐ ρΓϊβεΙβ-

ιυπ) ίΠυο* ρΓοηιίδϋΐιιιι ρΓ3ΒΠ)ίυηι 3δδε(]ΐι»ηιπΐ'. Οαο

εηίιη βΓ3νίθΓ ίη Ιιίϊ η)0Γΐ)ηδ ΓερεπΙιΐΓ, εο η)3]υ$

|ιγ;ιίιπιι!!ι ΙβυΟΓίοδυπ) ίΐίικί ηκιιιιΐιιΐ! η)υηαδ ο1)ευη-

Ιεδ ιιιιιηοΐ. Ουίιΐ ίςίΙαΓ ΓααεηαΊιιη 6$1? ίΐίικί αΐΐ^οα

" ΜαίΙΙ). χχνιιι, 20. ββ ΛεΙ. χλίι, 28. " ΡΓΟν. χχνιιι, ϋ.
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ιιΐ δηηείί 8ρίπΐΓ.ϊ νοίυηΐιιΐ'ι ηβ ΓΟδίβΙαίΐκικ; βη αιι- Λ μόντας τδν έλέου δεόμενον εκείνον, δν φησι τδ δι-

ΙΟΠΙ 631, III Ρ0.«, φΐί ΡίιΐΙϋΙΙΙ ιιιιΐιιπι ρπεόϋΐί ΜΙΙΐΙ,

ΐαηηιΐίίπι βΐίριιοδ ηοη ενίΐεηιυδ, ηεςυβ ίηιίίειηιΐΓ

ι-ρρΓβΙΐΡΐΐδθ$ ΊΙΙθ5 ίη Ενηη^βΐίο, δαρεπίοίριη εί Ιβνί-

Ι3ΐιι (Ιίοο, ςηΐ ηιίδεπιυίΐεηι ίΙΙυπι, φίειη ηίίίοπβ 3

ΙαίχυιιίΙιιΐδ δοιηίιιιηι-ΐιι-ιιη ΓεΙίεΙιπη ΐπκΐίι, ηιιΙΙα

εηιηηιοΐϊ εοιηηιίδεΓ3ΐίοηβ ρΓ.ΉΙΛϊβΓίιηΙ β,ί. Ν;ιιιι μ

Γ!>;ιι;;;!ι!π1ιιγ ίΙΙί φιοιΐ «(1 ρΐη^ηβ ίη ηιιιΐο εοι-ροι-ο

ίηΙιιιιΐΡδεεηΙ«8 ηοη ΓΡδρρχβπηΙ, ιιιιοιηοιίο ηοβ•, φΐΐ

γοο8 ίΙΙοδ ίιηίΙαιηιΐΓ, ηοη ίη εαηκίβιη Γρρι•ε1ιεηδϊο-

ιιοηι ίιιειιιτοιηιιβ? ηειμιε εηίπι ρι-οΓρρΙο Ιηηι ηιϊδβ-

ι.πκΐυιη δρεείαεπίιιιη ρηι-ΐιυίΐ ίΙΙε, <|ΐιί ίη Ιαίι-οιιεβ

ϊηείϋεπιΐ, πι ρΓχΙιεηΙ Ιιί, φΐί ε]ιΐδπΐ0(1ί ορρτρδδί

βιιιιΐ εαΐαηιίΐαΐε. Υίιίεβ Ιιοιυϊηειη εχ ϊιΐ)ρπ)1>ίΐ3(ε

ιιιογΙιϊ ίη <|ΐι;ιιίηιρ<Ίΐ:κ Γοπιιιιιη εοιιιηιιιΙ:ιΙιιηι, εΐ

ήγημα ύ-δ των ληστών ήμιθανή γενέσθαι. Ει γάρ

εκείνοι υπαίτιοι, μή έπιστραφέντες π,οδς τάς πληγάς

έν γυμνώ τώ σώματι διοιδούσας ■ πώς ήμεϊς ανεύ

θυνοι, τους υπαιτίους μιμούμενοι; καίτοι τί τοσού

τον ην έπ\ τοϋ τοις λησταΐς παραπεπτωκότος Οεά-

σασΟαι, οΐόν έστιν έπ\ τών έαλωκδτων τω πάθει τδ

θέαμα ; Όρας άνθρωπον, διά της πονηράς αρρώ

στιας είς τετραπόδου σχήμα μεταπλασσδμενον, άντΛ

οπλής καΐ ονύχων, ξύλα ταϊς παλάμαις ύπολαμδανδ-

μενον, καινδν ίχνος ταΐς άνθρωπίναις δδοϊς επιβάλ

λοντα* τίς 4ν έκ τοϋ ίχνους έπιγνοίη, δτι άνθρωπος

τους τοιούτους τύπους ένεσημήνατο τή πορεία ; "Αν

θρωπος, ό τφ σχήματι δρθιος, δ είς οϋρανδν βλέπων,

ό τάς χείρας πρδς την τών έργων ύπηρεσίαν παρά

ιιηςυΐχ Μφΐε ιιηξιιίιιιιι Ιοεο 1:<;ηα ιηβηϋιυδ ίικίιιίδδε, " τής φύσεως έχων, ούτος είς τήν γήν κλίνεται, κα\

τετράποδον γίνεται, καΐ μικρδν άποδεϊ τοϋ άλογος

είναι. Έν δασεϊ κα\ βραγχώντι τώ άσθματι, βιαίως

ένδοθεν άπδ τών σπλάγχνων ύποδρυχόμενος • μάλλον

δε, εί χρή τολμήσαντα ειπείν, κα\ τών άλογων γινδ-

μενος άΟλιώτερος. Τά μέν γάρ τδν άπδ γενέσεως

χαρακτήρα μέχρι παντδς ώς τά πολλά διεσώσατο ■

κα\ ουδέν τούτων έκ τίνος συμφοράς τοιαύτης, είς

έτερον τίνα χαρακτήρα μετεκινήθη. Οϋτοσ'ι δέ, ώσπερ

άλλαχθείσης τής φύσεως, άλλο τι φαίνεται, κα\ οΰ

τδ σύνηθες ζώον ■ αί χείρες αϋτώ την τών ποδών

χρήσιν καταλαμδάνουσι • τά γόνατα βάσις γίνονται,

αί δέ κατά φύσιν βάσεις, καΐ τά σφυρά, ή παντελώς

άπο^έουσιν, ή ώς τι τών έξωθεν έφολκίων εική

παρηρτημένα,κατά τδ συμΟάν έπισύρεται. Έν τοιοΰ-

' τοις τοίνυν βλέπων τδν άνΟρωπον , οΰκ αίδή τήν

συγγένειαν ; ούκ ελεείς τδν δμδφυλον ; άλλα βδε-

λύσστ] την συμφοράν, κα\ μισείς τδν ίκέτην, ώσπερ

θηρίου τινδς προσδολήν τδν προσεγγισμδν άποφεύ-

γων; Καίτοι έδει εύγνωμόνως άναλογίΓεσθαι , οτι

σοϋ τοϋ άνθρωπου άγγελος άπτεται, κα\ ασώματος

τε και άϋλος ών, τδν σαρκ\ κα\ αϊματι έγκεκραμέ-

νον ούκ έδοελύςατο. Τί δέ αγγέλους λέγω ; αϋτδς δ

τών αγγέλων Κύριος, δ τής ούρανίας μακαριότητος

βασιλεύς διά σε άνθρωπος γέγονε, κα\ τδ δυσώδες

τούτο κα\ ,όυπαρδν σαρκίον, μετά τής ένδεδεμένης έν

αϋτώ ψυχής, έαυτώ περιέθηκεν, ίνα τά σά πάθη διά

τής ίδιας επαφής έξιάσηται ; Σϋ δέ δ αϋτδς ών κατά

την φύσιν τώ άρ\ίωστήσαντι, φεύγεις τδν ομογενή. Μή,

ίΐΐφιο ίιη ιιονυιιι νοδίί^ϋ £οηιΐ5 Ιιυιηαηίδ δβηιίΐϊδ

ϊιηρπιιιρηίεηι. Οιιϊβ εχ ε.•» Γοπιιβ φίβηΐ η^ηυβεεΓε,

Ιιοηιίηίδ |;ι•οδ*ιι ρ]ιΐ8ΐιιοι]'ι 0556 Γαιίβ νβ$ΐί^Ϊ3? ΙΙοηιο

οο εοτροΓίδ η.η1)Ίΐυ ει 1ϊ{;πγ3 Γοηη.ιΐιιβ, υΐ Γβεΐυβ ίη

(•ιΐίΐιιιη 3$ρίοΪ3(, ε-.ιί ηιηηιιιιηι ΊιικίιιιιΐΜΐιίιιιιι :ι<1 Γ03

ημεηιίαδ η;ιΙιΐΓ3 άοά'Λ, ίηειΐΓν»ΙιΐΓ ίη Ιεη-ιιη, εί

φΐ3ϋηιρε8 Γα , ει ραηιιη »1>οεΙ ηηίη Γ3(ίοηί$

εχρετϊ «88« νίιίείΐυΐ'. Οιπ» ιΙίπΊίΐιΙΙηΙε κρίΐ'ίΐιιιιι Ιγλ-

ηίΐ, ΪΓΓ.ιυεοΒοίι, ει εχ ίιιΐίιιιίϊ νίβοετί^υδ ΓΓβιηίΐιΐϊ

βΐίεϊΐ, ϊ|)•'ϋ οΐίηιη ΓαΐΊοαϊβ εϊρειΊϊϋυκ αιιϊιηαΐίϋιιβ

εΠεΠιΐί (ΙίεοϊΙ οιιιΙλοΙργ ί<1 (ΓιειίΓβ) ε»Ιαηιίΐο$ίθΓ :

Βίςιιίιίειη ίΙΙβ, ηιιαηι »ύ ίρ;ο οιΐιι ΓοΓηιαιη 3οχ-ορε-

πιηΐ, 63πι ηϋ Πηειη ιιβφίο εοηβεΓτηιιΙ; ηεε υΐΐιιπι

βχ ί'ΐ8 ρΓορΙΟΓ ηΐίιμιοιιι ιι,οιίιπιη εχ ι-:ι Γοπιιβ Ίη

βΓιλιιι οοηνεηϊΐιΐΓ. Ηίε ηιιίβηι, (ηη(]ΐι»ιη εοιηηιιι-

Ιη!3 ηβΙιΐΓ», ηοιι ί(ί αηιρϋιΐδ, .φίοιΐ ει•»ΐ, βεϋ ηΐϊικί

(|ΐιο:]ι!αιη ΒηίιιιαΙ νπίρΐυι- εβδΡ. ΓριΙιπιι ίΐϋ ηιιιηοΓΟ

ΓιιιΐξΐιιιΙαι- ηιηηυδ; σ0ηιΐ3 ρΓ3Βΐ>οηΐ ρΐαηΐ.ιηιηι ϋδΐιηι.

Νίΐΐη ίρδ3? ρΙηηΐίΒ ιΐϋΐιΐΓ.τΙεδ, βΐ 1»1ί, »υΙ ρΐαηβ ιΙεΠ-

είπηΐ, ηιιΐ νείιιΐί «εβρη* φΐα"1:ιιη βχίπιιβρευδ Ιε-

ηιβΓβ ικινίΐιιΐδ ;ΐ(1ιηοΙιε, ΓοιίιιίΙο ΐΓηηυηΐιΐΓ. Ιη 1π5

Ια ΙιοηιίηρπΊ εοπιϊβ, ιιρε Μη^ιπηΐε οοη]υηεΐίοηεηι

ΓενεΐΌΓΪβ ? ηοε ιιιΪ56Γ3ΐ'ίδ ρΐ'ορίηφίιιηι ϊ 8βι) ανεΓ-

Γ,ηΓίβ εαΐϊηιίΐηιβιιι, οι οιΐίο βιιρρΙΊρρπι ριοδο^υει-ίβ ?

ΙΙοιηίιιίδ ηοεεδδΐιιη Ιαικριαηι Γιτιρ αϋείφΐδ ϊηιρείιιιη

»1ρε1ίηηδ? Λίςιιί, ης ίιΐ Γ;ιγ,6Γ68, ι1ο1)β1ΐ3δ ν«•1 ο:ι οο-

(■ίΐΒΐίοηβ ρΓοΙιίυει-ί : ηβιιιρε ηηςεΐυηι α οοΓροΓβ

ηι»ΐ0ΓΪ3(|ΐιε Ιίηεπιιιι, Ιο, (μίΛΐηνίδ δίδ Ιιοηιο, ιηηιρη

ηΙΙϊιίβΡΓΡ, ηοο οηπιε εί δ.ιιΐβΐιίηθ ιΐιίδΐιιιη αΐηαε η αδελφέ, μή άρεσάτω σοι ή βουλή ή κακή. Γνώθι ιίςών,

ΓοηοΓείιιιη ηδρεπιβιϊ. Οπια αυΐοηι βιΐβοΐοβ <1Ίρο?

<•υιη ίρβε Οηιιιίιπίδ αη^είοπιηι, ίρδβ ειυΐεδίϊδ 1>εαιί-

Ιυιϋηϊδ Γεχ ρΓΟρίει- Ιβ ΓβοΙιυ δίΐ Ιιοηιο, οι δοηΜϋαδ

ϊδίαβ 3^βεΐ»δ(ΐιιβ εοπιίδ εχιινϊοΐαδ ιιιια ουπι βηϊηιη,

φΐ32 ίρδίδ εΓηΐ ίη<1ιιΐ3, δίΐιί ςίΓΡ.υηιιΙε\1ρρϊι, υΐ »113-

εΐη δΐιο ΐυίδ ίΕ{•Γίΐ(ΐάίηΊουδ ιιιειΙοΓΰΐιπ• ? Τιι νει-ο,

<|ΐιί ικΗιΐΓ.ι ϊ(1βΐη ε•δ ειιηι 3?8ΐοΐαηΙβ, Γιι^ίδ ε]ιΐδ(1βιη

{■εηεπβ ηοηιίηρηι.Νβ Ι'ιΐιΐ, Γγβιβγ, ηε, οΙΐδΡΡΓο, ρΐ»-

περΧ τίνων βουλεύη• δτι περί ανθρώπων, άνθρωπος,

ουδέν ιδιάζον έν σεαυτώ παρά τήν κοινήν κεκτημένος

φύσιν. Μή προαποφαίνου τοϋ μέλλοντος. Έν ψ γάρ

καταψηφίζη τοϋ πάθους, τέως έν άλλοτρίω σώματι

φαινομένου , άδριστον κατά πάσης τής φύσεως εκ

φέρεις άπδφασιν • μετέχεις δέ καΐ σϋ τής φύσεως

παραπλησίως τοις πάσιν. Ούκοϋν ώς υπέρ κοινού τοϋ

πράγματος ό λόγος έστω

εεβΐ Ιίΐ.ί εοηδίΐίυιη ρι-ανιιπι. Οιιί δίδ, εί άο (-ιιϊουδ εοιίδυΐϋδ, οοηδίϋΡΓ3 : Ιιοηιο ηίιηίπιηι, ϋο Ιιοιηίιιί-

1)ΐΐ8, ςιιί ηϋιίΐ ίη Ιο ρπιρποηι, βΐ 3 ιι31ιιγπ εοηιιηυηί «ρ]ιι•ιρΐιπη ο1)Γιηβ8. Γυ1υπ8 ο"β τείιιΐδ ηε ρΓ?ε-

]υϋίοΐιιιη Γαείπβ. Ουηι εηίιη ηίΤρρίίοηεηι ίη βΐίβηο εοΓροιε εοηδρίειΐ3πι ιΐαηιιιβδ, ίηοβΠίηι άβ Ιοία

ηαΙυΓα δεηίβηΐίβιη ρΐ'οηιιηΙία$. Ε]ιΐδ ηιιίειη ιπΐιιι-α; Ιη φΐοφίο ροΠΐοερδ εϊ, ιιί ΓεΙΊιιυϊ οηιηεδ. Οιι;φΓθ-

ρΐεΓ ι.Ίΐΐφΐ;ιιιι εοηιιηιιιιϊ ι)β το εοιίδυΐ.τΐιιι•.

'■ Ι>πο χ, 30 5(ρ|.
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Αιά τί τοίνυν ουδείς σοι

εισέρχεται ; ΌρΙΙί ανθρώπους νομάδας ώσπερεί τά

βοσκήματα πρδς τήν της τροφής χρείαν έσκεδοψμέ-

νους •|ίακ£α περικεκτήμέία, τούτο ή έσθής • βακτηρία

έν ταΐς χερσ\, τοΰτο δπλον, τούτο δχημα• ουδέ αυτή

δικτύλοις κατεχόμενη, άλλα τισιν όχάνοις πρδς τάς

παλάμας συνδεδεμένη- τήρα (ϊωγαλέα, και άρτου

■τρνφοζ' εύρώτι χοή σηπ:δόνι διεφθαρμένον • ή εστία,

ο οίκος, ή στιδάς, ή κλίνη, τδ ταμιεϊον, ή τράπεζα,

πάσα ή τοϋ βίου παρασκευή, ή πήρα εστίν. Ε'τα, οϋ

λογίζη, τ£ς ό έν τούτοις ων ; "Οτι άνθρωπος, ό κατ* ει

κόνα θεού γεγονώς, ό κυριεύειν τής γής τεταγμένος,

έύποχείριον τήν τών άλογων ύπηρεσίαν έχων ούτος

είς τοΰτο συμφοράς κα\ μεταβολής προήλθεν, ώστε

άμφίβολον τδ φαινόμενον είναι, ούτε άνθρωπου κα

κόν φαινομένων οίκτος Α €ιιγ ΐβΐΙϋΓ, (|Η3! ίιι ηΐίϊδ νΐιΙθ8 ΐϊΐίδΡ-Γα 01 <_:ι1:>ι»ί -

(ο$3, ιιιιιι 6» 16 :ΐ'ι|ΐιι• 3(1 οοιιιιιιίδΟΠίιιόΊιιιι ΗίΜιιειιιιΙ,

30 61 ίη Ιο ίρ»ο εοιίδρίοοΓΟδ ? Υϊιΐββ Ιιοπιίιιοδ ηο-

ιιΐίΐΊ<-8 61 ν3£0$, (αηςιιαιη ρβοοι•3 αι! οοιιιρηπιιιι!:;

ι•ί1ΐ3ΐ•ϊ:ι ύ'ΐδδίρ.ΗΟδ. Ηίί νοδίϊιηβπία ίΐιηΐ 1;ιο<τ:ι[ γϊ,

οχ βΙΙπΙίδ οοηίοηίΐιιΐδ ουηδίιΐη, ίη ιιιαηϊΐιιιβ Ικιοιιΐιικ,

ηοη ηΐ» ίρδίβ (Ιί^ίίίδ οοιίιρΓοΙιοη&ιΐδ, 50(1 Ιοι-ίδ ςιιί-

))ΐΐ5(1;ιιιι 3(1 ρα1ιιΐ3$ βΐΐί^ΐιΐδ. Ηοο ϊΐΐΐ ρι-ο §ΐ3ϋί<>,

Ιιοε ρΓΟ νοίιϊοιιΐο ιιΐιιηΐιιτ : $3θουΙυδ ηάΌδΙ, οι Γπι-

ΛΙ ιι ιιι ρ,ιηίδ δίΐα οβποφιο οοηΓοοΙιιηι, ΡβΓ3 πιιιοδ.ι ;

ίιι Ιι;;ι• Π1ί$ 61 Γοειίδ, (■( ϋοπιαδ, 61 ί!ι-;ι;;ιι1ιι:ιι, 61

ΙεοΙίΐΙΐΙδ, 61 ρίΜΙΙΙ, 61 1110115:1, 011111!$ ΐΙ(-Ιΐίΐ|(16 511»-

ρι•ΙΙι•.\ νϊΐίκ ίιι Ιι;κ: ρι ί.ί οοηδίδΐϊΐ. Αϊ Ιιι Ιι.ιτ »ςρί-

018, οΐ ςυΪ8 ίη ίΐΐίβ δίΐ, ηιίηίιιιο εο£ίΐ3δ. Νιο οιι'ιιιι,

δϊ ηοίοίδ, 081 Ιιοιηο, ΓαοΙυβ 3(1 ίηιηςίηϋΐη ϋοι. Ηυίο,

Οαρώς, ούτε τινδς άλλου τών ζώων εναργή φέρων Β ιιΐ Ιογγϊε (ΙυιιιίιιοΙιΐΓ οοιιοοβδίιιη οϋ ; Ιιιιίο ίιι ΓοΙί-

ηικι αιιίιηη1Ί:ι (Ι.ιΐιιιιι ϊιιιροΓϊυπι. Εο ΐηιιιοιι οαίβηιΐ-

ι .ιι»• ΓοιΙ;ιοΐιΐ8 68(, :ι ι <ί 1 1 1- βίε ίιινοΐ'8ΐΐ8 08ΐ, ιιι, ςιιίιΐ-

1)31» $Ί(, »ηι1ιί^'»ΐιΐΓ. Ν;ιιιι ηεα,υε Ιιοπιίηϊδ ρΙ;ιιιο,

ηεςυβ ηΐίοπιιιι βηίηιβηίπιιιι ειι]υ8(|υ3ΐη ίικΓιοία ρι\χ

86 ΓβΓί. 5ί ουιη Ιιοιηίηβ οοι>ΓβΓ3δ, 6ίΒ$;'ΐ83 !ΐ(ΐι>ΐ3ΐΐ3

Γ08ριιίΙ ο;ιπι (ΙοΓοηιΓιΐιιίοιιι ; δι <•ιιι» Γ31ϊοη'ΐ3 βχρ«Γ-

Ιίΐιυδ :ιιιίιιι.•»Ιί1ιιΐ5, 63 φΐοφιο δίπιίΐίΐιΐιΐίηβπι ο]ιΐ5-

ιιιιιιΐί ηοη ηαηιϊΚυηΙ. δυΐϊ ίβίΐυτ 3(1 86 >ρ$03 8θΙο&

Γ6$ρί6ΪιιηΙ, 61 ιΐΜ8θπ;υ 8'ιιιιΠίΙιιιΓιηο ίηίει• 86 οοη-

2Γο«»ιιΐιΐΓ. Οιιί αΐι 3ΐϋδ ιίοδρίοίυηιιιι•, 86 ϊρβί ρΓ*

ηεοεδδϊΐίΐβ ηοη ιίοδρίοίιιιιΐ. ϋικϋψιο οχριιΐδί οοη-

Ιΐιιιιιιΐ ιιιιηιιι ίη Ιοοιιηι, 61 ριυριίιιπι ςυοπιιίβηι ρο-

ρυΐιιιη εοηΐίοίιιηΐ. Υίιΐβδ ηοηιίηεδ ΐιι]οοιιη(1οδ ίΐο-

1)ι1<ίιι ΙπεΙειιιςιιβ οΐιοπιιη εΠιοίοηίεβ. Αι νοΓΟ υΐ

έφ' εαυτού τά γνωρίσματα. "Εάν πρδς άνθροιπον

εΐκάσης, αρνείται τήν άμορφίαν δ χαρακτήρ ό αν

θρώπινος ■ έάν πρδς τά άλογα τρέψης τήν είκα-

σίαν, ουδέ εκείνα τήν ομοιότητα τοϋ φαινομένου

προσίεται. Μόνοι τοιούτοι πρδς μόνους εαυτούς βλέ

ποντες, κα\ μετ' αλλήλων άγελαζόμενοι, διά τήν

δμοιοτροπίαν τού πάθους• ο! τοΓς μέν άλλοις βδε-

λυκτο\ γινόμενοι, αλλήλους 6έ ύπ' ανάγκης ού βδε-

λυσσδμενοι. Πανταχόθεν γάρ έξειργόμενοι , Γδιος

γίνεται δήμος , πρδς αλλήλους συρρέοντες. Όριξίς

τους άτερπεϊς χορευτάς, τδν γοερδν και κατεστυ-

γνσσμένον τούτον χορόν ; Πώς έμπομπεύουσι τοις

εαυτών δυστυχήμασι ; Πώ; θεατρίζουσιν έν αύτοΐς

άσχημονούσαν τήν φύσιν , ώσπερ τινές θαυματο

ποιοί τάς πολυτρόπους άρ^ωστίας τοις συνιούσιν Ο ίρδϊδ 8686 (|ϋθ(ΐ3ηιηιθ(Ιο ]αοΐΊΐ3πΙ οα1αηι!ΐ3ΐίΙ)ΐΐδ? 1]ι

έπιδεικνύμενοι ; ΠοιηταΙ γοερών μελψδημάτων, μελο-

ποιο\ τών πονηρών εκείνων ασμάτων ■ τραγψδοί τής

κενής ταύτης κα\ δυστυχούς τραγο^δίας, ούκ άλλοτρίοις

τραγφδήμασι πρδς τά πάθη χρώμενοι • άλλα διά τών

οικείων κακών τήν σκηνήν πληροΰντες. Οία τά σχή

ματα ! οία τά διηγήματα 1 Τ£ δέ λεγόντων άκούομεν ;

Πώς παρά τών γεννησαμένων άπώσΟησαν έπ' ούδενΐ

άδί,κήματι ; Πώς απελαύνονται συλλόγων κοινών, εορ

τών τε κά\ πανηγύρεων, ώσπερ άνδροφόνοι τινές, ή

πατραλοϊαι, τη" άειφυγίιχ κατάχριτοι , μάλλον δέ κά-

χείνων παραπολΰ δυστυχέστεροι • εΓγε τοις άνδροφό-

νοις μέν Ιςεστιν, άλλαχού μεταστάσιν μετά ανθρώ

πων ζήν ούτοι δέ μόνοι τών πάντων άπανταχόθεν

άπείργονται , ώς κοινοί τίνες αποδεδειγμένοι πολέ-

μιοι • ού στέγης μιας, οϋ τραπέζης κοινής, ού χρή

σεως σκευών άςιούμενοι. Και ούπω τούτο δεινόν

άλλ' ουδέ πηγα'ι βρύου σι τούτοις πρδς τους ανθρώ

πους κοινα\, ουδέ ποταμοί πιστεύονται ουδέν έφέλ-

κεσΟαι τού τής άδόωστίας μολϋσματος. Κάν χθων

λάψΐ) τού ύδατος τή αίμοδόρω γλώσση, οϋχ ένομίσθη

βδελυκτδν διά τδ Οηρίον τδ ύδωρ ■ έάν ό άρρωστος

προσέγγιση τψ ύδατι , εύθΰς άπεκηρύχθη κα'ι τδ

ύδωρ διά τδν άνθρωπον. Ταύτα διεξέρχονται, ταύτα

οδύρονται ■ διά τούτο (ίίπτουσιν εαυτούς κατ' ανάγ

κην πρδς τών ανθρώπων οί δείλαιοι, ίκέται παντδς

τοϋ παρατυγχάνοντος γινόμενοι. Πολλάκις έπεδά-

κρυσα τώ σκυθρωπώ τούτψ Οεάματι, πολλάκις πρδς

ίύτήν τήν φύσιν άπεδυσπέτησα ■ και νϋν πρδς τη

ίιι 86 ίρδίδ ιιοΐιιιαηι ΟδΙεηΙηηΙ (Ιο(ιΐΓρηΐ:ιιη? ΙΙι

ναποδ εοηνβηίεηΐίυυβ Ιβηςιιβηι ρΓΧβΐί^ίβίοΓεδ ςιιϊ-

(Ιαπι ιιιοιίιοδ (ΙοιιιοηδίΓαηΙ ? ΡοεΙχ οηπιιίιιιΐϋΐ Ιιι-

οΐιιοίΟΓίιιιι, ΐΓΪδΙίϋΐη η3ΓΓ3ΐίοηυηι ίηνβηΙΟΓβδ, (,τ«-

ν'ιιιιιι ιΙΙηπιιιι ιιιοι1υ1ηΐοι•θ8 οιιηΐίοηιιιη, ηιιοιοΓβ;;

ιιι>ν;ο ίδΐίυβ ηιίδοπΕςυβ ΐΓ3(|06ίΙί9!, ίη (}υα ηοη ο ;

«Ιίοιιίδ, 86(1 οχ ρι-ορι-ϋ» 0:ιΙ;ιιιιίΙηΙί1)ΐΐ8 οχοηιρί» δυ-

ιιιιιιιΐ 3(1 ροπηονοικίοδ ηΐΐΊΐΙΙΟΛ, 3ΐ(|11β 113 8Ϊ0Ϊ 311-

(1ίεηΓΐ3ηι Γβεϊαηΐ : Ο πιικ Γι^υΓίβ, 1)οηβ ϋβιΐδ, ςυ«

η3ΓΓ3ΐϊοηβδ1 ςιιίιΐ ίρβοδ άίεοηΐββ »ιιιΙίηιιΐ8? Ουο-

111041 •> 31) ίΠίβ, (ριί ίρβΟδ ρι•οΐΊ•ο;ιπιιιΙ, ιιιιΙΙ» 8118

εοΙρί Γβ]β€ΐΐ δοηΐ? Ουοηιοίΐο εχρβΠιιηΙυτ β οϊνί-

Ι3ΐί1)ΐΐδ? Οκοιηο(1ο εχ εοΙΙοιριϋδ οοπιηηιηίϋηβ, εχ

ριιΐιΐίοίδ ΓβδΙίδαυε οοηνεηΐίουβ βχΙηιιΙιιηίιΐΓ, Ιβη •

ςιιβιιι ηοηιίείιΐχ, Ιαηηιιαηι ρϊΓΓίοίϋδΕ βχβϋίο ρεΓρε-

Ιιιο ιιιιι1ι•1:ιΐί, ίιιιο ιριαιη ίΙΙί Ιοη^β ίηΓοΙίοίοΓΟκ!

δί(|ΐιί(1οιιι ΙιοηιίοΉΓκ βοΐυηι νβπειιΐίυιΐδ ΙίοοΙ αΐίΐιί

οιιιιι 1ιθ!ΐιίηί1)ΐΐδ νίνεΓβ. ΑΙ ίδΐί οηιηίυπι βοΐί Ιβη-

ςιιηηι οοηιπιυηεβ (ΙβεΙβΓαΐί ΙιοδΙεδ αιιάΐηυο βχΙιΐΓ-

υβηΐϋΓ ηΐ εβηβδ. Ουίύ ? αηοά βοϋοηι Ιβειο, εβίΐεηι

ιιιοιίδΜ, οοιίοιιΐ νιΐδΟΓυιη ιΐδΐι ]ιΐ(ΙίοηηΙιΐΓ ίηιΐίβηί'ί

ΟιΓπΓ.' ηιιθ(1 (ΐιι.ΐδί Ιι:«<• δπΐίκ βΓβνίβ ηοη δϊιιΐ, αΓΟοη-

ΙΐΙΓ 3 ΓθΙ1ΐΊ1)115, ((111 ΓβΙίςΐΐίδ ΙΐοίηίπίΙιΙΙδ 811111 (Ί)ΤΙΙ-

ηιυηε$? Ιρδβ ςιιίιι εΓιβηι (1ιιιτιΊη3 ογοιΙιιιπιιγ Ίρκοπιπι

»ι8'"ίΐ,1(Ιϊ"β εοϊηηϋίηΒΓί. 8ϊ ϋηχοα εηιβηΐ,ι ε»ηίδ

»(|ΐΐ3πι 1απιΙ>6ηΙ, ηοη εβηι ίαείΓΟΟ τεδριιιιιιΐ Ικιηϋ-

ιΐ65 : 31 κϊ 3(1 ϋΐ3ηι κ^εΓ βοοεβδεπί, εοηΐίηαο ρπ>-

ρΐετ Ιιοιιιϊιιοχη ίρββ ςπο^ϋβ βςυϊ άείεδίίΐίϊΐΐβ ρΓ35
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ιϋεαίΗΓ. ΙΙεεο.βη.ίΓΓαηΙ, Ιιαεο ϋβρΙΟΓβηΙ : οΐ) ηκε ηβ- Α μνήμη συγχέομαι. Είδον πάθος έλεεινδν, είδον θέαμα

εοδδβι-ίο 8β »(1 Ιιοιιιΐηιιηι ρείΐββ 3ΐηίεϊιιιι[ ηιΐδβΓΪ, ει

οιιιηί1»ΐ5 υιτιιπνιιΐίΐιπ» Βυρρίϊοαπι. δχρβ ΙπδΙί βρε-

ϋΐαειιΐο ϊΙΙαοΓχιηανί ; βίκρβ α"β ιιιιΙιιγ» οοπφΐο8ΐιΐ5

κιιιη, 61 ε» πιο ι-βοοπίβΐίο ιηοηιοπκφιο ηιιηε εΐΐβηι

ηιονεΐ ίΐΐ(]ΐιβ ρει-Ιυι-1131. Υίιΐί ιοιιπίιηΓιικΜίι ιηϊδβ-

ι'.ιιηΙμιπ ; νί(1Ί δρεοΐβουΐυιη ρίοηιιιη ΐ36ΐ)ΐη3Πΐιιι ;

]υχΙβ νίαβ εεΙβΙΐΓββ, οΐ α ρι-3βΐοι•ειιηΓιυυδ Ιϊβφ-εη-

(αίαβ ροοιιΐ ηοηιϊιιβδ, ϊπιο ηε Ιιοηι'πιεβ ςυ'κίεηι, κπΙ

ϊηΓεΙϊοεδ Ιιοηιίιιυηι Γβΐίςαί», βί^ιιίβ ει ϊιιάίοίί$ 3ΐί-

φΐίΐιιι* ίιΐ(1ΐ§εη(ε8, πι 80 Ιιοηιίιιεβ ε58β Ωύβιη Γί-

εϊηηΐ. Νβοηβ ειιϊιιι εχ ηβΐιιτχ ιιοΐϊϊ ('ΐιί(]φΐ3ΐιι β&1

γγΜι|Ι!ιιιιι, ιιΐ βςηοδοϊ ροβδίηΐ. ΙΠ 8θ1ί εχ οιιιηίΐιιιβ

86 ίρΒ08 ιιιΙι'ΠΜΙΙ, 8θΗ (Ιίι'111 51111111 ηηΐηίοιη 6X86-

(Ί3Μ111Γ, αε ]υΓβ (|ΐιϊ(1επι ϋεΐε8ΐ3ΐιΐϋΓ ϊΙΙυιη (Ιίεηι,

δακρύων πλήρες- πρόχεινται κατά τάς οδούς των

παριόντων Ανθρωποι* μάλλον δέ οϋκέτι Ανθρωποι,

αλλά των ποτέ ανθρώπων άθλια λείψανα, συμβόλων

τινών κα\ γνωρισμάτων ε!ς τδ πιστευθήναι δεόμενοι.

Οϋ γάρ Εχουσιν άπδ τών τής φύσεως χαρακτήρων

έπιγινώσκεσθαι άνθρωποι , μόνοι τών πάντων εαυ

τούς μισοΰντες , μίνοι την γενέθλιον ήμέραν δια

κατάρας άγοντες , μισοΰσι γάρ είκότως την ήμέραν

έκείνην, τήν άρξασαν αύτοϊς τής τοιαύτης ζωής.

Άνθρωποι, οι χαλ δνομάζειν εαυτούς άπδ τής κοι

νής προσηγορίας αίσχύνονται * ώς άν μή τή κοινωνία

τοΰ ονόματος τήν κοινήν φύσιν δι' εαυτών καθύβρι

σειαν • ο:μωγαϊς άε\ συζώντες, άπαυστον τών θρή

νων τήν ύπόθεσιν έχοντες. "Εως γάρ άν εαυτούς

ηιιϊ 131Ϊ8 νίΐκ ρηηοίρίυιιι ΓιιίΙ. Ηοιηίιιεδ ηιιί 86 " βλέπωσιν, άε'ι τάς τοΰ Ορηνεϊν εχουσιν άφορμάς

άποροϋντες, δ τι καΐ μάλλον οδύρονται, τά μηκέτι

δντα τοΰ σώματος, ή τά λειπόμενα * δσα προανήλω-

σεν ή ν<σος, ή δσα τή νόσω λείπεται ■ δτι βλέπου-

σιν έφ' εαυτών τά τοιαύτα, ή δτι ουδέ βλέπειν ίσχύου-

σιν, άμαυρωθείσης έν τώ πάθει τής δψεως• δτι

τοιαΰτα έχουσι περ'ι εαυτών διηγεΐσθαι, ή δτι ουδέ

διηγεϊσθαι τά πάθη δύνανται, τήν φωνήν έκ τοΰ πά

θους αφηρημένοι- δτι τοιαύτη χρώνται τροφή, ή

δτι ουδέ έκείνην ευκόλως ή νόσος τή διαφθορά τών

περί τδ στόμα μορίων έμποδιζούσης τής βρώσεως**

δτι έν αϊσθήσει τά τών νεκρών δυστυχούσιν, ή δτι

καΙ τών αισθήσεων αυτών προσαφήρηνται. Ποΰ γάρ

τ,αρ' έκείνοις ή δρασις; Ποΰ ή δσφρησις ; Ποΰ δέ ή

οοιιιιιιιιιιί 3ρρε11πΙίοιιε ηοιηίη3Γ6 οπι1)68θΐιιιΙ, ιιβ οχ

Ϊρ83 11011111118 0Ο1111Ι1ΙΙΙΜΟΙΙ0 ΙΙ3ΐΙΙΙ'3ΙΙ1 00111 ΙΠ 11 110111

(Ιειίβοοτεηΐ. ΒεηιρεΓ Ίη ιιιΐδοπϊδ νίίαιιι ϋεςυιιΐ ; ρει•-

ροΐιιβηι Ιηε1ιΐ8 ηκιίοπαιη Ιι.ιΙιοηΐ. Οπ:ιιιι!ίιι εηίηι 86

ϊρ808 38ρίείυηΙ, (ηιιιΐίιι ΙηςειιάΊ Ιι;ιΙιοιιΐ ο6ε38Ϊοηεηι.

1)ιιΙιίΐ3ΐιΙ 3ΐιΐεηι <|ΐι;ΐ8 ηΐ3{•ίδ (ΙερΙοΓειιΙ οοι-ροπδ

ρ:ΐϊΐ68, 1-38116, ι|11ί6 Π0Ι1 3ίΐ811ΐΗ 311ΐρ1ίΐ13, 311 ίΠ38,

ςυχ 8ΐιρεΐ'8ΐιιιΐ. (}ιΐ3Β ηιοιΊιιΐδ 3ΐΐ8ΐιιιιρδίι, αη (|ΐι;ο

ιιιοι-'ηο Γείίεΐχ ίΐιηΐ βυβυηιεικία;. ΡοΙοικΙιιιιιικ• ηΐ3{*ί8

βίΙ, ηΐΙΟΐΙ ΪΙ1 86 ΐρβίβ 63$ ΠΠ36ΙΊ3Β (ΊΊ ΙΓ.ΙΙιΙ. 3η «ιικκΙ

Γ85 :ιι!ι-ιιιρΐ3 εΐϊβιη ιικιι-ΐχ» νίύβικίί Γ3εαΙΐ3ΐβ, ίη-

Ιυ«-ΓΪ ιιοη ροδδϊηΐ. Οποιΐ ΙαΓια ιΐε δε Ι13ΓΓ3]'6 (|063ΐιΙ,

311 (|11(ιι1 δίΐΐί 31) ίρ$0 ΙΙΙΟγΙιο 6Γ6ρΐ3 6113111 νικι'. 116

ί1!;ι ςυίϋβηι ν•ι1β»ιιΙ ονρΐίι :ιιο. Ουοιΐ 13ϋ νβδοβηΐιιι- ρ άφή ; Ποΰ δέ τά λοιπά τών αισθητηρίων, α κατ' όλί

γον νεμομένου τοΰ πάθους ή σηπεδών έπιβόσκεται ;

Διά ταΰτα κατά πάντας άλώνται τους τόπους, καθά•

περ τά άλογα -πρδς τήν άφθονωτέραν νομήν μετεξ-

ανιστάμενοι * έφόδιον τής κατά τήν τροφήν Ιμπορίας,

τήν συμφοράν περιφέροντες,κα\ πάσι τήν νόσον άνθ'

ΐκετηρίας προτείνοντες. Κα\ τών χειραγωγοΰντων

δι' ά^ωστίαν δεόμενοι, κα\ αλλήλους διά τήν άπο-

ρίαν ύποστηρίζοντες. Καθ' έαυτδν γάρ Ικαστος άσ&ε-

νοΰντες, ϊρεισμα τφ έτέρω γίνονται τοϊς αλλήλων

μέλεσιν άντ\ τών λειπόντιυν χρώμενοι. Οϋ γάρ καθ'

ένα φαίνονται ■ άλλα τι Εχει κα\ ή ταλαιπωρία σοφδν

είς τήν τοΰ βίου έπίνοιαν, τδ μετ' αλλήλων αυτούς

θέλειν όρασθαι. "Οντες γάρ κα\ καθ' εαυτούς έκαστος

ελεεινοί, ώς άν μάλλον συμπαθέστερους τους άνθρώ-

ι Πιο, 3ΐι ηιιοιΐ ιιε ϊΙΙο (|ΐι\(Ι(•ιιι εοιιιιιιοιίβ νεβεϊ ρθ8-

βίιιΐ, ΐηιρεϋίΐ3 ρι-ορίετ οι-ίδ εθΓΓυρΐ38 α ιιιοιΊιο

ρ3ΐΊίοιιΐ38 ειίεικίί ροΐ68(3ΐε. ΟικκΙ ββηΐίεηάο εα (ρκη

ιηοΓίιιοπιηι βιιιιΐ ρΓορηα, ρεΓρείϊβηΙιΐΓ, αη (|υθ(1

11(818 (-.113111 8εη8ϊϋιΐ8 8ρο1ί3ΐΐ β'ιηΐ. υΐιί εηίηι ϊ11ί$

3111 νίιΙΐ'ΠιΙΪ, 3111 0(1θΓ3ΙΙ(Ιί, 3111 |;ιιι»(-|1ιϋ νΪ8? Ι.Ιιί

ι-εΙί(|ΐιθΓΐιιιι 8εη8ΐιυηι βεάεβ, πυαβ )ΐ:ιιιΙ;ιΐίιιι (Ιβρ3-

80ΒΙ116 ΙΙΙιιΐΙ(Ι) υΙθϋ8 3ΓΓ0(1ίΙ? ΡβΓ 01111113 ί^ίΙΠΓ Υ3-

^3ΙΙΙ(ΙΓ 1063, 3(1 1ΐΙΐ6Ι'ίθΙ'6111 ρ38ΐΐΙΙΙΙ, 111 3Ιΐίΐ1Ι;ΐΙί,1

Γ3ΐίοηί8 εχρβι-Γο, ϊιίεηΐϊιίβηι 8β ΐΓ3η8(βΓεηΐε8. Οε-

1-381. (1ΚΊ11 ;ΐ(1 116^0ΐί3Ι1(ΙιιΙ1Ι 00ηΐρ3Γ3ΙΙΐΐ3(]116 εϊΙΐ3ΓΪ3

(•ϊπΊΐιοΓι-πιιιΙ 63ΐ;ιηιίΐ3ΐ6ΐιι, βΐ 8υρρ1ίε3ΐίοηί$ Ιοοο

ιιιοιίιιιι» οηιηίϋηβ οβίειίϋ'υιιΐ. Ρι-ορίοι- χ^ΓΪίικΙίιιειη

ίυΐεηι ηιίιιίδΙπβ βςβιιΐ, 3 ηυίΐιυε ιιιαιιυ (1ικ3ιιΙιιγ,

&β(1 οΐ) ίιιορκιιιι 8686 νίεί88ΐιιι (:οιιΙίπιι:\Μΐ. δίε ειιίπι ϋ πους ποιήσειαν, προσθήκη τοΰ πάθους άλλήλοις γί-

3ΐΐ6Ι 3|161'Ϊ11$ ΙΙΐίΐΙΙΓ ΙΙ16ΙΙι1ΐΓΙ8 ]»!-«> 118 ι|ιι:ι: 8ίυί (Ιβ-

«ιιιιΐ, υΐ, (|ΐιί ρβΓ 56 8Ϊιιι;ιιΙί 8ΐιιι1 ίηιΐιεείΐΐϊ, οιιιΙιιμ

ί1ΐ3 366688ΙΟΙΙ6 Γΐΐ1θί3Ι)Ιΐ1Γ. ]13(|ΙΙ6 ίη Ιιοιιιϊιιιιιιι οοη-

8|κ-('!ιιιιι 8Ϊι;ί1Ι;ι(ίιιι 1(011 νεηίυηΐ, 86(1 (3(1βο 0[*6813$

6ΐί3ηι 3(1 ρ3Γ3η(1υιη νιοι ιι ιιι ίη$εηί0808 61 βοίενίεβ

ΓβεΊΐ) υηΊνεΓβϊ 3ΐς»6 ϊπΙογ ββ εοη^Γβ^^ΐΐ οοηβριοί

νοίιιιιΐ. Ιηάβ Ιϊι, υΐ, οιιηι βίη^ιιΐί ηιΪ86Γ3ΐ>ίΙε8 $ίηΙ,

νονται, τδν πονηρδν τψ κοινώ συνεισφέροντες Ιρανον,

άλλος δι' άλλης τινδς συμφοράς Ιλεον έαυτοΐς έρανί-

ζοντες. Ό μέν χείρας ήχρωτηριασμένας προτείνων,

άλλος γαστέρα προδεικνύων φλεγμαίνουσαν, κα\ πρόσ

ωπον ήχρειωμένον έτερος, κα\ άλλος τδ σκέλος άπο-

σηπόμενον * ό δέ δ άν τύχοι τοΰ σώματος άπογυμνω-

σας, έν έκείνψ τδ πάθος έδειξεν.

Ιιοιιιίιιί1ιιΐ8 ίΐ3 οοιι]υιιοΐί ηΐ3^ΐ8 ιιΓΐ8οι•3ΐΐ(1ί οο.Ί(1]ιιν3ΐκΙί(]ΐιο νίιΙοΒίιΐιΐΓ. Α1ΐςιιϊ(1 οιιίιιι ςυίβηυε ιιι εοιη-

Πΐϋηβ οοηίοΓΐ, οΐ αΐϊυκ εχ αΐΐα <-;ι1;»ιηίΐ;ιΐο ιιι'ιβίΜκ-ΟΓίΙίαηι εοιηρ3Γ3ΐ. ΙΓιε ρΓ3Βΐβη<1Ίΐ πΐϋΐΊΐ3ΐ»δ ηιβ-

ηιΐδ ; ΐΐΐβ ΐιιιη'κΐηιιι νβηΐι-βηι οδίβηάίΐ, 3ΐΊυδ (1Ίΐ3ηϊ3ΐ3πι Γβεϊεηι : εηιβ ρυΐΓβδεεηβ βΐϊοδ. Ουβ ιίβηϊςιιβ

φΐϊδαυε χ^τοΐ3ΐ εοΓρΟΓΪβ ρ3Γΐβ, ε.ιηι (ΙοηιΐιΙιΐ, 61 8ΐΐ3ΐιι πιΐδβΓΪβιη ο$ΐβηΐ3(.

Ουϊίΐ 6Γβο ίβεϊβηόυπι 681 ηοΐιίδ, υΐ ηίΐιίΐ ίη ηβ- Τίουν; άρα έξαρκεΐ τοσούτον πρδς τδ μηδέν ε!ςτδ>

Ιιιι-33 Ιβςεηι ρβεοβδίβ νϊϋββηιιΐϊ- ? 831Ϊ5Π6 βίΐ, οοπιιιι τής φύσεως νόμον εξαμαρτείν, αύτδ τούτο τδτραγωόεϊν

3ίΓο6ΐί 01165 (1ορ1θΓ3Γε , ει 0Γ31ΪΟΠ6 ποΓίΐϋΐη εχιοΠεΓε τά πάθη τής φύσεως, κα\ λόγω διασκευάζειν τήν νόσον,
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χα\ πρδςτήν μνήμην παθαίνεσθαι; "Η τίνος ήμΐν και Α βΐφΐβ ίμ§α εοιιιιηοιηΟΓαΓιοηε εοιηπιονοπ ? αη ηε(Ό3δο

βδΐ, υΐ Γαείο εΐϊιιηι βϋπ,ιιο πιϊββΓίοοΓεϋαιη ει 1>οηο-

νοίειιΐίβιη βΓ§α ίΙΙοβ ηοδίΐΉΐιι ιΙγγΙ,ικίιιικ '! 8ιε εδί

ρΓΟΓβΟΐΟ. ΝβΠΙ ηϋ* ρΓΟρΟΓί'ΐΟ βδΐ ΪΠίβΓ Γ68 νει•3δ ει

η(ΙυηιΙ>ΐ"ΐΙ»ί> ρίιΐυπίδ , εηιιηίπη οίΗϊιιεηΙ νοτΙ>α , δϊ

ηΐι ορο,πΐιιΐδ 5ρ]ιιης3ηΐιιΐ'. Νοη βη'ιιη ΐη νοιΊιϊβ 53-

ΙυΙβηα οοηβίδίοιτ «1 ίι- ϊ ι Ι)οηιίηιΐ8, 8εά ίη 83ΐιιΐϊδ

ορί'ΐϋιιΐδ ΓηεΐεΐΗϋδ ". 0.ιΐΓιΐιιθυΓθΐιι , ςιιοίΐ ηοΐι'ΐϊ

ίρϋΟΓυπ) <:3ΐικ3 ιιι.'ΐιιιΐιιΐιιιη 681, ίιΐ οροτίεΐ ιιΐ ΐρδίιηεΐ

εχδβα,ιιαηιηι-. Νεηυβ βηΐηι ΠΙικΙ οιηηίηο ηιι'ΐδρϊαπΐ

ι1η:ιΙ, ε$$ε 83ΐί$, 8Ϊ ρΓοειιΙ 3 ηοΐι'ΐδ ίιι εχίΓειιιβηι

»Ιί(]ΐΐ3ΐιι ηοβίΓ* ΓΟξϊοηΐβ ραιίειη , Ιιιικμιαηι ίη ι'οΐο-

ηϊηηι (Ιείΐιιείϊδ 3ΐίι»εηΐ3 δΐιρρι (ΙιΙοηΙιΐΓ. Ε» ηβιηηιιβ

8βηΙεηΙΪ3 ηυ1ΐ3ΐη νει-ρβ <Ί«•ιηι•ΐ)Ιϊ;ι: ει εοιιιιη'ΐδεΐ"31ϊο-

Ι1Ϊ8 δίρϊΠεβΙίοηεηι ΙκιΙιιΊ , βεϋ μιΙι β3 πυβεπεοπίϊαϊ

ϊργου χρεία τού έπιδεικνυμένου πρδς τους τοιούτου;

το συμπαθές κα\ φιλάλληλον ; "Ο γαρ είσιν α! σκιογρα-

φίαι προς τά δντως πράγματα, τούτο οί λίγοι διεζευ-

γμένοι τών έργων. Ού γαρ έν τω λέγειν φησ'ιν 6

Κύριος είναι την σωτηρίαν • άλλ' έν τί) ποιείν τά

έργα της σωτηρίας. Ούχούν άντιληπτέον ήμΐν αύτοΐς

της υπέρ αυτών εντολής. Μή γάρ δή τούτο λεγέτω

τις, ώς ίκανόν έστι πόρ\4ω που τής ημετέρας ζωής,

έπί τίνος εσχατιάς άποικισθείσι τήν τροφήν χορηγεϊν.

Ή γάρ τοιαύτη γνώμη , ουχί έλέου τίνος κα\ συμπα

θείας άπόδειξιν έχει• άλλα τις ευπρόσωπος έστιν έπί-

νοια, τού παντελώς τους ανθρώπους τής ημετέρας

έςορισθήναι ζωής. Είτα οΰκ αίσχυν<5με0α τδν ημών

α'/τών βίον, εί χοίρους, κα\ χύνας όμωροφίους ποιού

μεθα; Ουδέ τής κοίτης εαυτού πολλάκις άπείργει 6 Β βρεείβ Πΐυιΐ οοηδϋίιιηι ΙβΙεΙ, υΐ ηοηηηεδ ε νίΐ3 ηο-

81Γ3 ρΓΟΓβυβ εχΙεπιιΊιιβηΙυΓ. ϋείικίε ηοδίΓΧ ηοδ νϊ-

νεηόί εοηδυείικίϊηίδ ιιοη ριιΊοΙ'.' (|ΐιί 8ϋβ8 , ει εβιιεδ

ε«ιιΐιιΙ)>ΊΊΐ3ΐθ5 Ιΐ3ΐ)63ΐηυ8, :η1ι'ο πι ηε $ιιο φΓκΙοηι

ΙεείυΙο νοΐ3ΐ0Γ οΐιιΐιιιη ΒΓεεβΐ, ει η(>πεοΐ3 νίΐιιΐιιιη

ι-νοηΐ'ΙΐΙιΊιΙΓ : 61 ρΐ'ΟρΠΙδ ΙΙΙ3Ι|ΊΙ)118 νΪ3ΐΟΓ 38ΪΙΙΙ ρΡΐΙεδ

ΙανβΙ, ρΐ πιπιικΙιλ νιιΐηεπυυ» ιηοίΐίεβδ ιηβηιιβ ηιΐΐιϊ-

Ιμίιι, δίειτιΐδα,υε :ιιιΙΊ'Γ;ιΐ . βΐ ειιΐηΐε δυΐΐδίττηιιΐ, εοβ

ηιιίειη , π,ιιί κεηεήβ ηεοτδδίΐιιιΐίηβ ηο1)ίδ εοη]ιιηεΐΐ

βιιιιΙ , ϊρδΐδ εΐϊβιη Γ3ΐίοιΓΐ8 βχρεΐΊΪΙ)ΐΐ8 3ΐΓιιη;ιΓιΙιΐϋ

ρη8ΐροιΐ3ΐιιιΐ8 ? Νϋ Γΐ3ΐιΙ Ικβι' , ςικι:δθ, ηβ Ιί;ιιιΐ, ο

Γΐ'ίίΙΠ-.δ. Ε» ϋϋ1ΐΙ('[|ΙΪ3 3(1ν6Γ5115 ΙΐΟηΓίΙίεβ Γ313 110 1]»-

Ικαιυτ. ΟρβπΒ ρΐΌΐίιιηι ε8ΐ ηιβηιϊηΐδδε , ςμιί βιιηηιβ ,

<Ιε φΐ'ιΐιιιβ εοιικίΐίιιιη ε»ρΪ3ηιυ$. Νι-ιιιρο (Ιο Ιιοηιϊηΐ-

1)ΐΐ5 Ιιοιιιίιιβδ, ςιιί ηίΙιϊΙ ρΓορΓϊυιη, βΐ 3 ηβΙϋΓ3 εοηι-

πιυηί δβίυηείιιπι ροδδίϋειηιΐδ. Ρ»»* οηιηΐ6ΐΜ ίη Ιιαηο

νΐιαηι ιηΐτοϊΐιι», ϊιίβηι οιηιι'ώϋδ νϊΙίΕ πιοιίιι» Οίίειιϋί,

ΙιΊΙιπιιΓι, νϊνεηϋί δϊιιιίϋδ γβΓιο, εβϋειη εοΓροΓϋπι

εοιίδίΓΐιεΓιο, ϊάβηι β νίΐα βχϊίη$ "'. Οιηηία ειιϊπι εοηι-

ροδΐΐα (ΙίδδοΙνιιιιΙυΓ, εί 3(1 ίηΐεΐ'ίΐιιιιι νειιϊιιηΐ. ΝΊΙιϊΙ

εοιυιη ςιι* πιίδΐβ οοπει-είβιριε βυιιΐ, δεηιρεΓ εοιίοηι

δίβία ιιΐ3ΐιεΐ. Εχΐ£ΐιιιηι 3(1 Ιεηιμιΐδ ΙμιΙΙιιπμιι ίηβΙβΓ

δρϊΓΪΐιιί ηοβίΓΟ εΪΓευιιι]6εΙιιιιι 081 εοΓριιβ. Μοχ ηιιίοιι

εχβΓιηβυίηιυΓ, ιιυΙΙο Ιιιψίδ ΐπηκίΓΐβ ΐη νϊιβ τεϋοΐο

νβδίϊ^ίο, ίη εοΐυιτιιιίδ, εί Ιηρ'κΐίΐιιΐδ, ει Ιΐΐυΐϊδ ηιοηιι-

ηιεηΐ3, 3ε ηε Π1;ι (ΐιιϊιίειΐ) δειηρϊ1βΐ'ΐΐ3. Ηχο ί^ίΐυΐ'

ιιίίιιιι ίρδβ ΓβρυΙβηβ , ΝοΙί αΐΐιιηι »πρβτΰ , δειΐρδίΐ

Αροδίοΐιΐδ, κά ιίι/ΐί,' ". Ιικ τιΊπηι 681, 3η ΐη (ε ϊρβιιτη

5ΐ3ΐιΐ3δ δίενΐΙϊίΕ Ιεβεηι. Λ£<>ι•οΐ3ηΐ6ηιηβ Γιι^>8? Πιο,

χυνηγέτης τ&ν σκύλακα. ΟΓδε κα\ φιλήματι τδν μό-

σχον 6 γεωργδς δεξιώσασΟαι. Κα'ι ούπω τούτο πολύ*

άλλα ταϊς ίδίαις χερσ\ νίπτει τους πι5δας τοΰ δνου 4

οδοιπόρος, κα\ βάλλει τήν χείρα, κα\ ύποκαΟαίρει τήν

κόπρον, καΐ τής εύνής επιμελείται• τδν δέ ομογενή

κα\ όμόφυλον , άτιμότερον κα\ τών άλογων αυτών

ποιησόμεθα; Μή ταύτα, μή, αδελφοί• μή κυρωθήτω

αύτη κατά τών ανθρώπων ή ψήφος. Μνησθήναι προσ

ήκει, τίνες δντες περί τίνων βουλευ<5μεθα • δτι περ\

ανθρώπων, άνθρωποι, ουδέν ιδιάζον παρά τήν κοινήν

φϋσιν έφ' εαυτών ϊ/οντες. Μία πάοΊν έπϊ τί•ι• βίον

ή είσοδος" εΓς 6 τής ζωής άπασι τρόπος, βρώσις και

πδαις- ή τού ζην ενέργεια ομοιότροπος • ή κατασκευή

τών σωμάτων μία, κα\ ή καταστροφή τού βίου άπαν

τδ σϋνθετον εις διάλυσιν έρχεται. Ουδέν τών συνεστώ-

των παγίαν έχει τήν σύστασιν πομφόλυγος δίκην

έπ' ολίγου ημών τώ πνεύματι περιτεΟέντος τού σώ

ματος• είτα άπίσβημεν, ουδέν ίχνος τού πρόσκαιρου

τούτου φυσήματος καταλιπόντες τω βίω. Έν στήλαις

κα\ λίθοις κα\ έπιγραφαϊς τά μνημόσυνα• κα\ ουδέ

ταύτα είσαεΐ διαρκούντα. Ταύτα τοίνυν έπ\ σεαυτοΰ

λογιζόμενος, ΜΙ] ύψη.Ιορρόνει, καθώς φησιν ό Από

στολος, ά.ΙΛι'ι φοβοϋ • άδηλον εί μή σαυτώ νομοθετείς

τήν άπήνειαν. Φεύγεις, είπε μοι, τδν άρ^ωστήσαντα;

Τί έγκαλείν έχων; "Οτι διέφθαρται τδ ύγρδν έν έκείνω,

καί τις σηπεδονώδης χυμδ: έγκατεσπάρη τω αϊματι,

τις μέλαινης χολής τώ ύγρώ παρεγχεθείσης ; Ταύτα

γάρ έστιν ιατρών άκούειν, φυσιολογούντων τά πάθη.

Τί ουν αδικεί ό άνθρωπος, ει ,όευστή ουσία ούσα ή ρ :\ιιι:ι1)0, οοηιιϊιΐ ρΓΒΠίβχεηδ, ία Γηεϊδ?Λη ςηί;ι ίιι ίΙΙιι

φύσις κα\ άστατος, έπ'ι τδ είδος τούτο τής άρίωστίας

παρωλίσθησεν ; 1ύ δέ ούχ οράς κα\ ϊτΛ τών ύγιαινόν-

των σωμάτων, δτι τάλλα τις ευπαθών, φλυκτίδι πολ

λάκις ή άνθρανίω, ή τινι τοιούτω συνηνέχθη πάθει,

έκθερμανθείσης πέρα τού δέοντο; περ'ι τδ μέρος τής

υγρασίας, κα\ διά τούτο φλεγμονήν τε καί έρ:υθος

χαί τίνα πυαλώδί] διαφΟοράν παΟούσης ; Τί ούν ; Μή

πολεμοΰμεν τώ άρ"^ωστήσαντι τής σαρκδ; μέρει ; Τδ

εναντίον μεν ουν, άπαν τΰ ύγιαΐνον τού σιύματο; πρδς

τήν τού νενοσηκότος τρέπομεν Οεραπείαν. Ούκούν ού

τδ πάθος βδελυκτόν. ΤΗ γάρ αν κα\ έφ' ημών αυτών,

τού μέρους πο-νέσαντος, τδ ύγιαΐνον ήλλοτριούτο τής

εοΓΓίιρΙιιβ 681 ΙιυιιιοΓ, βΐ ρυίπιΐιΐδ ςιικΐ3ΐη δΐιεειίδ,

31Γ3 ΙιίΙο ευπι ϊρδο Ιιυιιιοιε εοηΓιΐδβ, δαηςυΐηοιιι ΐη-

ΓεοΐΙ? 1138 εηίιη 030538 χτιβ<ϋ<ϊ, ουιη ύβ ιιιογΙμβ (Ιίί-

δειοιιΐ, βΓΓβΓΓβ δοΐειιΐ. Ουοϋηβπι ϊβίΙϋΓ εδί Ιιοιηΐιιιβ

επηιεη , δι ηβΐΜΠΕ ιιιβΙεΓίβ ηιοΐ^ίΐΐδ ει ΐιιυοηβΐηιΐδ

8(1 ίΐΐιιιΐ 33βΐ'ίΐιιιϋηΊδ βρ.ηιΐδ (1εΠυχϊΐ? Τιι \6γο ηοη

εεπιίδ ίη ΐρδ'ΐδ εΐϊβηι ταΐεηΐϊυιη εοΓροπ&ιΐδ δ»?ρβ

οοηΙίηββΓε, υΐ ηιπ εαΜβι-β δβηιΐδ εβί, ϊιιΠβιηηιβίίοηβ,

»υΐ θ3Γϋυιιου1ο, 3ΐιΐ ε]ϋδΐιιοϋΊ 3ΐί((ΐιο ιιιογΙιο εοΓπρίβ-

ΐυΓ, Ϊη6βη53 δΐΐ|)Γ3 (ΐυβιη υριΐδ δίΐ, οΐιεβ ηιεηιΙΐΓΐιιη

»αΐ ρβΓίειη 3ΐί(|ΐΐ3ΐη ηιαίοτίο ΙιιιιιΓκΙβ εί κίείιτο ίη

(υηιοΓβιη , εί Γυ1)0Γεηι , ει ριιίπιίαη] δΐιιιϊειι» οοη-

" ΜααΙι.ιι, 2-2; Εηε. νι, 40. »ςς. " 53ρ. νιι. 0. " Κοιη. χι, 20.
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νβΓ8α?0ιΐ3ηϋο ί«ίιιιι• δίοαίΤοοΙί δΐιηιιΐδ, οαιηηβ οβί'ηίδ Λ θεραπείας τοϋ κάμνοντος. 'λλλά τις εστίν αιτία , ή

|ι;ιγΙι!ιιι α:[»ι•οΙαη(οιι> 3νοΓ$αιηυΓ, ηη οοηΐΓ» ροΐίιΐδ

ΐ'ΐΊίι|ΐΐ!ΐ<< οοΓροιίβ ρηΐ'!ι'« 891133 οιηηοδ »ι! ΐΐΐϊυδ Ιβ-

1>οπιηΐί3 ουίΜΐϊοηοη• οοηνοιΊίηιιΐδ ? Νο» ί^ίιυι• (Ιο ■

ΙβδΙηϋίΙίδ οδΙ ηιυιΊιυδ : Βΐίοαυίη ίη ιιοΐιίϊ οΐίαιη ίρβίδ

αϊ) 03 ρ.ιι ίι• <ιιι;ιιι.Ι;ι , ηιιχ πιωγ1>ο 3 (Το ι: ι α εδί, ίοικο

ρ3Γΐβ8 3ΐ)ΙΐΟΓΓ0ΓβΙΐΙ. Οιιίΐΐ βΓ^Ο ΠΟδ »1) ίΐΐϊδ (1ίδ]υη-

βίΐ? φΛά Ιαικίοιιι β8ΐ ? ΙΙΙιιιΙ ρι•οΓοοΐο, (|;ιυ(1 ηοη Ιί-

ιΐΜ'ΐιπίδ πιίη38 ίΙΙίιΐδ. (|ΐιί ϋϊοίΐ : ϋίζεεάίΐε α ηιβ ίη

χφιειη οείετηιιηι : ηηαΙεηα$ ειιίιιι κηί εχ Λ.•.•; ηοη [εεί-

ί/ι'ί, ηεε Ηΐί/ιι' [εάίίί$. δι ειιίιιι 1ι;οο ίΐα Ιιηϋβιο 3ΐΊ>ί-

ι ι-.ίΓοιιΐιιι•, ιιυη<]ΐΐ3:ιι ιι.ΚΙιιπ ίη «αιη δβηίοιιιίαιιι ροβ-

βοιιΙ, υΐ 2Β£Γ0ΐαηΙβ8 3 «β τορβΙΙβΓβηΐ , ηεε δΐιιιΐίιιιη,

ςμιοά ίη οα1;<ιηίΐθ5θ8 ίιηροηιΙβΓεΙυι-, νίΐοβ ιιοδίΓΧ

0θηΐ3£ίυιι1 ΟχίδΙίιιΐ3ΓοηΙ. ϋίΐ;ι:ιιοΊΐΓ(•ιιΐ δι ΓκΙοΙοιιι

τών τοιούτων ημάς άφιστώσα; Τ!ς αύτη; Το μή φο-

βεΐσθαι τήν απειλών τοΰ είπόντος , δτι Πορεύεσθε

άχ' εμον εις τύ χνρ ιό αΐώνιον εφ" δσοτ γάρ ούχ

έποιήσατεΜ τούτο»; φησ'ιν, ονδέ 'εμοϊ έποιήσατε.

Ει γάρ ταύτα ούτως Ιχειν φόντο, ούχ αν τοιαύτην

Εσχον περ'ι τών άρρωστούντων γνώμην, ώστε άπ-

ωθεϊσθαι άφ' εαυτών, και μολυσμδν οίεσθαιτοΰ ημε

τέρου βίου, τήν περ\ τους ταλαίπωρου μένους σπου-

δήν. Ούκούνε! πιστδν ηγούμεθα τδν έπαγγειλάμενον,

άντιληπτέον αν είη τών εντολών, ών άνευ ούκ Ιβτι

τών έλπιζομένων άξιωθήναι. Ξένος, χα\ γυμνδς , κα>

τροφής ενδεής, ασθενών κα\ κατάκλειστος, χαΐ πάντα

σοι ου:<5ς έστιν, δσα έν τώ Εύαγγελίω προείρηται•

αλήτης κα\ γυμνός περιέρχεται, γυμνός δε κα\ τών

ειιιιι (|ΐιί ριοιιιίδίΐ, 3ΓΐιίΙΐ'3πιυΓ, ηΐ3ΐΐ(ΐ3ΐϊδ ίΐΐίιΐδ, δίηβ β αναγκαίων έπιδεής, διά τήν επακολουθούσαν τώ πά-

ηιιίυυδ (Ιίκιιϊ ρΓοιιιίδδίδ ο]ιΐδ εδδΐί ηοη ροδδυιηιΐδ,

οΙιίοιηρβΓΟίηιΐδ. Ιΐοβροδ, ηιιυΊΐδ, ίιηϋξβιΐδ οίΐιο, ϊιιΩγ-

111118, ίη οϊγοογθ οίαιίδΐΐδ, βι οηιιιΐα ψιχ οοηιηιβηιο-

πιηΐιΐΓ ίη ΕνβηβοΓιο, ϊη Ιιοο ηιίδΟΓΟ Ιίϋί ρπιροδίο

ιιιηΐ. \Τ3^υδ ΟΟΟίταΙ εΐ ιιιιιΐιΐδ, ίιιΓπηιιΐδ, οί ριορίοι-

ίηορίαιη, (|ϋ3ί ιιιογΙιιιιιι ίρδυιη οοιίϊβςιιίιυΓ, τεπιιη

0$611δ Ι1606883ΓΪ3ΠΙΙΙ1. ^ίιΐί 0ΙΙΙ1Ι1 1160 ιίοιίΐί Ιιμ'ιΟΙ

«ηϋβ αΙαίιΐΓ, ηοο αΐϊυικίβ ΙαΙιοΓβ ροίοδίηυχδΐιιιη Γβ-

οοΓβ, Ιιυϊο ιιΐίΐ|ΐιο ϋβδίιιιΐ οα , ςυ* νΐΐ* υδϋβ ΓβςιΓι-

γϊΙ. ΥίιιοΙυβ 3ΐιΐοηι ρΐ'ορΙΟΓβα βδΐ , (]ΐιοιΓι»ιη ιιιογΜ

νίηοιιΐίδ εοηδΙηο^ΊΐυΓ. 1ΐη<[ΐιβ ηΐ3ΐι<ΐ3ΐοηιιη οιηηίυηι

8ΐιηιηΐ3ηι ί» Ιιοο οχρίβίαιιι ΙηιΙιεδ, οι ίρδίιιη οιηηϊιπιι

Οοιιιίηιιπι ού 03 ςυ3Β Ιιβηί^ηο ίρδϊ ρΓ338ΐίΙβΓίδ, οΙΐδίΓΪ-

0ΐιιιιιεΐ0ΐ)1ί2ηΙιιιΐ),,.ϋιΐΓίυ'ί1υΓ ϊιιΙικέ νίΐ* ρβπιίοίβηι

Ι1ΙΙ0Γ18 '.'Οΐΐί 01)1111 Γ6ΓΙΠΙ1 0111 ΙΐίΐΙΠΙ Πι);ΐιίΐιΙ11Ι1 31111011111

η;ι!)θΐ•ε ηοη νι>1ΐ, Ϊ8 8ΐ1>ί ίρδο £Γ3νίβ οβί ϊιιίΐΗίουβ.

').:ιΊΐι:ιι1ιιιυιΐ!ΐ.!ΐ ααίειη ιηαιιιίαΐί οϋίΟΓναηΐία εοηοί-

Ιί;ιΙιΐΓ, δϊο 3υ3ΐίοιΐ3ΐιΐΓ οπκΐβϋΐαΐβ. ΤοΙΙίΐέ (ϊηηαϊΐ)

)ΐι<)νιη ηιεκιη %ηρετ ι•υ» τ3. Μ;ιιιϋ;ιΙοππιι ϋ1)50ΐν:πιπ ,.ιιι

ίπι;ιιιιι βρροΐΐαΐ; ]υΙ)οη(ί ρ3Γ03ΐιιυδ. Ε(1ίοΪ3ΐιιυΓ ]ιι•

ιηοιιίπιιι ϋητίεΐί, ίικίυοηίοδ νίηευΐβ οίοήΐαΐϊδ. Ί';ΐ!ο

]ιΐξιηιι ηο ΟοΙίΌοΙβιιιυδ, ηο οχουΐίαιιιιΐδ, 3ΐι:ινεο$1,

θει πενίαν. Ό γάρ μήτε τι τών οίκοθεν ίχων, μήτε

μισΟωτδς γενέσθαι δυνάμενος, έξ ανάγκης πάντιος

άπορος τών πρδς τήν ζωήν επιτηδείων εστίν δεσμώ

της τε ύπδ της αρρώστιας πεπεδημένος. Οΰκοΰν

δλον τδ πλήρωμα τών εντολών έν τούτοις Εχεις πλη -

ρούμενον, κα\ αύτδν τδν τών δλων Κύριον ύπύχρίών σοι

διά τής εις τούτον φιλανθρωπία; γινόμενον. Τ£ ούν

φιλονεικεϊς κατά της ιδίας ζωής; Τδγάρ σύνοικον έαυτω

τδν θεδν τών δλων μή έθελήσαι Ιχειν, οϋδεν άλλο εστίν ,

ή καΟ' εαυτού τίνα ίσχυρδν γενέσθαι. Ώς γάρ διά της

εντολής είσοικίζεται , ούτω διά της άπηνεϊα: απο

χωρίζεται. "Αρατε, φησ\, τον ζνγύν μου ερ' υμάς•

ζυ δν δέ λέγει, τήν τών εντολών έργασίαν. Ύπακού-

, σωμεν. τώ κελεύοντι, γενώμεθα τοΰ Χριστού ύποζύ-

' γιον. ταϊς ζεύγλαις της αγάπης εαυτούς ενδήσαντες.

Μή άποσεισώμεΟα τδν τοιούτον ζυγδν χρηστίς έστιν,

έλαφρίς έστιν ού τρίβει τδν αυχένα τοΰ ύπελΟίντο:,

άλλάλεαίνει. ΣαεΙρο>μεν έπ' εύΛογίαις, φησ\ν 4Πι•. ■

).ο; , ίνα καΐ έχ' εύΛογίαις Ονρίσωμεν. Πολύχοος

στάχυς έκ της τοιαύτης άναβλαστήσει σποράς. 1!αΟϋ

τών εντολών τού Κυρίου τδ λήϊον υψηλά τά τής ευ

λογίας γεννήματα.

Ιονο 081. διιυοιιιιΐίδ (ονίοοιιι ηοη 3110Γ>(, δοιΐ ιίοιιιυΐοοί. ίΐί//ιΐ7ΐί»ιιυί ίη Ιβηεά\<ιί>.η\1ηι$, ηΐφΐίΐ ΛροδΙοΙα»,

«ί βίίηιιι ί)ΐ Ι>ΰηειΙϊαϊοηίίια$ ηιεΙαηιιι& ". ΜυΙΐίρΙοχ δρϊο3 οχ 1:ι1ί δβηιοηΐε ριι1!ιι1:ι!ιί(. Ληιρΐ3 οβί Γ>ο:ιιίιιί

ηΐ3)κΐ3ΐοπιηι δο^εδ, 8αΙ)1ίιηε8 ΙιοηβιΙίοΙΐοηίδ δΐίτροβ.

Υίδ ίιιΐοΐϋ^ειε, ίη ψκιιιΐηηι 3ΐ1ί1ιΐ(1ίηειιι οχιοΐΐιιΐυτ

Ιιαί'υιη βΓίΓριαπι ίηοιοηιοιι[ιιιιι? ΙρδΟδ οοοίί νβΓίίοβδ

βΙΙίιΐβΐιηΐ. Οαίϋιιιιίο' βιιίηι ϊη Ιιοδ εοιιΐυΙοΓίδ, ίη οοεϋ

1(ΐ683ΐΐΓί8 οοηιΐίΐιιιη ίηνεηϊεδ. Νε «ΙίΠιιΙιΐδ ί)8 (μι*

(1)0(3 δπηΐ, ηενβ ΙιοΓυπι ιιιηίοίιί.ιιιι οιηίοηιηβηάαιη

ΠοΟλει μαΟεϊν εις δσον άνατείνεται ϋψος τών γεν

νημάτων ή αύξησις ; Λυτών τών ουρανίων υψωμάτων

εφάπτεται. "Οσα γάρ άν τούτοις ποίησες, τοις οϋρα-

νίοις Οησαυροϊς καρποφορείς. Μή άπελπίσης τών λεγο

μένων μή εύκαταφρόνητον λογίσί) τών τοιούτων τί•ν

ρυΐβδ. Μαιιιΐδ α,ιιΊιΙι'.ϊΐι ϊρδοπιιιι δΐιηΐ ηιιιΐίΐαΐ*, 30^ ' φιλίαν. Ή χε'ιρ ήκροτηρίασται, άλλ' ού προς

;κΙ ΓοιόικΙιιιιι αιιχίίπιιιι ιιοη ίηιΙ)βεί11χ. Ι'οιίο» ίηηΐίΐοδ

εΠΌοΐί δΐιηΐ, 8ο;Ι οιιποιό 3(1 Οβιιιη ηοη ρΓοΙιίυοη(υΓ.

Εΐίΐιιίΐ Ιιιχ οουΐοηιηι, δειΐ ηηίιηο οοιηοιιΐ ίΐΐα Ιιοηβ

()1Ι5Β ΟΟιίΙιιΠΙΙΙΙ 30108 ϊΐΐΙϋΟΓί ηοη ρθΐ£8ΐ. 0ΐ)3Π)θ1)Γ0Π1

οοΓροι-ίδ αΌΓοΓηιίΐ3ΐοηι ηο (Ιββρίοίβδ. ΡαΓυη)ρβΓ οχ-

βρβεΐα, ει ςηοώ δΐιροιοί οιιιηίδ ηι'ίΓηοιΙί ΓιιΙοιη, ίη-

ΙιιοΙιοΓίδ. Νοη ειιίιη α,ιΐΛΌΐιιΐφίο ηιαίΟΓίχ ίΐίΐχίο ουη-

Ιίιιςαηΐ, οηιΐοηι ϊη ροΐ'ροΐυυιη ιηαηεηΐ ; 80(1 ηυαικίο

»ηίΐ)13 1ΐ1ΐ]ΐ)δ 03(1ΐΙ('ί 101Τθηϊ(]Ιΐεθ31ΌΟΓίδ 116X11 8θ1θΐ3

«51, ΐιΐίΐο ρΐ'ορπ3 δρίοηάοΐ ριιΙοΙίΓίΐυιΙίηε. Ηηο αιι-

μαχίαν. Ό πους ήχρείωται, άλλα πρδς τδν Θεδν ού

κωλύεται τρέχειν. Ό όφθαλμδς έξερ(1ύη, άλλα βλέπει

διά της ψυχής τά αγαθά τά αθέατα. Μή τοίνυν τήν

άμορφίαν κατανοεί τοϋ σώματος. Μικρδν άνάμεινον,

κα\ δψει τδ παντδς θαύματος άπιστότερον. Ού γάρ όσα

περ'ιτήν ,οευστήν φύσιν συμβέβηκε, ταύτα και είσαε';

παραμένει. Άλλ' δταν έλευθερωθή της πρδς τό φΟαρ-

τίν τε και γήϊνον συμπλοκής ή ψυχή, τότε τώ ίδίω

κάλλει ένωραίζεται. Τεκμήριον δέ, ούκ έδοελύςατο

τοϋ πτωχοϋ τήν χείρα μετά τδν βίον τούτον ί τρυφη-

'« Γτον. χιχ, 17. " ΜηΙΐΙι. χι, 29. " II Οογ. ιχ, 6.
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τής εκείνος πλούσιο•;• άΆλ' ήξίου γενέσθαι αΰτώ τον Α Ιεηι νοί ϊηιΐο εοη]ϊε1ΐο, αυοιΐ ροδί 1ι;ιηε νίΐαηι ηοη

οεβρεχίΐ ρηυρεηβ ιιιαιν.ιιη νο1ιιρΐ»πιΐδ ϊΐΐβ ϋίνεδ.ποτέ διεφθορότα τοΰ πτωχού δάχτυλον, τής τοϋ ύδατος

σταγόνος διάχονον έπιθυμών αύτη τη γλώσσβ τήν

περ'ι τδν δάχτυλον ίκμάδα τοϋ πτωχού περιλάψαι"

ούχ άν τούτο έπιΟυμήσας , ει τήν έκ τοϋ σώματος

άηδίαν τω χαρακτήρι της ψυχή; ένεώρα. "Οσα εϊκδς

ην μάτην παλινωδείν έν τη μεταβολή1 τοϋ βίου τον

πλούσιον πόσα μακαρίζειν της έν τή ζωή ταύτη δυσ-

κληρίας τον πένητα • πόσα καταμέμφεσΟαι την εαυ

τού λήξιν, ώς έπ'ι χακώ της ψυχής άποκληρωΟεΐσαν

τω πλούτω ■ εί δέ δή κα\ άναβιώναι πάλιν έξήν, εν

τίσ:ν άν έδέξατο πάλιν γενέσθαι ; ΤΑρ' εν τοις κατά

τον β ίον τούτον εϋδαιμονοϋσιν, ή δυσκληροϋσιν ; Άλλ'

ουκ άδηλον δτι προετίμησε των δυσημερούντων τ!ιν

κλήρον. 'Αξιοϊ γάρ γενέσθαι μηνυτήν τοις άδελφοϊς

ςιιϊιι εΐΐιιιιι ορΙ;ινιΙ, αϊ, ηιιϊ οΐίιιι εοπιιρίιΐδ ει•3ΐ,

ραΐΐρθΓΪ3 (Ιί^ΊΐΠδ, 8ί!ιί ίιΐρΐΙΟ £11113111 ΙΙΙΠίίβίΓϋΙ'εΙ,

ευρ'ιοιίδ ϊρ53 Ιίιιςιι» ΒΐΐΠαηιβιη ΐρ^ίΐΊ. Ίϊ^ΐΐαιη ε'ΐΓ-

ειιηι1αιη1)6ΐΌ7*, ίιΐ ηειιΐίυ,ιιηιιι άεδίιΙιΊαΙιιΐΊΐδ, 5Ϊ εχ

ΓΟΓροΓΟ ρι•ονεηϊεηΐβιη Ιήδίειιι ίΙΙηηι Ιυΐ'ρίΐιιϋίηεηι

ίιι ιιιιμιι.ι: ο,ιιοιμιε Γοππα εοιΐ5ρεχί*5εΙ. Ουηιιι ιηιιΐΐ»

ίιι εα \Ί\χ εοηιιηιιΐηΐίοηβ Υβπδίπιίΐε οκΐ ϋίνίιειιι γο•

031)13886 ϊ Οιΐίΐη ηιυΐΐϊδ ηοιιιίιιίΐιιΐδ ΙιεαΙιιηι εχϊδίί-

1)13586 ραιιρβνοηι ΪΠ ιι ίιι ρΓορΙοΐ' αηριΐδΐίακ, ηιι'ιΐηι.

ορρΓε$8ΐΐ8 ΓιιεΓηΙ ίη Ι.;ιγ ν'ιΙ:ι ? Πιιιιΐ ιιιοιϋ§ Γοηιιιιηιη

Β113Π1, ου! ίιι ρεηιΐείεηι ηιιίηιχ άΊνϊΐϊχ <1ηΐ;ι: Γιιε-

ταηΐ, ίηειικηβδε ? Οιιοιΐ δϊ ΓβνϊνίδεεΓβ ΙίειιίδδεΙ,

ιμιίιΐηηιιι άαία ορΓιοηβ Γιιίδδε εΓβίΙϊΐΐβ ε1εεΙιιπιιιι? Ιιι

έχ των νεκρών τινά- ώς άν μή κάκεϊνοι τή ύπερη- Β ροπιιηιιε είδε ιιυηιεΓΟ, φΐϊ ίιι Ιιηε νίΙ;ι υεαίϊ εεη-

φανία τοϋ πλούτου βλαβέντες, έν τη τρυφη της σαρ

κός επί το αύτδ χάσμα τοϋ άίου κατενεχΟώσι, διά τοϋ

λείου της ηδονής όλισΟησαντες. Τ£ ουν ού σωφρονι-

ζόμεΟα τοϊςτοιούτοις τών διηγημάτων ; Τί ούκ έμπο-

ρευόμεΟα τήν καλήν έμπορίαν, ήν συμβουλεύει ό θείος

Απόστολος; Τύ ύ/ιώ>* περίσσευμα, φησίν, είς τύ

έχείνων υστέρημα • ώς αν τύ περισσύγ τϊ\ς έχεί-

νω»• άνέσεως, ίν τφ μετίι ταύτα βίφ χαΐ ϋμΤν

προς σωτηρίαν άρκέσειεν. Ε! τοίνυν βουλόμεΟα λα

βείν τι χρηστον, προλαβόντες παράσχωμεν εί άν-

εΟήναι μετά ταύτα, νϋν άναπαύσωμίν εί δεχθήναι

παρ' αυτών εί; τάς αιωνίους σκηνάς, νϋν αϋτοΰ^ έν

ταΐς ήμετέραις καταδεξώμεθα• εί θεραπευθήναι τών

ΒΟΙΙΙΙΓ, 311 ΪΠ βΟΓϋΠΙ ρΟΐίΐΙΒ, ηΐΐϊ Ι11180ΓΪ ΪΙΙΐΙίΐ31ΐΙ(1Γ?

Νοη εδί (Ιιιΐιίυιιι, ηιιϊιι ίηΓεΙϊεϊιιηι εοηιΙίιίοηΐΜΐι Γιιβ-

ζίΐ αεοερίαπίδ; οταΐ επίπι, ιι( αΛ Γγ31γ68 ηιιηΐίυδ ει

ιιιοΓίυίδ ιιιϊΐΐιιΐιιι• :ι!ίιριί*. ηε ίρδΐ (|πο((ΐιο ι1ίνίΙί:ιπιηι

δρΙϋΐιιΙοΓΟ εΐαΐΐ αε Ιυηιίιΐί, εί ρΓορΙβΓ ΙιιΙιγιοιιιιι νο-

1υρΊ3ΐίδ ρΓοΙηρδί, ίιι ειιηιάειη ΐιιΓειηί ηϊβΐυηι 3(ΐ|ΐιβ

νοΓη^Ίιιβιη αείπιιΙβηΐιΐΓ. Ουτ ί^ϊΐιπ• ομίδηιοΊί εχεηι-

ρΐίδ ηιΐιιιοηίΐΐ ιιοικίιιιη Γοβϊρϊδοϊιηιΐδ ? ϋιπ' ρΓ36(Ί»Γϋΐη

ϋΐυϋ ηοξοίίβΓιοηίδ §εηιΐδ, ιιΐ εοιίδΐιϋΐ Αρη8ΐο1ιΐ8, ηοη

εχ8Γεεηιιΐδ? ΥαΙτα, ϊη^αΐΐ", εορΐα βοηιιη ϊηορϊαηι

ίΐΐίΐβιιίβί, Μί βοτηιη ορε» ίιι εα φιω ρο&ι Βίοηίιιτα βδί

υϊία, νιιΐήχ αά $α!ιι!εηι ορϊιηίβηΐκ•. 8ί ςιΓκΙ ί^Ίΐιΐ'

Ιιειιϊ^ιΓιίαΐίδ ρεπ-Ίρειε νοίυιιπίδ, Ιιειιε ηιβΓβηάο ηη-

άμαρτιών τά τραύματα, τούτο χα'ι αΰτο\ τοις σιόμασι ^ ΙενβΓίβηΐϋδ ; δϊ ρο8ΐΙι«;ε ΓεΙΊεί, 60δ ίη ρπεδειιΐίβ Γε

τών χεχαχωμένων ποιήσωμεν. Μαχάριοι γάρ οΐ έ.1ει\- ει-εοηιπδ; δϊ ηΐ) ϋϋβ ϊη «Ίεπι» Γβοϊρϊ Ι3ΐιεπΐ3ειιΐ3".

μονές, δτι αντοί έΛεηΟήσονται. ηιιηε 808 Ίιι ηοδίπι Γεείρίϊηιιΐδ ; δϊ ρρεεβΙΟΓϋπι ηο-

κίΓοηιηι νιιΙηεΓ» ειΐΓ.ΐΓΐ , ίΙΙοπιηί εοΓρΟΓηηι ρΐη^ϊδ ίϋοιιι ρπεδίοιηηδ. Βεαύ εη'ιηι ηάκήοοτάβ», (/ΗΟίΐίαιιι

ίρϊί πιηετκοτϋαηι ίοηδΡί7ιίε'ί'ΙίΙ"Τβ•

'Λλλ' ίσως έρεΐ τις, άγαΟήν μεν είς ύστερον είναι

τήν έντολήν ■ νυν\ δέ μετάδοσίν τίνα κα\ κοινωνίαν

τοϋ πάθους διευλαβεϊται ■ και διά τδ μή παΟείντι τών

άδουλήτων, φεύγειν οί'εται χρήναι τον προσεγγισμ'^ν

τών τοιούτων. Λόγοι ταύτα, καΐ προτάσεις, και πλά

σματα, κα\ τής περ\ τάς έντολάς τοϋ θεού ραθυμίας

εύπρδσωπά τίνα προκαλύμματα. Τδ δ' αληθές, ούχ

ούτως έχει. Ούδε\ς γάρ ύπεστι φόβος τή της εντολής

εργασία. Μηδε\ς κακώ τδ κακδν Οεραπευέτω. Πόσους

γάρ Ιστιν ίδεϊν έκ νεότητος και μέχρι γήρως ταϊς Οε-

ραπείαις τούτων άποσχολάζοντας , καΙ ουδέν τι τής

ΑΙ αΐίφΐ'ΐδ Γοιίαδδε ιΐϊεεί, «ΙΐΙε ςιιίάειιι ίιι ροδ'ο-

πιχιι εδδε ιιι:ιηιΙηΙαιιι : βειΐ Ιιοε Ιεηιροπ; δίΐιί ηιΙΙιί-

ΙιοηιΙπιιι εδβο εβυΐίοιιεηι, ηε ε]ϋίάειη ιηοιίιί οοηία-

8Ϊοηε εοηΐηηιΐηεΙιΐΓ. Αίπιιε ϊΐ» ηε ΙεηιεπΙαίίδ ροειίϊδ

Αα, εί βΙ'κιιι'ιιΙ εοιιιηι, ςιικ ηοΐΐεΐ, ρετρβί'ιβίιιι-, μΙιι

εοηιηι εοιι^Γβδδηπι 3ε εοιίδυείιιάίηεηι νίΐαηιίαιτι ριι-

ΐηΐ. Νιι^Λ 3ΐιηΙ 1ι;ε, εί εχευδαΐίοηβδ ίίεΐαϊ ηε εοιιι-

ηιβηΐΊΓι* , αυΐΐιιΐδ νείιιΐ'ι ηιιΊΙιυδααηι ϊηΐε^υιιιεηΐίε

ίηβΓίϊα ;ιι1 εοηΓιε'ιεηιΙη ηι»ηιΙαΐ3 Οβί ρτοΐο^ΐΐαΓ. Νοιι

ΗΐιΙΐ'ΐη ίΐ3 δε Γ6δ ΙιαΙιεΙ. ΝιιΙΙιΐϋ οηίηι Ίιι εχδειμιεικίο

ηιαιιϋηΐο ΙϊηιοΓ ίηβϊΐ. Νβιηο ιη;ιΙο ιιιβίιιιη εαΓβΙ. ί>ιιυΐ

χατά φύσιν ευεξίας τοϋ σώματος διά τής τοιαύτης ο εη'ιιιι ηοηιίηβδ Γιεεί νϊιΙεΓε, ςαΐ ]:•ιιι ίηιΐε 3 ριιοι-ϋΊί

:ΐιΙ Ίρδαηι ιΐδηηε δειιεείιιίεηι δΐιηηι ϊιι ε]υδΐιιοι1ί εα-

Γ3ΐίοιιβ οροιαιιι εο11οε»ΓυηΙ, ηειμιε Ιηηιοη οΙ) ί(1 δΐιι-

αϊπηι 1)οη3 ίρβΟΓυηι Ιιβίιίιυιΐο εοι•ροι•ιιιιι ηκίπιαϋδ

εδί ιιΐΐο ηιοϋο ΓηεΙ» αείειίοΓ ! Νεΐ|υβ νεΓΟ υϊία ργο-

1)3ΐ)ΊΙΊ ΓηΙϊοιιβ.ΐιΙ ΙίβΓί ροΐεδί. Οικίεπιπι ςιιοιιίβιη

3ΐίΐ]ΐΐ3η(1ο δΟΒνϊπηΙ <4υ*ι1αιη ηιοΓΟΟΓυηι ΒβηβΓ», ιιι

ρεδίίΐεηΐίίβ, εί αΓια ε]υ8ΐιιοι1Ί, ςηαϊ εχ εαυδίδ ενίει•-

ηϊδ ρβιιαεηΐ, ΐ]ΐια! νίϋεϋεεί 36Γβ βο,ιιηνε εοιτυρί.ι

βεηεΓαηΙιιι• ; Ιικε βιιίεπι Ι3ηηιι:ιηι αϊ) ί11ΐ8, ηιιί ρΓίιιβ

εοΓΓερΙϊ βαιιΐ, 608 (|ϋϊ ΒρρΓορΐηςηβιιΙ, ίιινβϋ.ιιιΐ 31-

ς\ιε εοΐηηαϊηβηΐ, πιυΐιί» βϋβρεεί» δυιιΐ : ου.ιικιιιβιιι

σπουδής άμαυρώσαντας ; Ουδέ γάρ εικός έστι γενέ

σθαι ταύτα. 'Λλλ' επειδή τίνα τών νοσημάτων, οίον

α! λοιμώδεις έπιφορα\, κα\ δσα τοιαύτα τής ϊξωΟεν

αιτίας ήρτημένα, δταν έκ διαφθοράς άερος ή ύδατος

γίνηται, ύποπτα τοις πολλοίς έστιν, ώς έκτων τζρο-

εαλωκότων χα'ι πρδς τους προσεγγίζοντας διαβαίνοντα,

οϋοέ έχει τοϋ πάθους, ώς οιμαι , τώ ύγιαίνοντι τήν

ά.Ι,ίοιστίαν εκ διαδόσεως έμποιούντος• άλλα τής κοι

νής έπιφορας τήν ομοιότητα τού άρίωστήματος έπ-

αγούσης, Εσχεν αίτίαν ή νόσος έκτων προεαλωκότων

και είς τους λοιποϋς διαδαίνουσα. Ενταύθα δέ ένδο-

'» Ι.υε. χνι, 1!) δο,η,. Τ0 II Οογ. νιιι, 14. " Ι-ιιε. χνι, 9. 7β Μ:ιΐΐ1ι. ν.
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ηιεο ηυίιΐβιη ]υ(1ίεϊθ ηβηιιβ ηίΤοοΙίυ ί!1;ι εχ βιιεεεδ- Λ Οεν συνισταμένης τής τού τοιούτου πάθους χατα-

βίοιίι: 83ηϊδ ιιιοϊΙιιιι» (ΠδρεΗ'ιΙιιι•, δει] εοηιπιιιιΓίδ

ρεδίίΙειιΙΪ!» βχνίΐί» ιηοιΊιί δίιηίΙίΙηιΓιηοιιι 3θεΐ'8ηΙε

ΐϊίΟΠΗίβ ϊικίιί £βηβΓ3ΐ(ΐδ εβί, ιΊ αϊ) ΊΙΙίβ ςυί ρπιιιί

εοιτερίϊ βυηΐ «ιΙ Γείίψιοδ βοι-ρδ'α. Αι Ιιίε αϋοη'ιηηι

πίΓβοΐϊοηϊδ νίβ ΊηΙιΐί εοηίπιΐιίΐιιι- ι-ι εοηδΐδίΐι, ει εχ

Ι;ι|ιί1ί(•<ιι•ιιιιι Ιιιιιιιοηιηι ρεπιιϊδίίοηε (μιοιίαιηηιοιίο

ββιιςιιίδ (ΟΠ'ΐιιιιρίΐιΐΓ, ιιι βε§ΐΌΐ3ΐιΙβ δοΐιιηι ΙιιοιιΊ εΐ

οϊΓΟυιιιβεηϋίΐυΐ' αΙΤοοίίο. Ηοε βυίειιι βίο ΙΐΛΐιβΓβ, ϋ-

1<ΐ(1 ίικϋοίιπιι δ'ιΐ. Οιιϊ ηιοιΊιο 1;ιΙιογ;ιιιΙ, ηϋψιϊιΐηε

ιηείίοπδ ΙιΐιΙιΊΐιΐιΙίιι'ΐΝ ικ'φΐ'ιππιΐ εχ εοηδυείυάίηε εΐ

ΓαηιίΙίΛΐίίαΙβ εοηιιη, φΐϊ εοιηηιοάα ΓεπιηΐιΐΓ ναΙεία-

(Ιϊηε, φΐΒΐιινίβ ΟϋΓΟίΙιΐΓ :»1) είδ (ΗΓΐ£εηΐί$δίιηε? ΝΊΙιϋ

οιηηΐηο. 8ίο ί^.ίΐιιΐ' ε εοηίπιπο Ιίβπ ρ:π' εδί, ιιι

η'ιΜΙ εχ ;Γμΐ'οΐ:ιιιΐϊ1ιιι« ;κ1 Γεοίε νϋΐεηΐβδ ίηεηηιηιουΊ

σκευής, καί τίνα τοϋ αίματος έκ της παρεγχύσεως

των φθοροποιών χυμών διαφθοράν υπομένοντος , έν

τώ κάμνοντι τδ πάθος περιορίζεται • κα\ δτι ταΰτα

οϋτως ϊχει, πάρεστι κα\ άπδ τούτου μαθεΐν. Μή τις

άπδ τών εΰεκτούντων τοις άδίωστοΰσι κοινωνία της

κρείττονος 'έξεως γίνεται, κάν σφόδρα λιπαρώς τη

θεραπεία προσμένωσιν ; Ούκ ?στι ταΰτα. Οϋτως ουν

είκδς καί τδ έμπαλιν, μηδέ άπδ τών άσθενούντων

πρδς τους εύεκτοΰντας μεταβαίνειν τδ πάθος. Ει

τοίνυν τδ μέν κέρδος της εντολής τοσούτον, ώστε

βασιλείαν ουρανών δι' αυτής έτοιμάζεσθαι , ζημία δ£

πρόσεστιν αύτοΐς ουδεμία τώ σώματι τοΰ θεραπεύον-

τος • τί τδ κωλύον έστ\ λοιπδν, ένεργδν είναι την έν-

τολήν τής αγάπης ;

ροΓνεηϊβΙ. Ο,ιιαΓε, ('ΐιιπ ΐ;ιιιΐ;ι ιιι.'οκί.ιιί υΐίΐίΐβδ δίΐ, ιιι ίικίβ ιο§ηιιηι εοβίοτυιη οοηιρηπΗίιι• ; ίη εο βιιίεηι

εχειοεικίο ηιιΐΐυιη ρεπευΐυιη, ιιι εοτραβ (ΙεΙίΊΐηβηΙί φπίΐφίαιιι βεο'ιρίΛΙ, ςυί(1 ϊπιρεϋίπιεηΐο εβί, φιοηιί-

ηυβ ϊρδ(ΐιη εΙ>;ΐπΐ3ΐ'ΐ8 ιηαηιίαΐυπι εχοοΐ3ΐυΓ?

1)ίΙΪ1εί1ε, εΐ ηΐ3§ιιϊ ΙΜιοτίδ εδί, ΐη(]υίε8, υΐ Ιιοιηϊ- Β 'Αλλ' έπίπονον λέγεις εΐναι τδ βιάσασθαι φυσικώς

Ι1ΓΒ 3(1 1)%ε, 8 (| 11 1 1)11 δ Ι13ΐ11Γ3ΐϊΙϋΓ 61 Ίΐ16ΐίΐ10ΐϊϋΙ1β

φΐ,Ηΐ:ιιη αηϊηιί :\1>1ιοπεηΙ, 3ηιρΙε< •Ιοιιι1:ι ροιΙπιΙι:ιιι-

ΐιιι•. Βεΐΐε, πηϊοηει» ίιΐηιίΐΐο, εΙ Ιιιυοήοδίιιη εδδβ

εοηίΚεοΓ. Υοπιιη φπιίικπη εοηιπι ςα% εχ νίνΐιιΐε

ριτΙίΐΊΐιυΐΊΓ, 3 1;ι1ιογι' ναειιυιη 08ΐεη(1εδ? 5ιιι1οπ?δ

εΐ ΙαΙιοπίί ηιυΐΐοδ γι1 πι ιιι εοΒίεβΙϊυπι Βρει Ιεχ (Ιίνίιιη

ρΓθρο$ΐΗΐ , ηπίικιηΐιμιο :ι<1 νίΐηιιι άυεεηίειη νίαιη

ΙιοηΓιιιίΙιιΐϊ (ΙειηοηΒίΓβνΊΐ, εηηΐφίο ΙβϋΟΓΪΟδίδδίηιίδ 3ε

ϋίΠΐοίΠίιιιίδ φΐίΐιυδφΐβ (Ιοευιιιεηΐίδ ρεΓ3ΐι^υ8ΐε Γβ-

ΓβΓείειίδ ιιικίίφΐε οοίΐιχίανίΐ. Αηςα$ία εηϊιη α( ροτία,

βί ατεΐα, ίηψΜΐ , β$ί νια φια• άυ,άΐ αά ΒΪίαη»". Οιιίϋ

εΓ^ο? ΙΗαηιηε δυιηπιί 1>οηϊ βρεπι ίϋεΪΓΓΟ εοηΐεηιηε-

1Μ118, «ιιιοιΐ 3ιΙ ίΐΐϋΐΐ ί£ΐι:ιν'ΐ5 ει ίηεπίΐιυϋ 3δρΪΓ3Γε ηοη

1ίεεΙ? ΙηΐϋΠΌχεηιιιε βϋοίεβεεηΐεδ, υίππιι Ιβϋοηοδίυδ

τά τοιαύτα μυσαττομένην τών πολλών τήν Ιξιν; Κα

λώς• συντίθεμαι τψ λόγω, ότι έπίπονον. Τί δέ 5λλο

τών κατ' άρετήν τελουμένοιν δπονον δείξεις ; πολλούς

Ιδρώτας και πόνους τών ουρανίων ελπίδων προσέταξϊ

νόμος, καί δυσπόρευτον τήν έπ\ τήν ζωήν όδδν τοις

άνθρώποις υπέδειξε, τοις έπιπόνοις κα\ τραχυτέροις

τών επιτηδευμάτων άπανταχόθεν άποστενώσας. Στετιχ

γάρ καί τεθ,Ιψμέτη, φησ\ν, ή όδύς ή άαάγονσα εϊς

τϊ\γ ζωήν. Τί ο•3ν; Δια τούτο τής ελπίδος εκείνης

τών αγαθών άμελήσωμεν, δτι μή μετά όαστώνης

Ιξεστι κτήσασθαι ; Έρωτήσωμεν τήν νεότητα, εί μή

επίπονος ή σωφροσύνη δοκεϊ, ή τδ άναίδην ταϊς έπι-

θυμίαις κεχρήσθαι, τής εγκρατούς διαγωγής μή πολύ

ποθεινότερον. ΤΑρ' ουν διά τούτο τδ μεν ήδύ τε χαΧ

δίΐ, δοΐΐΓΐβ, εβδίε ει εοιιΓιηεηΐεΓ νίνεΓε, 3η τε- εΰπετες άνθεξόμεθα, πρδς δε τδ τραχύ τής αρετής

άποκνήσομεν; Ού ταύταδοκεΐτώτής ζωής νομοθέτη,

τώ τήν πλατεϊαν κα\ κατωφερή κα\ εύρύχωρον όδδν

κατά τδν βίον κωλύσαντι. ΕΙσέΛθετε γάρ, φησ'ι, 6ιά

της στενής καϊ τεθΛιμμένης. Ούκούν καί ενταύθα

Εν τών διά πόνου κατορθουμένων κα\ τούτο νομίσω-

μεν, τδ άγαγεΐν είς συνήθειαν άποξενουμένην τνΰ

βίου τήν έντολήν, κα\ τήν φυσικήν τών ύγιαινόντων

άποστροφήν τή επιμονή τού πράγματος θεραπεύσω-

μεν. Δεινή γάρ έστιν ή συνήθεια κα\ τοις δυσκολω-

τέροις είναι δοκούσιν ήδονήν τίνα διά τή; επιμονής

ένεργάσασθαι. Μή τοίνυν λεγέτω τις, ώς έπίπονον,

άλλ' δτι επωφελές τοις μετιοϋσι τδ κατορθούμενον.

Κα\ επειδή μέγα τδ κέρδος, ύπεροπτέον τού πόνου,

διά τδ χίρζος. Ήδύ δέ τώ χρόνω τδ τέως έπϊ-

πονον διά τής συνήθειας γενήσεται. Εί δέ δει κα\

τούτο προσΟεϊναι τοις είρημένοις, δτι κα\ παρ" αύτδν

τούτον τδν βίον επωφελής έστι τοις ύγιαίνουσιν ή

πρδς άτυχούντας συμπάθεια ■ καλδς γάρ έστι τοΐς

νουν έχουσιν έρανος έλέου , έν ταϊς έτερων δυσπρα-

γίαι; προαποκείμενο,-. Επειδή γάρ μιδ φύιει διοι

κείται πάν τδ άνθρώπινον, καί ουδέν έχει οϋδε\ς τής

διηνεκούς εύπραγίας βέβαιον τι παρ' έαυτφ τδ έ^έ-

χυρον διά παντός προσήκει μεμνησθαι τοΰ εύαγγί-

ΙΐΧ3Γε Ιιαίιεηβδ οιιρίιΐίΐαΐί, ει δοΐυΐε 3ε ΙίΙκτε εοη-

(μιίδίΐίδ ιιιι;Γιι|ΐιε νο1ιιρΐ.ιΐίΙ)ΐι$ Γπιί ; εί Ιιοοο 3η ϋΐα

νίνεικίί ΓαΙίο δυβνϊοΓ, ει ιικι^ίχ ορΐ3Π(ΐ3 νκίΜΐιιι•.

0<>ϊΐ1 ίρδί 8ΪηΙ Γι'>|Ιι«Ι1!>111Ί ΠιΊΙΐΊΐΐί ιΙΐΐΙιίΐΙΙΙΙ 0551 . Νθ8

εΐ'£ο ριοριει-ε» ίιΐ , ηυοιΐ ]ιιαιιιι1ιιηι εί Γβεϊΐε ε$1

εοιηρΙεηειιιυΓ ; νΪΓΐυΙε ;ιιιΐι•ηι, ηυοιΐ (ΙίΙΏείΙίδ Ι.ίΙιο-

γϊ083(]ιιο δϊι , |κί' Ί^ιι,ινίηιη (Ιείϊείειιιιΐδ ? Λΐιμιί 1111

ππΊ νίι,τ !ΐ'-('δ ΙιιΙίΙ, 1813 ηοη ριοΐκιιιΐιιΐ'. ΡίοίικΙε

δρ^ιίοδ» ΠΙ» (ΙυοΓδίιηι ηϋ ρεΓηΐείεηι Ιεηύεηΐε ηοΐιϊδ

ϊηΙεΓ(1ίεΐ3 νί3. Ιηΐταίε, ίηΐ|υϊΙ, ρβτ α/ιφιαίαιη βί ατ-

είαιη ροηαηι. ΙΊπιιιι ί^ΊΐιΐΓ εχ ίΐΐϊδ ϊηβΐϊΐυΐίβ, ςυχ

Γεείε ρβΓ ΙιΊιοι ιμιι εχειτειιΐυι•, ει Ιιοε εχίδΐίηιεηιυδ,

υΐ πφεΐυηι ε νίι* βΐιμιε εχοΐεΐυιη ηιηιιιΐιιΐιιιιι ίη

οοιιμκίιιιΙπκίιι ϊηϋιιεαπιιΐδ, ει ηαΐυπιίεηι οΟεηδίο-

ιιι'ΐιι, ;ιΐ,|πι• Γα$1ίι1ίιιιη αηίιιιί, ιμιο αϊ) ϊΗο ηΐιΐιοπο-

ηιυδ, εχεΓε'ιίαΐίοηΐδ 38ί>ΐ(1υϊΐ3ΐβ Ιοιίβιηυδ, ει ειηεη-

«ΙΐΜΐιπδ. Μαμιια εηίηι εβί εοιίδΐιείυύϊηίβ νίβ, ει Γείιυβ

εΓΐ3ΐη (ΙϊΙΙϊείΙίοΓΪΙιιΐδ δοΐεΐ νυ1(ΐρΐ3ΐεηι ςυηηκίβιη

38ρΐΜ•^ι"Γΐ\ 0:ι:ι ιηίΐί>Γο:ιι ηε ηιιϊβ 3ΐηρ1ίιΐ8 ιιι:ιιι>Ι;ικιιη

εβδε 'ίιίιίπ!(• 3ε ΐ3ΐιοΐ'ίο8ΐιιη ο!)]ϊεΐ3ΐ ; δεα ρυΐίΜδ

οηιηεβ ηΐίΐε ηε Γπιεΐ(ΐθ!>υιιι ίΐΐιιιΐ τοείβ οΙ«υιπί1)ΐΐδ

1;ιί".ιιιΙπι•. ΕΙ ι]ΐιοιιί:ιιιι 3ρρ3ΐεΐ Ιιιεί'ί ιικ>^ιιίΐ;.;1ο,

Ιίΐϋ'.ιΐ'οηιΐιΊδ ηΐΛεΐ'ϊΐοΓ δΐΐδεϊρΙίΐΙίΐΓ. Ν;ιιη ιμι »1 ρΐ'ίιι-

Μ.ιΙΙΙι. νίι, 14 ϊ.|.].
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Κοινή ή θάλασσα χο,νδν τδ χλυδών,ον, χο,νή των «ποοπΗ.» «*» οαΙαΠΐίΐο3θ8 ί„ η»ο ίιβη, ν* £.

«ι. χΛ τ« λβΐιώ της του βίου ναυαγίας χατά ίσον «,αΐη Ιηηςυαη, β^ΐυπ, ρηΒηι•ΙΙ1ήι 3ηΐβ ιίοοηίίϋηΐ

«Ρ^χ« το,ς^υτ,λλομ νο,ς τδν 9<6ον. "Εως άπαθης ρϋ1β1 Μ| ,Βοί ,*„ ^^,^1^"™

ίΐ «Γ.- Λ ^ - • ^πτβί,,ντα. Τίςέγγυη- η.οάβΓ»ΙαΓ ϋη3 β^βΓη,αβ Μ!,,!» ; βΐ 8ίΙ>ΐ ρβΓρβΙιο

2Γ/ηί-Τκθυί. πλΛαί: °°πω ΧΜΪίΡαίε1ς ΡΓ08ΡβΓ3^'^η^ΓβΒίθΓβ,ο;«α™ββΙ„β™

««^ηΓ* άναπ""ιεω«• ο0πω ™ ««μίτων έχτδς ίη οη,ηί ,ίΐ» βν3η8βΙίου,η ίΙΙαϋ ρπΜβρΜ. βίρεϋ(ι

φ-ρη δια του βίου πελάγη. ΟΓον σεαυτδν δείξε,ς «φ ηβ8 , 6Β<1βιη Γ3€ΐ3ιη1,8. Ο,,ίηαΊα βίκο Γβΐίοίΐ*

συμίΜίβΛο». Αλλά πάντες χαταντήσαψεν εις τδν ΓβοΐΙ ; οοιηιηαηβ 681 η,ηηβ, ΐο,»ρβ3ΐ38 οοιηη,ΰηί,

^να της αναπαύσεως τ* αγίψ Πνεύμα. πΡδς Β ^αοί, ηϋΜ^.^ 8«ο 2

^ άνά^ ™Λ ^^νΐργα,ία, «Ι τδ νίΐ* η««βίΐίοηΐ8 Ιηοοωα,οά. ραΓβπ, οαηοϋ. „,*

^μεν τΓν ΥΓτί Γ ΐ? εύ "^ »«*- ρ.01». Μ. Ιη^η,. ώ Ιη1^ εί, ^

«1ΓνωνΨ1^βΧα1τδκράτ0ίΕΐί'βνς ■«-β** ^"«ΟΓ, «ί ίβϋοε» η3νί83ΐίοπείη ρβΓρβίαο 8ί»

Ι3ΐί8! η„ΐ5ϋ3 «ά|1 ίηΐΐ • Ββ"8 ,,,^η,,ί,ιο^ι,η, β*βΓ0ίί««ο, βί ί.,Ι«π.,βη1«Β, οΗηη.

1... .«Κϊ.Τ^ϊϊίΤϊΤ 1βη3,η 388β<Ι,1ί",,ϋΓ• ίΠ ςϋ8 8!13 Μ' η,3?η3 Η13 είνί138' *
.. η ■ ««""οΙογ β8ΐ €1»Γ;8ΐϋ8 0βιΐ8 ηο9ΐβΓ( επί 81ογΪ3 ίη αΐβΓηπηι. Αηιβη.

" Ρ»»Ι. ονι, 19.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ,

Ο Μ ΠΟΜΕΪΏΝ, ΕΙΣ το ΙΑιο»^^^,^

Ε^υδ^ΕΜ δ* βΒΕοοκιι

ιν ιι,ιυο

ουι ΡοκΝίϋλτυΗ, ιν ΡαοΡΒίυιι αοΆΡϋ8 ρεκατ.

Ι&ηΐϊαηο Ηςτνείο ΊηΙβτρτΜ.

-^* Ιϊ^ΖϊϊίϊΚ Α ΔΤ'" .•* *:« -* -*μ*

Γβ*

10
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ίη Ιιπο οιίαιη ηιΙΊΐ'ΐΐΒ ηιϋίΐαΓβ ρΜεοερΙυιιι : Ρυφ•, Α έλαύνουσα, χαιδή Μα\ στρατιωτιχδν έν τω τέλει παρ-

ίηψιίΐ, (οτηκαΐΐοηιηι. Οιηη$ ρβκαίιιτη, ηηοά [βίβ-

η'ί Λοηιο , «5ί ιχίτα α>τρνε '. 8οηδ'ι1>ίΙίιιπι βηίηι

Ι)βΙ1θΓθΐη ηιίΐίΐοδ, ηυηο (|ΐιί<Ιβηι βάνβΓδίβ ίϊοιιΐίοιίδ

[ι:ι^η;ιιη 03ρε356ηΐεδ , ηιπιο βιιΐβιι) ίιΐββ υΐεηΐβδ ,

βείβδ ΊιΐδΙπιιιηΙ. ΕδΙ βΐίβιη :ιπ'ιηι:ιπιιιι Ι.ιοΐΐιπη, ψιικί

βΐ ΓεδϊδΙεηάο βΐ ΓυβίβηοΌ ρΓΗ()βηΙβΓ §βΓΪΐυΓ. Ηοο

βοίοηδ Ρβυΐυδ, ςυι ροΓ υίΓαηιςυβ ίηδίπιεηάίβ »οϊβί

βιΐίΐίοίοδαπι Γ»ιίοηβπι άαείΐ βχοΓοίΐιιπι , ηυηο ςαϊ-

Ηβηι ρΓΒίοίρϊΐ υΐ ηιΐ ρπ^η-ιπι οοπιηΊΐΙίεηύβιη βίβηΐ

ΓοΓίΊΐβΓ. 8ΐαΐε απνιοΐϊ ΙηιηοοΒ ναΙϊο$ ίη νεήΐαίε*;

ηυηο 3ΐηβιιι (α%& οοηβιιΐίΐ ϋεοΊρετο ίηίαιϊοοδ, Ρ«-

ιρία , ίηαυίεηδ, (οηικαίίοηεηι. 8ί ΪΓΓίιβΙ 1>ρ]1αηι

ϊηνΓβάΊιΓιΙιΓιβ , υΐίΐβ 081 ϋΐί ΓβδίδίΟΓβ. δβ(1 8Ϊ <1ο1ο

ηοίηβ ηιίηείοΓ ηοίβδ, οοηΐΓ3 1)08 αάνεκαποδ ρυΐ-

οΐιπιηι 651 1οθ3Γε ΐπδίϋίαβ.

ΤεηιΙΪΙιΐΓ αΓουβ 03ΐιιηιηίχ: υΐίΐβ 651 3<1νβΓ83 ΓγοιιΙο

εοιΐ{!ΐ•οιΙί οιιαι ιηεη«1:<οίο. Οιιαηάο ηιιίειιΤ ]αοίΐ Ιβΐιιιη

Γοπιι.ί πιοΓοίπείβ, Ιιοηεδίαιη οδΐ ΐβΓ^υιη λόγΙογο, οι

&(Ινεΐ8ΐιιιι νιιΐΐιιιιι ίιΐζοτρ.. Ιπ οευίοδοηίιη ΐοΐυιη άΊπ-

ςϊΐ Γοΐ'ΐιίθ3(ίο : εΐ οροι-ΙβΙ ηιεπιϊηίδδο ρΓχεερΙί ίηιρο-

Τ3ΐϋΓΪδ : /•'ί(ί/ίίβ (οτηϊοαίϊοηειη. Πηΐκιΐ εηίαι ;ι1ίΐ|ΐιίι1

πΐ3£Ϊ3 ιίιΐιοηϋυιη, φιαηι &1Ϊ3 8οε1θΓ3. Νηηι 31Ϊ3 φιίιίειη

ρεοεβίβ νίιΙεηΐιΐΓ 3ΐ)δΙίηθΓβ 3 03γπο εοπιηι αυί ίρδ3

αιίιιιιιΐιπιΐ ; 61 ΐ|ΐιο•Ι .ιοίιιιιι εδί, ϊη εο δοΐο 86 δίδΐίΐ,

ψιοι! δυδοίρίΐ βοΓιοηειη : ιιΐ ϊη Γβρίηϊδ, εοπιιη 681

δοΐιιπι (Ιιιιιιηιπη , ουίϋυδ 081 πιρίιιπι. Ιη νίΐίο ίη-

νίιΐκΐ', ίιΐ βπιπιρϊΐ ϊη οοβ δοΐυιη ψιίΐιιΐδ ίηνίάβΐυτ.

1η βγεορίοηΐΐίβ εΐ οαίιιηιηϋδ, 81 0Ϊ3 Ηιΐβδ 1)3063-

Ιιιγ, ΐδ δοΐιΐδ νοεβίυτ ϊη ρβήευΐιιηι , ςυϊ βίδ 3ρρε-

Ιίΐυτ. 1η ϋκ (|ΐιο |ΐιο δίιιΓιΙίΐεΐ' , ςιιί αεϋεηι Γβοβ-

πιιιΐ, ο]ιΐϊ 681, ίη ηιιβητι Γ;κ:ΐ;» βδΐ, ίηΙΌπιιιΓιιιιιι. δι

ςυίδ ηεΓβποπιπι Γβείοπιηι ρβΓ86ςα3ΐϋΓ .ιειίοηβ» ,

ίητβηίεΐ βοπιιη ηυίιίοιΐ), ηυϊ Γβοίυηΐ ίημιπαιη, ρηι•-

Ιβηι ΙΙΙ0Γ3ΓΪ ; οοηιηι ηιιΐΰΐιι, (|ΐιί1)ΐΐδ ΓιΙ ίη]υηα, ιΐα-

ηιιιιπιι 3θθίρθΓ6. ΡθΓΠΪ03ΐίο ;ιιιΙοιιι ηοη δυβοίρίΐ

(')ΐΐΝΐιιοιΙί ϋίνίδίοηβαι : ηοο ε]υδ , ηυί ρ38δΐΐδ ΟδΙ ,

βοΓιοηβιη βορ3Γ3ΐ αϊ.» οο (|ΐιΐ ε»ίι , δβά" ιιΐηιιιιφκ.-

δϊηιιιΐ βνβΓίίι, εΐ οοΙ1ί^3ΐ < οιιιιηιιηί νϊηοιιΐο ροΙΙπ-

Γιοηίδ. <Ό38ΠΐιΙ 3Τ3ΓΪ , οαπι :ι1ίιιιιι <1:ιιιιπο αΟΊν

οοΓΪηΙ, ίρδί ηυΙΙο ϋβηιιιο αίΐϊεί. Ρογιιϊ031ογο3

ηυΐί'ΐη ηοη ροδδυηΐ εοι-ριΐδ ριοΙίΓΟ ει ϋεϋεοοίΌ ηϋί-

άγγελμα [στρατιωτιχήν πρδς τω τέλει παραγγελίαν]

προστιθεΐσα. Φεύγενε γαρ, φησί, τή*• χορνείαν.

Παν αμάρτημα, 8 έάν αοιήσχ) άνθρωπος, ίκτύς τον

σώματος έστιν. 01 χο\ [γάρ] των αΐββητών στρατιώ-

ται τολέμων , νϋν μεν άντιπροσώπω συμβολή, νΰν

δε φ«γ?| χεχρημένοι, τάς παρατάξεις σοφίζονται.

"Εστί γ.αλ πόλεμος ψυχής, άντιστάσει χα\ φυγϊ) σοφι

ζόμενος. Τούτο ό Παύλος είδώς, ό της ευσέβειας τα

χτικών δι' αμφότερα; άγων τ6ν στρατον έντιχνίας

[εύτεχνίας], νΰν μεν την [προς την] μάχην Ιπιμονήν

παραγγέλλει• Στήτε, αερίζωσάμενοι τΐ\ν ύσφυν

υμών έν άΛηΟεΙφ • νΰν δέ φυγή σοφίζεσΟαι το πολε

μούν συμβουλεύει• Φεύγετε τι\ν πορνείαν. Εί πόλε

μο; απιστίας προσβολή , χρήσιμος πρ^ς έχεΐνον άν-

Β τίστασις. Εί δέ δολερά [αν δόλων] απειλείται παρά-

ταξις, χαλή ή προς τούτους άνταγωνιστάς προσέδρζ

[προσεδρ^ία],

"Αν ουν συκοφαντιών επιφέρεται τόξον, λυσιτε-

λεϊ ή αντιπρόσωπος συμβολή προς τδ ψεύδος:.

"Οταν δέ μορφή πορνική τοξεύβ , νώτα διδόναι χβ\

τήν άντιπρόσωπον φεύγειν. Κατατοξεύει γάρ χ»τ'

οφθαλμών ή πορνεία • 6ιδ μεμνήσθαι δεϊ τοϋ στρατη

γού παραγγέλλοντος • Φεύγετε πορνείαν. "Εστί γάρ

τι τών άλλων πονηρευμάτων φοβερώτερον [φευκτό-

τερον]. Τά μέν γάρ άλλα της αμαρτίας κακά φείδε-

σΟαι δοκεΐ τής τών πραττόντων σαρκδς , κα\ τδ

πραχθέν εις μόνον τδν τήν πράξιν ένδεχόμενον Iσ^η-

σιν οΓον έν άρπαγαϊς, τών άρπασΟέντων τδ ζημίωνα

μόνον• έν τή τών φθονουμένων ίοχύϊ, περί τους

φθονουμένους τδ πάθος εκρήγνυται ■ έν ταϊς συκο-

φαντίαις, δταν τύχωσι πίστεως, μόνος [μόνων] αύθις

τού συκοφαντουμένου [τών συκοφαντουμένων] ό κίν

δυνος • έν δέ φονεΰσι , τού φονευθέντος τδ δυσπρά-

γημα•# κα\ πάσαν τών έργων άδικων επερχόμενος

πράξιν, εύρήσει τις [άν τις] τους μέν άδικοΰντας,

κερδαίνοντας, ζημιουμένους δέ τους αδικούμενους.

Πορνεία δέ τήν τοιαύτην ούκ ο:δε διαίρεσιν ■ ουδέ

χωρίζει τήν τοϋ παθόντος έκ τοϋ δράσαντος πράξιν,

άλλα συγκαταστρέφει μέν πρδς ζημίαν έπικοίνω

συνάπτουσα [έπίκοινον συνάπτει δέ] δεσμφ μολυσμοϋ

τδνπόρνον καΐ τήν πόρνην,καΐκαταισχύνας τδ σώμα,

τω καταισχυνθέντι συγκαταισχύνεται ■ τους φονεύον

τας , έν τψ χτείνειν , ενδέχεται μή συναποθνήσχειν

εβΓβ , ςυϊη εΐίβιη δΐηαυΙ ουιη βο ςυϊ ρΓοϋΓΟ 681 ρ τοις φονευθεΐσιν • δ δέ μολύνας τήν σάρκα, συναπο-

βΐΐεοΐιΐδ, ίρδϊ ςιιοςυβ ρι-οΙίΓΟ βϋΊοϊβηΐιΐΓ. [Ιί ηυϊ οο- λαύει τού μολυσμοϋ.

ειιίαιιΐ, ε.τιΐοω Γ3θίοη(68, ίίι•ιί ροΐβδί, ιιΐ ηοη δίηιιιΐ οεοίϋβηΐιΐΓ ευπι ίίδ ΐ[ΐιί δΐιηΐ ίηίΟΓΓοοΙϊ.] Ροηιίθ3ΐοπΙ>α5

ηυίειιι, 3Ϊ οαπιοιη ίικ]υΊιΐ3νοΐ'ίιιΙ, ιιοιι ΙίιχΙ 083ε ηιιιιιχϋδ 31) ίηςυίηβιηοιιΐο.

Οοηδ'κίεπ» ηιιίοιη ιηϋιί 1)30 ίη γο Ρ,ίιιΓι βιιοΐίϋ-

Ι»1ειιι. ΐνφίϊ, ϊιιηϋίΙ, (οτηΐοαίϊοηίΐπ. ^υΓ ? αυο-

ηί3ΐη οηιΐίβ ρβΐΜΐΒΜ, ηηοά (ίίβτΗ Ιιοτηο, αί εχιτα

εοτρη$ ( ηοηιρο οοΓροηβ ηοη οοι-πιιιιρεηδ ηηΐπΐ'ηιτι,

«Ι ηοιι εοιίδϊδίεηδ ;ιιΙ ιηειηυΐΌΓϋϋ) ίςηι>ιιιΊιιί3ΐη, εί

ηοη ΓοιιιρΙιΊπιη ίιιηοίηβιιιεηΐο οοΓρθΓΪ8, δειΙ εΠβ-

εΐυηι εχιι-ι ιΐ3ΐιιιιιιηι εοΓρΟΓΪδ, ηιιοο' ί(Ι ο^ϊΐ ); ςιιί

.ίμΙνιι ΓοΐΊΐϊεαίιΐΓ, ίη ριορπυω εοΓρυδ ρεεοβι, η^'ιη

Κα\ σκόπει μοι τήν εις τούτο τοϋ Παύλου λεπτο-

λογίαν. Φεύγετε , φησ\, την χορνεΐαν. Διά τί ; ότι

Πάναμάρτημα, δέάν χοιήσχι άνθρωχος,έχτύς τοϋ

σώματος έστι (τί) τοϋ σώματος μή λυμαινόμενον

φύκι• άλλ'Ιξο) τοϋ τήν βλάβην πράξαντος σώματος

ενεργείται)• ό δέ πορνεΟων, ε!ς τδ ίδιον σώμα άμαρ-

τάνει • ούχ ώσπερ δ φονεϋς εις άλλότριον, άτρωτο»

εαυτού σώμα συντηρών ούχ ώσπερ δ πλεονέκτης είς

• 1 €οτ. νι, 18. « Ερίιεδ. τι, 14.
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ϊτερον, τήν τη; Ιδίας σαρκδς φυλαττόμενος βλάβην Α δίπιΐ ΙιοπιϊεϊιΙβ ΐπ βΐϊεηυιη, ιηνιιΙιΚΓαΙιιιη δοιιηι οογ-

άλλ' αύτδς έαυτοΰ διαφθορεύς ό πόρνος, αύτδς έαυτώ ρυδ οοπββΓναηβ : ηοη δϊευΐ Μνηπι» ϊη ηΐΐεηιη), 8ΐι;ο

τ* τή; ατιμίας περιπείρει βέλος. Ό κλέπτης ϊνα εβπιΐδ οβνεηβ οϊοηδίοηοηι : 86(1 ΐρδβ δίπ οογγιι-

βρέψη τδ σώμα, τολμδ τήν κλοπήν ό πόρνος δ: τή ρΙΟΓ, ΓοπιίοβΙΟΓ οοηΠ^ιΙαΓ ΐρδβ ΙιΊο δη» ϊιιΓ;ιιηΪ£ε.

τής ιδίας σαρκός προσεδρεύει ληστεία. Τδν πλέον- ΡΊιγ ιιΐ α!;ΐΐ ευΓριΐδ, 3ϋάεΙ ας^ΓβιΙϊ Γηαηιΐδ. Ροι•-

έκίην, πρδ;άρπαγήν ερεθίζει φ(λοκερδ[ε]ία;[φιλοκερ- ηίεαΙοΓ «ιιΐοηι βιικ οβπιΐ ρητοί πίδΐϋϊίΐδ , υΐ β»ηι

δής] λογισμός • πορνεία δέ, ζημία περ\ τοΰ {καΐ τοΰ] (Ιορπί'ΐΙιΊιιι•. Λνίίπιιιι 3(1 ιορίιι.ιηι ϊηεΐΐαΐ Ιυοπ ορ-

σώματος σεμνότητος. Τω βασκάνω κατασκευάζει τδ ρείυηδ εθ£Ϊΐ3ΐίο : ΓοΓπϊεαΙίο αυΐεπι ύβηιηυιιι Ιιο-

πάθος δοξασμένος έτερο;• ό πόρνος δε την ιδίαν αύτ- ηβδίβΐίδ οοιροιίδ. Ιηνΐϋϊα δίπιίΐ Γβοίιιιΐδ , βΐ βίο-

ουργεί άδοξίαν [τη; ιδίας έστιν αύτουργδς άδοξία;]. πηηι βΐΐβπ βΕΓοΓΐ : ΓοΓηίοίΙΟΓ ηιιίβηι &ί))ί δΐιβιιι <>ρβ-

Τί γάρ άτιμότερον σκευοφόρου πορνείας; Πάσα μέν γβΙιιγ Ϊ£ΐιοηιίηΪ3ΐη. Οιιΐιΐ εβί βηΐιη ΓυηιϊοαΓιοπε ,

δδοξο; της αμαρτίας δουλεία • άτιμοι γαρ [της] ψυ- ηιι* Ι3η<]ϋ3ηι Ιίχα ίβΓΐ ίιιιρεύίηιειιία , Ιιπρίπδ οΐ

χή; τήν ευγένειαν. Ό δέ πόρνος αμαρτίας άδοξότε- ϊβΐιοιιιΊιΓιοδίιΐδ ? Οιιιιιίδ εηίηι δετνίΐυδ ρεοεϊΐί Ιιιγ-

ρος δούλος. Βόρβορον γάρ άντλεϊν καρ' αυτής τετα- ρϊδ εδί εΐ ίςποηιίιιίοδ» : βΟϊείΙ βηΐηι ίξηηηιίηϊα βηϊ-

γμένος , μολυσμοϋ συνάγει σωρδν , και άκάθαρτον ι«3β ιιοοίΐίΐαίειη. Γοι-ηϊεαΙυΓ βιιΐβιη ριτειαί δβι νιΐδ

λειτουργεί έργασίαν. "Η οϋ δεινδν έγκυλίεσΟαι πηλω, ΙϋΓρ'ιΟΓ ει Ϊ£ηοηιίηίο$ίθΓ ουί (ΙαΙιπιι εδί »1> βο ηβ-

αίσχρότητι τρίβεσθαι, ράκους ίχειν τδ σώμα οϋ διαλ- βοΐίυηι , ιιΐ εαϋΐυιη ΙουτϊιιΙ , εί βΟΓάίιιπη Γ0Π},-επΙ

λάττον; Ποία γάρ όάκους και πόρνου διαφορά ; Τοΰ ειιιιιιιΐιιηι, βΐηυε ϊιιιιιιιιικίο ιηιιιιεπ: Γιιιιμίΐιιτ. Αη ηοη

τής Εκκλησίας αποσχίζεται σώματος • φθείρεται εβί Γ88 ({Γανίδ, εί ΙβίΓβ, νοίυΐαπ ΐη εοβιιο, ΙιίΓρϊΐιι•

καθημερινή σηπεδόνιταΐς τής αμαρτίας ήδοναϊς, ώς οΊιιε 3ΐΙεπ, 1)3ΐ)βΓ6 εοι-ρυβ ηοη άίΟΌτεηδ 3 ρηηηο?

Λχρηστον έναπο|1(5ίπτεται ρ'άχος, κείται πδσι κατά- (ίιι^'ηαιιι οηϊιιι 051 ραιιιιί εϊ ΓοΓίιϊοαΙΟΓΪ» ιΙϊΠβΓοηΐϊα ?

πάτημα τοις δαίμοτιν. Εις αύτδν ό διάβολος τήν ιδίαν Εο ςιιοά 3ύ Εοοίβδί»; δίΐ 30δεΪ88υ8 εοΓροΓΡ, (ριοΐί-

άπομάσσεται σήψιν. (Ιϊβηα εοΓΓυηιρίΐαΓ ριιίΓειΙΐηβ ; ρπ>]εεΙιΐ8 ροεί Ιηη-

<|μ;ιιιι ρ:ιιιιιιΐ5 ίηιιΐίΐίδ, εί ιιΐ) οηιηίυιΐδ οοηιηιΙεηΙιΐΓ (Ιχηιοηίϋιΐδ. Ιη εο <1ί:ι1κ>1ιΐ5 δΐι.ιιη βιιυί^ίΐ εί ίηιρηηιίΐ

ρΗΐΓβΓαεΙϊοηβη,

Της δε νοητής τοΰ πόρνου χαχοπραγίας ή πρόδηλος Εί βιιίειη, ψι» εβϋϊΐ βυΐ) ίηΐβΐΐί^εηΐίαηι ΓοΓηΐ-

ούχ έλάττων. "Εστί γάρ φευκτέος οικίας [φευκτδς οί- εβίοπβ ηιίδεΓΪβ 61 ΐηΓεΙίεΐΙαίβ, ηοη εδί οιο]ογ β»

χίαις], άπευκτδς συντυχίαις, τοις πλησιάζουσιν Οβρις, ^» <|<ΐ3β εδί 3ρειΐ3 εί ηιαιιϊΙΊ'κί.ι. Εδί εηίιη ίιι ;υιΙίΙιυδ

τοις έχθραίνουσιν δνειδος, συγγενίσιν αισχύνη, συνοί- Γιι^ιοικίιΐδ, ϊη εοηςι-εδδϊηυδ 3ΐ)0ΐηίη3ΐκΙιΐδ , εοηία-

χοις επάρατος, άθυμία γονεΰσιν,ο'.κέταις θεατρισμδς, ηιείΐβ ηρρΓορϊηςυβηΙϊυαδ , ίιιίιηϊεϊδ ορρΓούΓΐιιηι ,

γέλως κα\ διήγημα [γελώμενον διήγημα | γείτοσιν, εο^ηβΐϊδ ρΓοΙιπιπι, 30 ϋΌίΙεοοδ ϋδ ςιιϊ βϊιηυΐ Ιιβοί-

γήμαι σπουδάζων απόβλητος, ύποπτος μετά γάμον ΙβηΙ, εχδεεΓ3ΐ)(1ιΐΗΐ , οΌΙογ ρ3ΓεηΙίυυδ, ΓίΜΐιιιΙίβ ρυ-

νυμφίος. Τοσούτου πλήθους τήν πορνείαν μητέρα ό Μουπι ΙιιαΊοηιιιη, νϊείηϊδ Γΐ(1ίουΐ3 ηβΓΓβΐίο. δϊ νεΙίι

Παϋλος θεώμενος, τήν νικητήριον φυγήν ίγχελεύεται- ιινοΐ'ειη ιΐιιοοιε , Γε}ίεΐεη(1υδ. Ιη ιηαΐΐ'ϊιιιοηίο δ«δ-

Φεύγετε τήν χορτεΐατ. ρεοΐιι* δροηβιΐδ. ΡβΙεΓ Γιΐϋδ Οίΐίοδυδ , (ΙβδρΊεβυίΙίδ

οοιίδϊΐίθπυδ, 1.ΐΓ£ίβηδ ϊηβΓβΙυδ, ρείεηδ ϊη™> «ΙΐοΓ, ηιοιίιιιΐδ ηΐϋζίδ ΐ3ΐ)0Γ3ΐΐδ ίηΓβηιίβ. ΤβηΙ* ηιηίοΐϋηι

ιιιιιΐιίίικϋηϊδ ηιηΐπ'ΐιι ν'κίβηδ Ρ;»ιιΙιΐδ ΓοπιΐοβίΊοηειη, νίείΓΪεεηι ηυϋίδ ιηοϋο ρΓ^.υίρϊειίδ Γιι^;ιηι, οΐ.ιιηα-

1>3ΐ : Ρα§ϊίβ (οηιϊοαίίοηβιη.

Αυτή ή φωνή νεανίσκου με νϋν άνέμνησε σώφρονο;, Υοχ Ρηιιΐΐ ηυηε ηοϋϊδ ΓενοεηνϊΙ ΐη ηιεηιοΓίαιη

χατ' ΑΙγυπτιαχής πορνείας διά φυγής άριστεύσαν- ρικίίειιιιι 3αΌΐ6δθεηιειη ([«ϊ βε Γοπ'ιΙεΓ βεδϊίΐ 3ο"νεΓ-

τος. Καίτοι πολλά τψ νεανίσκω τήν πειθώ κατ- δΐΐδ Λΐ85"Ρι'η<;3Γη ΓοΓηϊεβΙϊοηεηι. Αίφιί ηιυΙΐ3 εΓβηΙ

εσκεΰαζεν, ηλικία φιλήδονος, δουλείας ζυγδς, δεσποί- _ <\\ιχ βιΐοίοδοεηΐεηι ΓβείΙε ιηονεΓε ροΐβΓίηΙ, υΐ ρει•-

νης ερωτική κολακεία. Έγέ%•ετο γάρ τοιαύτη τις δυβάεΓείιΐΓ : «Ιηδ Ιίϋϊα'ίηϊ ουηοχϊβ, ]ιι^ιιιη δει-νίΐυΐίβ,

ή/ίι*/>α, φηΛ, χαϊ εΙσηΛΟεν Ίωσήν είς τή»• οΜαν (Ιοηιίηβί 3ιιι.ίιογϊ.τ Ιιΐιιηιΐϊι ί.ι•, ο"ε ίπιρυαΊεο 3ΐηοΓ8

Λοιε'ν τα ίρ)•ο αΰτοΰ , καϊ ουδείς ?}»* των έτ τχί ρβΓρείηιΐδ δεπηο, 3(1 εοηειιΜίιηη εΐαηι ΓηοΙα 3(1-

οίκϊφ ΐσω, καϊ επεσπάσατο ή χνρία τών Ιματίων ηοΓίβΐΐο. Ραϊΐ εηϊιη ίηηιιίΐ, γ.Μαηι άίββ, βί ίηςια-

αϋτον. Λέγουσα • ΚοψήΟητι μετ" έμοϋ. Μέγα τδ »μ« αί Ιοχ,ηιΙι ίιι άοιηηιη, ι<ί [αατεί οροτα «μο, Π

τής σωφροσύνης αξίωμα • τοΰ δούλου τήν δέσποιναν ηεηιο (ταΐ εχ «5 ψιί άοηιϊ εταηΐ , ί/ι/Μ5 ; εί νε$1ε»

κατϊσκεύασε δόύλην. Πεπυρωμένον τής πορνείας τδ ί/ιι* αΙΙταχϊΙ άοηιΐηα, άϊεβη»: ϋοτηι'χ ηιεαιηι '".

βέλος, άλλ' ϋλην ψυχής χαιομέ^ς ούχ εύρε, εϊς Μ:ΐβηη εδί άί£ΐιί(3δ ΙειηρεΓ3ΐιιία> : <Ιοιηίιΐ3ΐη τεοΊΙΐ-

έσθήτα δε τήν διάλυσιν Ισχεν [καιομένην]. Ή μέν άΐΐ δβΓνβηι 88Γνί. [Νβιιι ίΙΙΊ π,υ'κίειη 8ΐιρρ1ϊε3031ιΐΓ,

ϊλεγε ■ Κοιμήθηη μετΛ έμον ' άντεκήρυττε δέ ή Ιι*ο ϋογο 8ΐιρρΙΪ03θ3ΐ : Ποπηί ηιαηιη ] Ι^ηϊΐυηι εδί

σοιφροσϋνη τφ νέω ' Γρηγόρησον μετ' έμοΰ • κα\ τοις ΙιΊιπιι ΓοΓηίοαΙίοηίδ ; δεο" (]ΐι»> εΓειιΐ3ΓεΙιΐΓ, ηοη ϊη-

Ιργοις εκείνος έδήλου τδ ίγρυπνον. Ού γάρ Ινύσταξε νεηϊΐ πι,ίΙγπιηιι, ίιιιο νεΓΟ ϊη νεδίε Γιβοίηιη Γιιίΐ εί

ταΐ; χολακείαις ό τόνος. Ούχ δπνωσεν ή γνώμη ταΐς (Ιίδδοΐιιΐιιηι. [Ου* ΓοΓηίεηΐίοηίδ επειιιηϋ3ΐ3 ϊιιιριι-

Ιπι.ιδαΐς • άλλα ήν αύτω πικρότερα λοιδορίας τής άεηΐΐα, ε1αηΐ3ΐ)»1 : Οοτηύ ηιεαυη. ΓΌΐ'ηίεβΙοπι ιΐβδϊ-

«Όβη. χχχιχ, 11, 12 δΓ|ς.
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άεπί πηΐβϋΐ Γβηιεηι; δεά ρικίίΰΐ η»β'ιε ο!)ΡΐΓυβ1>αί Α δεσποίνης ή φωνή κελευούβης • Κο,μήθητι μετ'

3«Γ6δ(2).1 Ναηι ϋΐα ςαΐϋοιη άίεε1)3ΐ, ϋυηηϊ ηεαιηι ; εμοϋ.

βοοίβδεεηΐί αιιΐβπ• εοηΐι-3 ρι-οεΐ3ΐιΐ3ΐ>3ΐ ΙβιηρβΓίηΙί» : ΥϊβίΙη ηιοειιηι : 61 ι•είρ83 οδίεηιΐίΐ νίβϋηηΐΊηηι. Νοη

οηϊιιι ΙιΐΛίκϋΐϋδ εεϋεηδ, (ΙοηηΚανϊΐ γοΙχιγ οοηδίβηΐίχ. Νοη Γιιίΐ πιεηδ βορίια ίιιεβηΙβιϊοιΓιΙιυδ ; ηοη Γιιίι

δοιηηο ορρΓθ$δ» ΐειηρ»ΜΐιΓι;ΐ' δοΐκίβίαδ; ιιοη ϋδ ο,υβ; ίιηρϋοοίιιιη Ιεηεϋαηΐ ίηοοηιηιοιϋδ ΓυίΙ (Ιίδδοΐυΐβ, ηοη

εΙε£3ΐιΐίδ Γοπιιχ <-:ιρΐ;ι εβί Ϊ11εεε1>π$; ηοη αιη»ΐοηοηιιη νειΊιοπιηι Γι-αοΐα Γυίι Ιιΐβικίίιίίδ : βειΐ οιιιιιί οΐιι-

ηιιιϊα ϊρ&ί εΓ3ΐ 3εειΊ>ίθΓ νοχ ίοηιΊιικ Ιιίβηάίβηΐίβ ει (ϋεοηΐίκ : Όοτηύ ηιεαιηχ.

Ρ;ιΐ!)1π« δΐ.ιΐιηΐ (Ιπιΐιοίηδ ;ι•1 ιιΙιογϊ ί ρπιηυϋηί, εΐ "Ετοιμος είστήκει της μοιχεία; νυμφαγωγδ; 6 διά-

ϊϊιΐΗΐΙ ειιηι ΓοπιΐεβΙπεεδΙπηίίεΙιβίνεδίεπι, εΙδθ(ίιΐδ 6ολο;, κα\ συνέσφιγγε την έσθήτα τη" πόρνη, χαΐ

8Γ31 ίηβΙΐΊΐπΐ (]ΐιηβ ίρ9.ι ηρρΓεΙιεηύεοβΙ ; δεά ηβ- των παρ' εκείνης συνεκοινώνει λαβών• ούχ ξδζ'. δ;

«εΐεΐκιΐ, 88 Ιιιείηπ ειιπι νεΙβΓβηο 8ΐη1εΐ3 ρικΓιείιίχ, τεχνίτη παλαιών αθλητή σωφροσύνης, κα\ χαλώ; τάς

ει ηπϊ 30 ϊΙΙίυβ 3Π8Ϊ8 86 Γβείΐε βχυευβί. ΗεΙίεΐί» εκείνης άπεχδυομένω λαβάς. ΚαταΛιπων γάρ, φησ'ι,

βιιίιη, ίιιηυϊΙ, «κίί νε$ΙϊΙ>ιιι ίη ιηαηΐΰιιι ε')αί, (η^ϊί, εί τά Ιμάτια αϋτον είς τάς χείρας αυτής, ίφνγε, χαΐ

[οται εχϊυϊί. Ο ιιιιιΙ.Ή'ιβ ββηείίοΓ ϊηιΐιιηιοηΐίδ ! Οαϊϋ Β έξήΛθετ ίξω. Ό γυμνότης [άγιωτέρα] δικαιότερα

ί^ίΐιιι• Λ^νρΙίηοοβ ίιηριιάίείΐίχ ΓαΙ)ί<!8? 8Μ3 ίρδίιΐδ ενδύσεως ! ΤΕ γοϋν της Αιγυπτιακή; ακολασίας ή

ιυαΐ3 ίη ίοδβρίιιιηι εοηΓεΓί. ΕΙ 3(1 ηιβπΐυιη βεειιι•- 'λύσσαϊΤά εαυτής κακά τω Ιωσήφ παρατίθησι ■ καΐ

Γβηδ, ίησ,υίΐ: Αάάνχίιίϊ ηυΰία ραεηιηι ΗβδηΓΚίη, «< δραμοΰσα πρδς τον άνδρα, φησί• ΕΙσήγαγες ι\μ~ιτ

ηοΐιίι ίΙΙαάετεΙ, εί άίχϊί ηιοπ Ιμ<ρ, ηιιω Ιιαοιιφιε Λα'ιδα ΈβραΤυν εμπαίζει ήμΊ*• • εϊπέ μοι γάρ ■

;ιμ (//£■« οοηιετνανιί Ιιαιιη εχώ'ιΐε : Ουηηίαιη ίεειιιη. Κοιμηθι\σομαι μετά σον. Ός δέ ύψωσα τήν φω-

Ι'υ&ίψιαηι αιιίαη αιιίηΐιίνοϋβηι, εί εχείαιηανί, άίιηίιϊΐ νι\ν χαΐ άνεΰόψτα , άφΓ\χε τά Ιμάτια παρ" έμοϊ,

αρηά ιηβ νε>(ε$ αιαα, (ιιφίίψιε εί ερνεαιΐ! ε&ί {οται. χαϊ Έφυγε.

Κιιΐ'8ΐΐ8 ίοβερίι ρεΓ νεϊΐεπι βρρεΙίΙυΓ ε.ιΐιιηιηϊ». Πάλιν Ιωσήφ δι' έσθήτο; συκοφαντείται. Άδελφο\

Ργ31γ«8 ρΓΪαβ βεεερίβ ε]ϋ8 νεδίε, ρεΓ ίΙΙβη) ϊιιιρΓΟΟβ πρότερον αύτοΰ τον χιτώνα λαβοντες ώς θηριόδρω-

ε3ΐυιηηΪ3ΐ)3ηΐυΓ, Γιιίδβεευπι 3 ΓεΓ3 (ΙονοΓηΐιιηι : ηηηε τον αύτδν δι' εκείνου ε'συκοφάντουν χακούργως • νϋν

3ΐιΐειη ϊρ83 Ιυηίεα ε}ιΐ8 3εεερ(3 3εειΐ83ΐ ΐ:ιηο,ιι;ιηι αύτον τον χιτώνα λαβοΰσα διαβάλλει πορνείας. Πρέ-

ΓθΓηίε3ΐθΓ6ΐη. 1ο$ερ1ιο εοηνεηϊι νοχ Ι)οηιϊηί, ΰΐνί- πουσατψ Ιωσήφ ή τοΰ Δεσπότου φωνή, ΑιεμερΙσαντο

ιεταηι $'ώ"ι να,ιηηειιία ηιεα, εί ιηρτα νείίειη ιηεαηι τά Ιμάτια μου εαυτής [έαυτοΐς]. Άλλ' ω της δι-

νηίιετιιηΐ ιιιειιιΐ3εϊϋΐη '. ΡιιάΊεοΐΊίπι εχεΓΟΪΐυί «Ιυΐεθ χαίας επί τώ Ιωσήφ παρά θεοΰ προστασία;) Πρδ

681 ΐ(1 ςϋοά ϋίείΐιιΐ' 3 ριΐιΐίεϊΐίη ; 86(1 'κΐ ϊιιιϋεεϊΐΐίΐαΐϊ ** γάρ τών πειρασμών τδν Ιωσήφ ούχ έτίμησεν, άλλ'

Γ3Π1Ϊ8 (ΙϋΓυιη εδί εί 1;ι1)()Γΐ08ϋΐη. Ο ]ιΐ8ΐίΐιη, ςυβπι ίδειξε δι' ονειράτων τδ μέλλον, διδάσχων ότι πιί^ω-

Πεϋ8 ^08ερI1^ οιιμιιι 8688ΪΙ Ι ΑηΙβ Ιεηίαΐίοηεβ ^08β- θεν διχαίοις τήν δίςαν ηύτρέπισε • συνεχώρησε δ&

ρΐιυιπ ηοη 1ιοηοΓ»νϊΙ, 86(1 ρβΓ δοηιηϊα οδίεηύίΐ Γα- τοΰ πειρασμού δοκιμάσαι τδν νίον, τάς τών φιλοψό-

Ιιιπιπι, (1οεεη3 ηιιοιΐ 1οη§ο 3η(β Ιεπιροτε ]ιΐδΐίδ γων άποχλείων φωνάς. Δοχιμήν γάρ μή δεδωχότβ;

ρ3Γ3νϊΐ ([Όπβπι : ροπιιΪ8ίΐ 3ΠΙειιι Ιβηΐ3ΐίοηί1)υδ ρΓΟ- τοΰ Ίωιήφ, οΐ φιλόψογοι αν Ιλεγον, συντυχίας είνα;

1)3Γβ ί^ΐεδοβηΐεπ), 3ϋΓ88 οεείηύεηβ ϋδ ςυϊ (1ε!β- τυφλής τά πράγματα ΑΙγυπτίων. Ιωσήφ βασιλεύει,

εΙ»ιιΐϋΓ ριοΐιπδ 3ε ηια1βι1ΊειΪ8. δι επϊιιι ηοη ιίειίϊδϊβΐ κα\ βαρβάρων δζο-ίζει παιδάριον. Ποίαν άρετήν Ιν-

ίοΒΡρΙιο ρΓοΙ)3Γιοηειιι, (ΙίχϊδδεηΙ πΐ3ΐβ<1Ίεί, 3 εκεβ δειξάμενον ; υπέρ ποίας τούτου ϊτυχεν άρετης;

Ιΐ360 ΙΐεΓΐ ΓοΓίιιηβ. ΙπΙβΓ ^Ε^ϊρΙϊοδ Τβξπηΐ ίυβερίι, "Ινα ουν ταΰτα περ\ τοΰ δικαίου μή λέγηται , προ-

1ΐ3ΐ-1)3ΐ'Ίδ (Ιοηιίηίΐυτ 3(1οΐ6δεεηΙη1υδ. Ουαιηιιηιη λαμβάνων 6 θεδς τόΰς έπ' αύτδν πειρασμούς συγ-

οδίεηάίΐ νίιΐιιίεπι ? Ργο ςυβηβιη ε$1 νϊΠιιΙο χωρεί, ώστε τήν έπ' έχείνψ τώ διχαίω μαρτυρίαν

)ιοο 3βδβευ1υδ? Νβ 6Γβθ Ιιβεο άβ Ιοδβρίιο βΊεε- γενέσθαι , κα\ (5άψαι τών φιλοψόγων τά στίματα.

ΓβιιΙιΐΓ, ίη βαπϊ ρεηηίΙΙϊΙ ΙβηΙβιΐοοεδ, υΐ αχ ]ιιβΙο Άποστρεψώμεθα τοίνυν τάς έκ μορφής πορνιχής

νίΐΌ ΓεΓΓβηΙ Ιεδίίηιοηϊυιιι, 61 υΙ)δΐΓυ6ΓβηΙ 0Γ3 ηιαίο- ρ. επερχόμενα; βολάς. Κλείωμεν άσελγήμασι τδ βλέμμα,

ιΙ'κόπιιιι. ΑνβΓδβηηΐΓ εΓ(ζθ, ςα* 3 ΓοΓΠια πιεΓείΓΪ- φρουραρχείτω τήν σάρκα σωφροσύνη , καθαρίτης

<ία ίιι 1108 ]:ΐΰίϋΐιΙιΐΓ];κ.ιι1α. ϋ1αιιι1απιιΐ8 οουΐοβ 1;ι- ένοικείτω τοί; μέλεσιν, ίνα ούτως ε"η τδ σώμα τού

βείνϊχ, 3 ηοοίδ ποβαηΙιΐΓ νοίιιρίαΐεδ ϊηοπίίηβΐχ, Πνεύματος οίκητήριον έπιγράψωμεν αύτδ έπίγραμ-

ιΐ3Γηβιιι 8ϋ8ΐοι1ί3ΐ ΐειιιρΐ'Γ3ΐιΙί.ι, ίιι ηιοιιι1)Γίδ ϊη1ΐ3θϊ- μα [έπιγράμματι], τήν φοβεράν τοις ακόλαστοι; παμ-

ΙεΙ ρ«ΓΪΐ3δ. ΥεΓΒβηιιΐΓ ίη εοςΐΐβΐϊοηΐΐιυδ ηοηεβίίδ, αγγελίαν βοών [βοώντι] ■ ΕΙ τις του ναύν τοΰ θεοΰ

Ιιοηοηιιιι ορβΓυηι δρίεηιίεαιιιιΐδ ΓιιΙ^ΟΓίΙιυδ : εχραι- - φθείρει, φθερεϊ τούτον ύ θεός.

£313 νϊΐ3 εηίίεβπιυδ ; εοηδβΓνεηιυδ ιηυη ϋιιηι εοΓρυδ ΙιηόίΙαίϊοηί δίΐιιείί δρίπΐιΐδ, εί 3δΐ;πΙ)ΐιηιιΐδ Ιιοε ρπε

ΐ'ερίυιιι ΙοπηίιΙϊΙιΊΙε ϋδ ηυί δυηΐ ίπιρυιΐϊεί : 8ϊ φι'α Ιαιψίυιη ΰεΐ ρετάϊί, ραιίεΐ ειιηι Οεη$ *. [ Υεπιπι α

ηοϋϊβ ιιε ΐΛΐιΐίΙΙυηι ςιιϊ(1ειη δε]ιιιΐ8'ι νυΐΐ. ΟιικΙ εηίιη ρ3(η 6δΙ ]υευηάϊυ3, αυηηι νβΓ83π ειιιη εΙιβΓΪβ

ΙίΙϋϊΤ 5β(1 ςυοηί.ιπι ηοδ νοεβΐ νεΗιιιιη 3(1 εεΝαππηβ ρϊεΐϊΐΐδ, οροπεί ηοβ εικτει-β 3(1 βερίβ Εεείε-

βίίε, βδεΐΐίδ ρΓεειιπι βυχϊΐϋδ. Γ.α5ΐετυηι ίΐΐιιιΐ νεβίΓϊπι βάΗοΠοΓ οΗβιίΐΒίειη, εεείεδΐαβίίουπι οιιΐίιιεηι εοι»•

βεΓνβίε, εί 8ϊ βΐϊςιιΐ ΪΓΓϋ3ΐιΐ ΐιιιιιιιΚιΐδ, 808 ρηιίεηΐϊίΐ νϊηεϊΐε, ει Ιεηΐ(3(ε. ΡιιΙιιηιιη εη'ιιη ε$ι, «ι ψτ*-

* ίοΛίι. χιχ, 24. * 1 Οογ. ιη, 17.

(2) υ ιιοΊί ϊηεΙαδ3 ηοη δΐιηΐ ίη Οτχϊο εο«1. Υϊεηη.
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ρείΐίβ.η οοηϊβ3ηΐϋΓ &» Ιυι-Οίβ. ΝοΙίΙβ ρεΠυΗιαπ ηιιηορΗ,ϋ», ηυ6ί8 ηβ ηιονεα.ηίηί, »«] ηο1>ί5ευ.η,

4ΐιι βυηιιΐ8 ιη νιβ εοηιίΐββ, ρΓβεβ8 αά ϋειιιη επυΐιϊΐβ, υΐ νβ«1π8 εοηηπυβίϊ ρη-ϋίοι», άΐεΐπιυι οπιηΐ Ιβ,η-

ροΓβ, <1ινιηι8 αφυ νίποιι$ : Οηηϊα ροηηηι ίη ΟΚταίο, φιι τη* ηττοΙ,οται•». Οιιΐ βΙοπο ίη βκευΐβ ίκου-

Ιοιυηι. Αιιιειι.]

• Ρΐιίϋρ. ιν, 15.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΒΟΥΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΜΟΝ

ΜΕΒΙΣΤΑΜΕΝΟΙΣ.

ΕϋΚΟΕΜ ΟΒΑΤΙΟ

Ο,υΑ Ο00ΕΤ, ΝΟΝ Ε88Ε ΟΟΙΕΝΟϋΜ ΟΒ ΕΟΠΙ'Μ ΟΒΙΤϋΜ βί// ΙΝ ΡΙϋΕ ΟΒΟΟΚ-

ΜΙΕϋϋΝΤ.

Ρίίτο ΐτακάκο Ζϊηο ϋΐίετρηίι.

ΟΙ τήν άναγχαίαν της φύσεως ημών άχολουθίαν έν

τοϊς εξιοΰσιν άπδ τοΰ βίου συμφοράν ποιούμενοι, χα\

βαρυπενθυΰντες έπν. τοις μεθισταμένοις άπδ τοΰ τϊ^δε

βίου προς τδν νοερδν χα\ άσώματον, οδ μοι δοχοΰσιν

επεσχέφθαι τήν ζωήν ημών ήτις εστίν, άλλα τδ τών

πολλών πάσχειν, οι διά τίνος άλογου συνήθειας τδ

παρδν ούτοϊς ώςχαλδν άγαπώσιν, οίον δ' αν εΓη. Καί

τοι γε τον λόγω χα\ διάνοια της άλίγου φύσεως προ-

τεταγμένον, πρδς τοΰτο μόνον τήν ρΌπήν ϊχειν προσ-

ήχεν , Γν' δ τ]) τοΰ λόγου χρίσει χαλόν τε χαί αίρετδν

αναφαίνεται, χα\ μή τοΰτο πάντως αίρεϊσθαι, όπερ

αν αύτοΐς έχ συνήθειας τινδς χα\ άκριτου προσπα-

θείας ήδύ τε χαλ χαταθΰμιον φαίνεται. Διό μοι δοχεί

χαλώ; ϊχειν επινοία τιν'ι της προς τδ σύνηθες αύτοϋς

διαθέσεως άποστήσαντας, μεταγαγεϊν, ώς Εστί δυνα-

τδν, έπ\ τήν άμείνω τε καΐ πρέπουσαν τοις λελογι-

σμένοις διάνοιαν. Οϋτω γάρ άν έξορισθείη της ανθρω

πινής ζωής ή σπουδαζομένη περίτά πάθη τοις πολλοίς

άλογία. Γένοιτο δ' αν ήμΐν ακόλουθος ή τοΰ λόγου

σπουδή πρδς τήν προκειμένην ΰπόθεσιν, εί πρώτον

μεν τδ αληθώς άγαθδν, οίον έστιν, έξετασθείη • ϊπειτα

δε τδ Γδιον της έν σώματι ζωής θεωρήσαιμεν • πρδς

τούτοις δε εί διά συγκρίσεως άντιπαρατεθείη τοις

παροΰσι τά δι' ελπίδος ήμΐν άποκείμενα. Ούτω γάρ άν

προέλθοι πρδς τδν σκοπδν τοΰ λόγου ή θεωρία, ώστε

μετατεθήναι τών πολλών άπδ τοΰ συνήθους έπ\ τδ

χαλδν τήν διάνοιαν. Επειδή γάρ πασιν άνθρώποις

φυσική τις πρδς τδ καλδν έγκειται σχέσις, κα\ πρδς

τοΰτο χινεΐται πϊσα προαίρεσις, τδν τοΰ καλοΰ σκο-'

πδν πάσης της χατά τδν βίον σπουδής προβαλλόμενη*

τούτου χάριν ή περ\ τδ δντως καλδν ακρισία, τά

πολλά τών άμαρτανομίνων εΓωθεν έξεργάζεσθαι. Ώς

εΓ γε πρόδηλον πασιν ήν τδ αληθώς άγαθδν, ούκ αν

εκείνου ποτέ διημάρτομεν, ψ φύσις ή άγαΟότης εστίν

ούδ' αν εκουσίως τή τών κακών συνηνέχθημεν πείρα,

Α Ουϊ ηεεεδειι-ίυηι ηαΐυτχ ηο&Ιπβ οπίΐηεπι ίη ϋ*

ςαί β νιο ϋϊδεειίυηΐ, εβίαπιίΐαΐεπι εχϊδίίηιβηΐ, ει

00$ ςαί 6Χ Ιιοε ηιυικίο ηιΪ£Γ3η( αά οοείοδίβιη ραΐΓΪαιη,

άοΙοΓβ 61 ΐ30Γγηιί8 ρτοββςαυηίαΓ , ηοη νίιΙοηΐιΐΓ

ηιίΙΓι Ιιιι]«80β νίι* εοικίίΐίοηειη εοιΐδϊίΙει-3888 , 86(1

ί(3 αΟβεΙί 68ββ, ιιΐ ρΐεπςυε 6 νιιΐ^ο, ςιπ εοιίδΐιειιι-

άίπε φΐβϋαιη Ιιοηιΐηο ίικίίβηβ, (μικευηςυβ ΐΙΙϊβ

αϋβυηΐ, «Ι Ιιοηβ (πΊί£ΐιηΐ, φιαίίαϋυηο,υε βίηΐ. ϋυο$

Οηιβη υΐ ι-αΐίοηε εοςίϋιιίοηεο,ιιβ εχίεηβ αηίπιαηΐί-

Ιιιΐδ ρΐ'338ΐ3ηΙ('8, αά 63 Ιηηΐυιιι ρι-ορεηδοδ 6886 οροΓ-

ΐβΓεί, ί)υ;ε Γ3ΐΐοπΪ8 }ιΐ(1ϊεϊυπι ηοηβεΐα εχρείεικίηςιιβ

ρΓοροηεΓβΙ, ηεε ϊΙΙα ρπΗ-βυβ αρρείβΓβ, ςιιβ: εοη-

δυείυάίηε, ει ίηεοη8Ϊά6Γ3ΐ3 ^υαιίαιη αΙΓεείΊοηε ]α-

ειιηϋα 3ε βυανΐα νϊάεηΙυΓ. ΟυαπιοΙίΓβπι ορεΓΧ ρΓβ-

Ιίυηι ιηϋιί νϊϋβοΓ 6886 Γαείυι-υβ, βί ορεΓαιη ολΌο,

Β ιιΐ εο8 1Ί1)6Γειη αϊ) ήοε ορϊηϊοηϊβ βΓΓΟΓβ, ςυο βο-

Ιίιϊ βυηΐ ρεΓΐαΓ03ΓΪ, ε( α<1 ιηεϋοΓειιι ηοπιίηεςυβ <ϋ-

(-ιπΟΓεη) εο^Ίΐίΐίοηεηι ρι-ο νΐι•ϋ>ιΐ5 ΐΓαιΙαοΒίιι. 0»0(Ι

ηιιίάειη βί βΓΪπιυδ 388βευ1ί, ΙειηβΓαηυιη ϊΐΐιιϋ «1ο-

Ιοικίί ηιαΒΓεικϋςυβ 5ΐικ1ίυιη , ςαο ιηυΐΐϊ ΐεηεηΙιΐΓ,

εχ Ιιοηιϊιιυιη νίΐβ (ΙερεΙΙοΐιΐΓ. Βεείβ βυΐεηι βΐ^ιιε

οηΐίηβ (ΐυθ(1 ρΓορο5υϊηιυ5, ρβΓβεςπβηιυΓ, δι ρτίπιαπο,

φήά νεί'ε δίι Ιιοιιιιηι, εχηυΐΓειηυ8 ; (Ιεϊικίε ρΓορπβπι

νϊΐίτ, (]ΐιηιη ίη εοΓροΓε β^Ίιιιιιβ, εοικίίΐίοηοιη εοηβί-

(1εΓ3ΐ)ϊηιιΐ8 ; ροδίΓΟίηο Γ68 ρΓΧ86ΐι(ε8 εοιιΓεΓεηιαχ

ειπη ϋβ (1038 ρβι* βρειη ηοΐιίβ Γεοοικ1ίΐ38 εχβρβ-

εΐαιηιΐ8. 5ίε εηίηι ϋίβριιίαΐίο Ιίηειτι ρΓοροβίΐυπι 38-

βεηυειυΓ, κι ηκιΐίοπιιη βηίηιϊ ΐΙ> ορ'ιηίοηε νϋΙβΒΓΐ

αά τεείαηι άβ νοΓΟ 1)οηο ςβηΐεηΐίβιη (ΓβάΊιεβη-

Ιυτ. Ναιη ευιη οηιηίΐιιΐδ ηοηιίηίοιίδ ϊιι$ίΙ» 8ΪΙ

ιΐ3ΐιΐΓα1ί5 ηυβΤΜίαιη αά Ιιοιιιιηι ρΓορβηβϊο, 3(1 ίΐ-

1υ(1(|ΐιε εοηδεςαεηίΐιπη βεηιρβΓ οιηιιί βΐυϋίο εοιι-

Ιεικί-ιιιΐ, Πι ιιΐ εχ νβπ 1)οιιί ίςηοΓαηΐϊα οιηηί.ι Γειυ

ρεεεαΐ» εοηιηιίΐ(;ιηΙ. ΟυοΊ 5Ϊ ευηείϊ νεπιιη Ιιοικιιη

ρεΓϊροοίαιιι εί εθ(ηίΙααι ΙιαϋεΓεηΙ, ηυιΐ(|ΐιαηι 3ΐ> «ο,
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ιη ςυο ηβΙυΓ» 1>οηϊΙ»ΐεηι δϊΐαηι β$8β δοΪΓβηΙ, 3ΐ>βΓ- Α ε?πεΡ ("1 έπικέχρωστο τά πράγματι* διεψευσμένη

).'ΐηΐ03, ιιΐ3ΐί5, φαβ Γαΐδίΐηι Ιιοιιί κρβοϊειη ρι•,Έ 8β Γβ-

πιγιΙ, εχρεπεηιΐο υΙίΓΟ $656 ΊιιιρΙίιαΓοηΙ. 1η ρπηιϊδ

ί^ϊΐϋΓ 1ΐ30 οηΐϊοηε, ηυϊιΐ νβΓβ 1)οηιιιτι βίΐ, εχρϋεβ-

ιιιιι;; ιΐ6 ϊΙΙίιΐδ ίηβείιία ηιαίιιηι υηφιαιη ρΐΌ 1>οηο

εοπιρΙεεΐ3ηιιιι-. ΟροιΊοΙ εη'ιηι ίΙΙίυδ, (ΐιιοιΐ ψιινίΊ-

1ΙΜ18, ιΐΰϋηίΐίοηοη 30 άοδοπρί'ιοηβιιι φιαηιιίαηι ρΓΟ-

ροηί, ου]ιΐ8 Ιηιιφκιιιι ϊηιΐϊοΐο Ιιιία νεπ Ιιηηί βίΐ ηο-

1)ίί ίιιν6ί>Ιϊ§:ιΐϊο. Εοΐ]υοι1 αιιίοτη οιίΐ πηΙϊι.ίιιιιι νεπ

1>οιι ϊ ? ΙΠιιϋ ηίιιιίηιηι, πιοβ ((ηΊάβηη δεηΐεηΐϊα, ιιΐ ίμιοιΐ

ιιοιι α(1 ιιιιηιη Ιιιιιΐιιιη αΐίο,υαπι γοϊιι αΐίίοιιι, ιιβςιιβ

ηιιοϋ ιιΐίο ΙβιηροΓο οοηιτηοιίιιιΐ), «Ιί» ϊιίΓΟίιιιιιοιΙιιιη,

ιιεαιιε φιοά ίΐ3 οιιίρίαηι ρΓΟδίΙ, ίιι ϋΐίι ο1)βίΙ, $6(1

<]Ι10(1 εΐ ρεΓ 80 30 ρΓ0ρΓΪ3 ΙΚΙΙΙ1Γ.1 8113, 61 011ΙΙ1Ϊ1.ΙΙ3

61 δεπιροΓ Ιιοιιιιιιι βϊΐ, ίιΐ 8Ϊιιο υ11:ι ιΐιιΐιϊΐϋΐϊοηο

τιν\ τοΰ χολοϋ φαντασία. Ούχοΰν ιτρδ πάντων τούτων

τω λόγω κατανοήσωμεν, τ£ τδ αληθώς άγαθδν, ώς άν

μή τη περί τούτου πλάνη σπουδασθείη ποτέ το χεί

ρον άντ\ τοΰ κρείττονος. ΦημΙ τοίνυν χρήναι καθάπερ

δρισμόν τίνα χαΐ χαρακτήρα τοΰ ζητουμένου προϋπο-

θέσθαι τώλόγω, δι' ου γένοιτ' αν ήμίν ασφαλής ή τοΰ

καλού κατανδησις. Τίς οδν δ χαρακτήρ της άληβονης

άγαθότητος ; Το μη μόνον προς τι το ώφέλιμον έχειν,

μηδέ κατά καιρούς τινας, ή επωφελές ή άχρηστον φαί-

νεσθαι• μηδέ τιν\ μέν είναι καλδν, έτέρω δέ ού τοιού

τον άλλ' όπερ και έφ' έαυτοΰ κατά την ιδίαν φύσιν

έστ\ καλδν, χα\ παντί, κα\ πάντοτε ωσαύτως έχει,

οίτό; έστι , κατά γε τήν έμήν κρίσιν, της τοΰ καλοϋ

κρίσεως ο χαρακτήρ απλανής τε κα\ άψευστος. "Ο γάρ

νβπιηι 1>οηυπι 6886 ]ιΐ(1ίοβιηιΐδ. Οιιοιΐ ειΓιηι ηεο Β μήτε πάσι, μήτε πάντοτε, μήτε έφ' έαυτοΰ δίχα τής

ηιιιιιίΐιιιρ, ηεε $εηιρ6Γ, ηεο ρεΓ 36 δίηε υ1ΐ3 εχ1εηΐ3

Γ.ΙΙΟΓΪιιβ 3:!]ιιικΊϊοηο Ιιοιιιιιιι εδί, ρΓορηε 1)0111 ηαΙ,ιι-

Γ^ηι ηοη 1ιαΙ>βΐ. ΟυαηιοΙίΓεηι ηιυΙΓι ηιίηυβ οοηδϊάβ-

Γαίε Γ68 εχρίοτβηίοδ, ιη είειηβηΐϊδ ιιιιπηΙΊ Ιιοιιυιη

ίβίδοεβδβ βιιιιΐ 8ΐΐ8|)ϊοϋϋ; δι <ιιιΐ5 εηϊηι ϋϊΙίξοηΐεΓ

<.•οιΐ8Ϊ(1ί•Γ(:ΐ, ιπιϋιιρ.ι οοΐΊίπι ηοε ρεΓ βε, ηβο βοιιιροΓ,

ηεε 0ηιηί1>υ8 Ιιοιιιιιιι ίηνοηίεΐ. ιΥηιι ηιιοά ίιι ιιιιο-

ςυοο,ιιε εοηιιη ιιΐϋε ^81, εοηΐΓβπυιπ :ι1ϊ(|ΐιίι1 ,'κΐιιιί-

βΐιπη 1ΐ3υεΙ. ΙΙι ικμιη 33ΐυΐ3ΓΪ$ ςιιϊιΐοηι 831 αηίιηαη-

1ίυιΐ3 ίιι ίρ83 αΌ^οηΐΐουβ, ροΓηΐείΟδα αιιίεηι ηιοιίϊ-

ΐ0ΓΓ«ηεΪ8, δί (ΙεηιεΓ^βηΙυΓ. ΑεΓ οοιιΐΐ'» ίιι ΐρβο ηαΐυι-α

\ΊνοηΐίΙ)ΐΐ8 ρι-οιίί'δΐ , 3<|ΐΐ3ΐϊ1ί1ιυ3 ηιιΐβιη ίη εο εχ-

ροδίΐϊδ ονίιίιιιιι ίΐίίοιί. δίο εΓιαηι ϊ^ηΐβ ΐΐϋψιειιι ηο•

1)Ϊ3 ιΐϊΐιιΐ) ρι•ί»Ί)ι•ι, 80(1 Ιοιι^ε ρΐιιτα ιΐινεΐιίΐ άβΐη-

ηιοηΐη. Οιιϊ(1?ι|ΐιοι1 ηβ ϊρδο ςυϊιίβηι 8θΙ ιιΐοηΐίοιίδ,

ιι!)ί(]ΐιε 3ΐιΐ δεπιρβΓ , 3ΐιΐ ίη οηιηϊυυ.8 ρι-οιίοδί :

ηιιίρρο ηπίοΙ ιιϊιηίο ηοηηυηςιΐ3ΐη «γιΙοιό νείιειηοη-

Ιοι• ηοΐ'εοί, 61, φΐ;ε δΐοί οο]οε(3 βιιιιΐ, ίιηιηοιΙθΓ3-

ιίιΐ8 εχ8ΪεοεΙ, εΐ ηιοιίιοΐ'ΐιηι ροΓβχρε εηιιβα δίΐ, 61

Γρρίοηϋΐκΐδ, 3ΐ(]ϋε οοιιϋί ίιηυεείΙ1ίοΗΙ)υ$ οίϋοί.ιΐ,

ει εχ Ιιιιιιιί(Ιοππιι εοΓπιρίίοηε ιΐιιιιιηα ιηοΐεδίϊαηιςυβ

νϊνεηΐϋιυδ ίπιροΓίβΙ.

ΡΓοΐηάο, (ΐυοηΐ3ΐΙηιθ(3υιη άϊχΐπιυδ, ^^ δοΐιιηι οχ

ΟΙΙΙΙΐίΙΐΜδ 1)01111111 Ο.ρΟΙ'ΙΟί 1'ΧΪ8ΐίΐΙ13Γ0, (|110(1 δΟηΐρβΓ

βΐ οιιιιιί1)ΐΐ3 ί6(]υβ θχηϊϋβΙ ιιαιιιπιηι 1>οηί, ηοε ρι-ο

Γ3ΐίοιΐ6 οοΓίιηι (]ΐΐίο εχΙιΊιΐδβειίδ οΙι]ί(•ίιιηΙιΐΓ, ίηιιιιιι-

έξωθεν περιστάσεως έστι καλόν, ούκ άν κυρίως έν τη"

τοΰ καλοΰ χρίνοιτο φύσει. Διόπερ πολλο\ των άνεξ-

ετάστως προσεχόντων τοις ουσιν, έν τοίς τοΰ κόσμου

στοιχείοις είναι τδ καλδν έφαντάσθησαν ών ουδέν

εΟροι τις άν διεξετά£ων καΐ έφ' έαυτοΰ, και πάντοτε,

κα\ παντ\ καλόν εΰρισκόμενον. Μέμιχται γάρ τψ έφ'

έκαστου τούτων χρησίμω, χαΐ ή πρδς τδ εναντίον

ενέργεια. ΟΓον, τδ Οδωρ σωτήριον μέν τοίς έν αύτω

τρίφομένοις εστίν, όλέθριον δέ τοίς χερσαίοις, ε! έπι-

χλύσειεν. Ωσαύτως δέ και ό άήρ, τοις μέν έν αΰτψ

??,ν πεφυκόσιν, έστ\ σωτήριος, τοίς δέ τδν Ινυδρον

είληχόσι βίον, φθαρτικδς ευρίσκεται και, ολέθριος,

όταν έν αύ-ψ τις γένηται των υποβρυχίων. ΟΟτω κα\

τδ πΰρ προς τι χρήσιμον ήμίν γινόμενον, φθαρτικόν

' έστι τοίς πλείοσι. Κα\ αΰτδν δέ τδν ήλιον εδροι τις

άν, οδτε παντί, οΰτε πάντοτε, οίτε χατά πάντα χαλδν

τοίς μετέχουσιν. "Εστι γάρ έν οΤς χαΐ σφόδρα γίνεται

βλαπτικδς, ΰπερζέων τε τοΰ καθήκοντος μέτρου, κα\

ξηραίνων έν άμετρία τδ ύποκείμενον, κα\ νοσώδεις

αίτιας πολλάκις έξεργαζόμενος, και τοίς εμπαθέστε

ροι; των οφθαλμών προσεπιτρίβων τήν νόσον, κα\

διά τής σήψεως τών υγρών, βλαβερά τε καΐ αηδή τίνα

ζωογόνων έν τη" κατεφθαρμένη τών υγρών σηπί-

δόνι.

Οΰκοΰν, καθώς είρηται, μόνον έκ πάντων ώς καλδν

προαιρείσθαι χρή, δ πάντοτε καΐ πασιν δμοίως έν τϊ^

τοΰ καλοΰ καθοράται φύσει, άε\ τοιούτον δν, χαΐ ού

πρδς τάς έξωθεν περιστάσεις μεταβαλλόμενον. Περ\

1311ΙΓ. Λ'βηι ς»33 εχ ρΓ«\'3 ςυβιίβηι ορΐιιϊοηο νϊιΐβη- ρ γάρ τών άλλων οσα κατά τίνα πρόληψιν άλογωτέραν

Ιιιι-Ιΐ()ΐιιϊιιϊΙ)ΐΐ3 Ιιοιι.ί, υΐ ςυ33 3(1 εοτριΐδ, 3(1 ΓΟδ οχ-

Ιι•ΐΊΐ:ΐ8, αά γο1)ιιγ, 3(1 ριιΙεΙιΐΊΐιιιΙίηβιη, 3(1 δρίεηϋο-

ΐ'ΐ'ΐιι, »<1 ορεδ, 3(1 ροΐεηΐίαηι εΐ ^Ιογίιιιιι ροΓίϊηεηΐ,

ε(3ΐί3 ε]ιΐδϋοηι ςεηοΓίδ, ευιυ ροΓ δε ρεΓδρίουβ βίηΐ,

δίΙΐΜΐΐίο ρΓ3?ΙβΓευηο'» εοηβοο, ηβ Ιοί Γεόυβ εχ $β

εΙϊΓίβ οηιιηιβΓαποϋδ ΓΓυ3ΐΓ3 ΙαΙιΟΓεηι ϊιΐδΐιιιιιιιιι. Οιιίχ

βηίΐΐΐ ί^ΙΙΟΓΛΐ, (]1Ι3Ι1Ι ΟεΙΟΓΪΙΟΓ ΓΟΙΊΙΙΧ (1Ϊ£ηίΐ33 ιΐβ-

Ποπίδΐ-αΙ, (|ϋ3ηι ΙίΓενϊ οοΓροπβ γοΙηιγ εχ8ΐϊη^υ3ΐιΐΓ,

(|ΐι:ιιιι Γΐοίΐε ρηηεϊραΐυδ ϋοιηΐηυηι ηιιιίοιιΐ, ςυαηι

03(1υευδ εΐ ΙΪ3£ΪΠβ κι ι ^Ιοιϊιο δρίεηάοτ, ςιιβηι δΐιιΙ-

Ιιιιιι 3ε ν3ΐιιιηι Ιιοιιιίηιιιη ίη οιιιιιιίοικία ρεειιηί»

.•,ΙιιιΙίιιιιι, ιριί οΐι ϊη:ιιιοιιι (|ΐι;ιιιιϋ;ιιιι ΐ'αιαιιιο,ιιο $ρε•

εϊεηι, ίη ΐαηι ^ΙΊεείίδ Γβυΐιβ Ιιοιιιιιιι ε$δε ροδίΐυιιι

αι•1'ίΐι•ϊηΐϋΐ•? Ηίδ ίΐα εοηδίϊΐαΐίί, εοιίδίϋεΐΐηϋυηι

χαλά τοις άνθρώποις δοκεϊ, πϊρι σώμα τέ φημι κα\

τά έξωθεν, οίον ισχύς τε κα\ κάλλος χα.\ γένους λαμ-

πρότης, χρήματα τε κα\ δυναστεϊαι και περιφάνειαι,

χλ\ πάντα τά τοιαΰτα, ώς αύτόθεν π3σιν δντα φανερά,

σιωπαν οΤμαι χρήναι, καΐ μή μάτην διά τών δμολο-

γουμίνων δχλον έπεισάγειν τω λόγω. Τίς γάρ ούχ

οίδε τοΰ κάλλους τε χα\ τής δυνάμεως τδ ώχύμρρον,

ή τή; δυναστείας τδ εύμετάπτωτον, ή τής δόξης τδ

άνυπόστατον, ή τήν ματαίαν πρδς τά χρήματα τών

ανθρώπων προσπάθειαν, παρ' ών διά τδ ευχρουν τε

χα\ τδ σπάνιον, έν ποιαίς υλαις τδ καλδν ένομίσθη ;

Τούτων δέ ούτω; ήμίν διηρθρωμένων, «ιεπτίον άν είη

περί τής παρούσης ζωής, ταύτη; φημ^ 6ή διά σαρκδς

ενεργούμενης, είτε τοιούτον έστιν ώς έν τώ χαρά-
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κτήρι τοΰ κα).οΰ θεωρεΐσθαι, είτε καΐ έτέρως δχει • Α νίπείιιι•, βη ρι\Τδεηδ Ιιαχ νΐΐα, ςιιβπι ϊη οαπιο εΐβ^ΐ-

τδ γάρ εύρισκόμενον περί αυτής ύ-δ τοΰ λόγου,

οδηγήσει, πάντως τήν των έπεσκεμμένων διάνοιαν,

όπως χρή περί τήν ένθένδε μετανάστασιν έχειν. "Εστί

τοίνυν ή τοΰ σώματος ημών ζωή, πλήρωσίς τε κα\

κένωσις διχόθεν ενεργούμενη • ή μέν δια βρώσεώς τε

κα\ πόσεω;, ή δε δια της τοΰ αέρος ολκής τε κα\

άποποιήσεως, ών άνευ ή κατά σάρκα ζωή συστήναι

φύσιν ούκ Εχει. Τότε γάρ τοΰ ζήν ό άνθρωπος παύε

ται, δταν ή των εναντίων τούτων διαδοχή μηκέτι

διοχλή τήν φύσιν. "Ισταται γάρ μετά τοΰτο καθόλου

ή τοιαύτη ενέργεια, ούδενδςτών έξωθεν έν τοϊς νεκρω-

Οεϊσιν οδτε είσρέοντος, ούτε άπογινομένου, άλλα πρδ;

τά συγγενή στοιχεία τοΰ έκ τούτων συνεστηκότος σώ

ματος διακριθέντος καΐ άναλύσαντος, ηρεμεί τδ λοι-

ηιιΐίί, Ιαΐίί 8ίι, υΐ εί ιιοΐ3 Ιιοηί ευηνειιίαΐ, ;ηι εοιι-

ΙΓ3 : ςιιοι) οιιϊιιι (Ιο ίρδβ ό"ΐδριιΐ3ηι1ο ινριτίοΐιιι•,

εοηδίόΙεΓβηΐΐιιιη βηίηιοδ επιιΐίεΐ ςιιοηιοάο ίη εο-

γιιιιι (Ιίδεεδδπ φιί εχ ίΐΐα ηιίςι-ΑίιΙ, ηίϊίοί οροποαί.

Ε$1 ϊ^ΊιιιπίοβΙγϊ οοΓροπδ νίΐ3, Γερίεΐΐο βίςιιβ €Χ-

ίιιαηίΓιο, <μκο πυίιίεηι άιιρΓιείΙεΓ Γιαπί, Ιιιιιι ρβΓ

είΰιπτι εΐ ροΐιιηι, ι υ πι ρει* :ιοι ϊ^ ηΐΐι-αι-ι ϊοηοιι» είοιιιϊδ-

δϊοηειιι. 8ίο 6ΐΓιηι ηαΐυτα οοιιιρ;ιιαΐυιιι ε$1, πι βϊιιο

Ιιίδ ίη ι-ηι-ηε νίνεΓε ηεςιιεβπιιΐδ.Νβπι Ιυηο Ιιοιηίηεπι

ν'ιία (ΙεδεπΙ, ςιιοικίο Ιιοπιηι ι όιιΙγ:ιγΊογιιιιι δΐιεεεδ-

8ϊ(ΐ ικιΠιταπι ιιοιι ηιονεΐ. ΤαΓιβ βηΐιη βεΐίο οβδδηΐ

ιιηϊνεΓβ.ι, οιιηι ηίήίΐ εχΐηιΐδεοιίδ ίη (ΙοΓαηοΐίδ ηεε

ίιιΙΙιΐίΐΐ, ηεε εΠ1υ:ιΐ; ευιηαυβ δίηξίιία; οβϋανεπδ ρατ-

Ιεβ ίη εο^η3ΐ3 δίΐιί εΐεηιεηία ΓεεεααηΙ »ε όϋδδοΐνβη-

πδν δι' ησυχίας ή φύσις, τψ οίκείψ στοιχείω προσ- Ιιιγ, ιιαίιιπι «Ιείηεερβ οοηαυίεδείΐ, δΐιαβ ευί(|ΐιβ εΐε-

αναπαύσασα τδ συγγενές κα\ δμόφυλον, τή γή τδ

γεώδες, κα\ τώ αέρι τδ Γδιον, κα\ τω ύγρώ τδ οίκεΐον,

χαΐ τω θερμώτδ κατάλληλον. Μηκέτι γάρ τοΰ δγκου

τοΰ έκ τών ετερογενών συνεστηκότος, βιαίως τε χαίί

χατηναγκασμένως συμπεπλεγμένου, άλλα κατ' έξου-

σίαν έκαστου τών έν ήμϊν πρδς τήν οίκείαν έστίαν

έ;:ανελθόντος, παύεται άπδ τούτου ή φύσις, συν-

έχουσα βιαίως έν αύτη τών αλλοφύλων τήν συμφυΐαν.

Εί δέ τις και τδν Οπνον, κα\ τήν έγρήγορσιν πρδς τδ

*ήί ζωής ταύτης είδος μετά τών είρη μένων παρα

λαμβάνει, ούκ έξω της αληθείας τδν λόγον ποιήσε-

ται. Κάμνει γάρ καΙ διά τούτων ή φύσις, Αεί πρδς

τά εναντία μεθελκομένη, χαΐ νΰν μέν λυομένη τω

ΙΙίεΐΐΙΟ ΟΟβΙΚΙΙαδ αε δίιηίΐεδ ρβΠεδ Γ08ΐί1ιιειΐ8, 16ΤΠΒ,

(]ΐιοι1 Ιεποιιιιηι εδί; ςιιοό! αοΓοιπη, 8επ ; αψ\χ,

(1110(1 ΟΧ 3<1113 00113131; εί ίζΐΐί, (]1Ι0(1 ίΙΙίιΐδ εδίρΐΌ-

ρΓΪιιηι. Εΐεηίιη οιιηι Ϊ1Ι3 εοι•ροπδ ηιοΐεδ, ηιιχ ρεΓ

\ίηι εχ <ΚνεΓ8ΐ8 ςειιβπϋυβ εοαείβ ο.οηοΓοίβςιιε ει•3ΐ,

ηοη αιηρϋυβ εοηδίδίηΐ, δεά" οπιηεβ ίΙΙϊυβ ραιΊεδ ;ιι1

8ΐΐ3δ ςυκο,ιιε βεϋε* ΓενεΓδ» βϊηΐ, ηαΐυΓίΐ, ςυα3 εχ

ΠΙα οοιΐδΐ:ιΙια(, νίοίοπίαηιπ,ιιο όϋνεκοπιπι ςεηβηιηι

οοιι]υιιοΐΊοιιειιι οοιιΐίηο1ι:ιΐ, ηηεηι ΙιβΙιεΙ. δι ηιιϊδ ηιι-

(εηι ροει ϊΐΐα ςιιοε ιΐίοΐ.ι δΐιιι), Ιιυίε §εηεΓΐ νίι»; 80-

111Η11ΜΙ εί νί«Ί1ί;ιιιι πιΙ]ιιιιχογΊι, 3 τεΓΪΙβίε ηοη Μκμτ.ί-

οίΐ. Ναηι Ιιίδ ηυοςιιε ηαίιιτα Ιίΐΐιυτηΐ, βδδ'ιιΐυεςυβ

ίη εοιιΙΐ'3Π3 ιΙίδΐΐΉΐιίΐιΐΓ, ιΐυηι νεί δοιηηο 8θΙνίΙιΐΓ,

6πνω, πάλιν δέ τονουμένη διά της έγρηγόρσεως, δι' ρ νεί νϊ^ίΐίβ ΓυΓδϋΐιι οοιιΓιιίιι31ιιι' : Ιιβε ειιίιιι νΐοίδ-

ών αμφοτέρων πρδς τδ κενοΰσθαι κα\ πληροϋσθαι πα- •■ •■ ■ -' • - -■ ._.....

ρασκευάζεται. Εί τοίνυν πλήρωσίς τε καΐ κένωσις τής

ζωής ημών έστι τδ ιδίωμα, καλώς αν Ιχοι τδν προη

γηθέντα περ\ τής τοΰ καλοΰ κρίσεως χαρακτήρα νΰν

άντεξετάσαι τοϊς τής ζωής ίδιώμασιν, ώστε κατιδεϊν

εΓτε τδ άληθινόν έστιν άγαθδν ή ζωή αϋτη, είτε κα\

άλλο τι παρά τοΰτο. "Οτι μέν ουν καθ' έαυτήν ή πλή-

ρωσις ούκ άν είκότως έν τή τοΰ καλοΰ φύσει κριθείη,

πάσι δηλον τδ τοιοΰτόν έστιν, έκ τοΰ κα\ τδ εναντίον

αυτή, λέγω δέ τδ κενοΰσθαι, καλδν εΓναι νομίζεσθαι.

Έπ\ γάρ τών αλλήλων έκ τοΰ εναντίου άντικαθεστη-

χότων, ούκ Ιστι δυνατδν τδν τοΰ καλοΰ λόγον επίσης

τοίς άντικαθεστώσιν άρμόζεσθαι ■ άλλ' εί τοΰτο κα

λδν είη κατά τήν έαυτοΰ φύσιν, τδ άντικείμενον αύτώ

πάντω; έσται κακόν. Άλλα μήν ενταύθα επίσης παρ' δ ΙίΙβΙειιι ΙιβΙιοΙ. ΟϋβΓβ 1)οηί άεΐίηίΐϊοηεπι ηεε τερίβ-

δϊίικίϊηε 3(1 εχίηηηίεηϋυηι, Γορίΰηιΐιιιικμιβ αϊδ-

ροηίΙϋΓ. Οιΐ3ΐηοΙ)ΐοιη δι νίΐββ ηοδίΓ* ρπιριίιιιη

ίΙΙικΙ εδί, ιιΐ 3 ΓερΙείϊοηε, εχίηβηίΐϊοηεηυο ρεηιίεαΐ,

ηοη 3Γιοηιιιιι ει•ίΐ υΐ Ιιοηί ιιοίαπι ει ϊηϋϊοϊιιηι ουπι

Ιιίδ (μια: ϊδΐίυδ νϊΐββ ρπιρί'ία μιιιΙ, εοηΓειβηιυδ, (Ιίδ-

ρίεΪ3Πΐιΐ8ηιιε ιιίπιιιι ίρχ;ι δίηΐ νεπιιη Ιιυιπιηι, αιι

βΐίικί (ΐιιίαρΪ3ΐη 30 Ϊ11ί> ιΐίνεΐ'βιπη. Οιιοά ίΐιιίειιι ιρ33

ρεΓ δε ΓορΙεΓιο Ιιοηί ιιαίυΓΉΒ ηοη ηυαυΓοΙ, οιιπμΙιιιϊ

νεί ει ηειίοιιε ϊΙΙί εοηΐΓ3Γΐα ρεΓδρΐευιιιη Γα, βχϊηα-

ηίΐϊοηεηι αίεο, ιμιαιη βεηυε Ιιοηηηι ηιΊιϊίΓοηΐιΐΓ.

Ν»πι Ιιοηί Γ3ΐϊο 3ε ιΙεΓιιΓιΐϊο Ι3ΐϊδ εδί, ιιΐ οΊιοουδ ϊη-

ιργ 86 εοηΐΓ3Γίίδ ηε(|ΐιο3ΐ εοηνβηΪΓε, β<ί1 8ϊ αηί

(μκΐιΐΐ'εΐ υΐ Ιιοηο, αϊ) ηΐίοτο Ιαικ|ΐιαιιι ιικιΐο ρΓΟΓδυδ

:ιϋΙιοιτο:ιΙ. Ηΐε αιιίειη ίη υίΓοηυε ιιαιιιΐ'η δΐιαιιι υΐί-

έκατέρου τούτων τδ χρήσιμον ή φύσις έχει. Ούκ δρα

τδν τοΰ χαλοΰ Λρισμδν δέξασθαι δυνατώς έχει, οΰτε

ή πλήρωσι:, ούτε ή κένωσις. Ούκοΰν άλλο τι παρά

τδ άγαθδν άποδέδεικται είναι ή πλήρωσις. Οδτε γάρ

παντ'ι, ούτε πάντοτε, ούτε κατά παν είδος αίρετδν

είναι τδ τοιούτον παρά πάντων ώμολόγηται. Ού μόνον

γάρ έν τοίς βλαπτικοΐς γενέσθαι τδν κόρον έσ-Ίν όλέ-

θριον, αλλά κα\ τδ έν τοις καταλλήλοις παρελθεϊν τη

«μετρία τδ χρήσιμον, κινδύνων πολλάκις καΐ διαφθο-

ρ3ς αίτιον γίνεται. ΚαΙ εί ποτέ πληθωρικής κατα

στάσεως έπιζητούσης τήν κένωσιν, άλλη τις πληθώρα

τήν ούσαν έπιφορτίσειεν, σωρεία γίνεται κακών τδ

τοιοΰτόν, είς ανήκεστα προϊούσα πάθη. Ούχοΰν ούτε

παντ\, ούτε πάντως αγαθόν τί έστιν ή πλήρωσις,

Γιο δυδεΐρίΐ, ηεε εχίηαηίΐίο. Οικη•ίι•ο;ι αΐίικί ςυϊοΊΙβηι

ιριαιη ίρδίιηι Ιιοηιιπι, εδί ίρβϊ ιερίεΐίο ; οιιηι ηεε

υ1ιϊ(]ΐιε, ηεε βεηιροΓ, ηεε ίη οιιιιιϊΐιιΐδ οηιιιε ^εηυδ

ϊρδίιΐδ 3 ειιηείϊδ εχρείεηαιιιη ]ιιϋίεεΐυΓ. Νοη δοΐυιιι

εηίηι ηοχίίδ είϋϊδ βχρΙβΓί ρεΓηίείοδηπι εδί, βεά βιίαιη

ίη Ιιοιιίδ εί οοηνεηίοηΐίύιΐδ ιηειΙίοοΓίΐ.ιΙίδ ιΐδΐιιπ

ΐΓ3η8ΪΙίΓε, ρΙοπιιικμίΗ ρ ι ϊοιιΐιιιιι 61 (Ιαιυηαηι αΙΓειΊ.

Οαοά δί ευηι οοΓρυβ ΓερΙείηηι εδί, Ιβν»Γί<ιαβ <1εδϊ-

αεί'αι, αΐιο αιΙΙιιιε οιιογοιιιγ οΠιο, Ιιιιιι νεΓΟ οοηΐταείο

ηιαΙοπίΜΐ οιιιιιιιΐο ίη ηιοΓυοδ ίηείάίΐ (1εδρεΓ3ΐοδ ε(

Ϊη83η3ΐ)ίΐ68. Ιΐαψιβ ηεε δειηρει-, ηεε ρΐιιηο ύοηυηι

βδΐ τερίεΐίο, 56(1 »ά αΙίιμιίιΙ, ει ηΐκμιαηϋο υβπϊ εδί,

εί ίη (ΐιοιιΓιίαίε (ΐικιΐίΐίιίεα,ιιο εοηδίδΐίΐ ε]υδ υΓι•

2ί(3δ.

αλλά κα\ προς τι, χα; ποτέ, κα; χατά τδ ποσόν τε κα\ τδ ποιδν, τδ έξ αΰτοΰ γίνεται χρήσιμον.
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Εοιίεπι ραείο «Ι εοιΗΓαπβηι Ιιυΐο βχίιΐίΐιϊΐίοηεηι Α Ούτω δ' 5ν τι; εύροι και τδ έξ εναντίου νοούμενο•/,

Γβρβπε» ρεπευΐοίίΐπ» ϋδ ςιιί 3 ηιοϋϋΓ3ΐο ε]ιι$ ιΐδΐι

Γεοβδδοπηΐ, ηοη ϊηαΐϊΐβιη Ιαηιεη, δι ρπηίοιίετ βιΙΙΓι-

1)031ιιγ, εΐ εηίοηιΐδ Γι»ι, α,ιιαίοηιΐδ ταΐίο ψιβηΐίΐαΐϊδ,

61 ςιΐϊϋίαιίβ, 61 Ιειηροπδ ροδίιιίαοίι. ΟοιίδΙαΐ ίβίΐυι•

βχ ϋϊ ςιιχ ά'ιοΐΛ 8ΙΗ11, ειιιιι Ιιοιιί ποία ποη οοπ^πιογο

\ί(;ιιπ ϊδίΒΐη, (ΐυαπι νίνίιιιιΐδ : βχ φιο δβςαΗιΐΓ, (Ιίδεεϊ-

δΐιιη 3υ εα ηοη εβδβ $ε]ιιηεΐίοηειη 3ΐ> υΙΙο Ιιοηο. Ναιη

ίο1, (ΐυαίΐ νβΓ6, ει ρΓορΓίε, βΐ ρρηιο 1)οηιιιιι (Ιίοίηιιΐδ,

ιιεε Γβρίβΐϊο βδΐ, ηβε ίηαιιίιίο, 0,113$ βΙίαιιβιιάΌ, 61 3(1

ηΐϊςιιίιΐ, εΐ ίη α,αίΙιιΐδάΒΐιι Ιαηκιηι ιιΐίΐοδ (ίοιηαηδίΓα-

νϊιηιΐδ, ςυίΐχΐδ τεΓβ οοηί ηοΐα ηοη εοηνβηίΙ.

τδ κατά τήν χένωσιν λέγω, χα\ χινδυνώδες τοίς ΰπο-

μένουσιν, ει παρέλθοι τί) άμετρία τ6 χρήσιμον, χα\

πάλιν ούκ άνονήτως γινδμενον, εΐ προς τι των ώφε-

λούντων συμβαίνει, τοϋ τε καιρού χα\ τοΰ ποσού χαΛ

τοΰ ποιου συμπαραλαμβανομένου πρδς τδ της κενώ

σεως χρήσιμον. Επειδή τβίνυν ο,ύ συμβαίνει πρδς τδν

τοϋ χαλοΰ χαρακτήρα τδ τής ζωής ταύτης είδος , ζ»

βιοτεύομεν • όμολογούμενον άν εΓη διά τής των είρη•

μένων ακολουθίας, ότι οΰδενδς άγαΟο,Ο χωρισμός εστίν

ή έχ τ.ο3 τοιούτου βζου μετάστασις. Φανερδν γάρ ότι

τδ άληθινώς καΐ κυρίως και πρώτως άγαθδν, ούτε

χένωσίς έστιν, οδ-ςβ πλήρωσις• απερ κα,ί ποτέ, χαΐ προς τι, και επί τίνων άποδίδεικται χρήσιμα, οίς ούκ

ϊπεσ-ιν 4 τοί άληθινώς δντος άγαθοϋ χαρακτήρ.

0»»υιο1)Γειιι ειιιη νβΓβ Ιιοιιιιηι εϊ ςιιοιΐ ηοη β&Ι Β ΈπεΙ ουν τώ αληθώς άγαθώ πρδς τδ μη αληθώς

νοιο Ιιοιιυπι , ϊι» οοιιΙιώγϊιιιιι δίΐ , υΐ ιιιιΐΐιιιιι ίηΙβΓ

63 ηιοιίίιιηι (ΙοίυΓ , οοηδοιιίαηοιιιη ε$1 βοβ (]αί 3

ηοη νοιο (Ιϊδοειίυηΐ Ιιοηο, 3(1 νεηιηι ϋΐυά Ιιοιιυπι

βοεβιΙεΓβ , ςυοιΐ δειηροΓ , εϊ οηιηίΐηΐδ , οι οιηιιίηο

«ίι Ιιοιιυπι, ηοο ρι-ο ΐοιηροτε, ααΐ 3ΐίςιΐ3 βχ ραιίε,

αυΐ ίη (ΐιιιϋυδάαιΐ) , βιιΐ ρτορίοΓ »1ί(μιί(1 , 56(1 ββαι-

Ρ«γ , ϊη είδιίοιη , εϊ βοίΐεηι ιιιθ(1ο $650 ηβϋεβί. Αά

)ιοε 155'ιΐυι• 3ιΓιιϊι3 Ιιυιη3ΐια 3 νϊΐ3 οοι•ρθΓβα ρΓοΓιεί-

δϋΐΐιΐΓ , εϊ 3 ρΓΚδεηΐί αίνβΓβαηι νίίχ δίαίιιηι 3856-

ςαϊΐυΓ : ςυβηι ηοβ, ηιιί ευηι οαπιο εοιψιιιοΐί δΐιπιιΐδ,

ρΐαηε ϊηΙυβΓϊ ηοη ροδδΐιηιιΐδ , βχ οοηιραΓαΓιοηο Ια-

ηιεη ΐδΐίυβ νίΐχ, ουιι]εοΐυΓ.ι ςιιιοιίηιη ίΐϋαδ Ιίβη ρο-

1681. Νοςυο οιιίιη βΓΐΐ εοηοΓείβ 3ΐϊηυ3 εοΓροΓΪί

εΓ3δ5ί(^ο, ηβε υΙΙβ 6οηΐΓ3Γίρηιηι εοηευΓΓεηί

άγαθίν έστιν ή άντίθεσις , ίμεσος δέ των δύο τούτων

ή έναντίωσις• άκόλουθον αν είη τοις χωριζομένοις τοΰ

μη αληθώς δντος καλού, πρδς τδ τή φύσει χαλδν εν-

θένδβ πιστεύειν τήν μετάστασιν γίνεσθαι, δ πάντοτε

κα\ παντ\ καΐ διά πάντων εστίν άγαθδν, ο&τε κατά

χαιροΰς, ούτε έπί τίνων, οΟτε διά τι, άλλ' άε'ι χατα

τά αυτά κα\ ωσαύτως Ιχον. Πρδς τούτο τοίνυν μέτει-

σιν άπδ τής σαρκώδους ζωής ή ανθρωπινή ψυχή, 4λ-

λην τινά β(ου κατάστασιν 4ντ\ της παρούσης μετα

λαμβάνουσα, ήν δι' ακριβείας μξν Ιδείν, ήνς έστ\,

τή σαρχ\ συγκεκραμένοις άμήχανον • έχ δέ της κατά

τδν βίον τούτον γνωριζομένων υπεξαιρέσεως δυνατόν

έατι στρχασμδν τίνα δι' αναλογίας άναλαβεϊν. Ούκε'ϊΐ

γάρ ίαται σωματιχϊ) παχύτητι συ,μπεπλεγμένη, ο&τε

Χ<]ΐΐ3ΐίΐ35 οΙοιιιοΊΐΙοπιιη , (]ΐιυπιηι 3Χ(υ»1ίδ αε πια- ^ τή ίσοχρατεία τών αντιστοιχούντων έμβιοτεύουσα,

ών ή ίσδ^ρΌπος πρδς άλληλα μάχη, τήν σύστασίν τ£

ημών χαΐ τήν ύγίειαν ποιεί. Ό γάρ πλεονασμδς τών

εναντίων τινδς καΐ ή έλλειψις, πάθος χα\ ά/ΐρ'ώστημα

τής φύσεως γίνεται ■ έν ^ ουδέν ούτε συστέλλεται χε-

νούμενον, ούτε δυσφορεί φορτιζίμενον ■ άλλα χα\ τών

έχ τοϋ αέρος αηδών έξω παντάπασι γίνεται, κρύους

τε λέγω χαΐ θάλπους, και πάντων τών χατά τδ εναν

τίον νοουμένων άπηλλαγμένη ■ έν έκείνςις δέ γινο

μένη, όπου πάντων τών αναγκαίων καμάτων έλεα-

Οέρα τε κα\ άνετος έστιν ή ζωή • ού διά γεωργίας

χακοπαθοΰσα, ού τους διαποντίους υπομένουσα πό

νους, ού διά τής εμπορικής καπηλείας αδημονούσα ■

οικοδομικής τε κα\ υφαντικής, και τής τών ρΊχναύσω!*

τεχνών ταλαιπωρίας κεχωρισμένη, ήρεμίν τίνα κα\

ήσύχιον διάγει βίον, καθώς ό Παΰλ<5ς φησιν, ούχ

ίππομαχοΰσα, ού ναυμαχούσα, ού συστάδην διά τής Ι

πεζικής παρατάξεως συμπλεκομένη, ού πρδς κατα

σκευήν δπλων ασχολούμενη, ού φδρους εκλέγουσα,

ού τάφρους κα\ τείχη κατασκευάζουσα, άλλα πάντων

τών τοιούτων ατελής τίς έστι χα^ ελευθέρα. Μήτε

έχουσα πράγμα, μήτε παρέχουσα, έν ί δουλεία τε

κα\ χυριδτης κα\ πενία, ευγένεια τε καΐ δυσγένεια,

κα\ ιδιωτική ταπεινότης, καΐ αξιωματική δυναστεία,

χα\ πάσα τοιαύτη ανωμαλία χώραν ούκ έχει. Παρ-

αιρεϊται γάρ πάντων τούτων κα\ τών τοιούτων τήν

ανάγκην, τδ άνενδεές τής ζωής εκείνης κα\ άϋλον, έν

ή τδ διακρατούν τής ψυχής τήν ϋπδστασιν, ού ξηροί

τε χα\ ύγροϋ τινίς έστι μετουσία, άλλ' ή τής θείας

φύσεως χατανέηοις, άντ,Ί δέ τοΰ εναερίου πνεύματος,

Ιΐΐ3 ριΐ(;ιΐ3 οοιίδΐίΐυΐίοιιοιη ηθδΐΓ3Π) , ναΐοΐιιιΐίποηι-

-.|οβ ουιΐδΟΓναΐ. Ναηι $ί εατυηι βϋςποϋ νεί Γοϋιιη-

ι)οΙ, νεί (ΙεΙϊεΐιιΐ, ικιΙιιγ.ι ρβΓΐιΐΓΐ)ΗΐιΐΓ, .ίο ιηοι-ΙιΪ3

;ιίί'ιοϊΐιΐΓ. 1113 βοΐεπι νϊΐ3 ηεο Ίηε<1ΐ3 1α1)0Γ:ιΐ , ηοε

υηΐ(1ϊΐ3ΐ6, ηεο ίπ^ΟΓβ , εβΙοΓεδνβ ηιιΐ 3Ι135 36ΓΪ3

ϊιι]υΓΐ3δ δβηΐίι , 61 ίΙΙΐε .η^ίΐιΐΓ , υοί αΐι αιηηϊϋυβ

ϊδΐίδ Ιβΐιοηΐιυδ ηβε6883ΓΠ5 Ιϊϋεη οιίιηιΐδ. Νεηυο

εηίιιι αυΐ 3£ΐΌ εοΐεηάο , 3υΙ ηανίβϊηιΐο (ΙβΓηΙίβ.ιΙιί-

ΐηιΐΓ ; ηοη ιιιεΓ0»ΐιΐΓ3 , ηοη υΐΐο ηυχδΐυ εοίηηυί-

ιΐ3ΐ)ΊηιυΓ : βειΐ 3ΐ> κόΊΓιεαηιΙί , Ιεχεηάϊ , οιηηίςυε

ίοπΓιύαπιηι ηιΊίιιιη ΓηίδΟΓΪα νβεαϊ ΐΓαπηυΐΙΙαιτ) , ιιΐ

ΡϊΐιΙϋβ αϊΐ , 3ε ςιΓιεΐ3Πί βςειηυβ νίΐ3ΐη ; ηοη Ιβιτη ,

ηοη ιΐ)3Γί ρυςη»υϊιηυ5 ; ηοη οςιιϊΐηΐυ , ηοη ρειίί-

1»1ιι ηιηηυδ εοη$6Γεηιυ8 ; ίη 3ρρ»π1ί1)ΐΐ5 ΙιεΙΓιεΐβ

ηοη οεειιρβΙιίιηιΐΓ , ηοη εχίκεηιυδ ιγΊΙιοΟ; ηοη

ίθ5$3, ηοη ηιυΓΟ ηοβ ιηαηϊβηιιι$; 80(1 αϊ) οιηηίΐιυδ

ΐί)"ιΐ8ΐηο(1ϊ ΙαϋοΓίΙιιΐδ ει ηιοΐοβίϋδ Γβιηοΐίδδϊιηί , ηοε

1ΐ3ΐ>εΙ)ίπιυ$ υΐΐυπι ίρδί ηεςοίίιιιη, ηεο εχΙπϋΕΐιίιηιΐδ

αΙΐοΓΪ. ΙΙΙίε εη'ιιη ηεε δ6Γνίΐυ$, ηεο (Ιοιηίηαΐυδ,

ηεο ραιιρβΓΐ35 , ηεε άίνίΐίχ , ηεε βεηεηβ βρΙοικΙοΓ ,

ηιιΐ οΐ3δθΐιιίΐ;ΐδ , ηεε ρπναΐοηιιη ΙπιπιίΙίι.'ΐδ , ηεε ά'\-

ρη'ιΐβδ πΐ3@Ί8ΐΓ3ΐυυιη , ηβε υ1ΐ3 Οΐίβ ΓοΠιιιιιο, εοη-

(ΙίΙίοηίδ, οι οΐ'ϋίιιίδ αίΟβΓειιΙϊβ Ιοοιιηι ΙιαΙιοΐ. Ε(-

οιιίιιι οηιηίυηι ε]υ$ηιθ(1ϊ π;πιιιι ηεεε$8ίΐ3(ειιι οχείυ-

(1ί( ίΙΚι νί(3, ()ΐι;ο ηΐ3ΐ6Γίχ εχρείΐ ηυΙΚι Γβ ε§ει,

ίη (|ϋΛ ηαίιπίΐηι αηίιιιϊ ηοη εχ $ίεςο Ιιιιηιίύοηιιβ

εοη$ΐ3Γβ , $£(1 οχ ιΐίνϊικο ιιαίιιι.ι: οβςηϊΐΐοηβ , 61

Ιϋφΐϋου δρίπΐιΐδ 36πί Ιοοο , λόγο ίΙΙο δϊηείοςιιο

5ρΐΓΐΙυ ίηιί ηοη αιηϋί^ϊπΊυε. $\ιχ <\\χ\άαη Ιιοη» ηοη



805 ϋΕ ΜΟΚΤυίδ. 506

του αληθινού « χα\ αγίου Πνεύματος είναι την χοι- Α ίπιιηυΐίηΙιΐΓ α(1 δϊηιΐΐίΐιιάϊηεηι εοπιπι ςιΚΒ βιιιιΐ ϊη

νωνίαν ούχ άμφιβάλλομεν. Τί1ν ή άπόλαυσις ούκ

ένηλλαγμένη χαθ' ομοιότητα τοΰ τ^δε βίου δια της

Ιξεως χα\ στερήσεως γίνεται, είσχρινομένη τε χα\

αποποιούμενη, άλλ' αεί πληρουμένη χαΧ ουδέποτε

περιγράφουσα χδρω τήν πλήρωσιν. Άβαρής γάρ ή

νοερά τρυφή, χα\ απλήρωτος πάντοτε ταΐς έπιθυ-

μίαιςτών μετεχόντων άκορέστως έπιπλημμυρίζουσα.

Διά τοΰτο μαχαρία τίς εστίν εκείνη ή ζωή χα\ ακή

ρατος, μηκέτι ταΐς των αισθητηρίων ήδοναϊς πρδς

τήν τοΰ καλού κρίσιν έμπλανωμένη. Τ£ τοίνυν εστί

σχυθρωπδν έν τώ πράγματι, δι' 8 τή" μεταστάσει των

επιτηδείων έπιστυγνάζομεν ; ει μή τοΰτό τις άρα λυ-

πηρον ηγείται, δτι προς τδν απαθή τε κα\ άνενόχλη-

τον βίον αύτοΐς ή μετάστασις γίνεται, δς ούτε πληγών

1)20 νίΐα , (Ιαιιι 63 νβΐ ββδβηυϊηιιΐΓ , νεί αηιίΙΙίιιιιΐί ,

ιίαιη ϊημαιιιυβ, νβΐ ε]ϊεϊπιυ$ ; δβά ηυηςυαπι εχρίεηΐ,

ιιυικμκιητ δαιίαηΐ. Αιιίηιί η.ϊπΐ(ΐιιε (Ιεΐΐακ ηοη $ιιπΙ

8Γ»νβ5, ηβε ΓϊυειιΙίιιιη «Ιοβ'κΙογϊο υΐΐηπι ιιικμΐ3ΐιι α(1β-

πιηΐ $3ΐΐεΐα(ΰΐιι. Ιάεοηιιβ 1)βαΐ3 681 ίΐΐα νίΐα , »ΐ<]ΐιβ

ϊπιηιοπαΐί» , ιμιϊρρβ ςυ* βεηδυυπι Ιί1)ϊ(1ίηε ιιοιι

ΓϋΙΙίΙυΓ ϊη Ιιοηίδ (Ι'φκΐίοαηιΐίδ. Οιικί ί^ίΐιΐΓ 681 ίη

ϊρβα Γβ ιιιαϋ, <|ΐιαιιιο1)ΐ•6ΐ)ΐ αιιπεοπιηι ε( ΓαπαϊΙϊαΓΪαηι

οΐιίΐϋ (Ιυΐεαηιυδ ? ηίδί ςυϊβ (Ιοίβηιΐιιηι εχίδΐίπιβΐ ,

(]υοιΐ3(1 νίΐαηι ρειΊυι-υαίίοηιιπι αε ηιϊδοιίηπιιη βχροΓ-

Ιειη ρΓοΙϊεϊδευηΐιΐΓ , ίη ςυα ρΐα^ατυπι άοΙοΓβδ ηοη

ηκαιιιιηΐ , ηοη Ϊ£ηίδ ηϊιηβδ , ηοη Γειτί νυΙηβΓ» , ηοη

ΙβΓΐ'3ί ιιιοΐιΐδ , αυΐ η3υΓΓ3£π , βιιΐ δοινίΐυΐϊβ οαΐαηιΐ-

ΙβΙβδ , ηοη ίιιιιυαιπυιιι Ιει-Βπιηι ϊιηρεΐυ<> , ηοη νβηβ-

©δόνβς προσίεται, ο£ι πυρδς δέδοιχεν άπειλήν, ού τά Β ηίΐοβ 36 ρβδΙίΓβΓΟδ 86ΓρεηΙϊιιαι βοιιΐβοδ ηΊΟΓδυ&ςιιβ

διά σιδήρου τραύματα, ούχ άπδ σεισμών κα^ ναυα

γίων καΐ αιχμαλωσιών συμφοράς, ού τάς των ώμο-

βόρων θηρίων προσβολάς, ού τά τών έρπυστικών τε

χα\ ιοβόλων κέντρα κα\ δήγματα. Έν φ ουδείς οΟτε

έξογκοΰται τψ τύφψ, ούτε πατεϊται έν ταπεινότητι,

ο&τε ύπδ θράσους έκθηριοϋται, ούτε ύπδ δειλίας κα-

ταπτοεΐται, ούτε τή δργή περιοιδαίνει, ζέων τψ θυμώ

χα\ μαινόμενος, "ούτε κλονεϊται ύπδ τοΰ φόβου, άν-

τιςχιϊν πρδς τήν τοΰ κρατούντος όρμήν οΰ δυνάμενος.

Έν φ φροντ\ς ούκ έστιν οία τών βασιλέων τά ήθη •

τίνες αϊ νομοθεσίαι, οΓοι τών τρόπων οι επί τών

άρχων τεταγμένοι, οΤα τά διαγράμματα, πόσος ό

ετήσιος φόρος.• ούτε ει πολλή γέγονεν έπομβρΕα, κα-

ταχλύζουσα τή άμετρία τδ γεωργούμενον, ούτε εί

ΓεΓοΓΠιϊάβηΐ. Ιη ςϋ3 ιιειιιο ίηΟαΙυι* δΐιροΓίιία , ηβιιιο

1ιαηιϋίΐ3ΐε (ΙερπηΓιΙιιι• , ηεηιο εΟειΊατ αυ(1αυία ,

ηβιηο ΙΐπιΟΓβ εοηευΐϊΐυτ, ηεηιο ηεε ίι-αειιηιΐί»

325ΐϋ3ΐΐ5 ει ίηββηϊεηβ εχεβηάεδεΐΐ , ηεε δυρει°3ηΐΪ8

ΐηιρβίιιηι δϋϊΙϊηβΓε ηοη ναΐεηβ ηιοΐιι ιοηΐιειηίδεϊΐ.

Ιιι ςυ3 η 1 1 1 1 α 8θ11ϊεί(ιΐ(1ο 681 , φΐαΐεβ δΐηΐ τε^ιιηι

ιηοΓΟδ , 3 (μιυηηιη ΓεΓβηΙυΓ Ιεςεβ , ςυίΐιιΐδνε 111331-

ί>ΐΓ3ΐιΐ5 οοιηηπίΐαηΙιΐΓ , (|ΐΐ33 ΛβοιΗΛ 03η( , ςυ»

ηυοΐ3ΐιηϊ$ ίηιροπίΐιΐυΓ ΐΓΪ1>υ(3 , βιιΐ ηε ίηιηιοάοΓβΙα

ΐιηοΓΪυηι ηιυΐΐίΐυιΐο 8313 ιίβρΓΪηιαΙ , @Γ3η(1ονε Ιαηο-

γιιιιι 5ΐΐ8οερΐοπιιη κροηι αυΓεΓ3(, 3ϋΙ 8Ίεεϊ(3ΐε, ηυχ

ιΐ3ΐα $ιιηΙ , οχβι-εδοηηΐ. ΑΙίοΓυηι ϋεπι ηιαΙοΓαηι ,

(]ϋ3ε Ιιίο 8ϋηΐ , βρικί 605 ηιιΙΙιΐδ 651 ΐίιιιοΓ. Νεςιιβ

3αΙ 0Γΐ)ίΐ3ΐίβ ΐΓΪδΙίΐία , 3υ( νϊϋιι'ιΐηΐίδ ηιο1θ8ΐία ρβΓ-

χάλαζα τάς ελπίδας τών γεωπόνων ήχρείωσεν, ούτε Ο ΐυτυαηΙιΐΓ. ΙΙΙίο εχ Ιαιη ηιυΐΐϊδ πιογΙιογιιιιι ^εηεηΐιυδ

εί αύχμδς έπιχρατήσας αποξηραίνει πάν τδ φυόμε-

νον. Άλλα καΐ τών λοιπών τοΰ βίου κακών πάσαν

άδειαν ϊχει. 'θρφανίας τε γάρ τδ σκυθρωπδν ού λυ-

«εΐ τήν ζωήν έκείνην, τά ίκ χηρείας κακά χώραν

ούκ Εχει* άργοΰσιδέ κα\ αί πολύτροποι τοΰ σώματος

ά4ίο)ΐτ!αι, οι τε κατά τών ευημερούντων φθόνοι,

χαΐ αϊ χατά τών δυσπραγούντων ύπεροψίαι, χα\

πάντα τά τοιαύτα της ζωής εκείνης έξώρισται• ίσ-

ςυίοιικ εοΓροΓΛ ηοδΐΓ3 νβχαιιΐιιτ , ηιιΐΐιιβ βιίεδί.

ΙΙΙίο ηεε ίβϋοίυιΐδ ίηνίίΐοΐιιτ , ηεε άεδρϊεϊαηΐυτ 63-

Ιβηιίίοδί. Οιηηεβ Ιιοβ (Ιεηϊςυβ, εί Ίά ^εηιΐδ 3ΐίχ

ΐηΪ86ΓΪΧ 3ΐ)51ΐηΙ 30 Ϊ1ΐ3 νϊΐ3 ηιιβιιι 1οη£Ϊ86Ϊηιε.

0οηΐΓ3 νβΓΟ ]ιΐΓΪδοΙ Ιβ^ιιηι 5ε(ΐιΐ3ΐ)ί1ίΐ35 ευηι δυιηηια

Γιθ6Γΐ3(β 61 ραεβ ϊη βο βηίηιΟΓυιη ρορυΐο νβΓδ3ΐιΐΓ,

εαιιι ϊΐΐυά ςυίδςυε 1ΐ3ΐ)63ΐ , ςυοά ε^υδςυβ νοίυηΐββ

εχορΐ3(.

ηγορία δέ τις κα\ Ισονομία διά πάσης ελευθερίας ειρηνικής, τώ τών ψυχών δήμω συμπολιτεύεται• εκείνο

Ιχάστου Εχοντος, δπερ άνέαυτώ έτοιμάση έκ προαιρέσεως.

Εί δέ τι χείρον έκ τίνος αβουλίας τιν\παρασχευα- Οαοιΐ δϊ ςαίδ οο ϊηορΐβηι εοηδϊΐϋ, 36 ίΐιιΐΐίιίαηι

σθή άντ\ τοΰ χρεΙτ-ο\>ος, αναίτιος τών τοιούτων δ θά- 8ΐ)3ΐιι ρΓΟ υοηο ηιβίιιιη «ηιρίθχιΐδ δϊΐ, ηιιΐΐαηι ε]υ$

νατος, κατ1 έξουσίαν τδ δοκοΰν έλόμενος της προαι- Γβϊ ηιΟΓδ ειιΐρβιη δυδίίηεαΐ, εαηι Γι1)8Γυηι ειιϊηιιβ

ρέσεως. "Γπέρ τίνος ουν δυσχεραίνουσιν οί θρηνοΰν- ίυεΓΪΙ, ςυοά νεΙΙεΙ εϋ$!6Γβ. Οογ ϊβίΐυΓ ηΐ02Γ8ηΙ, ςυί

τες τδν άποιχόμενον; Κα\ μην εί παντάπασιν έκαθά- ρ ουευηΐεδ Ιαιηΐ'ηίαΐϊοιιϊυιΐδ ρΓ0βε(ΐυυηΐυΓ?ϋεΓΐ8 ιιϊηϊ

ρευεν πάσης εμπαθούς διαθέσεως 6 συναποδυσάμενος 31) οηιηϊ ρεΓΐυΓΐ)3ΐ'ιοηε 1ί1)6Γί εβδβηΐ, ςιιί υη3 εαηι

την ήδονήν τε κα\ τήν λύπην μετά τοΰ σώματος•

εκείνος άν δικαιότερον τους περιόντας έθρήνησεν, ύΐ

ταύτδν πάσχουσι τοις έν δεσμωτηρίω διάγουσιν οδς

ή πρδς τά σκυθρωπά συνήθίΐα, και ή συντροφιά τοΰ

ζόφου, προσηνές τε χαΧ άλυπον τδ παρδν νομίζειν

έποίησεν. Κα\ τυχδν κάκεϊνοι τοις της φυλακής έκβαλ-

λομένοις έπιστυγνάζουσιν, αγνοία της φαιδρότητος

της έκδεχομένης τους άπαλλαγέντας τού ζόφου. Ε!

γάρ έδεσαν τά έν τφ ύπζίβρψ θεάματα, τό τε αΓθριον

κάλλος, και τδούράνιον ΰψος, καΐ τά; τών φωστήρων

αύγάς, τήν τϊ τών αστέρων χορείαν , καΙ περιόδους

ήλιαχάς, και τδν σεληναϊον δρόμον, κα\ τήν πολυειδή

εοΓροΓβ νοίυρίβίβηι εί άο1οι•επι εχιιεπιηΐ, χςυιυβ

ίΙΙί 8υρεΓ8ΐίΙε8 ηιίδβπίΓεηΐιΐΓ, οιιιη ηοη βΙίΐεΓ 30ε<:1ΐ

δϊηΐ, ςυβηι ϋ ςαί ϊη ε3ΐ•εει•β εοηείιΐδί νίναηΐ. Μα-

Ιπα εηίιη τεδ 3δρεΓ3δ ρεί'ρείίοικϋ , ίη (εηεϋηδηυβ

νϊνεικίί εοηδαείυιϋηε όβνΐηείϊ, ύβεβρίίηυε, ηιοΙεδΟ

ει ϊη]υειιιΐ(]3 ηοη ριιίβηΐ, ηιι% ρβΓΓβπιιιΐ. Ιΐαςυε δϊ

ςι» ε]Ίεί3ηΙυΓ ε «3ΓεεΓ8, βοηιηι νϊεβηι ΓοΓΐ3886

Γε1ϊ(](ΐί (Ιοίβηΐ, ίβηοιαιιΐϊ» δρΙεηόΌηδ ΐΐϋιΐδ »ά ιμιοιη

νεηίυηΐ, φιί ;ιΙ> εοπιηι (εηεηήδ άίδεβάιιηΐ. Εΐεηίιη

8Ϊ (|ΐι:ε δυο (Ιίβ δρεείαευΐβ εεηιυηΙιΐΓ, εο^ηονίδδβηΐ,

δι ρυΙεηηΐυαΊηεηι χΐΗειίδ, δϊ εοεϋ δΐιυ1ίιηϊΐ3ΐβιη, βΐ

ηίΐοΓεω δϊϋεΓαιη, δΐϋΐίαιυω εηοΓ63&( δοΐίί ϊηιΐή
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Ιυηι, Ιυπίεςυβ ουι-δυπι ; δι βοπιηι, ςυ« Ιοιτί Βι8ηίΙ, Α της γης έν τοϊς βλαστήμασιν ώραν, κα\ τήν ήδείαν

τής θαλάσσης δψιν, έν λειοειδεϊ τή1 αύγη1 δι' ήρεμαίου
13111 ν3ΓΪ3 ρυΐοΐΐπΐψΐβ ββηβΓ3, II ίυΟϋΙκΙϋΠΙ Ι)13Πδ

κρβοΐυπι, ουπι ηυΐϋβ νβηίοπιιη Πβϊιηυδ ΙιιγοβΙιιι•,

8β<1 ΙβηΐΙβΓ ΟΓΐβραΙϋΓ, ει Ι3ΐΐ(|ΐΐ3πι ριιΙεΙίΓβ (ΙερίεΙυπι

βρίβηϋεΐ : κι ρυΐοΐιτα ιυηι ρπνβιβ Ιυηι ριΐυϋοβ ίεάίίί-

οϊ3, α,υϊουβ ηιββηΊΠοδΒ βε δρίβικίίάίβ είνίΐαΐβδ βχ-

οπιηιιΐιΐΓ : 1ΐ3Β0, ϊηαυαιη, εΐ ηίδ βϊιηΐΐϊα 8Ϊ εο^ηο-

νϊδδοηι, σ,υί ΐη οβι-οει-ε οοηΐϊηεηΐιιι•, ηοη (ΙοΙεΓβηΙ

νΐεεπι κοπιώ, ςυϊ ριϊοι-βδ ε οιΐδίοϋίβ ϋΊιιιίίδί *ηη(,

Ι«ιΐι)ΐΐ3ΐιι 3 ϋοιιο ηΐίφιο άίδοεδβ'ΐδδεηΐ : εοηΐΓβ ροΐϊυ»,

φιϊ β^δί ββββηΐ, ηιϊδβΓβηι ίιιίεΐϊοϊυιη ϊηείυδοπιηι

νϊΐβπι εοπιηιΪ86Γ3ΓεηΐϋΓ. Εοιίβπι πιοϋο ςυΐ ΐβΐίυβ

νίΐ3Β εβΓεεΓβ 1ϊ1)βΓ3ΐϊ δΐιηΐ, δϊ Ιίεπ ρυΐβδί,ϋΐ άοίβηιΐο

ΐ3εΓ}ηΐ3ηάΌ<[ΐιβ δυβηι βι•{;3 οβίαπιΐίοδοδ ιηίδβποοΓ-

άΜβηι 0δΐεηά3ΐιΐ, νίάβηΐυι• ηιϊηί Ιβηιεηΐβΐϊοηίουδ βΐ

τοϋ πνεύματος γλαφυρώς έπιφρίσσουσαν , των τε

χατά τάς πόλεις οικοδομημάτων τά κάλλη, τά τε Γδια

χαΐ τά δημόσια, δι' ών αί λαμπραί τε καΐ πολυτελείς

των πόλεων καλλωπίζονται• ει ταϋτα τοίνυν ^δεσαν

καΐ τά τοιαύτα οι ένταχθέντες τω δεσμωτηρίψ , ούκ

αν τους έκ της φυλακής προαγόμενους ώς άγαβοϋ

τίνος χωριζόμενους άπωλοφύροντο • δπερ ούν εϊκος

τους Εξω τού δεσμωτηρίου περ\ των Ετι καθειργμέ-

νων διανοεΐσθαι, ώς έλεεινί) προσταλαιπωρούντων τϊ^

ζωή. Ούτω μοι δοκούσι κα\ οι της τοΰ βίου τούτου

φυλακής Εξω γινόμενοι , είπερ όλως δυνατδν ί|ν αΰ-

τοΐς διά δακρύων ένδείξασθαι την πρδ; τους κακο-

παθοΰντας συμπάθειαν , θρηνεϊν καΐ δακρύειν τδν έν

ΙβΟΓΥίΐιϊδ εοπιηΗδ8Γ3Γί εοηιΐίΐΐοηεηι ϊΠοπιιη, φιΐ ΐη ταϊς όδύναις τοϋ βίου τούτου παρατεινδμενον, δτι μη

ίδΐίιΐδ νίΐ33 πιοΐεδίϋδ 30 άΌΙοπϋυβ άεΐίηεηΐυι•, ςϋοά

Γ68 ΐΙΙ,Ίδ ρυ1θΙΐβΓΓΪΐ113δ, 81 3 Π1316Π3 Γ6ΙΙ10ΐί8δίΐΒ38 ,

<1ιΐ86 βυρΓ3 αιιιηιΐυιη Ιιιιηε βυηΐ, ηοη εοιίδρίοίβηΐ,

ήβιηρε ΐΙίΓοηοδ, ρπηείραΐυδ, άοπιΐη3ΐϊοηβ8, βηββ-

Ιοπιιη βχβΓοϊΐυδ, ρίοπιηιςιιβ οοείυβ, βε ςυρΓβπιαιη

ίΐΐβιιι είνίΐβίβπι , οβ1ε1)6ΐ•πιηιιπια.υβ βυρι-β εοβίυηι

οοηνβηΐυπι ϋΐυπιιη, ςυΐ ίη £3 άβδεπρίί δυηΐ. Νβηι

Ϊ1Ι3, ςυ» ηίδ οιηιιϊ1)ϋ8 ρΓίβδΙίΐ, ρυΐοΐιπίυάο, ςυαηι

»1) ϋβ, ςυί ιιιυηιΐο δυηΐ εοΓ<3β ', ρβΓδρίεί ιΐδκππιίι

ςιιϊ ηοη ηιβηΐΐΐιιι•, ηιβίοΓ εβί, αυβηι υΙΙβ βρβ εοη-

]βεΙιΐΓ»νβ οοηοϊρ'ι νβίβαι. Νειιιιε νεΓΟ ίά βοΐυηι ΐη

ηοϋίδ ^εηιίΐυ, (ΙοΙοι-εςυε αΊβηυπι ρυΐαηΐ, ςυί Ιιϊηο

ϋεεεδδβπιηΐ, δβ<1 ηιυΐΐο Μη^ίδ, ςυοιΐ ειιπι Ιαηι ηιυΐΐϊδ

όρώσι τά ύπερκόσμιά τε κα\ άύλα κάλλη, θρόνους τε

κα\ αρχάς, εξουσίας, κα\ κυριότητας, κα\ στρατιάς

άγγελικάς καΐ εκκλησίας, κα\ την ανω πόλιν, κα\τήν

ύπερουράνιον των απογεγραμμένων πανήγυριν. Το

γάρ ϋπερκείμενον τούτων κάλλος, 8 τοϋί καθαρούς

τ?5 καρδία βλέπειν δ άψευδής άπεφήνατο λόγος, κρεϊτ-

τόν τε πάσης ελπίδος έστ\, κα\ της έκ στοχασμών

είκασίας άνώτερον. Ού τοΰτο δέ μόνον στεναγμών τε

χαΐ λύπης άξιον έφ' ήμΐν τοις μεταστδσιν άν ένο-

μίσθη, άλλ' δτι τοσούτων αλγεινών περικειμένων τώ

βίω, τοσαύτη τις έντέτηκεν αύτοΐς ή περί τά μηχ^ρϊ

συνδιάθεσις, δτι ούχ ώς άναγκαίαν τινά λειτουργίαν

την προσδολήν αυτών φίρουσιν, άλλ' δπως αν εϊς τδ

3ίΓϋηιηΪ8 πιΐδεΓΠδα,ηβ ΓεΓεΠα δίΐ ηιοΠβΙϊιιπι νίΐβ, ς διηνεκές παραμένοι ταύτα, τήν σπουδήν περιποιοϋν-

Ιβηιεη 638 ρβΓΓβΓβικΙΐ οοηδίιείϋάΊηε βίε βΐϊεοΐϊ βιιηΐ,

ιιΐ νίνοικϋ ηιοΐ'3ΐιι ηοη ];ιιη δίΐιί υΐ ηεοβδδαΓίαιη

ΐοΙπΓαηιΙηιη εχϊδίίιηεηΐ, δειΐ οηιηί δίικίίο οοη(βη-

(Ιυηΐ, βΐ βχορίαηΐ, ία ρεΓρείυβ δϊΐ. Ναιη εορίιΐΐΐβδ

ρΐ'ϊιιεϊρ:ιΐυ», εΐ ορυηι, εΐ νοίιιρίαίιιηι, ει 8Ϊ ηυϊά

ηΐίιιιΐ ρΓΕεΙεΓεβ 6δΐ , ςϋβηοοοΓεω 3πιια οβρίβηίαΓ,

ΒεΓβηΐϋΓ ϋεΐΐβ, εβεϋεδ Οαη(, οηιηεδςυε ιηίδεΓΐκ νο-

1αηΐ3Π3β ευιιΐίιΐ8«ηΐ, εΐ Γπιικίοκ ηϋιιιίιίαιιΐυΓ, α,υΐ(1

ιιϋϋΐΐ δΐιιιΐ, ηϊδΐ εηηιαίυβ α,η'κΐιιιιι α;ι1«π>Γιΐ;ιΙιιηι,

ςιιεηι νϊΐχ ροι• 86 ιηίδεΓΧ νυΐιιιιΐηιε, δίικίίο, 30

Ιίυίϋϊηβ δΐΐ3 ϊηΓεΙίοβδ 3ά]υη£ΐιηΙ? Οιείεπιιη ηεο 1:ι-

ο-νιηαηϋί νϊδ, ηοο υ1ΐ3 ί,^ακπιοιίι ϋΠοαιΊο αιίεβΐ ϋδ

ιμιί εχ Ικη: \ϊι» ηιϊκΓ»Γυηΐ : εΐ ςυϊ 3 οαιηο οι β*η-

βΐιίιιο δειυηείϊ δΐιιιΐ, ηοη ιηοΙε, βοί ηιεηΐβ οοηδΐ-

ται. Ή γάρ περί τάς δυναστείας τε χα\ πλεονεξίας,

χαΐ τάς άπολαυστικάς ταύτας λαιμαργίας επιθυμία ,

χα'ι εΓ τι άλλο τοιούτον σπουδάζεται , ών χάριν κα\

όπλα, κα\ πόλεμοι, χα\ άλληλοφονίαι, κα\ π3σα ή

εκουσίως ενεργούμενη ταλαιπωρία χα\ δολιότης, ου

δέν άλλο, ή σωρεία τις έστι συμφορών, έκ προαιρέ

σεως μετά σπουδής τβκαΐ προθυμίας έπεισαγομένη τφ

βί([ΐ. 'Αλλά δακρύων μέν έν τοις κ*τοιχομένοις πάθος

ούκ Εστίν, δτι μηδ' άλλο τι πάθος, νους δέ κα\ πνεύμα

τυγχάνοντες, οία σαρκδς άπηλλαγμένοι κα\ αίματος,

τοίς τϊ] παχύτητι τοϋ σώματος έγκεχωσμένοίς όφθή-

ναι φύσιν ούκ Εχουσιν , ουδέ νουθετήσαι δι' εαυτών

τους ανθρώπους άποστήναι της πεπλανημένης περ\

τών δντων κρίσεως. Οΰκούν ό νους ήμΐν ό ημέτερος

βΐυιιΐ. Ιΐαηαβ ηοη 63 ρηι 681 ιρκοΓυιη η.ιΐιίΓα, υΐ ^ άντ' εκείνων διαλεχθήτω, κα\ είπωμεν ώς Εστι δυνα-

«08 οεαίίδ εεΓηεΓβ, αυΐ ρβΓ δβ πιοηβΓβ ιιιογΙιιΙοκ

(]ΐιΐϋ»ηΐ, ιμιο 3 Γ3ΐδ3, {[03111 ϋβ Γεηυδ Ιιβοεηΐ, ορί-

ηίοιιβ <1βδίδΐίΐηΐ. ΟυαηιουΓβηι βοπιπι πιυηβΓβ ηιεηδ

ΙΙ081Γ3 ίυιι^ηΙυΓ, ηοδςμιβ εοηιιηοηβ3ΐ. Αο ίρβίβ οογ-

ροι-ίϋιΐδ, (|ΐιο;κ1 Γιογι ροΐβδί, οοβίΐίΐιϊοηο 3ΐΐ|ΐιε ;ιηί-

ιιιο Γβεβϋαηιυδ, εχυβιιΐβδηαβ ηοδ 63 αΟΊ:• ιίοικ;, ςιι»

εϋΐηεηι εοηιρΙβεΐίιηιΐΓ, ίΐ» ηοδ ίρδί εοηιρείίβηιυδ :

Ο Ιιοιιιο, ([ΐιϊ ηαίιΐΓίε ρβιΊίεερδ βδ, ηιιειηβϋιιιοϋιιιη

Μοβεβ ρΓίβεβρίΙ, αΐίειιϋε Ιίΐιί, ηοδοβ Ιβ ϊρδίιηι, 3ηί-

ιηοςιιε άϋί^εηΐβΓ οοηδϊιίεΐ'π, (]υϊιΐ3ΐη νβι-ε δΐβ ΐυ,

61 ([υ36 01Γ03 Ιβ νίιΙεαηΙιΐΓ, ηβ <|ΐΐ3ΐκ1ο , ο,ιΐίβ βχΐι-»

!■■ Βίαηΐ , 3$ρίοιεη$, ριιίεβ Ιο ίρδυιιι ίηΐυβη. ϋίδοο 3

τδν Ιξω τών σωμάτων τή διάνοια γενόμενοι, χα\ της

πρδς τήν ϋλην προσπάθειας τήν ψυχήν άποστήσαν-

τες, δτι ΤΩ άνθρωπε, πας δ μετέχων της φύσεως,

πρόσεχε σεαυτίρ, κατά τδ Μωϋσέως παράγγελμα, χα\

γνώθι σεαυτδν ακριβώς, τις ει, διαστείλας τψ λογι

σμοί, τί μέν αληθώς ει σϋ , τι δέ περ\ σέ καθοράται-

μήποτε τά Εξω σοΰ βλέπων, σεαυτδν καθορίν νομί-

σης • μάθε παρά τοΰ μεγάλου Παύλου τοϋ δι* ακρι

βείας έπεσκεμμένου τήν φύσιν, δς φησι, τδν μέν

Εξωθεν ημών είναι άνθρωπον, τδν δέ εσωθεν, κάκεΓνου

φθειρομένου τοϋτον άνακαινίζεσθαι. Μή τοίνυν τδν

φθειρόμενον βλέπων, σεαυτδν οίηθζς βλέπειν. Έστα»

Μϋΐιΐι. ν, 8.
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μέν γάρ τ.οτε κάκείνο φθοράς ελεύθερον , όταν έν τή Λ πια^ηο Ρβυΐο, α,υ,ί η3ΐυΓ3ΐη Ιιοηιίηϊδ ρΐαηβ ροι-ϊρβ-

παλιγγενεσία τδ θνητόν τε καΐ εύδιάλυτον μετασκευα-

σθή πρδς τδ άθάνατόν τε καΐ άδιάλυτον. Άλλα τό γε

νΰν (ίέει κα\ διαπίπτει χα\ φθείρεται τδ Εξωθεν ημών

προφαινόμενον. Ούκοΰν ού πρδς τοΰτο χρη βλέπειν ,

ότι μηδέ πρδς άλλο τι προσήκει των βλεπομένων όρ3ν.

Ούτως είπόντος τοϋ Παύλου , δτι μη σκοπούντων

ημών τά βλεπόμενα ■ τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα,

τα δέ μή βλεπόμενα αιώνια• άλλ' έπ\ τών αοράτων

έν ήμΐν τρέψαντας τήν Οεωρίαν, εκείνο πιστεύειν

άληίώς είναι ημάς, δ διαφεύγει τήν αίσθητικήν κατα-

νόησιν.

ΰΟΠ) εΐ εουιι'ιίαπι Ιιαυεϋαΐ. ΑίΙ εηίιιι, υηιιπι Ιιοιηί-

ηεηιεχίοΐ'ϊοΓοιη, αΙίειαιη ίιιΙβπ'οΓΟΠΐ, ειιηιο,ιιε εΟΓ-

πιιηρί, Ιιιιιιε Γοηονβπ *. Οιιϊγο ευπι ίΙΙιιηι, ςυί οογ-

ΠΙΙΙφίΙϋΓ, 06ΓΙΠ5, ΙοίρδΙΙΙΙΙ αδρ'ΐΟβΓΟ 110 ΠΓΐ)ΊΐΓ6Γί5.

Ει ίΐΐε ψιίοΌιη αΙίηυαηαΌ ειίΐ 3 εοιτιιρΓιοηε ΙίϋεΓ,

οιιιη ίη Γβ£εηεΓ3ΐίο»β ηιοπαϋδ 61 ςιιί (ϋβδοΙνϊιιΐΓ

Ιιοιιιο, ουιη ίηιηιοπηίϊ, εΐ ςαί ηοη (ΙίδδοΙνίιιΐΓ,

εοη]ιιηςοΙιΐΓ. Νυιιο βυΐβπι ςυί εχίτη ηοβ νίιΐοΐιιι-,

Πιιίΐ, οοιιοίιΐίΐ, ϋΐΐ|ΐιβ εοιτυηιρίΐυχ. II ίο βι-βο 8ρο-

ΟίαηαΌδ ηοη ϋδΐ, ο,ιιηιιιΐο ηβ ιοΓιψια (|ΐιί(1βιη, ηπαϊ

εβΓηυηΙυΓ, δρβεΐηηιία βυηΐ. Οιιοιιί;ιηι, υΐ ΓΊιιιΙιι» ίη-

ψιίΐ, ηεςιιβ οροΓίοΙ οοη$ίιΙει•αΐΌ ςυχ νκΙβηΙιΐΓ ; ο,ιιοβ οιιίιη νίιΙεηΐιΐΓ ΐεαιροΓαπβ βιιηΐ, π,υχ αιιίειη ηοη

νίιίεηΐυι-, «ΐεπια'. ΟροΓίοΙ βιιΐβπι, υΐ οο^ίΐαΐίοηειη αϋ ο», ςυχ ίη ηοΙ>ίδ ηοη νΉΙοηΙαΓ, εοίΐνειίίΐηιιΐϊ, Ίάηυε

ηο£ νοΓβ 6856 ει-εϋαηιυδ, ([που 80113115 εο^ηίιίοηβπι είΓιι^ίΐ.

Γενώμεθα τοίνυν, κατά τδν παροιμιώδη λόγον, έαυ- β Νθ8 ϊ^ΗυΓ ΐρδΟδ, ιιΐ ρΓονβΓίιϊυηι ]ιι1>εΙ, οο^ηο-

τών γνώμονες. Τδ γάρ έαυτδν γνώναι, καθάρσιον τών βοβηιιΐδ. Η»ε εηίπι εο^ηϊΐίοηβ βχρίβηΐϋΓ ρεεοβίβ,

έχ της αγνοίας πλημμελημάτων γίνεται. Άλλ' ούκ

Ιστι (5ά5ιον έαυτδν κατιδείν βουλόμενον, μή τίνος έπι-

νοίας δυνατδν ποιούσης ήμΐν τδ αδύνατον. "Οπερ γάρ

ί-\ τών σωματικών οφθαλμών ή φύσις έποίησεν, οι

πάντα τά άλλα βλέποντες , εαυτών αθέατοι μένουσιν

τδν αύτδν τρόπον καΐ ή ψυχή, πάντα τά άλλα διερευ-

νωμένη , χα\ τά έξω εαυτής πολυπραγμονοϋσα χαΐ

άνιχνεύουσα , έαυτήν ίδεϊν άδυνάτως έχει. Ούκοΰν

Βπερ έπ\ τών οφθαλμών γίνεται , τοΰτο καΐ ή ψυχή

μιμησάσθω. Κα\ γάρ χάκεΐνοι, επειδή ούκ ίστιν αυ-

τοΐς έχ φύσεως δύναμις πρδς τήν εαυτών θεωρίαν

τήν δπτικήν ένέργειαν άναστρίψαι , κα\ εαυτούς κατ

ιδείν, κατόπτρω τδ εΐδός τε καΐ τδ σχήμα τοΰ ιδίου

(]ιι;β αϊ) ίζηοΓαιιΙία ρΐΌΩοίδειιπΙυτ. Λι ηοη 681 ίαοίΐο,

«Ι εΐίαιιι 15, ηαί νεί'ϋ βίο,υε οχ ιιιιίηιο ευρ'ιΐ δεΐρςυιη

οο^ποδΟΟΓε, ί<1 αβδοιμιαπίΓ. Νιιΐΐα βηίπι Γ3ΐ'ιο Ιπυιι'ιΙ,

ιιΐ, (μιοιΐ ΙΙογι ηεφιϊΐ, εΠίο'ι ροδδίΐ. Νβιη ςυοά" η.ι-

Ιυτα εοιροιοίδ οοηΐίβ ϋβίοιη 681, πι οιιιη ΓβΙίςιΐ3

νΐιΐβαηΐ, ββΐρδ! ηοίρίθίπΗ ΊηΙυβΓΪ, ΐ(Ιοηι αιιίιηο εοιι-

Ιίιι^ίΐ, ηΐ, ευιη εχ(βΓ3 οηιηϊα εχρίοιεί, ε( ηιιχ εχ-

ΙΓ3 8β 8ΐιιιΐ, αΊΙίββηΙβΓ ίηςιιΪΓ3ΐ, οΐ ρεννηδίίβεΐ, 86

ΐρδβ νΐιΙείΌ ηοη ρθ88ΪΙ. Ιΐηηυο Ιιαο ίη τε .ιιιίιηιΐδ

ΟΟΐΙθ8 ίιη'ιΙεΙυΓ, 36 ηιιηηι»(1ηιοιΙιιιιι ϋΐί, ειιηι 3 ηβ-

Ιιιγ.1 ηοη ΙιαΙιεαηΐ εαηι ΓαευΙΙβΙεηι, ιιΐ βεηιβίίρβοκ

ίη 86 εοηνβΓίεηΐεδ »$ρίείίΐηΐ, βροοίειη βε ΓοΓηιβιη

ρΓορΓϋ 0Γ0Ϊ8 ίη βρεευΐο εοηβρίεαιί, ρβΓ ίαιαςίηβηι

θεασάμενοι χύκλου , διά τής εικόνος έαυτοϋς καθ- (] ΗΙηιιι 8686 εοηβρίοίυηΐ : 8Ϊ0 εΐίαηι ίρ86 αϋ ρΓορΓίαιη

ορώσιν. Οΰτω χρή κα\ τήν ψυχήν προς τήν ιδίαν

άπι3:ϊν εικόνα, χαΐ όπερ άν Γδη έν τψ χαρακτήρι, φ

άφωμοίωται, ώς Γδιον εαυτής τοΰτο θεάσασθαι. Άλλα

μικρδν ύπαλλάξαι τι προσήκει τοΰ υποδείγματος, ίνα

οίκειωθτ) τω λόγψ τδ νόημα. Έπ\ μέν γάρ τής έν τώ

κατόπτρω μορφής , ή είκών πρδς τδ άρχέτυπον σχη

ματίζεται • επί δέ τοΰ τής ψυχής χαρακτήρος, τδ

ίμπαλιν νενοήκαμεν • κατά γάρ τδ θείον χάλλος, τδ

τής ψυχής είδος απεικονίζεται. Ούκοΰν όταν πρδς τδ

άρχέτυπον εαυτής βλέπβ ή ψυχή, τότε 6Γ ακριβείας

έαυτήν καθορ$. Τ£ τοίνυν έστ\ τδ θείον, φ ή ψυχή

προσωμοίωται ; Ού σώμα, ού σχήμα, ούχ είδος, ού

«ηλικότης, ούχ άν:ιτύπία, ού βάρος, ού τόπος, ού

χρόνος, ούκ άλλο τι τοιοΰτον ουδέν, δι' ών ή υλική

ίιηα^ίηεηι 8β εοηνβι•ΐ3ΐ, βΐ α,ιιού ίη οχεηιρΙηΐΊ, 3(1

ειι]ιΐ5 βίοιϊΐίΐυϋίηεπι Γαοΐιΐδ 68(, ν'κίεπί, ίόίρδίιιη υ(

ρΓοριίιιηι εοηΐεηιρΙεΙυΓ, ει βαιιπι. ΑΙ» εχεπιρίο 13-

ηιεη Ηοε ρ:ιιι1ιιΙ«ηι εβί ιΐίδοειίοηϋιιιιι, ιιί Γ68 ϊρ83

ρΓοροβίΐο οοη^ηιαί. Ν»ιη ϊιικι^ο, (|ΐικ ίη βρβειιΐί

Γοπικι οοηβρίείΙυΓ, .ιιΐ οειιΐϊ εχβηιρΙβΓ εΓΩιι^ίΐυι- ;

ίη Ηΐιίηιϊ νβΓΟ ίιηηςίηο οοιιιγ» Πι. Ιρδίιιβ εηίηι βρεείεβ

3ά ϋίνίηχ ριιίεΐιηΐυάίηίβ Γοπηαιιι εΓΠεΙα, εχρΓε883-

ςυε 681. Ιΐ3(|υε Ιιιηι νοΓβ βείρκε ρεΓΐρίεϋ αιιίηηιβ,

εηιη εχ("ΐπρ1:»Γ ίιιΐιιι:ΐιιι• 8υϊ. Ουίά ίς'ιΐυτ ϋοιίδ 68(,

ειι^ιΐϋ ί,ΊιιιϋίΙιιϋίηειη αηϊιηυϊ ΓβΓβΓΐ ? ηοη εοΓριιβ,

■οη Π@υΓ3, ηοη δρεείεβ, ηοη ιμιαϋΐαδ, ηοη πιοίει

38ρβΓ3, ηοη ροικίιΐδ, ηοη Ιοευβ, ηοη ΐειιιριΐδ, ηοη

;ι!ίϋ(] (]ΐιίι1ρί»ιηεοΓυηι, εχ ςυίϋυβ (;;< ο,ιΐίΒεχ ιιιαίιι-

χτίσις γνωρίζεται• άλλα πάντων τούτων υλ\ τών Ο ηβ βυηΐ ρΓοειεαία, οο^ηοδοιιηΐυτ. 8βιΙ ηίβ οιηηϋια»

τοιούτων ύφαιρεθέντων , νοερόν τι χαΐ άϋλον, χαΐ

άναφές, χαϊ άσώματον , και άδιάστατον χρή πάντως

νοεϊν τδ λειπόμενον. Εί τοίνυν τοιούτος ό χαρακτήρ

τοΰ αρχετύπου καταλαμβάνεται, άκόλουθον πάντως

χατά τδ ε!δος εκείνο μεμορφωμένην τήν ψυχήν διά

τών αυτών χαρακτήρων έπιγνωσθήναι • ώστε χα\

ταύτην άϋλόν τε εΐναι κα\ άειδή κα\ νοεράν κα\ άσώ-

ματον. Λογισώμεθα τοίνυν πότε μάλλον τψ άρχετύπΐ;ι

χάλλει προσεγγίζει ή ανθρωπινή φύσις, έν τώ διά

σαρκδ; ζ?,ν, ή δταν έξω ταύτης γενώμεθα. Άλλα

παντί δήλον τδ τοιοΰτον έστιν , δτι ώσπερ ή σάρς

63ΐΊΐηΐ(]ΐιε 8Ϊηιί1ίΙ)ΐΐ8 Γευυδ Βΐιΐιιιιοΐίδ, εδί ςιΓκΙϋαπι,

ηιιοά ιποιιΐο οοιίδίηΐ, ιιι»1ει•ίι«ΐ|ΐΐ6 εδί εχρβΓδ, ιιεε

13Η34 ρθΐ6δ(, 01 00Γ|)0Γ6 ν303(, 01 ΟΠΙΠΙ (1ί|)16Ι'ιδίθηε

03Γ61. Οιιοο"ΐΓε3 ουπι εχβιηρΐ3Γ 8ί( ο]ιΐδηιο(ϋ, εοη-

δεηηβηδ οδΐ, ιιΐ, ηυί :ιι1 β]ιΐδ βίιιηΐϊίικίίιιριη Γοπιΐ3-

Ιιΐδ εδί ηιιϊιηιΐδ, είδΐίειιι οο^ηοδεαΙυΓ ηοΐίδ. ΕχρεΓδ

ϊ^ίΐιΐΓ ηιβίεπχ εβί, οοπιί ηοη ροΐεδί , ηιειιΐβ 8θΐ3

ροΓείρίΐιΐΓ, εαΓΟΙηυε εορροΓο. Οιιχ οιιιη ίΐα δϊηΐ,

3^6, (ΌΐΐδίιΙοΓειιιυδ ςυαηϋο ρΓορϊηδ ηιΐ ονειηρΙαΓΪδ

ρυΙεηΓΪΙικΙίηειη 3οεεάαι Ιιυιη;ιηα ηηΐιιι•», οιιιη ίη

εαιηο νίνίιηιΐ3, 3η ειιηι 3ϋ ίΙΙι :εραΓ3ΐί $υηιιΐδ. Νβ-

' II Οοι•. ιν, 10. » Ϊ1)ίϋ. 18.
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ιιιϊιιί (Ιιώίιιιη ρβΐ, ηιιϊη υΐ εατο ρχ πΐϊΙειΊί οοαο!» Α ΰλώδης οΰσα τή υλική ταύτη ζωή προσψκείωται,

οοηιτβίπηυο νϊΐαί Ϊ8ΐί ει-.-ΐδδχ εοη]υηεΐϊβτ εδί, $ϊε

3ΐιίπιιΐ5 ίιιηε νβΓβ νϊν»1 νΐΐβπι ίΙΙαπι 3 ηιηΐεπ3 τβ-

ιιιοίαπι, φΐχ πιβηΐβ βοΐβ εοιηρΓεηεη(1ϊΙυτ, φΐοηιΐο

ιιιαίετϊηηι δίΐιί οΪΓουηι]οοΙηηι βχοιίδδεηΐ, 61 3θ]βεβι•ϊΙ.

ΟιιοιΙ βί ϊη εοτροτβ τεΓυπι ϊρ$υπι Ιιοηυηι εοηδϊδίβ-

ΓβΙ, ηο1)ϊδ ρι-οΓοχίο ϋοίοικίιιιη εδδβΐ, ειιηι 3 εαπιο

ιΙίδίΓβΙΓιιηιΐΓ, φΐοηϊβπι (Ιΐβεειίβηΐεδ 3 εθΓρθΓ6, 35

ίρ83 1)οηί εοη]υηεΐίοηβ όϋδεβα'βΓβηιιΐδ. Νυηε αιιΐβιη

ςυοηϊιπ) Ιιοηυηι ΠΙικΙ, ηιιβιη εοςϊΐβπ ροδδίΐ, Ιοη^β

ρι-χδίβηΐΐυδ, 3(1 ολι] υ 8 δΊηιϊΙίΐυϋϊιιειη Γηοιϊ δυιτιιΐδ ,

ΙΌΓρΟΠδ 6ΐρ6Γ8 63(, ΙΙΙΟΙίΐΡφΙΟ 8θΐ3 ρβΓδρίο,'ΐΙυΤ 1

ποίιίδ »ιι!εηι ροΓ8ΐΐ3Βΐιηι εδ$ε ιΐεϋεΐ, αυαιιαΌ ρεΓ

ιηοΓίβηι εοτριΐδ πίϋιΐφΓιηιιΐδ, 3(1 ηαίπταπι Πΐαηι,

ςυχ'31) οηιηϊ οοτροι-οα επίδδίίικίίηε γοπιοΙ» εδί,

3ρρι-οριηςιΐ3Γε , εΐ εηπιϊ$ εχπνίαδ Ιαιίφίαηι ροι-βο-

ιιλπι (]ΐΐ3ΐιιιΙ»νη ηο1)Ϊ8 ϊιτιροδϊίαιη ύεροηβηΐεδ, 3(1 βαπι

Γ6(1ΪΓ6 ριιΙοηπίυάΊηβιη, ςυβηι ίηϊΐϊο, ειιηι 3(1 εχεπι-

ρΐ3ΓΪ3 ίηιαβίηοπι οτοαίί δΐιιηιΐδ, Ικιΐηιϊηιιΐδ. Ε3 εο-

(,'ίΐϊΐίο Ι.εΐίιίαιη ηοΐιίδ, ηοη Ιι-ί δίΐΐιαιιι >Ιο1)ογθΙ αΙΓοτ-

Γβ, οιιιη ίιιΐε1ϋ£ίηιιΐ3 Ιιοιιη ιιοιιι ηεεεδδβηο ρβΓβ£Π-

ιΐ3ΐΊοηΪ3 ρειΊΊιηεΙιιηι πιυηβτε, ηοη αιηρίίιΐδ ίη 3ΐϊε-

ηΪ8 ΓΓ^Ίοηίϋιΐδ νίνοΓΟ, 86(1 δίηςιιΐίδ εΐοηιοηΐίδ, φχοά

αί> υίΓοςηβ ίρδοπιιη πιιιΙϋβνβΓηΙ, Γοϋϋίΐο, 3(1 ρΐΌ-

ρπβηι $Ϊ1)Ί η»ΐιΐΓ3ΐ6ηΐ(|υβ ϋοιηιιιη, ροταιη, 3ε εοείε-

βίβπι ΠΙαπι δβάεηι ι-ενεΓίϊδββ. ΗοδρίΙϊϋΐη εηϊηι ρι-οΓε-

εΐο, ηΐίο,ηιιηιφιο <1οιη'κ:ϋίιιιη 68ΐ ηαΙιιπΕ ίΙΙί ηα3ΐεΓΪ3

εβΓεηΐΊ εοτριΐδ Ιιοο, ευΐ ηιοιίϊ ϊη ϊδΐ3 ν'ιΐβ 3 οοηιΐϊ-

Ιϊοηε ίρδίυδ ρπ)Γδϋδ 3θΙιθΓΓεηΓι ηβεβδδαπο εοη]υη•

εΐ3, εοηΠίεΐ3ΐιΐΓ. Νβιιι ηιπίιια ηχε εΙεηιεηΙΟΓϋηι

οΰτω και ή ψυχή τότε μετέχει της νοεράς κα\ ίΟλου

ζωής, δταν τήν περιέχουσαν αυτήν Ολην άποτινάξη-

ται. Τί ουν έν τούτοι; συμφοράς έστιν Αξιον; εΕ μεν

γάρ σώμα ήν τδ αληθώς άγαθδν, δυσχεραίνειν ημάς

Εδει πρδς τήν τής σαρκός άλλοτρίωσιν, ώς έκπιπτόν-

των ημών εκείνου , συναποβαλλομένης πάντως μετά

τοΰ σώματος κα\ τής προς -.δ άγαθδν οίκειδτητος.

Επειδή δε νοερόν τε και άσώματον τδ υπέρ πάσαν

Ιννοιαν άγαθδν, ου κατ' εικόνα γεγόναμεν • άκόλουθον

αν ε Γη πεπείσθαι, όταν διά τοΰ θανάτου πρδς τδ άσώ

ματον μεταβαίνωμεν, προσεγγίζειν εκείνη τή φύσει,

ή πάσης σωματικής παχυμερείας χεχώρισται, χαΐ

οΤόν τι προσωπεϊον εϊδεχθές τήν σαρκώδη περιβολής

έκδυομένους , ε!ς τδ οίκεΐον έπανιίναι κάλλος , έν ψ

Β κατ' αρχάς έμορφώθημεν, κατ' εικόνα τοΰ αρχετύ

που γενόμενοι. Ή δε τοιαύτη διάνοια, ευφροσύνης, ού

κατηφείας γένοιτ' άν τοις λεγομένοις ύπόθεσις , δτι

τήν άναγκαίαν ταύτην λειτουργίαν άποπληρώσας ό

άνθρωπος , ούκέτι έν άλλοτρίοις ζή , άποδοΰς μεν

έκάστφ τών στοιχείων τδ Γδιον, 3 παρ' αυτών ήρ*-

νίσατο, εις δε τήν οίκείαν αύτώ κα\ κατά φύσιν Ικ-

ανελθών έστίαν , τήν καθαράν κα\ άσώματον, Ξίνη

γίρ τις έστιν δντως καΙ αλλοδαπής τή άσωμάτω φύ

σει ή τοΰ σώματος ύλη, 7| κατ' ανάγκην δ νους έν τί}

ζωή ταύτη συμπεπλεγμένος, ένταλαιπωρεΐ τώ άλλο-

φύλω ρΐω συνδιαιτώμενος. Τής γάρ τών στοιχείων

πρδς άλληλα συμπλοκής , ώσπερ τινών άλληλογλώσ-

σων τε κα\ άπεξενωμένων τοις ήθεσιν ανθρώπων, έκ

διαφόρων εθνών Ινα δήμον άναπληρούντων , βεβια-

οοη]ιιη«Ίϊο εδί νβίαΐ'ι Ιιυιιιίιιυπι νβπίδ εΐ Ιίιίβυίδ εΐ Ο σμένη τε κα\ άσύμφωνος γίνεται ή κοινωνία, έκαστου

ιιιοπίηΐδ υίβηΐϊιιπι, ςιιϊ εχ άίνεΓδϊδ ςειιΐϋιυδ ϊη

ιιηιιιη εοηΠιιχηΓΪιιΙ, νίοίειιία ηυικιίαιη δοείε(3δ 31-

ς»β (1ϊδ$6ηΙΪ6ΙΙ8, 011111 3 8113 Ι1Ι111111(]ΙΙ0(1γ|ΙΙ0 Ι131ΙΙΓ3

:κ1 ρΓορΓΪικη εο^ιΐΒΐιιιιΐφίο-μεηιΐδ (Ιϊ51γ:ιΙι:ιΙιιγ. Αηί-

ηιυδ ίΐιΐκιη, φΐϊ ηοη ο»ΐ εοιηροδίΐυδ, 86(1 δίιιιρίϊεί

3ΐηυε ιιηϊυδ ςεηοΓΪδ η:ιΐιιι.ι εοηδΐ3ΐ, ιμΙογ Ιιχε

Ι3η(|ΐΐ3ΐη ηοδρβδ :κ• ροπ^ιίηυδ νίνίΐ, ηβε εαιη εΐε-

ηιεηίοΓυηι, ηΐ ϊ(3 (Γκ•3ΐη , ροριιΐο ρο(68ΐ εοη^ηιεΓε.

πρδς τδ συγγενές χαΐ οίκεΐον ύπδ τής Ιδίας φύσεως

άφελκομένου. Ό δέ νους 4 τούτοις έγκεκρα μένος,

άσΰνθετος ων έν απλή τε χαΐ μονοειδε! τή φύσει, έν

ξένοις κα\ άλλοτρίοις ζή, άσύμφυλος ών τώ περιέχοντι

αύτδν έκ τών στοιχείων δήμιο, δς τή πολυμέρεια τζ

σωματική δι' ανάγκης τινδς ένσπειράμενος τήν έαυ-

τοϋ φύσιν βιάζεται, τοις αλλόφυλο:; ένοϋμενος.

Ιδ εηϊιιι ηεεβδδίΐβΐβ ιιιιαιίαιιι εχ ιηυΗΐρ1ΐοϊ1>υ8

εοΓροΓβϊβςυβ ραηϊουΐϊβ εοβεΐαβ ηαίιιηιη δϋαιη εο^ίΐ, εΐ εχ εοηΐΓβΓίϊδ ^εηεΓίϋυβ εορυΙαΙιΐΓ, 3ΐςυβ

ιιηιιιη οΠίοίΙιΐΓ.

Υεπιπι ευιη είβηιβηΐβ ηβΙυΓβΙΊΐβΓ ίιιίεΓ δβ (Ιίδ- Τών δέ στοιχείων -ρδς τήν των άπ'άλλήλων διάλυ-

βεηΐίβηΐ, βε (ΙΐδδοΙνβηΙυΓ,βΙ 3(1 δΐιιιπι ρΓορΓΪυπι- σιν φυσικώς έπ\ τδ συγγενές τε κα\ οίκεΐον άφελχο-

ηιιβ 8βηοδ δΐη^υΐα οοηΐεηάβηί, ίη 63 εοηεβηΐηβ μένων, άνιάται, κατ' ανάγκην λυομένη; τε κα\ σχι-

«ΙϊβδοΙϋΐΊοιιβ ββηβυδ βη^ΐΙαΓ ιιβεβδδβηο, βΐ υη3 ϋ ζομένης τής συμφυΐας, ή αΓσθησις• συνίσταται δέ

οιιπι ίρ«ο δβηβα εΓυοίβΙυΓ βηίιηιιβ : ςυί ΗεεΙ βΐ) τή αίσθήσει τδ διανοητιχδν τής ψυχής πρδς τδ άε\

ίρδο εοΓροΓβ δβηιρβΓ ηίΓιοίηΐιΐΓ ηιοΐεδί'κι, ίη Ί1-

Ιιΐ(1 Ι3ηΐ6η οΐ) εοηδυείυϋίηίδ ηβοοδδίίπιΐίηεηι ρΓο•

ρεηδϋδ 681. Οιιαηιοΐιΐ'ειη Ιυηε βη'ιιιιιΐδ Άΐ\ξ\ επιοία-

τΐφΐβ άβδίηΐΐ , ειιηι 3 ρυ^ιΐ3 , ςυχ εχ οοηίΓαΓΪοπιιτι

ιΊ(ΐιΐριιΐοπιιιι εοη]ΐιηε(ίυη6 εοηδυι^ϊΐ , ενϊδβηΐ.

Κίοηίπι ευιη νεί Γη^ϊιΐυπι ηΐι εχδυρβΓβηΐβ οαΐίίΐη

νίιΊυιη ΓιιογϊΙ, νοί οαΐίιΐιιηι νϊ Γΐ'ί^ϊιΙί 8ΐιροΓ»Ιυιιι ,

νεί δϊεεί ροΐεηΐϊχ Ιιιιιηϊιΐιιηι 8ΐΐΓπιυιΐ0Γ"ιΐ , εοηίΓανε

δϊεειιπι ίρ^ιπη , 1ιιιπιί(1ίΐ3ΐίδ οορίβ (ΙίδδοΙυΙυηι ,

εββββπι, Ιυηε 1)εΙ1ο ρβι• ιιιογΙγιιι εοηίβείο, ηηΊιηυί,

τεϋείο ιΙίιηίε;ιΐϊηιιϊδ < ιιιιιρο , ϊιΐ 6δΙ , ίρ$ο εοΓροΓε ,

ρβεβ ιιΐίΐυι-, ει εχΐΐ'3 βείεβ ίιΐ5ΐηιεΐ3$ ε^Γεδδυδ, νϊ-

πΙ>α5*ιιιβ £υΐ$ , φΐχ εοιηρίεχα ΐ'οΐ'ροπδ αΟΙίοΐχ 1.ι-

λυποΰν έκ συνήθειας έπικλινόμενον. Τότε οδν 4 νους

δυσφορών τε χαΐ άνιώμενος παύεται, δταν Ιξω γέ-

νηται τής μάχης τής έν τή συμπλοκή τών αντιστοι

χούντων συνισταμένης. Έπειδάν γάρ ή τδ ψυχρδν

ήττηθή τοΰ θερμοΰ κατισχύσαντος, ή τδ Εμπαλιν

φεύγη τδν πλεονασμδν τής ψύξεως ή θερμότης, τώ

τε ξηρώ διά τής έπικρατήσεως τδ δγρδν υποχώρηση,

ή διαλυθή τοΰ ξηροΰ τδ πάγιον έν τφ πλεονασμψ

τής ύγρότητος, τότε τοΰ έν ήμίν• πολέμου διά τοΰ

θανάτου λυθέντος, είρήνην δ νους άγει, καταλιπών

τδ τής μάχης μεταίχμιον, τδ σώμα λέγω, καΐ τής

τών στοιχείων πρδς άλληλα παρατάξεως έξω γενό

μενος, καΟ' έαυτδν ζή, πεπονηκυίαν έν τή τοΰ σώ



515 514ΏΕ ΜΟΛΤΙΙΙδ.

ματος συμπλοκή* τήν ίσχϋν εαυτού δι' ησυχίας άνα- Α 1>0Γ3ΐ)»ηΙ , ρβΐ' ΟΙϊϋίΐ» ΓεειιροΓηΓίδ , δεειιπι ϊρ$ο νί-

λαμβάνων. Ταύτα τοίνυν κα\ τά τοιαύτα τοις έν τφ

σώματι ζώσιν ό νούί διαλέγεται , μονονουχ\ φωνήν

άφιείς, δτι ΤΩ άνθρωποι, ούτε έν οίς έστε , ακριβώς

οΓδατε, κα\ εις δ τι μεταχωρήσετε, ούπω έπίστασθε.

Τδ μέν γάρ παρδν οίον τη φύσει έσ-Ίν, ούπω έξευρεΐν

δ λόγος δεδύνηται, άλλα πρδς μόνην τήν τοϋ ζζν

συνήθειαν βλέπει, μή δυνάμενος γνώναι, τίς ή τοϋ

σώματος φύσις • τίς ή των αίσθήσεων δύναμις ■ τίς

ή των οργανικών μελών διασκευή• τίς ή τών σπλάγ

χνων οικονομία • τίς ή αυτοκίνητος τών νεύρων

ενέργεια• πώς τών έν ήμΐν, -τδ μεν είς δστέου πή-

γνυται φύσιν, τδ δέ είς τήν φωτοειδή τοϋ οφθαλμού

αύγήν οΰσιοΰται, πώς έκ της αυτής τροφής καΐ τοϋ

αΰτοΰ πόματος, τδ μεν είς τρίχας λεπτύνεται, τδ δέ

VII. Ηίδ Ϊ|»'111Γ 1116118 30 δίΐ1)ί'ί1)1Ι5 ν6Γΐ)Ϊ8 ίΐ) ΟΟΓρΟΓβ

νίνοιίι-δ :\ΙΙθ(|ΐιίΙυΓ , Ιηίειιιιμιε ρΓορειηοιΙιιηι νοεεηι

εηιίΐίοιίδ : \Όδ , ίηιμι'Ι., Ιιοιιιίηεδ , ηεο ρΐηηε ηοβίίδ

υ1)ίιιαπΊ δ'ιΐϊδ ; εΐ , ψιο ρΓυΓιείδεεηϋιιηι 8°ιΙ \οΙ)'δ ,

ηοηιΐιιηι ϊιιίεΐ'ϊς'ι.'δ : ηαιη εΐ εοπιιιι, ςιιχ ΙΓιε βυηΙ,

ιιαίπιαιη ιιυΙΙα ηιΙΙιιιο ταΐίο ροΐιιίΐ ιιιι]:ι{;.ιγο : Ίΐ;ι-

αυβ δοΐβηι νίνεηοΊ εοηδυείΐΗΐ'ηεπι δρεείβΐΐδ, ικό

ΪΗίοΙΠβΟΓΟ ροΐεδίίβ , ςυχ δϊΐ εοΓροΓΪ$ ηιιΐιίΓα : φι;»1

5οιΐδΐιιιιιι νϊδ : ςαχ ιηεηιυΐ'οηιηι , α,ιιίοιίδ ιιΐ ίιΐδίπι-

ηιεηΐίδ ιιΐϊηΓιη' , δΙπιείιΐΓβ : ςυχ ηεΓνοπιπι ροΓ 8β

ηιονεηΐΐιιιη ηεΐΐο, α,ιιο ηιοάΌ βΟΓυιη, ςιιχ ίπ ηου'ιβ

δΐιηΙ, ;>Γιπ(1 ϊη 088ΐ8 ικιΐιιπιιυ, αΐΐιιιΐ ϊη 1ιιοί(1ιιιη οουΐί

βρΙεηύοΓβηι εοβίεδεβΐ ; ο,ιιο ηιοιίο ε]ιΐδ<1οηι οίυί ,

ροΐιΐδςιιβ ραΓ8 οχίειιιιείιΐΓ ϊη οηρίΠοβ , ρ»Γδ ϊη ιιη-

είς δνυχας τοΓς άκροις τών δακτύλων έπιπλατύνεται , Β βαεδ 3(1 δϋΐηιηοβ ιΐίβ'ιΐυδ ιΓιΙβίεΙιΐΓ ; ςιιο ιιιοιίο ,

ή πώς άε'ι τδ έγκάρδιον αναφλέγεται πΰρ, διά τών

αρτηριών έφ' άπαν τδ σώμα διαφερόμενον * ή

πώς τδ πινόμενον, έπειδάν έν τώ ήπατι γένηται•

μεταο'άλλει καΊ τδ είδος χτ\ τήν ποιότητα διά τίνος

αλλοιώσεως αυτομάτως έξαιματούμενον. ΤΩν απάν

των ή γνώσις, μέχρι τοϋ παρόντος έστ\ν άπό^>ίητος•

ώς άγνοεϊν ημάς τήν ζωήν έν ί) βιοτεύομεν. Τδν δέ

της αίσΟήσεο)ς χεχωρισμένον βίον, ο'ι τή αίσΟήσει

συζώντες, άδυνατούσι καθόλου Οεάσασθαι• πώς γάρ

άν τις δι' αίσθήσεως Γδοι τδ έξω τής αίσθήσεως ; Αμ

φοτέρων τοίνυν τών βίων ομοίως αγνοουμένων, τούτου

μέν διά τδ πρδς μόνον τδ φαινόμενον βλέπειν υμάς •

εκείνου δέ, διά τδ μή καθικνεϊσθαι τήν αίσθησιν. Τί

«επόνθατε, άνθρωποι, τούτου μέν ώς αγαθού περιεχό-

φΐί 8611ΐρβΓ 111 ρΓΧΟΟΙ'άΤΐδ 3π1θΙ ί^ΠΙδ ρεΓ 3Γ16ΙΊ38

ϊη ΙοΙυιιι οοιριΐδ ειιΐΗΐιεΙ ; ψιοιιιοιίο \ά, ςυοιΐ 1)ί1)ί-

Ιίβ , ευπι 3ΐ1 Ιιερ3Γ βοιεδδοπΐ , δρεείεπα ηυαίίι»-

Ιειηςιιε εοηιιηιιίεΐ , 61 Ίη 'δϊΐΐβΐι'ηβιη οοηνει-ΐβΐιιι•.

Ηοπιιη νοδ οηιηϊιιιιι 3(1 Ιιοο υδα,ιιε Ιεηιριΐδ οοβίιΐιίο

ΙαΙιιίΙ , υΐ ε3ΐη ίρδηηι , ϊη ({υ» νει-δβιιιΐιιϊ , νϊΐβιη

ί^ηοΓείϊδ , ηευΊιιυ ϊ 1 1 α ι η , ι-υιε λ 5βη»ϊΙ)υϊ βδΐ γο -

ιιιοΐίδ8*πιΐ3 , οιιπι δεηδίουβ οοιφιηεί' οβΓηεΓΟ νβίεα-

ΙΪ8. ϋ'ΐοηιοϋο εηϊηι ςιι'δρκιιυ ρβΓ δβιΐδΐιπι , ίιΐ

ςιιοά εβιΐδΐι δΐιρεηιΐδ εδί, ϊιιΐιιε1>ίΐαΐ'? ΙΙίΓαςυβ Ϊ£ί-

Ιυι- νίΐα 3 νοίιίδ ρυπΙΟΓ ίςιιΟΓβΙιιι-, 61 ρι-Χδεηβ Ιιχε,

ςιιοιιίαηι ίιΐ δϋΐιπη , (|ΐιθ(1 ηρρ:ιι βΙ , ΐηδρίπΐϊδ ; 61

3ΐιβΓ3 ίΐΐα , ςυία βεηβυδ ηιΐ 63ΐη νεδίί^βικίο ρετνε-

ι«τε ιιοη ροΐβδί. Οιιχ εαιη ΐΐα δε Ιΐϋυεβιιΐ , ειιτ ,

μενοι, καίτοι αγνοουμένου • εκείνον δέ δεδοικότες (; 0 ηιΟΓίίΙβδ , δίο ββεοΐΐ εδΙΪ8? ομγ ηβηο , ΙϊοεΙ ϊη-

καΐ φρίττοντες, ώς χαλεπδν καΙ φόβου άξιον* δι'

ουδέν άλλο, ή διά τούτο μόνον, δτι αγνοείτε οιόν έστι;

Καίτοι πολλά και άλλα κα\ τών κατ' αίσθησιν ήμϊν

προφαινομένων καΙ αγνοουμένων ού δεδοίκαμεν. Τίς

γάρ ή φύσις τών κατ' ούρανδν φαινομένων, ή τί τδ

περιάγον τδν πόλον έξ εναντίου τήν κίνησιν, ή τί τδ

έρεΐδον τήν τής γής παγιότητα ■ πώς δέ ή (5ευστή

τών υδάτων φύσις αεί γίνεται έκ τής γής, χα\ οΰ

δαπανάται ή γή • χα\ άλλα τοιαύτα πολλά ούτε έγνώ-

χαμεν, ούτε φόβων άξίαν τήν άγνοιαν κρΐνομεν.

Άλλα καΐ αυτήν τήν πάντα νουν ύπερβαίνουσαν

φύιιν, τήν Οείαν τε κα\ μακαρίαν και άκατάληπτον,

δτι μέν Ιστι, πεπιστεύκαμεν, έν τίνι δέ αυτής τδ

εΤναι καταλαμβάνεται, ούπω τις ευρέθη διά στοχα-

εοβίιϊΐαΐϊΐ , υΐ Ιιοηαιιι εοιιιρίίίοΐίιηϊηϊ, ϋΐηιιι 3ΐιΐειη

ΐΜ 1ΐ0ΓΓΪ1)ϋειη 30 ηιεΙιιοιΐ(1:ιιη ίοπηίιΐίΐίδ'ί ιιοη 3ΐΐ3ΐη

ιιΐϊίΐυβ οο 03ϋδ3ΐη \ά β^ϋίδ, ηίδϊ ςυία, ηυαϋδ ϊρδ3

δίΐ, ηοη εο^ηοδοίΐϊβ. Ουχ ΐαιιιεη ηοη βδΐ )υδΐ3

ιαιΐ53 αιείυεηάΊ , ειιηι ιηιιΐΐα δίηΐ νεί 86ΐΐ5ί1»ΐ8

εχροδίΐη , νεί αο 6Ϊ8 νεπιοΐα , ςυχ Ιίοβΐ ϊ{*ηθΓ6ΐϊδ,

ηοη ρβΓίΊπιβδεϊΐϊδ. Ν»ιη ει ηυχ βϊΐ εοπιιη ηιΗιιπ» ,

(■υχ ϊη εοκίο ουηδρϊεϊΐίδ , ει ςιιϊιΐ είιχβ ροΐιιηι

οοΐ'δα εοηΐΓ3ηο πιοΐιιιη είεαΐ, ςυίιΐνε Ιεπ-χ δοΐϊ-

(ΙΊίαΙβηι δυβίεηΐεΐ, ηιιΐ ηυο ιηοάο Οιιχα 3ι•ιιλγιιιιι

Π310Γ3 38δί(1αβ βί^ηβΙϋΓ 6 16ΓΓ3 , ΠεΟ Ϊρδ3 ΙβΓΙ'3

(1εΓιο'ΐ3ΐ , ι^ηοΓβΐίδ , ηβε Ιβιηεη οή 'ηδείΐίαπι Ιιηιιο

6χηοΓΓ6δεϊΙϊδ. Οιιίιΐ ? ηιιοϋ ϋίν'ιηαηι 30 οβ3ΐ3ΐη ίΐ-

13111 η3ΐυι•αηι Γεπιιη οιιηιίυηι ρΓχβ(3ηΓιβδίηΐ3ΐιι ,

σμού κατανόησις, και δμως άγαπώμεν τδ αγνοούμε- ]) ςυχ »οο εο§ίΐαΐίοηε , ηεε βιιίιιιο , »υΙ ηιεηΐε ρίειιβ

νον έξ δλης καρδίας τε χα\ ψυχής κα\ δυνάμεως τδ

χαταληφθήναι τοις λογισμοίς ού δυνάμενον. Διά τ!

τοίνυν επιπόνου τού μετά τήν ζωήν ταύτην έκδεχο-

μένου ημάς βίου, δ άλογος ούτος συνίσταται φόβος,

διά μόνην τήν άγνοιαν δεδοικότων ημών δ ούκ οΒα-

μεν, χαθάπερ έ«\ τών νηπίων γίνεται τών πρδς τάς

ανυπόστατους ύπονοίας δειματουμένων ; Ό γάρ π,',δς

τήν άλήθειαν τών δντων έθέλων βλέπειν, πρώτον έν

περινοία τού πράγματος γίνεται ■ είτα οΤόν έστι κατά

τήν φύσιν έπιλογίζεται, είτε τι χρήσιμον κα\ εύ-

πρόσιτον, εΓτε χαλεπόν τι χαΐ άποτρό-:αιον. Τδ δέ

άδηλον καθόλου καΐ άγνοούμενον, πώς άν τις τών

νουν εχόντων χαλιπδν είναι κρίνοι, τήν τής συνήθειας

οοηιρι-εΙκΊΐιΙ' ροΐβδί , βδδβ ο,ϋϊάειη ΟΓβΛϊΐίδ , ϊη φιο

αυίειη εοηβίδίαΐ , ηα'κίνε Ίρδη δ'ιΐ, ηιιΙΙη ΒΐΙΗυε Γ3-

Ιϊοηβ εοη]ίεοιε ροΐιιίδΐ'δ , ίΐηϋβ 63ΐη Ιαιιιεη , ηυαιη

ηιιΐϋδ ΓΛίϊοηίυυδ ιβίεΐί» ϊηΐβΙΙϊ(;6Γβ , Ιοιο εοΓάβ ,

ηηϊιηο , νίΓΐυΐεςιιβ «3ΐΙΐ@ϊΙΪ3 ? Οιιι• ϊςϊΐιΐΓ ηχο δΐυΐΐ»

ιίηιοπδ Γ.ιΙ'ιο νηίοΐ ϊη ϋΐ3 βοΐ3 , ψηε ηοδ ρο»ι

Ιι.ιιιο εχεερΙυΓ3 εβ( , νίΐη , υΐ , ςιιχ ηοη ηονίιηιΐδ

ριιοΓΟΠπιι ίιΐδίηΓ , (]ϋί ίη.τηί1)ϋ5 ορίηίοιιιιιη %πΐ6ΐι-

Γΐ8 (ΙείβΓΓεηΐιΐΓ, Γοπηϊι1βιη«8 ? Οαΐ βηίπι τεηι 3ϋ-

ςιιβηι Ιιαϋετε ειιρϊΐ ρβΓδρεεΙβηι ει εο£ηίΐ3ηι , ρτί-

ηιαιη ορηΓβιη ϋαΐ , αϊ , ηυχ δίΐ ε]υβ ηβιυτϊ, «Ιϊϋ-

^εηΐβΓ εηηδίϋεΓεΙ , 3ΐηιιε ίΐα, υΐΓ.υιη <?οηιηιο(1:ι ,

ει αιΙηιΊΐίοικίΛ , 3η βηνϊδ ανεΓίοηιΙ.κ'ΐιε δϋ , ίιιίεΙΙί
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(5»1. Οιιοίΐ 3υΙβηι ϊηοβΓίιιιη οηιιιίιιο, βΐ ίηεο^ηί- Α άναχώρησιν μδνην, ώς πυρός τίνος, ή θηρίου προσ-

Ιοηι οδΐ, ηιιίί βΟΓϋΐη , (]ΐιί &:ιρϊυηΙ , οΙ< ίιΙ «ιΐιιιη

ςιιοιΙ ;ι1ι ιιβιι Ο οοηδίιείυάίηε Γβπιοΐυηι βίΐ , Γιιρϊ«η-

ϋιιιιι ροΐεΐ, 61 ιιΐ ϊ^ίΐιϊδ , ;ιιιΙ ΓβΓΧ ειι]ιΐ5ρί;ιηι ίηιρβ-

ΐιιηι $υ$ρίοεΙιΐΓ ? ουηι ίρδβ ηοδ νϊΐα ιίοιτια , ηβ

βεπιρεΓ 11811111 Οί ΟΟΙ1 5 ιι οΐιι ιΐ ΪΙ1 0 ΙΙ> ηΙΙιΊ1ΐΐ3ΙΙΙ1Ιδ, 86(1

α(Ι ι;ι , <\η:ν ΓεοΙί ΙιοηεδΙ<Ίψιε 8οηΙ, 3ΐιίηΐ08 30

δΐιιϋί;) ηθ5(Γ3 εοηνεΠληιυβ. Νοο,ιιε εηίσι βαϋεπι

δεπιρβΓ ΙιοπιίιιίΙιυβ εβί νίιβ , $οιΙ , (Ιοιη ίιι νίβοεπ-

Ιίΐΐϋ Γβΐιιβ ΓοΓΐιΐ3ΐι(ιΐΓ , ρπιρικιιη ίΙΜβ εΐ εοηνεηίεη-

Ιοιιι ίιι ιιΙεΓΟ νίΟιη η:ιΐιιι•:ι ΙηυυίΙ. Νεε ουιιι εχ

υΐεΐΌ ε{[Γ888Ϊ ΓιιεπηΙ , δειιιρεΓ ϊιι1ι;ϊϊγοιιΙ ηιβηιΐΌΧ,

88(1 ςοβηοΊυ ίιιιροι•ΓεεΙ;β ίΙΙοπιιη χΟΙοΙχ ίϋ οοη-

βπιΐι ει ρΐΌΐΚ'ϋΐ ; ροδί βιιίεηι 3(1 ;ι!κι εοηνειΊοηΙυι• ,

ηεε υί)ει« δειηροΓ οί) εοοβικΊυιΓιιιεηι αρρβίοηι. Ρο$ΐ

βολήν ύποπτεύων; Καίτοι παιδευόμεθα δια τοΰ βίου

σαφώς, μή πάντοτε πρδς τήν συνήΟειαν βλέπειν,

άλλα πρδς το χαλδν ταϊς έπιθυμίαις άε\ μετατίθε-

σθαι. Ούτε γαρ δια παντδς έν έμβρύω τοις πλαιοΌ-

μένοις εστίν ή ζωή, άλλ' έως άν έν τοις σπλάγ/νοις

ώσιν, ήδεϊαν αύτοϊς χα\ κατάλληλον ή φύσις ποιεί

τήν έν τή νηδύϊ ζωήν • ούτε επειδάν ϊςω γένωνται,

τή1 θηλή δια παντός παραμένουσιν, άλλ' έφ' Ζσον τω

άτελεΐ της ηλικίας χαλον τδ τοιούτον έστι κα'ι κατάλ-

ληλον. Μετά τοϋτο δε, πρδς αλλην άκολουθίαν βίου

μετέρχονται, ουδέν ύπδ της συνήθεια; προς τδ μαζφ

συμπαραμένειν άναπειθόμενοι. Είτα μετά τήν νη-

πιώδη κατάστασιν, άλλα τών μειρακίων, χα\ άλλα

των παρηλικεστέρων επιτηδεύματα γίνεται, πρδς &

αιιίειιι, οιιιιι ϊιιΓιιιΓίίΐιιι εχιιεπηι, ηΐϊα αάοΐββοεηΐυΐϊ, ρ μεταβαίνει δι' ακολούθου 6 άνθρωπος, άλύπως συμ-

3ΐί3 ρηι χΐίΐο ρι•ονεοιϊοι•ε βεηουηΐιΐΓ δΐιΐιΐίιι, ει δίηβ

ηιοΐ6$ΐϊ3 8ίιιιιι1 ειιιη χΐ3ΐε εοιΐ8ΐιε(υ(1ίηειτι ιιηιΙ;ιηΙ.

Οιιειηιιιϊιηοιίιιιη ϊ^ΊΙιιγ ςυί ίη ιικιΐιτιιο τειιΐΓβ ηα-

ΙΙ'ΐΐΙΙΓ Γβΐυβ, 81 Υ0015 (151ΙΙΙ1 ΙκίΙκΊΌΙ .1Γ|Ι|ΙΙ(Ί1Ι, ιΐιπη

ίη ίρδΟ ΟΓΐυ ε νίδοεπϋυδ εχρεΙΓιΙοι• , οοηηυεΓΟ-

γιιΙιιγ , δεο,ιιε £Γ;ινί«. ραΐϊ εΐιιΐϊΐηΐ'εΐ, φκηΐ 3 ]ϋΟιιιιιΐ3

(ΙίδΙπιΙητοΐιΐΓ νίνεηάί εοηδυείυαΊηβ , ίά ηιιοιΐ

εΐίαπι ΙΊιεϊΙ , άιιιη χίιηυΐ 30 ρπιηοηι ΓΟδρίιιιΙ ίη

1ι»ηο νίΐαπ) Ίη^ΓεδδΐΐΒ , 1;ιειγιη:ΐ5 ΓιιηόΊΐ, οΙ π,ιιο-

«1 « κι ιηοιίο ΐη<Γΐ£ηαΙυΓ. ει ϋοΐβΐ , ςπο<1 3 8ϋϋ(3 νίΐα

ιΐίβεοδϊεπί : «ϊο γπϊΙιϊ ν'κΙβηΐιΐΓ Γϊοογο, ςαϊ ιηοεΓειιΐ

ίη Ί^Γιυβ νϊΐχ εοηιηιιιίαΐίοηβ , ιΐιπη ϊηίΙΟΓ εοηιιιι,

(]ΐιί ίη ιιΐοΐ'ο 8ΐπιΐ, νοίιιιιΐ κειηρει• ίη 3Π£ΐΐ8ΐί5 30

μεταβάλλων ταΐς ήλιχίαις χα\ τήν συνήθειαν.

"Ωσπερ τοίνυν ε! φωνή τις ήν τφ τρεφομέ'Λρ ίν τ^|

μητρώα νηδύϊ, ήγανάκτησεν άν διά γεννήσεως τών

σπλάγχνων έξοικιζύμενος, χαΐ δεινά πάσχειν έβία

της χαταθυμίου διαγωγής αποσπώμενος, δπερ δή

χα\ ποιεί, τ^ πρώτη αναπνοή συνεκβάλλων άμα τή*

γεννήσει τδ δάχρυον, ώσπε ρ άγαναχτών τε χα\ όδυ-

ρόμενος ΙτΧ χψ χωρισμώ τής συνήθους ζωής ■ οΰτω

μοι δοκοΰσιν οί πρδς τήν μεταβολήν τοϋ παρόντος

δυσχεραίνοντες βίου, τδ τών εμβρύων πάσχειν, έν

τω διά παντδς έθέλειν τω χοιρισμώ τής Ολικής ταύτης

αηδίας έμβιοτεύειν. Έπειδάν γάρ ή ώδ\ς τοΰ θανάτου

ΙεΙί'ϊδ ίρβϊϋδ ίη ιιΐ3ΐεΓΪ3 ιίοιιιεί'βίο νίΐκ 1οε'ΐ8 νβΓ83- Ο πρδς έτερον βίον τους ανθρώπους μαιεύηται, αύτΛ

γι. Ρθ8ΐ03(|υ;ιιη εηίιιι ηιοηίβ Ιαηηυηιη ρ»ηιΐ8 ιΐο-

Ιογοβ ςιιηβί οοΒίείΓίεεπι βεείνεΐ'ίιιΐ, ίιι ίη αΙίεΓΐΐη

νί(3ΐη Ιιοηιίιιεβ εάυε3ΐι(ιΐΓ , ίρ5Ϊ ςυίϋειη , εαιη ;ΐιί

ίΙΙϊηι ίυεεηι ρΓθεε58εΓίηΐ, ει ρυιυι» ίΐΐυηι δρΊτί-

Ιιιιη 1ΐ3ΐΐ80Γίιιΐ, εχρβΓΪιηειιΐο εο£ηθ8ευηΙ, ηυβηΐυιη

ίΙΙ.Ί νίΐ3 30 ί8ΐα (1ιΠεΓ3ΐ. Αι ίΙΙί, ςιιί ίη Ιιπηιίιία

ριιΐΓί(1:ΐ(]ΐιο Ϊ8ΐίυ8 ν;ΐ;ο ΓοεάίΙαΙο ΓεϋηηυυιιΐυΓ, υΐ

ρΙ.'ίπι' ΙΊΐιΐί ςιΓκίαιη ίη ιιΐι-π», ιιοη ιιιιίεπι Ιιοιηίηεδ,

(ΙοΙί'ΐιΙ νίεειη ίΙΙίυδ , ψπ ρΓίΟΓ οχ ϊίΐίί, (ρκη ηο3

3ΐη1)ίυηΙ, βιΐξυϊΓΜΗ ΐ'βπ'ϋίΐιιι-, Ι»ικ|ΐι»ιη :ι1ι :ιϋψιο

Ιιοιιο (1'ΐ8εει1;ιΐ, ηε5είεηΐε8 ει , 3(1 βίηιίΐίΐοάίιιειη

ΐηΓ:ιιιΐί8, ςοί ροΐ' ρητίπηι ίη Ιυεεηι Ιιαιιο βιΙίΙΟΓ ,

ο(•ιι!(ΐ8 ,ιρεΓίι-ί, οεο1θ5, ίηπ,οαηι, αηίιηί, (|οΙ1ιυ5 νε-

ιίΐαίειη ιοπιιη ίοΐιιοΐυΐ' ; αιπίιιιιι 5βη5ΐιιη ραΙοΙίεΓΪ,

μέν όταν είς τδ φώς έχεΐνο μετέλθωσιν, χαΐ τοΰ χαθα •

ροΰ σπάσωσι πνεύματος, τ^ πείροι γινώσχουσιν όσον

έστϊ τής ζωής εκείνης πρδς τήν νϋν τδ διάφορον. Οί

δέ ύπολειφθέντες τφ ύ'χρψ τούτω καΐ χλαδώντι βίω,

έμβρυα δντες άτεχνώς, και ούχ άνθρωποι, ταλανίζουσι

τδν προεξελθύντα τής περιεχούσης ήμας συνοχής, ώς

άγαθοϋ τίνος ϊξω γενδμενον ούχ είδΐτες δτι χαθ"

δμοιδτητα τοΰ τεχθέντος βρέφους, ά-Λΐίγεται μέν Α

ίφθαλμδς , δταν Ιςω τοΰ νΰν συνέχοντος γένηται

(νοεϊν δέ χρή πάντως τδν δφθαλμδν τής ψυχής, ω

διορϊ τήν τών δντων άλήθειαν) ■ ανοίγεται δέ τδ

άκουστικδν αίσθητήριον, δι' ου τών άρ'ρήτων έπ-

οκούει βημάτων, ά οΰκ έξδνάνθρώπωλαλήσαι, καθώς

φησιν δ Άπδστολος• ανοίγεται δέ τδ στδμα, κα\ ίλχει

ςιιο εχαιιιΙΪΙ 3Γε»ο» υογΙι» , (|03β ηοη ΙίεεΙ, οί :ι'ιί Ο τδ καθαρίν τε κα\ άϋλον πνεΰμα, δι' δ τονοΰται

Αροδίοΐαβ , Ιιοιιιίηί 1οΐ|ΐιίι;θ8 ραΙεΓιεί'ί , ςιιο ριι-

ιοίΊ, 3 ιιΐ3ΐειί»(ΐιιβ οΐίβιιυιυ ΙιβιΐΓίΙ κρίι-ίίοιιι, ρει°

ηιιειιι 3(1 νεΓίια εοείεβίίβ , νοι-υιιιψιο δοπιιοιιειο

»'ΐ1(•ηιΙιιοι εοηΓίΓπιαίοΓ, εοιη ΒαηείοΓοιη εαοειιΐίοιη,

ει οΙιογο8 εείεοιαηΐίοηι ηιιιιιοιο 3(1αιί8ΐ08 ίιιειίΐ :

(Ιίνίηυιη ίίειη 0ΐΐ8ΐ;ιικΙί «εηβιιιη Ιπΐιυί, ιμιο, πι ίη

Ρδ:ιΙ ιιιίβ ρΓοαΊΐιιηι 08ΐ9, ρεΓεΐρίι, Ιιοηοηι ε88εΟοπιί-

ιι ιι ιιι : οοΟΓαΙοιιι ρΓΧ16ΐ°03 Ι.ιίειο ιίαιί, ηιιο 01)Γί.-Ιί

ίπι:ι1ιΐΓ 5ΐκινίΐιιΙϋ : ε:ιιιΐ(|ΐιΐ' 1;ιιΐ(.'ε!ΐι1ί νιοι, ή03 νε-

Γΐΐαΐεπι 3ΐιίπιιΐ8 ΛρρΓοΙιειιιΙα , «ι Υβιοοοι ίρβαιη

<•οιιΐι•εεΐ3ΐ, ιιΐ Ιοαηηεβ ΙεβΙηΙοι- °. ΟοοιΙ 51 Ικιν,

£1 3ΐί3 β]ΐ18Ι1Ι0(1ί ρ08ΐ 11101 115 ρπΓΐιιιη 1ιοιιιίιιίΙιιι$

πρδς τήν νοητήν φωνήν χα\ τδν άληθινδν λίγο/,

όταν χαταμιχθή τφ ήχψ τών έορταζόντων έν τφ

τών άγιων χορφ• ούτω δέ καΐ γεύσεως άξιοΰται

θείας, δι' ης γινώσχει κατά τήν ψαλμψδίαν, δτι

χρηστδς ό Κύριος• κα'ι διά τής όσφραντιχής ενεργείας

τής τοΰ Χριστού εύωδίας αντιλαμβάνεται ■ χαΐ τήν

άπτικήν προσλαμβάνει δύναμιν, έ^'/πτομένη τής αλη

θείας ή ψυχήι κα\ ψηλαφώσα νδν Λίγον, χατά τήν

Ιωάννου μαρτυρίαν. Ει ταΰτί τοίνυν χα\ τά τοιαύτα

μετά τδν διά τοΰ θανάτου Ε.νον τοις άνθρώποις από

κειται, τ£ βούλεται τδ πένθος, χα'ι ή σκυθρωπούς,

κα\ ή χατήφεια ; Νΰν ήμΐν 4 πρδς τήν τών πραγμά-

» II Οογ. χιι, 4. • Ρ»1. εχνιι, 3, 3. ' 1 Ιολώ. ι, Ι.
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των φύσ•.ν βλέπων άποχρινέσθω, εί προτιμότερον λ Γβροδ'ιΙβ δϋηΐ, ςυϊίΐ δΐΐιί νπΐΐ ΙιιεΙηδ , 61 πιοεγογ , βΐ

οΓεται τδ τοις σωματιχοΐς αίσθητηρίοις περί τήν τοΰ

καλβΰ κρίσιν διαπλανάσθαι, τοΰ γυμνφ τφ της ψυχής

δφθαλμφ πρδς αυτήν τήν τών πραγμάτων βλέπειν

άλήθειαν. Ενταύθα γάρ ανάγκη τις έπεστι τη" ψυχή

αλλότρια χρίσει δουλεύειν &ν τή περ\ τοΰ καλού υπό

νοια. Επειδή γάρ ή τελεία της ψυχής δύναμις αχώ

ρητος έατιν έπ\ τφ νηπιάζοντι σώματι, ή δέ τών

αισθητηρίων ενέργεια εύθϋς τελεία τφ βρέφει συν-

αποτίκτεται • τούτου χάριν προλαμβάνεται ύπδ της

αίσθήσεως ή διάνοια έν τή τοΰ καλοΰ χρίσει, κα\ το

τοις αίσθητηρίοις φανέν ήδη καΐ νομισθέν εΓναι χαλδν,

χα\ διά συνήθειας προειλημμένον, άβασανίστως δέ

χεται ή ψυχή εκείνο, καλόν είναι πεισθεϊσα, δπερ άν

προλαβούσα προσμαρτυρήση ή αΓσθησις, έν χρώμασί

τισι και χυμοϊς γ.α\ τοις τοιούτοις λήροις τδ καλδν

θεωρούσα ■ ών μηκέτι προφαινομένων μετά τήν Ιχ

τοϋ σώματος Ιξοδον, ανάγκη πάσα τδ αληθώς άγαθδν

*ΐ ΨυΧί φανήναι, πρδς δ κατά φύσιν ώκείωται.

Ούτε γάρ πρδ; τδ εύχρουν έτι ή δψις δελεασθήσεται,

τοΰ οφθαλμού τούτου μηκέτι ίντος ■ ούτε πρδς άλλο

τι τών καταγλυκαινόντων τά αισθητήρια ή ισόρροπη

της προαιρέσεως Ισται, πάσης σωματικής αίσθήσεως

άποσβεσθείσης• μόνης δε τής νοεράς ενεργείας άΰλως

τε κα\ άσωμάτο>ς τού νοητού κάλλους εφαπτομένης,

άχωλύτως ή φύσις τδ ίδιον άπολήψεται άγαθδν, δ

μήτε χρώμα, μήτε σχήμα, μήτε διάστασις, μήτε

πηλικότης έστ\ν, άλλ' δ πάσαν στοχαστικήν είκασίαν

παρέρχεται. Τί ουν, ίσως ερεΐ τις δυσχεραίνων πρδς

$φΐ3ΐθΓ ? Κββροιηίοηηΐ ΙΓιο ιιοΐιίβ ςιιΐ Γβπιιιι ιιλιιι-

γ.ίιπ βχρ1θΓ3ηΐ , υίπιηι ιιιοΐίιΐδ ρυίβηι , ϊη 1>οιιο

ϋί]ιΐ(1ίο3ΐΐ(Ιο οοΓροΓβίδ 8οη?'ώιΐ8 (Ιβο'ιρ'ι , 3η οοπΓιδ

ηηϊηιί νριίΐηίοιη ΐρδ3πι ββρίοβΓβ. Ηϊο βηίπ), ιιί Ιιπ-

ηιιιιι ϊρκιιηι ηηίιιιιΐ8 (ΙίδΟΟΓηαΙ , βΐίεηο }υάίείθ 00-

βϊΐυι• ϊηκβτνΪΓβ. Είβηΐηι οιιηι ρειΊεεΟηι ίρδϊυβ

νίιιι εΟΓριΙδ ΓΟΟΡΠΚ εοιηρηείυπ) , 30 ρίΗτίϋΐΟΓ

3{*οηδ ε.ιρβΓβ ηβη,ιιεβΐ, ροιΤοοΐ;ι ηιιΐοηι βοηδίιιιιη

30ΐϊο δϊιηυΐ ειιιη ΊηΓαηΐε ηβδοοίιΐΓ , ΓιΙ ιιί ϊη ]ικ1ί-

ο,ίγηΙο Ιιοηο δοιίδΐΐδ :ιιιϊιιιυιη ρηενειΊ&ηΙ, εί, ςιιοά

βοηδίΐιιΐδ Ιιοηιιιη «ρραηιβΓΪΙ, «ηίηιο ο,ιιοφιε νίιΓο;»-

ΙιΐΓ. Ιιβηικ; ρι-ορίβΓ ίιΐιΛίΐιιίαιη εοιίδΐιοΐιχϋιιβηι

ηηίηιιΐδ ίηοοιίΜοΌπιΙο ιιί 1>οηυηι βηιρΙεοΐίΐυΎ 'κΐ ,

φιοά ΜΊΐΒΐΐδ εοίοιβ , ει βιιοεο, ει βΐϋδ ο]ιΐ5ΐιιοΗϊ

" ίΙΙοοοΙιΐ'ίβ Ιιοιιιιηι ϋΊηιείϊειιβ ΙβδΓιιηοιιϊο 8υο ιοιπ-

ρπΛηπΙ. Οιιίΐιιΐδ ροβΐ ϋίδοεδδυιη 3 εοΓροΓβ δΐιΐιία-

ΙΪ8, 11000850 081, 111 3111111118 ϊά Λ'ΟΙ'Ο 1)01111111 6X1-

ίΐίιιιοί , ηιιοιΙ ρΓοριίιιηι ϊρβί εί ικιΐιιπι ιοιιμιη-

οΐιιιπ 68(. Νεςυβ οιιίιιι 3ΐιιρΙίυ8 ριι!εΙΐΓ3 ΟοΙοπδ

δρβοίβ ίΐΐίείοΐυι- οΐιΐιιΐιΐδ, ηύοηιρίίδ ρηι οουΐίδ : ηβε

ιιϋικί φίΜίριηπι οογιιιιι, (]υχ δοηδπιιι ιίοιηιιίοι ηΐ ,

εΠ^οΙυτ, οηιηί1)υ8 εοιροτοϊδ βεηδίϋιΐδ 3ΐ)ΐ3ΐΪ8 , γο-

Ιϊεΐ3ςυε 8οΙ:ϊ ιιιοηΐίδ ηοΐίοηο ηι:ιΙοΓ'ι;ο οι οοτροΓίδ

εχροΓίο, ιϋνίηαιιι ριιΐοίπϊίικίίιιοιιι οοιιιριοΐιοικίοπίο,

δίπο ιιΙΙο ίηιροιϋιηειιΐο ιιαίϋτα ρΓορΓίυιη 1>οιιι>ιη

ροιοίρϊοΐ, ςυο(Ι ιιοο εοΙοΓ ε$ΐ , ιιοο (ί^ιιτ» , ηεε ίη-

ΐοιν»11ιιιιι, ηεε ηιι;ιη1ί(3$ , 80ΐ1 οιηηειη εοη]εεΐιιπβ

δίιιιίΐίίικίίηοηι κιιροπιΐ. ϋυτ ίβίιιιι•, ϊηςυϊεΐ 3ΐί(]υί$

ρΓίΙΙδΟΙίΓΐδ νίΐ* ιιιίδβΐ'ίιι (ΙοΙοιίδ, Γ;ιι 111111 681 00Γρυ8,

βυΐ οιιγ ηΐ)ϋΪ8 (ΙϋΙυιιι, δίηιιίιίοιη , ιιί οβίειιϋίΐ οη-

Ιίο Ιιι;ι, νίΐΗ 3 1> ϊΐΐο δε]υηεΐ3 ρΓΧ8(3ηΙίθΓ ο$( ? Ηιιϊε

ΓβδροιιιΙουίιηιΐδ, ηοη ρβΓνυπι εχ ίΐΐο Ιιιοπιηι 3εεβ-

(Ιοιο, 81 Γ] 11 Ί 53 ΟΠ1Π0Ι11 Π31υΓ3β ΟΙ'ιΙίΐΙΟΙΙΙ ΟΟΙΙδίΐΙβΓΟί.

Βε3ΐ3 <ιιΓκΙοηι εδί ϊΙΙη βη^οίοπιπι τϊΐ3 , <ιπα! ηυΙΙο

εςοί εθΓρθΓΪ8 ροηϋεΓε. Λιΐηιηοη ηεςυε Ηχο, α<ιη-

Ιοηιΐδ 3(1 Ϊ1ΐ3ΐη ϋίΓίςίΙιΐΓ, 681 ίηιροΓΓοοΙη. ΚδΙ ειιίιη

ρΓΧδΟΠδ νίΐ3 1311(]ΙΙ3Ι1Ι \Ί3 (]Ι1ΐε(ΐ3ΐη 110$ (Ιιιοοιίδ

3(1 ϊιΙ (]ΐιοι1 8ρβΓ3Πΐιΐ8. Γι ϊη ηΓΐ)0Γϋ)ΐΐ8 νΜειηιΐδ :

ϊη (μιίΐιιΐδ οιιηι ΓπιοΙιιβ 3 (1ογ6 ρΓΐηοίρίυπι ιΐιίοιιΐ,

ροΐ' ίρδίιιη ΠοΓοιη εο ρΓΟξΓεόΊΐυΓ, υΐ Γιυοίιΐδ Πηΐ ,

ΙϊοοΙ Ποδ ηοη δίι Γπιοΐιΐδ. Ει ίρ$χ δβμοΐοδ , ηυ% εχ

30ΐιιϊιιί1)ΐΐδ ρΓονειιίυηΙ, ηοη δΐ3ΐΐιη $ρίο3ιη οδίοη-

Ιηηΐ , 86(1 ΙιοΓϋη ρΓίιηυιη οηηδοίΐιιτ , άείηαΌ ευ!-

τήν παρούσαν ζωήν ; ίνα τί τδ σώμα, χαΐ αντί τίνος ρ

ήμ?ν, είπερ άμεινον ύ χωρ'ις τούτου βίος απεδείχθη

τώ λδγω ; Πρδς δν έροΰμεν, δτι ού μικρόν έστι τδ έκ

τούτων κέρδος τοίς δυναμένοις ε!ς πασαν βλέπειν τήν

Οίχονομίαν της φύσεως. Μακάριος μέν γάρ δντως

εκείνος τών αγγέλων δ βίος, δ μηδέν τού σωματικού

προσδεδμενος βάρους. Ού μήν ουδέ ούτος άσυντελής

ώς πρδς έκεΐνόν εστίν. Όδδς γάρ πρδς τδ έλπιζδμε-

νον δ παοών γίνεται βίος. Καθάπερ έπ\ τών βλα-

στηματων εστίν ίδεϊν ■ έφ' ών δ καρπδς άπδ τοΰ

άνθους άρξάμενος, δΓ αυτού πρόεισιν είς τδ γενέσθαι

καρπδς, καν μή καρπδς ή τδ άνθος. Άλλα κα\ τά

λήϊα τών σπερμάτων έκφυδμενα, ούκ εύθΰς έν τφ

στάχυϊ φαίνεται , άλλα χόρτος τδ πρώτον γίνεται

βλάσφημα, είτα άπδ τούτου καλάμη συνίσταται,

τκριφθαρέντο,' τού χόρτου • καΐ ούτω τή κεφαλή τού Ο ιιιιΐδ 1ιειΊ)3 εοιτυρ13 οοιίδΐΐΓβίΙ , Ιυιιι ϊη 8ΐιιιιιιΐ3

άστάχυο; δ καρπδς έμπεπαίνεται.

Πλην ούκ αιτιάται τήν άναγκαίαν ταύτην περίοδόν

τε καΐ άκολουθίαν δ γεηπόνος, Διά τί, λέγων, πρδ τοΰ

καρποΰ κα\ άνθος; ή υπέρ τίνος δ έκτου σπέρματος

ττροανατέλλων χόρτος , εΕ γε καΐ τδ άνθος άπορ"ρ"έει,

κα\ δ χόρτος μάτην ξηραίνεται, πρδς ουδέν συντελών

τή ανθρωπινή τροφή ; Οίδεν γάρ δ πρδς τήν θαυμα-

τβποιίαν βλέπων της φύσεως, δτι ούκ άν άλλως έκ

τών σπερμάτων τε χα\ βλαστημάτων δ καρπδς τε-

λειωθείη, μή της τεχνικής ταύτης ακολουθίας όδο-

ποιούσης αύτοϋ τήν τελείωσιν. Ού γάρ επειδή πρδς

άπόλαυσιν ήμετέραν δ προεκβαλλόμενο; έκ τών σπερ

μάτων χόρτος άχρήστως έχει, διά τούτο περιττόν τε

*ίΐΙ παρέλκον έστ'ι τδ γινόμενον. Ό μέν γάρ της τρο-

δρίοα §Γ3ηιιιη ροι-ϋοΐΐιιΐ'.

Οα?β ειιπι ΓιιιηΙ , ηβεεδδβΓΪηηι Ιιιιηε οηΐίηβηι , ηΐ

ϊβΓϊβηι ηοη 3οειΐ83ΐ β^γιοοΙβ , ηεε α\ί, ΟυοΓβυιιι

(1ο8 βηΐβ Γηιοίαιη ? 3«ι ευΓ 1ιβΓΐ)3 ηββείΐυΓ ρπιι$ ,

ηιιβηι ϊρδυπι ΒΓβηυηι , ειιπι ει (Ιοδ (1ε(1ιΐ3ΐ , εί 1ιβι•Ι)3

ίη3ΐιϊΐ6Γ 6Χ3Γ6Κ631 , Ιιυιιιβηοηιιβ νΐεΐιιϊ ηϊΐιϋ ρΓ08ΪΙ?

Νονίΐ βηϊηι , ο.υΐ π)ΪΓ3ΐ)ίΙβ η3ΐιΐΓ33 ηιΓιΠοίιιηι ίηΐιιβ-

Ιιιγ, 3ϋΐ6Γ ΓιβΓΪ ηοη ροδδε, υΐ βχ ββηιϊηϊηυδ ρίβη-

Ιίδφίο 1^-ιιοΙϋδ βϊβηηΙϋΓ, ηΐδϊ 3(1 ε^υ3 ρβΓίβεΐΐοηοηι

3ΓΐϊΟε:θ8θ Ιιοε οπίϊηβ ηβΐϋΜ νΐβηι ηιιιιιϊ3ΐ. Νεο,υο

βηϊηι , »)υοηί3ηι ηεΓΐ)3 , (|ΐΐ36 ρπυβ βπιϊΙΙϊΙϋΓ, ίη-

ιιΐίΙΊδ β$ΐ, 63αυε ηοη νοδοϊηιιΐΓ, ιιΙιίγοο μΙ ηυοά ΙίΙ

681 ϊηβηβ 30 δυρβι•ν30ΐιππι. Ν3Π) ςηι ίηιΐϊ^οι εϊΐιο,

π'ιΐιίΐ αΐίικί ιιϊδΐ ιιΐϊΐΐοίειη εοηδϊάεΓ3( επαηι ; ηβΐιιτχ
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νβΓΟ ϋηυπι ΊΙΙιιιΙ ρΓοροδίΐυηι βδΐ, υΐ ίηδίίΐιιΐο ογ- Α φήί ΧΡή?ων, πρδς τήν έαυτοΰ χρείαν όρά • 4 δέ τ?ς

«Ιίηβ Γπιοΐιιιη αιΐ ίΐΐδοΐαΐίοηειη ροιαιιεβί. Ιιι ηιιιΐΐί-

ρΐβχ ρΓΪιηυιη β ρι-ΐο δειηίηε γβιΓιχ εηιΚΓιΐιιι•, φΐ3

εχ Ιιυιηοιο πιιίπιιιεηΐιιηι αΐΐι•»1ιαΐ«Γ. Τιιπι ΙιειΊια

ριιΐΐυΐβΐ, ς«ίβ Γίύΐοβπι ορεπί, ηε 3υ ηεΓ8 (ΙεΙπ-

ηιοηΐιιιη βοείρϊβΐ ; αε ΙίεβΙ, ίρδα ίηιείυίΐ ηοη δίΐ,

νΪΛΐιι Ιίΐιιιβη ρΐ';«Ι)ίΊ ηυοο'βηιπιού'ο , ε( βΙΓειΊ βιιχί-

Ιϊιιιη ςυο ΓπκΙϋδ ρειΤιείαΐυΓ. Εΐοηϊπι εαπι ίηδϊΐηπι

δοηιίιιί νίιιι δίο εχριΐΓ£3ΐ πϊΙπγβ , 1ιβιΊ)3ΐιι Ι3ίΐ(]υηηι

ΓιίκΊιιϊ εχοτβιιιβιιΐιιιη ρΐ'ομοίοιιβ , Ιυιη 63 Γβιΐίεεηι

ρΓοίε^ίΐ (ΙεΓεηάίΙφίβ »1> αει-ίί ίΐφΐι-ϋδ, ς<ι« νεί εχ

ΙΊ-ϊβΟΓΟ , νεί εχ εβΙοΓβ ρΓΟνεηϊιιηΙ. Αι εική ηϋ'ι-

οίϋιικ ίη ίηιο ΠπτΓιιΐδ ιηιιηίΐιιπι ε$ΐ δβπιεη , ηε^ΐεείβ

(Ιείηεερβ 1>ογ1>3, ςιιοά γλιΙϊχ ηοη εββαΐ αιιιρϋυβ

(ΙεΓεηδ'ιοηε, ΐοΐα νίδ αύ εαίιηυηι εχίοΙΙεικΙιιιη βο

φύσεως λίγος ού προς άλλο τι βλέπει , άλλ' 8πως άν

προσαγάγοι τήν καρπογονίαν διά της τεταγμένης

ακολουθία; έπ\ τ6 τέλειον. Διδ πρώτον πολνμερώς

6ιά ρΊζών τοΰ υποκειμένου έμφύεται , δι1 ων έλκει

τήν κατάλληλον έαυτψ δια της ίκμάδος τροφήν είτα,

χόρτον βλαστάνει , διά τήν εκ τοϋ αέρος βλάβην,

προκάλυμμα της (ίίζης τήν πόαν ποιούμενος ■ δπερ

καρπδς μεν οΰκ ϊστι, συνεργία δέ τις κα\ δδδς γίνε

ται της τοΰ καρπού τελειώσεως. Πρώτον μεν έκκα-

θαίρων δι1 έαυτοΰ τήν έγκειμένην τώ σπέρματι δύ-

ναμιν , οΤόν τι περίττωμα τοϋ καρπού τδν χόρτον

προαποσκευαζομένης της φύσεως , σκέπασμα γίνεται

τη" ρ"!ζη πρδς τάς εκ τού αέρος βλάδας , τάς διά

κρύους τε κα'ι θάλπους έγγινομένας. Εύτονώτερον δέ

ροΓΓιεϊεηάυηι ίηουπιΜί. ΝβΙϋΜ εηίιη 3ΓΓιΠοίθδ3 Β ήδη διά βάθους έν ταΐς ρΊζαις ύποσκευασθέντος τον

σπέρματος , τότε τοϋ χόρτου λοιπόν άμεληθέντος , διά

το μηκέτι δεΐσθαι τήν ρΊζαν τοΰ προκαλύμματος,

προς τήν της καλάμης αναδρομών πάσα συνδίδοται

δύναμις , μηχανική τινι σοφία τήν αύλοειδή κατα

σκευήν φιλοτεχνούσης της φύσεως, ής εΰθντενής μέν

ή βλάστη, χιτώσιν έπαλλήλοις έν κύκλω διειλημμένη.

Χρή γάρ τούτοις ύγράν ουσαν κα\ ατονον τήν καλά

μην παρά τήν πρώτην έντρέφεσθαι, το!ς διά μέσου

συνδέσμοις ασφαλείας χάριν ύπεζωσμένην. Εϊ δε πρδς

τδ σύμμετρον άναδράμοι μήκος , τότε κομά ή καλά

μη, τοΰ τελευταίου χιτώνος άφ' έαυτοΰ τδν στάχυν

προδείξαντος , 8ς εις πολλούς άθέρας τριχοειδώς

διαιρούμενος, κρύπτει τήν κόμην κατά τήν βάσιν

των άθέρων τοις έλύτροις ΰποτρεφόμενος. Εϊ τοίνυν

' ούτε πρδς τάς ρ"£ζας των σπερμάτων ό γεωργδς δυσ*

χεραίνει , ούτε πρδς τδν προεκδαλλόμενον έκ τοΰ

σπέρματος χόρτον, ούτε είς τους άθέρα; τοΰ στάχυος,

άλλ' έν έκάστω τούτων ένθεωρεΐ τίνα χρείαν άναγ-

καίαν, δι' ής τεχνικώς ή φύσις όδεύουσα, προάγει τδν

καρπδν είς τελείωσιν, διά τής τών αχρείων άποποιή-

σεως τήν γόνιμον έκκαθαίρουσα δύναμιν• ώρα καΐ

σο\ μή δυσχεραίνειν διά τών αναγκαίων οδών προϊού

σης ημών τής φύσεως επί τδ ίδιον τέλος, άλλ' ήγεί-

σθαι κατά τήν έν τοις σπέρμασιν άναλογίαν , τδ άε\

ινχρο••/ προς τι πάντως χρησίμως τε κα\ άναγκαίως

Εχειν, ού μήν τοΰτο είναι ου χάριν εις γένεσιν ήλθο-

μεν. Οϋ γάρ έπ\ τδ Ιμδρυον γενέσθαι παρά τοΰ δη-

μιουργήσαντος ημάς ύπέστημεν , ουδέ πρδς τδν βρε-

φΐ3(ΐ3ΐιι 83ρ'ΐ6η('ΐ3 δυΐιΐίιηειΐ) ΓαΙ)ΐίε:ιπι ηιαιΙιίιιαΙιΐΓ,

φΐ» βοπιιεη ώΓβεΙαπ) ιηιιΐιΓίδ ίη ο'ιιειιίΐιι ο!ί8ΐϊη£ΐιί-

ΙυΓ Ιιιιιίπδ : ίιι ςιιίΐηΐδ ρπιιείρίο οιιΐηιιΐδ ΙιυιηίΦΐδ,

3ε ΐι-ιιεΓ ίηιΐοίεβεβΐ ηεοεδδβ ε8ΐ, ει, ςιιο ΐιιΐ'ιοι• δίι,

βοηίι ιιΐίβ ρεΓ πιειϋιιιιι Ιηιΐφΐ3ΐη νϊηειιΐίδ ηπιηί;ιΐιιι- :

ιι1»ί ηιιΐβιιι 3ύ εοηςπιειιίειη αΐΐίίικϋιιεηι αβοοηιΐίΐ ,

ΪΙ3 Γηι^βΐ" εηιϊΐΐίΐ , ιιΐ ηχίΓοηια Ιιιιι'ιεα εχ 88 ςρίεηηι

ειΙ:ιΐ , (|ΐΐίβ 3ΓΪ8ΐ3Γυιη ηιιιΙΓιΐιιιΙίηο Ιβιιςιιαιη εβρίΐΐο-

πιΐΒ νιιΙΙο (ΠδΐίηοΙίΐ Γιυ^οηι 1ε<;ίΐ , εϊ ίηιΪ9 »γϊ<•1»ι-ιιιιι

νεεΐ'ρΐ»ειιΙΪ8 ΊηιΐϋΐΓΪΐιιι•. ϋιιιιι ί^ΊΐιΐΓ ηοη ίικΙίςηείιΐΓ

8^ηεοΐ3 ιΐ60 οΐ) 8ΐίιρίυιη 01)Γ38, ηεε ρτορίβι• Ιιογ-

Ιιαιη , ηεε ριορίετ $ρίο3ηιηι 3ΓΪ8ΐ3$, <ιικε (]ΐικ1εηι

οιηιιϊη ρΓονεηϊυηΙ εχ δοπιιηε, εεά ίη 1ιΪ8 δϊη^υΐίβ

ιΐϋΐιηι ((ΐιοιιιιίαιΐ] ρεί'βρϊείΐ ηεεε883Γΐυιη , ςιιο η»(ιΐΓ»

3Γ{Ί1ϊείθ8ε ρΓΟ^Γεάίεηβ , εϊ 3ΐ)]ίοϊεη8 ςυχ βιιηΐ ϊη-

ιιΐΊΙίυ, Γπι§οηι ρεΓΰείΙ ει Ηΐ>8ο1νί( ; ηε ι'ώί ηυίάεηι

ΐιιί(]υο Γει-ειιϋηηι εδί ηηΐιηο, ηυοά ηηΐιΐΓ» ηοδίιη

ηβε6883Γ)3$ ρΡΓδΕφΙΟΠδ νΪ38 3(1 ρΐΌρΓΗΙΙΙΙ ΓΐΙΙΟΙ»

ρεΓνεηϊ3(. 8εά υΐ ίη εχεπιρίο βεηαΐηηηι οεηιίί , ϋε-

1>ε8 εχίδΓιηΐΒΓΟ , ςυοά ρΓΧβεηβ 681 , »ά ιιΐϋο εϊ ηε-

ε6883Γίυη) βϋφΐΐιΐ οπιηίηο τεΓειτΊ »ε ά\τ\%\ , ηεςιιβ

ΗΙικΙ ε88β ου]ϋ8 βπιΐία ρβη'ιΐί 8ΐιιηιΐ8. Νεηυε εηιηι

ίεΐιιιη 0Γ6310Γ ηο»ΐ8Γ ίοπηϊνίι , ίιι ίη ιηαίιίδ υΐβτο

ρβΓη)3ηβΓ8πιυ8 ; ηέςυε ϊηιΐε ιιοβ ειΐυοίΐ , ιιΐ ίη ίη-

ΓαηΙϊα , 3υΐ ϋβ , φΐχ (Ιείηεερβ &ιιΙ)86φΐυηιυΓ α,Ίβ-

ιΊΙ)ΐΐ8, ιι;ιΐιΐΓ3 $εηιρεΓ »1ϊηηι ροβΐ αΐϊαπι ίη<1υε•ΐε,

ε Ι Γοπηηηι εοτροτίδ εοηιηιυΐ3ηΐε , (ΙοβεΓειηιΐδ ; ηε-

(]υε ιιΐ εοΓρυβ ίρδυηι βεεεάεηΐε ηιοιίε ιΐϊδβοΐνε-

Γοΐυτ, 88(1 ιιΐ ρβΓ Ιι%ε εϊ αΐί» εϊαβηιοάί, (\αχ δΐιηΐ -. φώδη βίον δ σκοπδς της φύσεως βλέπει, ούδε πρδς

13 ιι (| ιι 3 ηι ρ3Γΐ£8 ίΙΙίιιδνϊχ, ρο γ ((ΐι α ίιι ϊηοειΙΊιιιιΐδ,

3(1 5ΐ;ι!ϋΐιι ηοδίπιπι ρπδΐίηυπι , Ιιοο 8δΙ, 3ά δϊηιίϋ-

Ιυϋίηειη 1)εί ρκΓνεηΪ3ΐηιΐ8. Λο ηιιεηΐ3ϋιηθ(1ιιηι 3<1

ρεΓίίείεηάυπι δρίεαηι εχ ηαΐυΓκ ίηδίίΐυΐο Ιι8γ!>3πι

οδίειιιΐίιιιιΐδ εβδε ηεεε883ΓΪ3ΐη ; ηεε Ιαιιιεη ρι-ορΙεΓ

ίρδ3Ι11 ΙΙ8Γ03Π1 , 1160 ρΓΟρΙΟΓ 10111038 , 3111 3Πδΐ3δ,

3ΐιΐ Μΐΐηπιηι ίηδίίΐιιίΐιΐΓ 3^ηευ1ΐιΐΓ3 , εεά ρΓορίεΓ

Γπΐ(5ΐ•ηι νίιΊιιϊ 3ΐοοιιιηιθ(ΐ3ΐ»πι , αά ειψίδ ρεΓΓεεΙίο-

ηεπι ηηΐιιι-η ρβΓ ίΐΐ.ι ρΓο^κεάίΐυΓ : βίε βχδρεείβΐυ»

1ηι]ιΐ5 νίι.ε ίίιιίβ 051 1)83ϋΐιΐ(1ο. Οα;ε νοΓΟ ηυηε εοι•-

ρηπ ενεηίυηΐ, πι πιογ8, βεηεείυδ, ]ιινβηΙϋ5, ίηΓβη-

Ι'ΐ3, Ιοπιιηπο ΓεΙιΐδ ίη υΐεΓΟ, ίιι Ιιετϋχ, ει βΓΪδί.ν ,

ει ειιΐιηί, §ιιηΐ νείυΐϊ νίχ, ρεΓ ςυβδ 3(1 ρεΓίβεΙίο-

ηειη 8ρεΓ3ΐ3ηι εοηΐεηι1ϊιιιιΐ8. Οιιαηι ιϋ)ί ίρβε ριο-

τάς εφεξής ηλικίας 6ρ5, άς άε'ι διά της αλλοιώσεως

μετενδύεται τω χρόνω τδ είδος συνεςαλλάσιουσα, οΰδί

πρδς τήν έπιγινομένην διά τοΰ θανάτου λύσιν τώ

σώματι • άλλα πάντα ταύτα κα\ τά τοιαΰτα τής δδοΰ

δι' ής πορευόμεθα μέρη εστίν • ό δέ σκοπδς και τδ

πέρας τής διά τούτων πορείας , ή πρδς τδ άρχαϊον

άποκατάστασις, όπερ ουδέν έτερον, ή ή πρδς τδ θεϊόν

έστιν όμοίωσις. Κα\ ώσπερ επί τής χατά τδν στάχυν

εικόνος , αναγκαίος μέν έφάνη τώ λόγω τής φύσεως

καΙ δ προεκβαλλόμενος χόρτος ■ ού μήν δέ δι' έκεϊνίν

έστιν ή γεωργία, ουδέ χιτώνες , κα\ άθέρες , κα\ κα

λάμη , καΙ ϋποζώματα πρόκεινται τή τής γεωργία;

σπουδή, άλλ' ό τρόφιμος καρπδς ό διά τούτων πρρϊών

είς τελείωσιν • ούτω χα\ τής ζωής τδ μέν προσδοκώ
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μενον πέρας μακαριότης εστίν. Τά δέ δσα περί τδ Α ροιιοηβ , δί δ«ρϊδ, ηεο ρΓορΙΰΓ 1ΐ320 ίικΓιςηηΙιοπδ,

σώμα νΰν καθοράται, θάνατος , κα\ γήρας , καΐ νεό-

της, κα\ νηπιότης , και ή έν έμβρύω διάπλασις ,

πάντα ταύτα οΤ(5ν τίνες χόρτο•. κα\ άθέρες καΐ κάλα

μοι, όδδς καΐ ακολουθία χα\ δύναμις τη; έλπιζομένης

έστ\ τελειώσεως• πρδς ήν βλέπων, έάν εύφρονής ,

ούτε άπεχθώς ϊξεις πρδς ταύτα ούτε μην έμπαθώς

τε καΐ έπιθυμητικώς δ:ατεθήση, ώς ή χωριζόμενος

αυτών άνιάσθαι , ή αϋτομολεΐν πρδς τδν θάνατον. ΕΙ

δέ χρή προσθεΐναι κα\ τούτο τώ λόγω , ούκ δχρηστον

Γσως εστί , καν έξω της ακολουθίας είναι δοκή . δτι

έμμελετά1 τω θανάτω διά παντδς ή φύσις, κα\ συμ-

πέφυκε διά τοΰ χρόνου προϊούση ΐή ζωή πάντως δ

θάνατος. Πρδς γαρ τδ μέλλον τοΰ παρωχηκότος της

ζωής πάντοτε κινούμενης , κα\ ουδέποτε πρδς τδ

κατόπιν άναλυούσης , θάνατος έστι τδ πάντοτε τή

ζωτική ενεργεία συνημμένως έπόμενον. Έν γάρ τω

παρωχηκότι τοΰ χρόνου, παύεται πάντως πάσα κίνη-

σις ζωτική και ενέργεια. 'ΕπεΙ ουν Γδιόν έστι τού

θανάτου τδ ίπρακτόν τε κα\ άνενέργητον τούτο δέ

κατόπιν άεΐ τη ζωτική ενεργεία πάντως έφέπεται •

ούκ Ιςω τής αληθείας έστ\ τδ συμπεπλέχθαι τη1 ζωή

ταύτη τδν θάνατον λέγειν. Κα\ άλλως δ' άν τις εύρο:

τδ τοιούτον νόημα διά τής αληθείας ήμϊν κρατυνόμε-

ιιοο ιι Η ο ιιιοιίο διό αιιίιηο αΙΤΐοίοηβ , ιιί νοί ;ι!ι Ικιο.

νϊΐ» (Ιοοοϋβηδ απ^ατίδ , νβΐ δροηΐβ ιηοΝεηι ργβεγϊ-

ρί»8. ίααχ ϊΙΙικ) , Ποεί 3 ρι•ορο8ΪΙο ηοβίιο βϋεποπι

εδβε νϊιΙβαΐυΓ, ΓοΠαδδβ ηοη ογϊΙ ίηυΐϊΐβ υΐ β^υη^β-

ηιιιβ, ιιβπιρβ ιιπίιιΐ'οιιι βδδ'κΐυβ ϊη ηιοηοηι ϊηουιη-

1>βΓβ, νίΐκςυβ ΐβιηροΓΟ αηΐεεβιίβηΐί ηιοΠοιη ργογ-

8118 1Π813Γ6 31<]Ι16 ΪΙίΙκοΐ'ΟΙ'Ο. ΕίΟΙίίΐΙΙ (11111 νίΐιι ρι;ι>

ΙβΠβηδ δΟΠίρΟΓ 3(1 ΓΐΐΙΐΙΙΊΙίΙΙ ΟΟΙΙΙΟΙΙΐΙίΠ , 1100 3(1 ρι,Ό-

Ιοιίΐιιιιι υηςυαιη ΓενοιΊβΙιιι•, ςυίύ »Ηιιι1 οβί , ςυβηι

1110Γ8 , ίιΐ , φΙΟιΙ νίΐ3ΐ6Π1 3011011601 1181)06 δΙίΙΐϋΟίμΐϊ-

Ιυτ ? ί}ιηΐβ ουπι ίη ΐβιηροΓβ, ςιιοο" βηΐβ Πιιχϊι, άβδί-

ΐ)3ΐ ιηοΐιιβ ΟΓπηϊβ εΐ ίιοΐίο νϊΐαΐϊβ , ηιοι Ιίκψιο ρΓο-

ρπυπι δίΐ, Γ68 3α ίηίοππιηι , ηίΐιίΐυιηα,υε Γε(ϋ^6Γβ ;

ςιιοά <]ΐικΙειη δεπιροΓ ιιοιίοιιί ρΓΒβιβΓΪΙββ οτηπϊηο

' οοηΓιη^ίι, ηοη ηιεηΐίΐιιι-, αυϊ ηιιϊο νϊΐΒβ ιηοηοπι

(Ιίοίΐ «880 οοιι]ιιηοΙ;ιηι. Ηοο βυΐβιτι Γεβ ίρβα νβΓυηι

0880 ΟΟΙιΩΐ'ΜΙϋΙ, (|ΗΛΙΙ(!θι|Ιΐί<ΙοΙΙ1 , ψΙΠίΙ 3(1 δθ1))β-

οΐ;πη ηιηίοπηιη ρεπίηεΐ, Ιιοιιιο ηοη 681 ΐϋοηι Ιιο-

(Ιί(.•, (]ΐιί Ιιογϊ ΓιΓιΙ. ΑΗςιιϊιΙ οηίιη οχ εο ιηοιιιοηΐίδ

δϊιι^ιιΐίβ ΓοοΓίιυΓ,.βΙ Γβίεΐ, ει οοιτιιηιρϊΐιιι•, ει λϊ>]Ί-

οϊΙιΐΓ : οιιηι ΐοΐιυηι ιι;ιΐιιι•:ι ΓβίβΓοηι οχ οοιροΓε,

ι;ιιΐί]ΐΐίΐιιι Γυηιΐδ οχ :ι1ί-|ΐι:ι ύοιηο, οΩοτ.ίΙ, οί ςυοά"

νίΐίίβηι Γηευΐΐαίβηι ]»ηι εχυΐΐ , Ιογγβ: ΙγιηΙλΙ.

νον, αυτής τής πείρας μαρτυρούσης τώ δόγματι , δτι οϋχ ό αυτός έστι τφ χθιζώ ό σήμερον άνθρωπος κατά

τδ ύλικώς ύποκείμενον , άλλα τι πάντως αυτού διά παντδς νεκρούται , κα\ δζει , καΐ διαφθείρεται, και

έκβάλλεται , καθάπερ οικίας τινδς τής τού σώματος λέγω κατασκευής τήν νεκρώδη δυσωδίαν έκφερούσης

τής φύσεως , κα\ τη γή παραδιδούσης τδ ήδη τής ζωτικής δυνάμεως Ιξω γενόμενον.

Διδ κατά τήν τού μεγάλου φωνήν Παύλου καθ' Οϋ»πιοθΓβιιι , ιιί Ραιιΐυδ 3ΪΙ , ςιιοΐίάΐβ ιιιοπιηιιι- 7 :

ήμέραν άποΟνήσκομεν , ούχ οί αυτοί διά παντδς έν β ςυίρρε ηαί ηοη ϊίιίεηι 8βηιροΓ ιηηηοηιιΐδ ϊη ϊρβο οογ-

τψ αϋτώ διαμένοντες οΓκω τοΰ σώματος , άλλ' έκά- ροπβ (Ιοιηϊοϊΐϊο , 86(1 300688ίοηβ άβοοδδϊοηοςυε οοη-

στοτε άλλοι έξ άλλου γινόμενοι διά προσθήκης τε κα\

άποποιήσεως , ώς πρδς καινδν σώμα διά παντδς άλ-

λοιούμενοι. Τί ουν ξενιζόμεθα πρδς τδν θάνατον , ο\>

απεδείχθη μελέτη διηνεκής, καΥ γυμνάσιον ή διά σαρ-

κδς ούσα ζωή ; Κάν τδν ΰπνον είπης καΥ τήν έγρή-

γορσιν , άλλην θανάτου λέγεις πρδς τήν ζωήν συμ-

πλοκήν , κατασβεννυμένης έν τοις καθεύδουσι τής

αΐσΟήσεως , κα\ πάλιν τής έγρηγόρσεως ενεργούσης

ήμΐν έν αύτη τήν έλπιζομένην άνάστασιν; Άλλ' ούποι

τδ προκείμενον ήμΐν εύσαφηνίσθη διά τών είρημέ-

νων, τού επεισοδίου νοήματος πρδς έτέραν θέωρίαν

παρ*γαγόντοςτδν λόγον.

Πάλιν τοίνυν τδ προτεθέν άναλάβωμεν , οτι ούκ "

άχρήστως πρδς τήν προσδοκωμένην τών αγαθών ελ

πίδα , ουδέ ή τού σώματος φύσις έχει. Εϊ μέν γάρ

ήμεν δπερ έξ αρχής έγενόμεθα, ούκ άν πάντως τού

δερματίνου χιτώνος προσεδεήθημεν , έπιλαμπούσης

ήμΐν τής πρδς τδ θείον όμοιώσεως. Ό δέ θείος χα-

ρακτήρ 6 επιφαινόμενος ήμΐν τδ κατ' αρχάς, οΰ ποιου

σχήματος τίνος ή χρώματος ήν ϊδιότης , άλλ' ο!ς τδ

θείον θεωρείται κάλλος , τοιούτοις έκαλλωπίζετο κα\

δ άνθρωπος, δι' άπαθείας τε κα\ μακαριότητος καΐ

αφθαρσίας, τήν άρχέτυπον χάριν άπομιμούμενος.

Επειδή δέ δι' άπατης τού εχθρού τής ζωής ημών,

πρδς τδ κτηνώδες καΐ δλογον εκουσίως τήν (ί.ο-ήν

έσχεν δ άνθρωπος , τδ μέν άκοντος άποστήναι τού

Ί Οογ. χν, 51.

ΡΑΤΒΟί. ίΐκ. ΧίΜ.

ι ίιιιι;ι η!Ίί οχ :ιΠο ΓοιΜίιιπίΓ, ε( ϊη ηονυηι 38«υυε

οοΐ'ρυδ ΉιιιιιιιΙηιιιιιι•. ΟπίιΙ ί^ίΐιΐΓ οιπη ηιοιΊο ηοδ ιιί

1ΐ08ρίΐεδ ρβΓεβπηοδα,υε ββΓΪπιιΐδ, ουω άβαιοηδίΓβΙιιιη

δϊΐ , νϊΐ3ΐιι Ιιιιιιο (](13ΠΊ ίη οαΓηο ιΐΐ'^ίηιιΐδ, ιιϊήίΙ ηΐίικί

088ε, ηϊδί ρίτροΐιΐ'Λΐη ιηοπίβ οοιηιηοηοιίοηεηι :ιο

δίικίίιιηι ? Ουί(1 ? ίρβε δοηιηυδ βίςιιο νίβϋ'ι.-ι , ηυίϋ

ίιΐϊικί 8υηΙ, ηϊδί ηιοΓίίδ νίΐκιμιι• οοηιρίοχιΐδ βίςιιε

(Όΐι](ΐηοΐίο? οιιιιι οί <1οηιιίοη(θδ ΐίίικμι,Ίπι εχβΐίηοΐοβ

δοιίδυδ ηο8 αΌδΟΓαΙ, οι εχοίΐ3ΐοδ νί^Ίϋη κριτιιΐ.ι-

ΓΟδΟΓΓεοϋοπΐδ :ιι1ιικιιιο;ιΐ? νοπιηι (1ί§Γθ88ίοηε Ιι;κ:

3(1 3ΙΪ3 οοιινΊ(1ιί:ιιιι1;ι ηοβ 3(1(1υοοηΙο, ((ΐιοιΙ ρι-ορο-

δΐιίηιιικ ηοηάυηι εχρΓιοβνίιηοδ.

0υ3Γβ 3(1 ρΓοροδΐΐυηι ΓενοΓίαηιοΓ, οδΙβηϋΒηιυδ-

ηιιε ηβ οοΓροπβ α,ιιίοΌαι ιι;ιΙιιι•;ιιη ίηιιΐίΐεηι 0880 »(1

δρειιι Ιιοιιοπιιιι, ηιιιο 3 ηοΐιίδ εχδρεοΙαηΙυΓ. Εΐεηΐιη

8ί Ιιιΐοδ ηΐ3ΐΐ8Ϊδ8ειηυ8, (|οα1ο8 ίηίΐίο Γιιίηιυδ ρΓοοΓβ-

3ΐί , Οβί δίιιιίΐίίικίϊιιε ίη ιιοΐιίδ οΐυοεηΐε , ρείΐίοεβ

ΙΙΙΙΐίΐ 3 Ι101ΐΙί(|ΙΙ3ΠΙ ϊηάϊ@ΐΓΐ88βΙΙΠ18. 1 > ί V ϊ 1 1 :ΐ 0111111 (]Ι1,0.

ρΐ'ίηοΐρίο ϊη ηοοίβ οοιηουιιΐπτ ηοΐα, ηοη ίη ηυβ-

1ίοιιιΐ(]ΐιε Πζίπτο οοΙοΓΪδνε ρΓορΓίοιπίε οοηβίδίοΐιαΐ ,

80(1 ι[ΐιϋιιΐ8 ίηδί^ηϊΐιιΐδ Πει ριιΙοΙιιΊΐυιΙο οοηδρίοίν^Γ,

ΪΊμΙοιΙΙ 1)01110 (ΙβΟΟΠΙΙΙΙδ ρΟΓ Ι)0»ΐίΙΐΙι1ΪΙΙΐ'ΙΙ1 ίΟ^ΓΙ-

Ιαιίϊηϊδ ο Ι οοΓπιρΙίοηΐδ οχροιίοηι οχοιηρίατίδ £γ;ι-

ιίαηι οχριίιηουαί. δειΐ ροδίοηηυηηι 3 νίΙ« ικ.^ΐιιο

ίιιίιηίοο (Ιοϋβ ιΐοΐ'ορίιι.; :κΙ ΙιοχΓϋίπιιιι Γ3ΐίοηίηιιβ

0θηΙΐ'3Γί3Πΐ ΥΪ13Ι11 ίΐιιιρίοοίίΐιιΐιιιη νο!ιιιιΙ;ιΙο 8«3
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ρΓορεηδϊοΓ εναδίΐ, ϊηοοηδϊιΙβΓαΓιοδ Γοι-Ιηδδε γοπι'Α

εχρβηίΐεηΐίϋΐΐδ υϊ(1ογοΙιιγ ιιΐϋβ , υΐ α ηιβίο άίβοεϋε-

Γβηιυβ ϊηνΐΐί , εοαειίαυβ ηύ Ιιοηιιιη ΓονοΓίβηουτ. Αι

Ιΐίίπι.ιηχ ιιβΙιΐΓΧ εΙΓοείοπ ίηυΐίΐβ νίδΐιιη εβί αίπηο

ίιιί(]ΐιυιη , ιιΐ οΐι ο»ηι (ΙίβροείΐίοηεΓη ι•.:ιΐιπ;ι ιηηχϊιηϊ

Ιιοη'ι ρείιιπιηι ΓγιοογοΙ. Ναηι ειιηι ϋεο δϊπιίΐίδ, Ιιοα-

(ιΐδφΐε εα τβ εδβεΐ Ιιοιτιο, ηιιοϋ Ιίυοΐ'3 ρΓχιΙίΐυδ

ΓΓΗΙ νοΙίΙΠίηΙΟ (]ΐ1ΠΒ είΐίΐ)) 8888 δΙΠ, 01 111ΐ11ϊϋ8 δϋ1>-

]•!(Ίιιιΐ) ίπιροιϊο, (Ιίν'ιιιχ «Ι ΙϊΡβΙ ϊ ΙϋΐΙ ϊΐ) ϊϋ ρι-ορπυπι),

μ ηεοεβδίΐαίε Πΐυιιι , ε( νί :ιι1 ηΐίηιιϊιΐ ϊηιρυΐίδδβΐ,

03 8ρο1ί388εΙ ιρδίιηι (ίίβηίΐαΐβ. (2ιιΐ οηίιυ δροηΐε

ηιοΐυηυο νοίιιηΐβπο ηαΙιίΓαιη διηιη 3(1 :ιΙίΐ|ΐιίιΙ

οοπιιη , φιχ ηοη εοηνι ηιιιηΐ , εοιινβιΊεηιηΙ , βί

ρβΓ νίιιι »Ι) ϋδ, π,υχ >ί1)ί ίρδ'ι ϋείεςεηιηΐ , ι!θδ'ΐδΐει•ο

εθ£3ηΙυι-, Ιιοηιιιη ϊΐΐϊβ βιΐίηιϊΐιιι•, π,ιιοιΐ Ιιαυο1)3ηΐ

ρπιΐδ : θ2(ΐιιο Γββ βδΐ ρπναΐϊο (Ιίνΐιιί Ιιοηοπβ. Ε'ι- «

Ιιοπιιη οηίηι νοίιιηίαΐϊδ 3γ1)ΪΙπιιιιι εδί Ιιοιιογ ο"ϊ-

\ίιιο 3ε<ιιιη1Ϊ8. Οιιηηιο!)Γοηι υΐ δΐηιιιΐ ει Ιιιιηιβηχ

ηαΙιΐΓίβ ΓρΙϊηηιιοΓείιΐΓ (Ιίξη'ιΙββ ΠΙίβΓΓΟ νοίιιηΐηΐίδ,

(■ι ΐρδυιη αιιΓί'ΐτεΐιΐΓ ιιιαίιιιη , Ιιηιιε άϊνίηβ δηρίοη-

ιί;ι ΐ'αΐίοηειη εχεο^ΐΐανίΐ, ιιΐ ίη ϋδ ΙιοπΓιηεηι εδδο

ΒΐιιεΓεί, α,ϋχ 8ί1)ϊ ίρδε εΐε^ϊδδοί, (μιο ^υβίζιΐϊβ ηι»-

Ιίδ, φΐχ οοιιοιιρϊνβΓ«1 , εχρεπειχίοηυε ϋίδεεηδ ,

ςυχ ψιϋιΐΐδ εοηιιηυΐβδδοί , εα ειιρ'ιάϊίΛΙβ πίΓδίιιη

ίιιοεηιΙεπΊιιΐ', ιιΐ νϊιϊοηιιη ροπιιΐ'1)3ΐίοιιυιιιφιε , ο,ιιχ

ΓαΙϊοπΊ ίηίιιιίοχ δυιιΐ , οηβΓβ (Ιοροίίΐβ , οΐ νεΙ ίη

ρ?χδεηΐ'ι -νϊια ρνεοΊΐΗΐ» βίΐρίεηΐίχφΐε δΐιιιϋο ριιι-βη-

Ιιΐδ,νβΙ ροδί οΐιίΐυιη ροι- εχριιι-ββηΓίδ ΐβΐιίβ Γοπιβ-

εεηι εχρΐΛΐυδ, οιΐ ρπδΐϊηβιη νεΙΙεΙ Γεϋ'ίΓε Γείίοϊΐα-

Ιβηι. 1. 1 εηϊιη δι φΐ'ιβ ιιιειίίεχ ΓαειιΙΙαΓίδ , ει εοπιιη .,

φΐχ νηΙοΙιιΊίηί νβΐ ρΓΟβΐηΐ νβΐ οΐΐδ'ιηΐ , ρεηΐίδδϊιηυδ,

ϋΐΐοίοδίοηΐιιΐο φΐίύειη εοηδίιΙοΓει ΕΐίΙιιΙηΓΪη, δβά οι

1311101) ρπιρΙοΓ χΐιιΐίδ ρπιϋεηΐΐχφΐβ ίπ)1εε'ι11ίΐ3ΐεηι

ΟΟΙΙδίΙ'ΐΟ 8ϋΟ ρθΤδ(13ϋθΓβ ηοη ρΟδδΟί, (|ΙΙ()Ι11ΪΙΙ118 3

ΓπιεΙυ, ηιιΐ Ιιεί'ϋα βΐίφΐβ ρεΓηίείοβη ΙοιηρεΓβΓεΙ , ϊδ

ευιη οιηηο Γειηοιϋοπιηι βοηυδ ίη ρπιιτιρίυ ΙκιΙχίυΙ,

ρεπηίΙΙεΓεΙ ΒΙίο, ιιΐ Γβ ηοχία νεδοεΓείυΓ, (]ϋο ηιοΓϋϊ

ηκιΐι-δΐία :ιιιΙ (ΙοΙοΓε βϋφίο αβεείιιηι , ΓΟφίο. ΐρβ3

ρβΙΟΓυ! εοηδίΐϋ ιιΐίΐίΐαΐεπι η^ηοδοοηΐκιιι , νηΐβίικϋ-

ιιϊδΐ|ΐιε ειιρ'κΓιοΓειη ηιοίΓιεαιίΗΜίΐίδ δΐιίδ Ίη ρΓΪΒΐϊιιυιη

Γθ(1ιιεοι•βΙ δΐιΐιιιιι, υηιΐε ρπιρΙϊΓ δΐιιΐίαπι είϋϊ ροβιί-

Γοπ ειιρΉΚΐΗΐεηι εχεϊϋίδδοΙ : δϊε 1ιιιηι;ιη;ΐ' ικιΐιιπο

(ΙΐΐΙοϊδδίΐηΐΙδ ίΐΙιΙΙΚ! Ορίίΐΐΐυδ ρ3ΐ6Γ, (|(1;ϋ 83||Ι(3ΓΪ3 ,

ςαχνβ ροηΓιοΊθ83 83δοηΙ Ιιοιηίηί , ρΐηικ: ιιουπγμΙ :

ίΐ;ι.•|ΐιε ίΙΙαιιι 3ΐΙιηοηιιϊΙ, ιιβ ρθΓηίοΐυδ3 εοηΙίη^ΟΓΟί. ()

\ ι - γ 1 1 : 1 1 ο ιι ιιι Γβί (ΙείεΓίοπδ ευρίιΐίοιε νίι-ΐιιβ εδδεί,

ηιοιίίοηηιβηϋδ ηοη ίικίίξΐιίΐ , ςιιϊουδ ειιιη :κΙ ρι-ίβΐϊ-

ηβιη 83ΐΓιΐ3(ειιι τενοεβΓοί. Κιβιιίιη ουηι εοΓροΓΟβιη

ϊδ13ΐη νο1υρΐ3ΐειη βηίηιϊ Ι:ιΊίί ϊ:« ρΐ'χΐυΐίδδεί , νίδΐΐδ

081 (]υο<1ηηιιιιθ(Ιο Ι» »5 ροιηιίΙΙΟΓε, Ιιοηιϊηυιη εο ϊιη-

ρεία ΓβΓπ , ρρορίοΓ Ιυηίεαιη ϊΐΐαηι ρείΐίεοαηι , π,ιιαιη

ΐιΊι επίδ ρΓοροιΐδίοηεπι ;κΙ ηιηΐιιηι ϊικίιιίΐ ίΙΙυιη, ΐ|ΐι:\

ςυίάεηι Ιυιιίεβ η»1ιιι% ΓαιΊοηε ναεαηΐίβ ρΓορΓίείβίεβ

Ικιιιι'πιΊ 3(1πιϊδ1ίε δΐιι.Ι. δ;ιρ'κ•ιιΐί;ι οηίηι ίΙΙα ηυχ ρεΓ

οοηίΓαΓίβ , ηιιοϋ ιπείίυδ εδί, (Ιίδροιιίι , ιιβίυπο τα-

Ιϊοηβ ρΐ'Χ(1ϋχ Ιιοδί'ιαππιι ίιιϋιιηιεηΐιιιιι εοηΓεεϊΙ.

Ν.ιηι ΐιιηΐεη ϋΐα ρεΙΓιοεα δεοαηι Γοι-εηδ οιηιιεβ ρΓϋ-

ρτίεΐΑΐεδ, <]ΐΐ38 ει Ι^εδίίαπιπι ηαίιίΓα εοηΐίηεΐ,

ιιειηρβ τοίυρίηίειη , ΪΓ»εαηϋί3ηι , £ΐιΐ1υηδ νοιι-

χείρονοί , καϊ πρδί τϊ χρεΤττον άναγκυτιχώς μετα-

Οεΐναι , τοίς μέν άνεξϊτάστοις χρήσιμον είναι δοκεΐ- ί

τφ δέ πλάστη της φύσεως αλυσιτελές έφάνη κα\

δδικαν , την του μεγίστου τών αγαθών ζημίαν δια

της τοιαύτης οικονομίας έμποιησαι τη φύσει. Επειδή

γαρ Οεοειδής ό άνΟρω-ος έγένετο , κα\ μακάριος τω

αύτεξουσίω τετιμημένος (το γαρ αύτοκρατές τε καΐ

άδίσ^οτον Γδιίν έστι της θείας μακαριίτητος ) , το

δι' ανάγκης αύτον ίτ:ί τι μεταχΟηναι βιαίως", άφαί-

ρεσις τοΰ αξιώματος ην. Ει γάρ εκουσίως τί]ν άν-

θρωπίνην φύσιν κατά την αύτεςούσιον κίνησιν ϊ~1

τι τών οΰ δ:όντων όρμή;ασαν, βιαίως τε κα\ κατ

ή ναγκασμένως τών αίρεσάντων ά-έστησεν, άφαίρεσις

αν ί,ν τοΰ προέχοντος αγαθού τδ γινίμενον , κα\ της

ίσοθέου τιμής άποστάρησις. ΊσβΟεον γάρ έστιτδ αυτ

εξούσιων. Ώς άν οΰν και ή εξουσία μένοι τη φύσει,

καΐ τδ κακόν άπογίνοιτο , ταύτην ευρεν ή σοφία τοΰ

θεοϋ τήν έπίνοιαν , τδ έασαι τδν άνΟρωπον έν οΐς

έβουλήΟη γενέσθαι , ίνα γευσάμενος τών κακών , ών

έπεΟύμησεν, κα'ι τη πείρα μαθών, οία άνδ' οίων ήλ-

λάςατο , παλινδρόμηση διά της επιθυμίας εκουσίως

πρδς τήν πρώτην μακαριότητα , ίίπαν τδ εμπαθές τε

καν άλογον , ώσ-ερ τι άχθος άπωσκευάσας της φύ

σεως , ϊ,τοι κατά τήν παροϋσαν ζόιήν, διά προσευχής

τε κα'ι φιλοσοφίας έκκαΟαρΟε'ις, ή μετά τήν ένΟένδε

μετ»νάστα3ΐν, διά τής τοΰ καθαρσίου πυρδ; χϋ»νείας.

"βσπερ γάρ ει τις ίατρικδς ών , κα\ πάσαν έπιστή-

μην τών τε σωτηρίων, κα\ τών δηλητηρίων έκ τέχνης

ϊχων, συμβουλεύων τώ μειρακ!;;) τά ϋέοντα , μή δυ-

νηθείη διά συμβουλής κωλΰσαι τον ατελή κατά τήν

ήλικίαν τε κα\ τήν φρόνησιν, έπιΟυμητικώς προς

τίνα φΟοροποιδν καρπδν ή πόαν διατεθέντα, Εχων δϊ

παντοίαν τών άλεξιφαρμάκων παρασκευήν , έπιτρέ-

ψειε τφ παιδί μετασχεϊν τών βλαπτίντων , έφ' φ τε

διά τής τών αλγεινών πείρας τδ χρήσιμον τής πα

τρώας συμβουλής μαθόντα , κα\ έν επιθυμία της

ύγιείας γενόμενον, πάλιν διά τών άλεξητηρίων έπ-

αναγάγη πρδς εΰεξίαν τδν παϊδα, ής διά τής άτοπου

τών δηλητηρίων επιθυμίας έξέπεσεν • οϋτως 6 γλυκύς

τε καν άγαθδς τής φύσεως ημών πατήρ, 6 είδώς καΐ

δι' ών σωζομεθα, έγνώρισε μέν τω άνΟρώπω τδ δη-

λητήριον, καν τδ μή μετασχεϊν συνεβούλευσεν ■ κρα-

τησάσης δέ, τής επιθυμίας τοΰ χείρονος , οΰκ ήπόρησε

τών αγαθών άντιφαρμάκων, δι' ών έπαναγάγη πάλιν

πρδς τήν τής αρχής εΰεξίαν τδν άνθρωπον. Τήν γάρ

ύλικήν ταύτην ήδονήν πρδ τής ψυχικής ευφροσύνης

τοΰ άνθρωπου προελομένου, συντρέχειν μέν πως Ιδο-

ξεν αύτώ τη δρμή διά τοΰ δερματίνου χιτώνος , δν

διά τήν πρδς τδ χείρον αύτώ (5οπήν περιέθηκεν , δι'

ου τής άλογου φύσεως έπεμίχθη τώ άνθρώπω τά

ιδιώματα, ών τών άλογων ζώων τή; λογικής φύσεως

ένδυμα κατεσκευάσθη τή" σοφία τοΰ διάτων εναντίων

οϊκονομοϋντος τά κρείττονα. Πάντα γάρ φέρων έν

έαυτώ τά ιδιώματα 6 δερμάτινος χιτών , δσα ε!γε

περιέχων τήν άλογον φύσιν, ήδονήν τε κα'ι θυμδν καν

γαστριμαργίαν, καν άπληστίαν, καν τά δμοια , όίΐν

δίδωσι τή ανθρωπινή προαιρέσει τής καθ' έκάτερον

{Ιοπής' , εις άρετήν τε καν χα^ϊαν υλη γινδμενος. Τού

τοις γάρ έμβιοτεύων κατά τδν τήδε βίον δ άνθρωπος
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οΰ αλό- Α Ιηβα,υβ νίΐίη , 'βΐ »1ϊη ε}υδ(1εηι §βηεπ« , ΙιοηιϊιιΊβ

ριοροδίΐο ρι-χΐιεί οηοαδίοηβπι , ιι( , αά ιιΐιυιη νβϋΐ,

βεβο οοηνεΠηΙ, ευηι νίι-Ιυΐίδ ει νίΐϋ ηκιΐβπϋ δίΐ ,

ίη φΐίϋηδ , ιΐυηι Ιιίο νίνίΐ, ρΓΟ 3ΐΊιίΐΓ3ΐυ δυο νβΓ-

83ΐυΓ. 8ί ηευΐεείο , φιο<1 υεδΓιβηιπι βδΐ, υι•1)3ηίιΐ8

νϊνβηιΐί £οηιΐ8 οοπιρΙοείβΙιΐΓ, Γβιίοηβ νίηεεηδ, ςυοα"

ταΐίσηΐ οοηΐΓβπυηι «81, ρΓ.ΈδβηΓι 1)30 νϊΐ3 νίιϊιιιη

δί!)ί 3(1ηιϊ8ΐιιηι οχρϊα1>ϊΐ. δ'ιη ςυο ροηιιιΐΜΐίοηιιηι

ίηιροΐιΐδ (ΙυεβΙ, ίηε)ίη3ΐ)ίΙ, 1)θ5ΐί.Ίπιιηηιιο ρείΐεηι 3(1

νϊΐΐα ιηίηίδίΓβιη εϊ :ιι1 ] π 1 ιϊ«•<•ιιι 3αΊιίυοϋίΙ , ηϋιιιΐ βϊ

ιΐεΐικίε ίηβηηϋυηι βπΐ οοηβΠίυπι , ιιΐ 3«1 1>οιιιιιιι ρβΓ-

νβΐΐίβΐ Γ.ΙΙΙΙ) β ΟΟΓρΟΓΟ Ο^ΓΟδδΙΙδ , οο<;ηίΐ3, <\\ιχ ίη-

τή1 αΰτεξουσίψ κινήσει, ε! μεν διακρίνοιτο

γου τδ Γδιον, καΐ ττρί>ς έαυτδν βλέποι διά της άστειο

τ'ρας ζωής, καθάρσιον τής έμμιχθείσης κακίας τδν

■παρόντα βίον ποιήσεται , κρατών δ;ά τοϋ λόγου της

άλο•[ίας• ει δε πρδς τήν άλογον των παθημάτων (5ο-

πήν έπικλιθείη , τώ των αλόγων δέρματι συνεργφ

χρησάμενος πρδς τα πάθη, άλλως μετά ταΰτα βου-

λεύσεται πρδς το κρεΐττον , μετά την έκ τοϋ σώμα

τος ΕξοδΌν γνοϋς τ,ής αρετής το πρδς τήν κακίαν διά-

φορον , έν τω μή δύνασΟαι μετασχεΐν τής θειότητος,

μή τοϋ καθαρσίου πόρος τον έμμιχθέντα τή ψυχζ

ίύπον άποκαΟήραντος.

ΐβΓ νίΠιιΙειη εϊ νίΐίυηι οΊίΤιτοιιΐία εβί. ηοη ροΐεπί ά'ινίηίΐβΐϊδ ρηΓίίοορβ Οβπ , ηΊδ'ι ηΐ3ουΐ3δ βηίιηο ίπι

ηιίδίηδ ρυτ^ίΐΙΟΓΪυδ ΐ^ιι ί » »08ΐυ!εη(.

Ταϋτά έττιν & τήν τοϋ σώματος χρείαν άναγκαίαν ρ

ήμΤν έποίησεν, δι' ου τό τε αύτεξούσιον σώζεται, κα\

ή προς το άγαθδν πάλιν επάνοδος οΰ κωλύεται • αλλά

τη περιοδική ταύτη ακολουθία , διά τοϋ εκουσίου γί

νεται ήμϊν ή προς το -/.οί.".-.-^ ροπή , των μεν εντεύ

θεν ήδη διά τής έν σαρκ\ ζωής τδν πνευματικόν έν

άπαθεία κατορΟούντων βίον , οίους γεγενήσΟαι τους

πατριάρχας τε χαΐ τους προφήτας άκούομεν , χα\

τους σϋν αϋτοϊς τε και μετ' εκείνους δι' αρετής τε

χα'ι φιλοσοφίας άναοραμόντας επί το τέλειον , μαΟη-

τάς λέγω κα'ι αποστόλους κα'ι μάρτυρας, κα'ι πάντας

τους τήν ϊνάρζτοΊ ζωήν πρδ τοϋ υλικού τετιμηκότας

βίου , ο? κάν έλάττους ώσι τω αριθμώ τοϋ πλήθους

τών πρδς τδ χείρον απορρεόντων , ουδέν ήττον τδ

δυνατδν είναι διά σαρκδς τήν άρετήν κατορΟώσαι

Ηίδ (1β ε.ιιΐδίδ οοΓροΐ'ίδ υδΐΐδ ιιοηίδ βδΐ ηβεββ-

δ3ΐ•ϊιΐδ. Εο ιιηηιηυβ οι Γώεπιηι ηοΐιϊδ 3(1<:δΙ 3ΐΊ)ί-

Ιιϊιιηι, εΐ ΓεάίΙυδ ηοη ίηΙΟΓοΙυαΊΐυΓ, βε(1 ΟΓϋΜηο βϊ

νβΓίΐι νοίεηΐεδ βιΐ υοηυιη ρΓονεηϊηιιΐΓ, 3ΐϋδ ηιιί-

όΌιη ρηι ϊηάβ 31) εο ΙβηιροΓε, ο,ιιο νϊνιιηΐ Ιιίο δρί-

ιίΐηίειη, εΐ 3 νΐΐϋβ &ο ρβΓΐιΐΓΗ:ιΙίοηϊ1)ΐΐ5 ίΐΐίοικιηι

νίι.ιιιι ϊηίΐϊΐιιοιιΐϊϋιΐδ , ηιιηΐββ ίηίοΐϋ^ίηιιιχ ραίι-ΐαΓ-

οΐι.ΐδ ει ρι•ορ]ιεΐ3δ εχδΓιΐίδδο, οι ηιπ ιιηβ ειιιιι ΐρδϊδ,

ει ροδί ιρδοδ ρεΓ νϊηυΐεηι ει βηρΐοηΐϊίβ δΐυιΐϊυπι :χΙ

ρειίεεΓιυιιοιη ΓονεΐΊεπιηΐ, ιΐίδείρυΐοβ, εΐ βροδίοΐοβ,

οΐιΐ)αηγι•ε8 οϋοο, ει ςυϊειπιηυβ εοΓροΓεο ίη πι;ιίο-

Γκιςαε (1οιιΐ8Γ8ο ΙιοηεδΙυπι, ει ευηι νίιΐυΐο οοη]υη-

( Ιιιιιι νίνεηιΐί §ι•ηιΐ5 3ηΙεροδΐιοηιηΙ : ((πι Ιίεεί ηιι-

ηιεΓΟ ραυείοΓΟδ ΓιιεπηΙ, (ΐυβίη ίΙΙΙ, <]ΐιϊ βά (ΙοΙοιίογλ

(ΙείΙοϊβΓυηΙ, βχειηρίο Ιβιηεη 3ε Ιεδίίηιοηϊο βιιο υϊγ-

μαρτυροϋνται• τών δέ λοιπών δια τής είς ύστερον £ ΙυΙοιη ίη εατηβ εοϋ εοαιρ»Γ3ΐ•ϊ()αβ ροδδβ ΙεβΟη-

άγωγής έν τώ καθαφσίω πυρ\ άποβαλόντων τήν πρδς

τήν ϋλην προσπάθειαν , κα\ πρδς τήν εξ αρχής άπο-

κληρωθεϊσαν τη φύσει χάριν , δια τής τών αγαθών

επιθυμίας εκουσίως έπανιόντων. Οΰ γάρ είς άεΐ πα

ραμένει τών αλλότριων ή επιθυμία τή φύσει ■ διότι

πλήσμιον έκάστω χαΐ προσκορές έστι τδ μή Γδιον, ο5

μή κατ' αρχάς έσχεν έν εαυτή τήν κοινωνίαν ή φύ

σις • μόνον δέ τδ συγγενές κα\ όμόφυλον ποθεινδν

χα\ έράσμιον ε!ς άεΐ διαμένει, Ιως άν έφ' εαυτής ή

φύσις άπαράτρεπτος μένη• ε! δέ τίνα έκτροπήν πά-

θοι διά μοχθηρδς προαιρέσεως , τότε αυτή τών αλλό

τριων ή επιθυμία έγγίνεται , ών ή άπόλαυσις ήδύνει,

ούχ\ τήν φύσιν , άλλα τδ πάθος τής φύσεως • έκχω-

ρήσαντος δέ τοϋ πάθους , χα\ ή τών παρά φύσιν έπι-

Ιυΐ'; 3Γιίδ ηιιίειιι ροδί 1)3ίΐε νίΐβιιι ριίΓμηίοΐ'ϊο ί^ιιβ

ιιιηΙοΓΪίο Ι:ι1)θδ εΐ ρΓορειίδίοιιειιι αά ιιι;ιΙιιιη :ιΙι.κΙ«τ-

ξειιΓιΙιυδ, οΐ 3*1 ι,Ί'ηΐίαιιι ϊιιϊΐΐο ιιιιΙπγιιϊ εοηεεδδ3ΐη

νο1υιιΐ3ΓΪ3 Ιιοηοπιιΐ) ειιρί(ϋΙ;ιΐε Γο(1ειιηΙΐ1>ιΐδ. Αΐϊβ-

ΐίοπιιιι ι.Ίΐίιιι ειιρκ!ίΐ38 ίη ιιαΐιιΐ'3 ρι.τρβίιιο ηοιι

μι!ι;>:ι(Ί. (,)ιιιιιιί;ιιιι ςιιοιΐ η:ιΙιη;ι: ιιοη 681 ρΓορνίιιηι,

ςιιοιίςιιε ηιιΐίαιτι ριίηείρΊο ευιη ίρδο δοείοΐ3ΐοηι

1ια1)ε1>3ΐ, ιιηίειιίςυβ δ3ΐίεΐ3ΐειη ει (ΊΐδΐίιΙίιιηι 311'ει-ι,

δο1ιιιιΐ(|ΐιο ϊιΐ, ηυοιΐ ίΙΙί <•ο:;ιι:ιΐιιιιι 30 βΐηιίΐβ οδΐ,

ορίαικίυηι ίρβί δεηιρεΓ 3ηΐ3ΐιι1ιιπΐ(]υε τεϋηςιιίΐυΓ.

Οιιοιΐ δι νίΐϊο (1ερΓ3ν3ΐχ νοίυηΐβΐίδ αΐίηυο ηιοιίο

ιΚ'ΐ;>'ΐκ•ι;ινίΙ, Ιιιηε ιικ'.-,Ι ίΙΙί ευρί(1)ΐ3δ ιοπιηι εχΙΟΓ-

η.'πιπ!), (|ΐιϊΙιΐΐ8 ΙΊΐϋ'ΐιιΙΊϋ ηοη ίρ83 η.ιΐιιπι, 86(1

ιι;ι ι ιιι ;ο ηΠΌοΐίο οΌ1εε1;ι1ιΐΓ : ηυ3 ο,υίοίβηι αΙΓοεΙίοηβ

θυμία συνανεχώρησεν , χαΐ γίνεται πάλιν αυτή τδ Ό (Ιερυΐδβ, ΓβΓϋηι εΐίβιιι εχΙεΓηβπιηι ευρίιΐίΐβδ άίδίβ-

οίκεϊον ποθεινδν κα\ κατάλληλον. Τούτο δέ έστι τδ

χαθαρόν τε κα\ άϋλον καΐ άσώμ,ατον , δπερ Εδιον τής

υπερκείμενης τών πάντων θεότητος ειπών τις ούχ

άμαρτήσεται. Ώς γάρ τοις σωματικοϊς όφθαλμοΐς

(5εύματός τίνος δριμύτερου τδ όπτικδν πνεύμα θολώ-

σαντος , ήδίαιν ό ζόφος γίνεται, διά τήν τής παχύτη-

τος πρδς τδ σκότος συγγένειαν. Εϊ δέ δαπανηθείη διά

τίνος θεραπείας τδ διοχλήσαν τω πνεύματι, πάλιν

τδφώς οίκεϊον κα\ κατάλληλον γίνεται, τω καθαρώ τε

και αϋγοειδεϊ τής κόρης καταμιγνύμενον τδν αΰτδν

τρ<5πον επειδή γεύματος τίνος δίκην δι' άπατης τοϋ

Αντικειμένου έπε^ύη τω όπτικώ τής ψυχής ή κακία,

εκουσίως πρδς τδν σκοτεινδν βίον ό λογισμδς έπ-

εκλΓΟη, διά τοϋ πάθους ο!κειωθε\ς τ<μ ζόφω. ΙΙας γάρ

ιΐίΐ ; εϊ ΐ]θθ(Ι ίΙΙί δυυηι 30 ριορι ίιπιι εδί, ι η ι ειιιιι

Λΐιιιιΐιίΐι: ιηηηιΊ οΐ εχρείοηάυηι : ίι! 3υΐειη βδΐ

ριιππιι εϊ 3 ηΐ3ΐθΓΪη εοΓροΓβςιιβ 86]ιιηοΐυηι , ςυοά

δι ι]υίδ ρΓΧ8ΐ3ηΙίδ8ί«ηχ πίίιιιι οιηΐιίιιιη ιΐίνίπίιαίϊδ

ρΓορΓΪιιιη άίοϊΐ, ηοη ειτηοίΐ. Οπειη3ΐΙιηο<1ιιηι εηίηι

εοΓροΓίβ οοϋΐίδ, δι βειιΐίοΓ ηϋο,υβ ύίδΐίΐΐβΐϊο ηβΓ-

νοδ, νίϋεηϋί κρΪΓΐΐιιπι 8υ1)η)ΊηίδΐΓ3ηΙεβ, ροΓΐαι•1)3-

νεπί, 3ΐιιίθ3ϊ 8ΐιιιΐ Ιεηε1)Γίο, ρνορΙβΓ δΊιηϊΙίιυιΙίηεηι,

(]ΐΐ3ΐη ουίυβί ]3ΐη 3ΐ(]υε Ιιεϋείεδ ευηι ίΙΠδ Ιΐ3ΐ>εηΐ :

:ιΐ δι ουιαίίοηο ;ιϋΐ|ΐκ> εοη(ΐϋί3ΐυΓ, 3ε ιΙι-ΙιίιΙιιγ ίι!,

ςιιοιΙ ηοΐ'νίδ ίΠΊδ ο(Γκ•ίε1)3ΐ, Ιιιοεηι οοαίί πιγβιιπι «Ι

ρΓΟρποηι δίϋίςυβ οοηβπιεηΐεηι βηιαηΐ, ππίβ ριιρί1ΐ3β

ραΓ33 , εϊ ρβΓ δβ νίϋεηΐί οοηιιηίδοείιΐΓ : εοιίεηι

ηιοιίο, ροδίβηπ,υαπι ϊηίηιίοί Ιΐ'βηιΐβ νίΐίιιπι ίηδίϋΓ
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5. ΟΠΕΟΟΚΙΙ ΝΥ58ΕΝΙ

ειι]ιΐδ(Ι»ηι ιΐίδΐίΐΐαΐίοηίδ (ΙεΠιιχΊΐ ίη οειιΐυδ ηη'ιηιί , Α 6 τά φαύλα πράσβων, μισεί τδ φώς , καθώς φησιν ή

νιΐΒΠι ΙεηεϋΓίεοδαηι υΐ δ'ιυί ρΓορΙει- χ^πΐΐΗΐίηειιι

εοηνεηϊειιίεηι ηι!;πΐ):ΐΓππΙ. (.)ιΓΐ5ΐ|ΐΓΐί εηίηι πΐ3ΐβ

3£ΪΙ, <κ1ίΙ Ιιιεεηι, ιιΐ νοχ (Ιίνίηβ ΙεδΙηΙυχ'. Μαίο

οιιΐοη) ουιΐΒΐιηιρίο, εΙ πιι-βυβ βά ιΓιη'ιΙιιηι ι-εόβείο,

ιι:ιΙπγ:ι εο (Ιί-ρυΐδο, ηιιοιΐ αηΐηιΐ οευΐοδ ΙιοΙ>οΙ;«Ι»ηΐ ,

ειιηι νοίιιρίαίε Ιιιεεηι ΐιεπιιη ίηΐυείυΐ'. Εχ Ιιίδ ίβί-

Ιιιγ ηυ* ΰ'ιοΐα δυΐιΐ, ραΐρΐ, εαπιίδ ηηΐιιι-βηι Ίηίςυο

ΗίΓιιηο ρΓ08ε(]υϊ, δΐιιΐΐυιη εδδε. Νεφιβ βηϊιη ηΐι

ϋΐϋ ρεηϋεΐ ηιβίοπιηι εηυββ. Ναηι δι δίε εδδβΐ ,

εηιηϋειη ΙιαΙιβΓβΐ ίη οηιηεδ νϊηι, ΐ|α'ι εοΓροι-εβιιι

δΟΓίϊιϊ δΐιιιΐ νίίαιιι.

νεπιηι ευιη ίί, ςιιοβ εηηιπιεΐΌοι•3νϊηιΐ]δ, 8ΐε εχ

νΪΓΐπίβ νϊχεπηΐ, υΐ ειιιη ίη εητηε ει$εηΙ, ηυΐϋδ

Ι3ΐτιεη δβ νϊΓιίδ οηδΙπη{;ει•8ηΙ , ρει-δρΐΓυιιηι εδί

θεία φωνή ■ έκδαπανηθέντος δε τού κακού έκ τών

δντων, κα\ ε!ς τδ μή 8ν αύθις μεταχο>ρήσαντος , πά

λιν μεθ' ηδονής άναδλέπει πρδς τδ φώς ή φύσις , τοΰ

έπιθολοΰντος τδ καθαρδν τής ψυχής έκχωρήσαντος.

Μάταιον τοίνυν δέδεικται δια τών είρημένων τδ δυσ

μενώς πρδς τήν τής σαρκδς έχειν φύσιν. Ού γάρ

ταύτης ήρτηται τών κακών ή αιτία. ΤΗ γάρ αν κατά

πάντων επίσης έσχε τδ κράτος τών τδν σωματικδν

είληχότων βίον.

Άλλ' επειδή τών έπ' αρετής μνημονευομένων έκα

στος κα\ έν σαρκΐ ί,ν, και έν κακία ούκ ήν, φανερδν

διά τούτων έστ'ιν,δτι οίι τδ σώμα τών παθημάτυιν αί-

εοΓριΐί ηοη εδδε νΊΐϊοΓυιη εβιΐδβιη, δεϋ ρΓορηβιη Β τιον' άλλ' *Ι πρ°«ίρε<»? ή δημιουργούσα τά πάθη. Τδ

ευ]ϋδ(]υε νοίϋηΐβίεηι, αυχ βε νίΐϋδ εοηίαιηϊηίΐ.

ΟοΓρυδ εηίηι ηηΐυια; δη»; εοηνεηίεηίει• ηιονεΐιΐΓ,

Λά εααιιε, <ιιιϊΙ»ιΐ5 δΐηΐιιιη δηυηι ΙυείιΐΓ 3ΐφΐε εοη-

88ΓΥ3Ι, ΐιηρυΐδυ ρΓυρι-ιο ΓβΠιΐΓ ει Ιπιηιΐιιι•. Εχεηι-

ρΐϊ ΒΓ31Ϊ3, είυο ροΙίοηε<4ΐιβ ίηιΐίςει, ιιΐ, ςοοά

άερεπίίΐιιι• νίιίυηι, ίηδίβιιι-εΐιΐΓ Ηηηιιβ είηυηι ρο-

Ιίοηεηιςυε βρρείίΐ. Κιιι-δΐΐδ ηβΐιιτβ εοίφοπδ, <]ϋ;β

ηιοΓίαϋδ βδΐ , ρΓΟΟΓείΐίοηϊδ δβπε Πι ίιηηιΟΓίβΙίδ :

ΐϋεΪΓεο εοηνειιίεηδ ϊ II ϊ ρι-οει-εβηάί 3ρρεΓιΙιΐδ ίηδίΐιΐδ

Ρδΐ. Αά Ιΐ3Β0 ευτη ίΰοηεο ρίΐοηιιη ρτ3;δί(1ΐο εοι-ροι-3

ηθδΐΓ3 ιτιαηϊΐα ηοη βίηΐ, νεδίϊηιεηΐίδ εχίπηβεειίδ

βιΐηιοΐΐβ ίη^επηίδ; ευπΐ(|ΐΐ8 εαίοπδ, εΐ Γπ<;οπ8, εΐ

ίιηΙίΓΪυηι \ίηι ρειΐει-Γβ ηεςυεΒπιιΐδ, (Ιοηιοβ εΐ

ΐεεΟ ηο!)Ϊ8 εοηδίπιίηιιΐδ. (}ιιί ρπιιΙεηΐεΓ ηεεεδβίΚτ

μεν γάρ σώμα καταλλήλως τή ιδία κινείται φύσει, δι'

ών συντηρείται πρδς τήν εαυτού σύστασιν κα\ δια-

μονήν ■ πρδς ταύτα ταΐς Ιδίαις ίρμαϊς διοικούμενον. '

ΟΓόντι λέγω• Βρώσεώς έστιν αΰτώ χρεία και πίσεως,

ώστε τδ διαπνευσΟεν τής δυνάμεως πάλιν άντεισαχθή-

ναι τψ λείποντι• πρδς τούτο κινείται ήδρεξις. Πάλιν

διά τής τών γινομένων διαδοχής, θνητή ούσα ή τοΰ

σώματος φύσις άθανατί£εται • διά τούτο κα\ πρδς ταΰ-

την τήν όρμήν έπιτηδείως έχει. "Ετι πρδς τούτοις

γυμνδν τού εκ τών τριχών σκεπάσματο;τδσώμα πε-

ποίηται, ο\> χάριν τής έξωθεν περιβολής έδεήθημεν.

Άλλα καΐ πρδς φλογμδν τε κα\ κρύος κα'ι επομβρίαν

άντισχεΐν ού δυνάμενοι, τήν έκ τών οικιών σκέπην

έπεζητήσαμεν. Ταύτα κα\ τά' τοιαύτα δ μεν λελογι-
Γ „ —=1 , -, ,

Ιβπ) οοιικίϋΐΊίΐΙ, ε]ιιβ 1ια1)ΐΐ3 ΓβΙϊοηο, Ιιρεε εΙ αϋ;» σμένως πρδς τήν χρείαν βλέπων, δέχεται τούτων έκα

οϊιΐδπιοιίί βίιιε δοΙΙίείΐυιΙίηε εοηιραΓβΐ, βρρείίΐϊοηί-

ςιιε ΐβΓπιϊηιιιη εοηδίίΐαΐΐ, υδυηι ηεεεδδβιίιιηι : άο-

ηιυιυ ί§ίΙ»Γ, νεδίϊιηειιΐιιιη, εοη]υ@ϊυίη ε'ώιιιικμιε

η3ΐϋΓ« δΐιρρεάΐΐβΐ, υΐ τεϋιιβ ηεεεδδβΓϋδ δυδίεηΐε-

Ιιιγ. Οιιί νετο νοίυροΐυιτι εδί δει-νιιβ, ριτ ηεεεδ-

83ΐ•ίθδ ιΐδϋδ ν'ιΐϋδ ηιΐίΐυηι βρβπΐ, αΐϊιηβηΐϊςιιβ Ιοεο

(Ιεϋεϊ3δ (]ιιχγϊΙ; ρΓΟ νεδίΐίηεηΐο δεείαίιιτ βίε^η-

Ιίαηι οπιβηιεηίοπιηι ; ργο «ιΐίυηι ϋδΐι εοϋΐ βηιρίίδ-

βϊηΐ3 ηΐΒβηίίϊεεηΐίίδίπιβίΐυβ ραΐαΐΐα ; ρΐΌ Ιεβίΐΐηιβ

Ιί1)8ΐ•0Γΐιιη δΐιβεερίίοηε, Ιε^ϊουδ εοηΐι-βη'βδ βΐηυε

ιιεΓαπβδ 1ϊ1»ίι1ϊηεδ βιιευροΐυΓ. Ουϊΐιυδ άβ εβυδίδ

ΙηΙίδ ροπίδ ϊη§Γεδδ3 εδί ίη ηοπιίπιιπι νίΙ«η) βνβπ-

ΙΪ3, ηιοΙΙίΐϊεδ, εΙ οΐίυηι, βΐ 8ΐιρβι1)ί3, εΙ ΟδΙβηΙβίίο

στον άπραγμδνως δρών, τής ορέξεως τδν σκοπδν τής

χρείας ποιούμενος, οίκον, ίμάτιον, συζυγίαν, τροφήν,

δι' έκαστου τούτων θεραπεύων τδ ένδέον τής φύσεως.

Ό δε τών ηδονών υπηρέτης, δδοϋς παθημάτων τάς

αναγκαίας χρείας έποίησεν αντί μέν τής τροφής, τήν

τρυφήν επιζητών • άντι δέ τής περιβολής, τδν καλ-

λωπισμδν προαιρούμενος ■ άντ'ι δέ τής τών οικιών

χρείας τήν πολυτέλειαν ■ άντ\ δέ τής παιδοποιίας,

πρδς τάς παρανόμους τε κα\ άπηγορευμένας ήδονάς

βλέπων. Διά τούτο ή τε πλεονεξία πλατείαις ταϊς πύ-

λαις τή ανθρωπινή ζωή είσεκώμασεν, κα\ ή μαλακία,

καΐ ό τύφος, κα\ ή χαυνέτης, κα\ ή πολυειδής ασω

τία. Ταϋτα κα\ τά τοιαύτα, ώσπερ τινές δζοι καΐ ξη-

»ΊΐΙιίρ',ΐ'Χι|!ΐε ΙυχιΐΓΪ». Ηκε εΙ Ιιοπιηι δίηιϋία νίΐίη, β ράδες τών αναγκαίων χρειών παρεβλάστησαν, διά τδ

ιιΐ δίοΐοηεδ, 3υΙ Γβηιί ςιιίιΐβπι ίηυΐϋεδ, ρτχίαν νίΐ»;

υβυβ ηεεεδδαποδ ρΓονεηεΓυηΐ , <1οηι ηεεεδδίΐβΐϊδ

Ιεηηϊηοδ Ιι.ιηδίΠΐ βρρείίΐυβ, Ηοηιΐηεδίΐιιε ηοη ευ-

Γ3ηΐ ΙιοηεδΙΐδ δΐιιιΐϋδ (Ιίΐβίβπ. Οαίιΐ βηϊιη «Ιεηϋο

εοΓροΓί ρΓοβυιιΙ ατ^αΛεα \-3δ3 , 3ιιγο βεηιιηΐδπυε

Ιηηςιΐ3ΐη ΠοπΙ)ΐΐδ ύίδΐΐηείβ βΐηυε εχοπι»ΐ3? Ουεηι

υδΐιηι βΠεΓυηΐ νεδίεβ βυΓβϊδ ριίΓριίΓείβτιιε ΠΙίδ

εοηΐεχΐ;ε, ει νβπβ εΐβΐιοεβίχ ρίεΐυΓβ, ηυα ει ρι-οε-

Ιίβ, ει νεηβιίοηββ, ει βΐίχ τεβ ε]ιΐδηιο(1ί ίη ΐιιηίεϊδ

εΙ ίηάυιηεηΐίδ :«1) ΒΠϊίίεϊόυδ (ΙεδθΓίΙ)ΐιιιΙυΓ ? ()υ3β

ςυ'κίειη Ιυχιιπη δεηιρεΓ βναΓίΙίηηι εοιηϊΙε:ιι Ιιηΐιεί.

Ν3πι ια νίΓβί 6ί1)ΐ 3(1 1ΐ3;ε ραιεηΐ, ιβπιιη ειιρίΐα-

παρελθείν τους τής χρείας δρους τήν δρεξιν, κα\ τοις

έπ' ούδεν\ χρησίμο) σπουδαζομένοις έπιπλατύνεσΟαι.

Τί γάρ κοινδν έχει πρδς τδ τής τροφής χρήσιμον ό

διάγλυφος άργυρος, χρυσφ, κα'ι λίθοις έπανθιζόμενος;

"II τίνος χάριν έπεδεήθη τδ ίμάτιον τού χρυσού νή

ματος, κα\ τής εύανθούσης πορφυρίδος, κα\ τής υφαν

τικής ζωγραφιάς, δι' ής πδλεμοι, καΐ θήρες, κα\ τά

τοιαύτα τοις χιτώσί τε κα\ τοις ένδύμασι παρά τών

ύφαινίντων ένζωγραφοϋνται ; Οίς συμμαχούσα ή τής

πλεονεξίας ένεφύη νόσος. "Ινα γάρ έπιτύχωσι πρδς

ταύτα παρασκευής κα'ι δυνάμεως, τάς τών έπιΟυμου-

μένο^ν ϋλας παρά τής πλεονεξίας πορίζονται. Ή δέ

• ^3Π. ιιι, 30.
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πλεονεξία τή απιστία τήν είσοδον ήνοιξεν, ήτις έστ\ Α πιηι ιηβίεπβιιι αναπίία &α1>ιΐ)ΊπϊϋΐΓ3ΐ : εαϋεηκμιε

κατά τδν Σολομώντα, ό τετρημένος πίθος, άεΐ τοις

ά-αντλοϋσι λείπων, χα\ κενός ευρισκόμενος. Οΰκοϋν

ού το σώμα τάς των κακών άφορμάς, άλλ' ή προαί-

ρεσις έμποιεΐ, τον σκοπδν της χρείας είς τήν τών

άτοπων έπιθυμίανέκτρέπουσα. Μή τοίνυν κακιζέσθω

πάρα τών απερίσκεπτων τδ σώμα, ψ μετά ταύτα διά

της παλιγγενεσίας μεταστοιχειωθέντι πρδς τδ θειότε-

ρον ή ψυχή καλλωπίσεται, τά περιττά τε κα\ άχρη

στα, ώς πρδς τήν άπόλαυσιν της μελλούσης ζωής, τοΰ

θανάτου άποκαθάραντος. Ού γάρ πρδς & νΰν έπιτη-

δείως έχει, τά αυτά κα\ έν τφ μετά ταύτα χρησιμεύ

σει βίω, άλλ' οικεία κα\ κατάλληλος έσται τή απολαύ

σει τής ζωής εκείνης ή τοϋ σώματος ημών παρα

σκευή, αρμοδίως πρδς τήν τών αγαθών μετουσίαν δια

αναπίϊα ίηΙΊ,ΙοΙίΐ:ιΓι ίΐιΐϊΐιιιυ ραΐεΓαεϊΐ : εβ( εηϊηι, ιιΐ

ηϊΐ ίΐοίοιηοη", άοΐϊιιιη ρειΊιΐδΐιιη, ηυοιΐ ηιιί εοιιηη-

ΙυΓ ίηιρΙεΓε, Γπυΐια 1α1)0Γαιι(, εΐ ναουοηι δεηιρει-

ίηνεηίιιηΐ. ΟυΓριιβ βΓβΟ ιιοη αΙΙ'εΐΊ Τηηίοπιιιι εηυ.838,

86(1 ίρβ3 νοΙυηΟδ, ψιχ ηεεεδδαπυηι ιίδυηι .ιιΙ

βυδυτάβδ 61 ίηυΐίΐεβ ιιιρΉΙίΐαΐεδ <1εΐοπμιεΐ. Νειηο

ϊβίΐπΐ' 16ΙΗ6Γ6 61 ίηεοηδίιΙοΓβΙβ ηοδίπιηι η«•ι•ιικιΊ

Γ.οΐ'ριΐϋ, ςυο ρθδ(63 ρεΓ ΓεςοηεπΊΐϊοηοηι ίη δΟΙυιη

(ΙίνίιιϊοΓϋΐιι εοηιηηιίαίο ίΐιιϊηιιΐδ ϋεοοΓαΙιίΐιιι-, ειιιιι 3ΐ>

Ϊηιι1ϊ1ί1)ΐΐ3 ϊΙΙμιΙ βΐ βυρεΓνβοβηοίδ δοηΐίΐηΐδ 61 ϊη-

εοηιπιοιίίδ πΐΟΓδ ενριιπ,'ίΐνεπί, ιιΙ νϊΐ3 Γιι(ιιγ;ι ρβΓ-

ΓπϋΐΐιΐΓ. Λ;πιι ςιι* ί 1 1ϊ ηυηε εοηβπιεηΓι» δΐιηΐ, ϋδ

ιιοη ιιΐιΊιιι• ίη ;ιΙΐιτ:ι νϊΐ», αιΐ ειι]ιΐδ Γπιεηά» Ιιοηα

ΓκΊ αρί.ι ηεεοιηηιθ(1:α;κ|ΐιε εοτρηι-ίβ ικικίπ εοηείί-

τεθεΐσα. ΟΤόντιλέγω (κρεΐττον γάρ ύποδείγματι τών " ΙιιΙϊο. Νοη 3ΐϊεηυηι αυίβηι βπΐ, υΐ αυοϋ αΜείιηιΐδ

γνωρίμων τιν\ διασαφηνίσαι τδ νόημα)- Ή τοϋ σιδήρου

ρωλος χρησιμεύει τή χαλκευτική τέχνη , ακατέργα

στος άκμων γενομένη τοΰ τεχνιτεύοντος. Άλλ' δταν

δει προς τι λεπτότερον μετεργασθήναι τδν σίδηρον,

τότε δι' επιμελείας τήν βώλον τοΰ πυρδς έκκαθήραν-

τος, άπαν άποτίΟεται τδ γεώδες κα\ άχρηστον, 8 δή

σκωρίαν οϊ τεχνΐται τής εργασίας ταύτης κατονομά-

ζουσι* κα\ οϋτως ό ποτέ άκμων λεπτουργηθε\ς, ή

θώραξ, ή άλλο τι τών λεπτών κατασκευασμάτων έγί-

νετο, τοϋ τοιούτου περιττώματος έκκαθαρθεις διά τής

χωνείας, δπερ έως ποτέ άκμων ήν, οϋκ ένομίζετο

πρδς τήν τότε χρείαν είναι περίττωμα. Συνετέλει γάρ

τι χα\ ή σκωρία πρδς τδν δγκον τοΰ σιδήρου έγκατα-

μεμιγμένη τή βώλω. "Ηδη νενόηται ήμΐν τδ υπό

δειγμα• μετακτέον ήδη πρδς τδ προκείμενον νόημα

τήν έν τφ ύποδείγματι θεωρηθεΐσαν διάνοιαν. Τί ούν

έστι τούτο; Πολλάς Ιχει νΰν σκωρεώδεις ποιότητας

ή τοΰ σώματος φύσις, αϊ κατά μέν τήν παροϋσαν

ζωήν, προς τι χρήσιμαν συντελοϋσιν, άχρήστως δέ

παντάπασι καΐάλλοτρίωςέχουσι πρδς τήν μετά ταύτα

προσδοκωμένην μακαριότητα. "Οπερ ουν έν τω πυρ'ι

περί τδν σίδηρον γίνεται, τδ άχρηστον άπαν τής χω

νείας άποποιούσης, τοΰτο διά τοΰ θανάτου κατορθοΰ-

ται τφ σώματι, παντδς περιττώματος αποποιούμενου

διάτής έν τη νεκρότητι λύσεως. Φανερά μέν ούν έστι

πάντωςτοΐςέπεσκεμμένοις ποΐαταΰτάέστιν, ώνάπο-

καθαίρεται τδ σώμα είς ύστερον άπερ ε! μήπαρείη

κατά τήν παροϋσαν ζοιήν, ζημία γίνεται τοϋ βίου

ιιοΙββ ρεί'νιιίςηί,ιηιιε ιεί ειι]ιΐ5ρ'ι«ιιι εχεηιρίο ϋβοΐβ-

Γοηιιΐδ. ΑΐΊί ΚΓαΓΪίΕ υιΠίδ 681 Γθγγϊ ίηίβοΐί Πΐ3ΐ)0-

πιΐϊψΐϋ πιηββα, (ΙίΠΙΙ 63 ρΓΟ ΠΙΠΙιΙο ΓίίΙκ'Γ ΙΙΐίΐΠΓ.

Αϊ ειιιιι υριΐδ ε8ΐ Γειτο αά οριιβ αΐίςυοιΐ δΐιΐΗίΙίιΐδ

61 πιηβΪ5 ε1»Ιιοι•;ιΐΐΜΐι εοηΠείειιάικη, Ιιιηε ί<;ηο ιΐίΐί-

£0Ι116Γ ΟΧρΐΠ'8'.ΙΙΙΐΜΓ Π)»88<Β ίΐΐίΐΐδ Ι6ΓΓ6Χ ,ΊΙ'ΙΙΙΟ

ίηιιΐϊΐοδ Γχεεδ, ςυ,ηδ, ςιιί 3γΓι8 ε]υδ ρβπΐί βιιηΐ,

βεοιίηιιι ηρρεΙΙαιιΐ. Αΐηαβ ίΐ:ι αυοιΐ οΐίιιι ιίυ.Ι ίη-

008 ΓΙΚίίδνβ ΓβΓΓΪ Ι113δδ3 , δΙίΙΙίΠίΟΓ (•Ι|',1)0Π1||ΙΙΙΙ

1οΐ'ϊε3 ΓιΙ, ηια αΐία,αοιΐ αΐίιΐιΐ οριιβ ο§ι οςΐπηι εΐ εχ-

ροΐίΐιιιιι, δΐιρεινηεαιηίδ ϊη ίοηιαεβ εχεοείϊδ 3ΐι]ε-

εΐίδ(]ΐΐ6 δΟΓά'ώυδ, ΐ[π;ε ιιιιιηίι ίη ίρδ3 ΐηειιιΐε ιιιιΐ

Π13883 εοιίδίιΙοΓαΐη; δΐιροΓναοικΕ ηοη ριιΐηΙιηιιΐιΐΓ.

(ΙοηΓεΓΐ οηϊηι βΐίςυϊά ηιΐ Γοιτϊ ηιυΐεηι βίκιιη δεοΓΪ3

ϊη πΐ3δδ3 ρΐ'ΐ'ΐιιίδΙ:ι. Ρεί'δρΐοιιιιιιι 1)00 ηο))Ϊ3 681

εχεηιρίυιη : αοεοηιηιοιίειηιΐδ ηυηε ρΓΧδβηΐεπι εοη-

8°κ1εΓ;ιΐίοιιεηι αιΐ εηιιι ηυ% ίη εχεηιρίο εοηδρίεϊΙιΐΓ

ϊηΐεΐΐί^εηΐίαπι : ΐ|ΐιί βίκιιη ίι,Ίΐιιι• ϊδΐυά ββΙ? Ιιοε ηί-

ηι ϊ πι ίη . ΜυΐΙβδ ηιιηο ΙιβυιΊ ηοΐιιιη εορροΓΪδ δοηΐεβ,

αε νείυΐϊ εεοπβηι , (μηιικίαιη ρΓΧδεηΙί νίΐββ ηοη

ίηυΐίΐεηι ΊΙΙιιιη ςιιϊοίεηι ηΐίιμιο ιιιοιίο, ϊεϋ Ιαηιειι

3ΐίεη3ΐη ρΓΟΓδυδ αϊ) 63 ΓεΓκίιαίε, ςυαηι 6χβρεεΐ3-

ιιιιια. 0ιιεηΐ3ύηιοι]υιη ίβίΐιιτ ϊη Γοπιαεο ίςιιίδ ηιιΓοιΊ

ει ηΐίδυιιιίΐ ςαίιίςϋϊιΐ ιη ΓεΓΓΟ εβί ίηυΐίΐε, δίο ίη

ίρδ3 ηιοιΊε εΟΓρυδ ηΐι οηιηί το δΐιρειναεαιιε» βία,υβ

ϊηυΐίΐί ροΓ ιηοΓίαΙϊΐαΐ'ικ δοΐυΐίοηειη ΙΊ1κ:γγιΙιιγ. (,)ιι;«

ιιιιίειιι δϊηΐ 63, 3 (ΐιιϋιιΐδ εοιριΐδ ίη ροδίεπιηι εχ-

ριΐΓ^ί^ϋιΐΓ, α.1133 ηϊδί ηϊε ηιίεδδβιιΐ, ρΓ3>δεηδ 1ι:γο

τούτου. Πλην άλλα χαΐ παρ' ημών σαφήνειας χάριν ϋ νϊϊα ι1;ιιιιιιιιηι ΓπεεΓβΙ, ΠεβΙ ευίνΐδ δΐυιΐίοδβ οοηδίιίε-

δι' όλίγο>ν είρήσεται.

"Εστω, καθ' ύπόθεσιν, άντ'ι μέν τής βώλου, ή δρεξις

ή φυσικώς έπ\ πάντων ενεργούμενη • αντί δέ τής σκω

ρία; ταύτα, πρδς & νΰν τάς ορμάς Ιχει ή Βρεξις, ήδο-

να\, κα\ πλούτοι, κα\ φιλοδοξίαι, καΐ δυναστεϊαι, κα\

θυμο\, καΙ τϋφοι, καΊ τά τοιαΰτα. Τούτων απάντων

χα\ τών τοιούτων, καθάρσιον ακριβές 6 θάνατος γίνε

ται • ών γυμνωθεϊσά τε καΐ καθαρθεϊσα πάντων ή

δρεξις, πρδς τδ μόνον όρεκτόν τε χαϊί έπιθυμητδν καΐ

έράσμιον τη ενεργεία τραπήσεται, ούκ άποσβέσασα

Γ3η1ί Γαείΐε ϊιιίεΐΐί^επ! : (ιιιικίι ηιιο ρίαιιίιΐδ οΐΐατη

εοηδίεΐ, υΐ 3 ρΓοροδίΙο εχεηιρίο ηοη ιεεειίαινιυβ,

)»ιί'\ ίίει• 3 ηοϋϊδ εΐίαηι τεεεηδευυηΐιΐΓ.

Η3δδ3 ί^ίΐιιΐ' δϊΐ .ιρρείίΐϊο, (]ιι;β ηηΐιιιηΐϊ Ι<ι- εδ(

οηιηϊυυδ ίηδίΐβ, δ00ΓΪ3 ηιιίειιι, 61 Γθεεεδ, 63, ;ιιΙ

φΐη; ηυηε ίηιρείιι (ΙυείΙιίΓοί ΐΐ'α!Γιΐιιι•.τρρεΐίιίο, ιιεηι-

ρο νοίιιρίαΐοδ, ιΐ'ινίΐίιν, βΙοΓ'ι», ρΓΪηείρ3ΐυδ, ΐΓαειιη-

ιΐία, ΙιιηιΟΓ, αΓΓΟ^αηΙία, εΐ ιιΙ βεηιιβ 3ΙΪ3, 3 ΐ]ΐιί1ιιΐδ

οηιηϊουδ ηοδ βχρίβίοδ ιιιογ8 ηο ρίαιιο ΙίοβΓΟδ ι ειΐιΐϊΐ.

Ηίδ οιιϊιιι εχιιΐ3 νηευ3ηιΐ6 βρρείϊΐϊο 3(1 ίιΐ ΐ[ΐιο<] δοΐυηι

εχρείεηιΐιιηι, ορΙαηοΊιηι, αιηβηο^υηκιυβ 681, νίηι

ΐΓ3ΐΐδίειΊ 8ΐι;ιιιι, ηοη εχδΐίη^υεηβ ρβηίΐιΐδ ίηδίΐοδ

• Εεοΐι. χχι, 17.
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3<1 Ιιββο ίηιρείιΐδ α η3ΐιΐΓ3, δεά 608 οοηνει-Ιεηβ 3(1 Α καθόλου τάς έγκειμένας φυσικώς ήμΐν έπ\ τά τοιαύτα

ί11:ι Ικιιια ροΓΓπκ'ΐκΙη, ςιι* 3 ηΐ3ΐ€πα 8ε]υηο(3 δυηΐ.

Κ:ιιιι ίΙΙίε νίβοί νβΓ% ρυΐοΐιπίιιά'ίηίδ αιιιοι•, ςιιί ιιιιιι-

π,υππι 6Χ8ΐϊπ§ιιΊΐυΓ. ΙΙΙίε ΙηικΙηΙΓιϋδ βάεδί δαρίβη-

Ιί:ΐ! άίνίΐίβπιπι ειιρίάΊΐβδ, 6( ρπεοίαπιπι 30 Ιιοιιιιιιι

{.ΊογΊχ δΐιΐίΐίιιιιι, ςϋοά ϊη ϋβί Γβ^ηϊ δοοίείβίε εοη-

ΒΐιηιίΙιΐΓ, ΙιοηεδΙυιηηιιε (Ιίνίηαηιηι ρριιΐ.πιιιη ιίεβί-

ιΐεηιιηι, ηιια! ϋοςηςίαΐχ ηιιΙΙοηι υηςυαηι βύβηιηΐ

83ΐϊε(3(επι. ΟιικιΐίοΙίΓΓίη ςυί ιιονϊι Ιοίίιΐδ οΛίδ 3ϋ-

εΐοΓεπι εΐ ορίΠεεπι ϋειιηι ορροπιιηο ΐβιηροΓβ οοΓρο-

ΓΪ8 ΙΙ1θ1ι:ΙΙ1 30 1113883111 III 3ΠΪΙ3 1)011% νΟίΐΙΙΙΙΠίί 8033

@Γ313 βοεερίαςιιε εοηΠαΙππισι, ει ΙοΓΪεαηι ]ιικΙίΙΐχ,

ιιΐ ίηα,ιιίΐ Λροδίοΐυδ '°, βΐ3()ίιιηιηοε κρϊι-ϊΐιΐϋ, εΐ £3-

Ιεαιτι βρει, αΐηιιο οηιηειη ιΓινΊηαιη ;ιπιι:ιΐιιι.π!ΐ ρετ-

ίοείιιπιιη, «Ιίΐίςΐΐ εοΓρυβ δυιιηι εχ ριχ'δοπρίο 1β™Ϊ5,

ορμάς, άλλα πρδς τήν άϋλον χών αγαθών μετουσίαν

μεταποιήσασα. Έχει γάρ ό £ρως τοϋ αληθινού κάλ

λους, ό άπαυστος ■ έκεΐ ή επαινετή των της βοφίας

ΰτίσιινρόιν πλεονεξία, κα\ ή καλή τε κα\ αγαθή φιλοδο

ξία ή τή κοινωνία της τοϋ θεοί βασιλείας κατορθου-

μένη, κα\ τ6 καλδν πάθος της απληστίας, ουδέποτε

κόρω των υπερκειμένων πρδς τδν άγαθδν πόθυν έπι•

κοπτόμενον. Ούκοϋν μαθών, ότι τοίς καθήκουσι χρδνοις

ο τοϋ παντδς τεχνίτης τήν τοϋ σώματος βώλον εις

δπλον εύδοκιμίας μεταχαλκεύσει, θώρακα δικαιοσύνης,

καθώς φησιν δ Απόστολος, κα\ μάχαιραν «νεύματος,

καΐ περικεφαλαίαν ελπίδος, κα\ πασαν τήν τοϋ θεού

πανοπλίαν κατεργασάμενος, αγαπά1 τδ ίδιον σώμα

κατά τδν τοϋ Αποστόλου νόμον, δς φησιν, δτι Ουδείς

(ΐοαηι Ιυΐίΐ Αροδίοΐυβ, ηβηιο, ίηηυίεηδ, ρτορηιοη ** τδ έαυτον σώμα ίμίσησετ. Τδ σώμα δε τδ κεκαθαρ-

ΰοτριιι οιΙΊΐ ". Ριιπιηι ίβίΙιΐΓ 30 ηιιιηιΐιιηι εοΓρυδ

οροΓίεΙ (ΚΙί£0Γε, ηοη ;ιιιΐοιιι δοιιΐίιίαηι ε]υί 800Γϊ»ιτι,

ςιι« ΓρριιιΙ ϊαίιΐΓ ει 3ΐ>]ίείΙιΐΓ. νεηιιη 081 εη'ιηι, π,ιιοιΐ

οοηΐϊηεΐ Αίνίπα δεπρΙιιι°3 '*, ηοβ, δι ΙειτεδίΓΪδ ιΐο-

ιηιικ ιιΐ)8ΐπ>. Ιιυ]ιΐ8 ΐ9ΐ)εηι:ΐΓΐιΙΊ ϋοδίπιαίυι•, Ιυηο

ϊρκαιη ίηνεηίαΐΌδ χάΊΙϊοαίίοηειη 3 Οοο ίαοίηηι, ϋο-

πιυηι ηοη ηιαηυ εοηδΙπιεΐ3Π), ίκΐιτηηηι ϊη εοείΐδ

(Ιί^πηηι ηυχ Ι)εί μι όΌπιίοίΙίιιπι ϊη δρίπΐυ. Λο οΌ-

ηιιΐδ ηυίάειη ΠΙίιΐδ ηοη ηιαηιιΓαεΙβε Π<;ιιι•:ιηι, εΐ Γογ-

ιηβιίΐ, εΐ εχεηιρίυιη ηιίΐιί ηεηιο «Ιιμί ί^:ιΐ 3(1 δίιηί-

ΙίΙηάίηεηι ο;»πιηι, ηιιίΐηΐδ ρΓορπβΙβίβα'ίδΐϊηςιιΐηιιιΐ'.

Εΐεηίηι < ιπιι όίνίηίβ ΟΓαειιΙΐδ ηοη δοΐιιηι ρ™ι1ί(Ίιιιη

δίΐ ηηυίδ, ηοδ ϊη νϊΐ;ιηι εδδε Γενοο3ΐΐ(Ιοδ, ει ϊϊμιγ-

μένον άγαπάσθαι χρή, ού τήν άποποιουμένην σκω-

ρίαν. ΆληΟες γάρ φησιν, ως φησιν ή θεία φωνή, δτι

έάν ή επίγειος ημών οικία τοϋ σκήνους καταλυθη,

τότε αυτήν εύρήσομεν οίκοδομήν έκ θεοΰ γενομένην

οίκίαν άχειροποίητον, αίώνιον εν τοις ούρανοίς, άξίαν

τοϋ είναι αυτήν θεοΰ κατοικητήριον Ιν πνεύματι. Κα!

μοι μηδε\ς χαράκτη ρα,κα\ σχήμα, κα\ είδος ύπογρα-

φέτω της άχειροποιήτου εκείνης οικίας, καθ' ομοιό

τητα τών νϋν επιφαινομένων ήμίν χαρακτήρων ,

καί διακρινόντων ήμας άπ' αλλήλων τοις ίδιώμασιν.

Ού γάρ μόνης της αναστάσεως ήμϊν παρά τών θείων

λογίων κεκηρυγμένης, άλλα κα\ τδ δεΐν άλλαγήναι

τους άνακαινισθέντας διά της αναστάσεως, της θείας

ι•801ιιΐΌ8, νβΓϋΠ) εΐϊαιη ρΓοηιϊΙΙίΙυΓ ίη ϊρδ3 Λΐνϊηα /> διεγγυωμένης Γραφής, ανάγκη πάσα κεκρϋφΟαι παν -

δοπρίυτα ρεΓ ίρδβπι ΓεδυΓΓεεΙΐοιιβηι, ίηιιηιιΐίη 31- τάπασι κα\ άγνοεΐσθαι πρδς δ τι άλλαγησόμεθα, τω

ΐ|υβ ΓεηονΒΓϊ ηοδ οροτΙΟΓΟ, οιηηΐΐίο ηεοεβδε εδί, υΐ,

ϊη (]ΐΓκ1 ίιηιηιιΐ,ιηιΐί δυπιυδ, ίιΐου ρΓΟΓδυβ ϊςηοΓεηιυδ,

(ΐυο<1 ιιιιΙΙηηι εοπιπι ςο»? δροΓβπιοδ, εχεηιρίηπι ίη

1)30 νίΐ3 δϊηιϊΐε οοηΐυοηιυΓ. Νυηοειιίηι, ςηχοΓ»883

ει 8θΙϊιΙ;ι δυηΙ, ιιιιΐιπ•» ιΙεοΓδίιιη ΓεΓυηΙιΐΓ. Τηηο 3α-

Ιβιη δίο ίιιιιηπΐ»1)ΐιΐ]ΐιΐΓ, ιιΐ δΐΐΓκυηι (εηα'ηηΐ. Νοδ

βηίπι, «Ι δοηρίυηι βδΐ, ροδίεβηυβιη ι:;:ΐ ιιγ:ι ρεΓ γο-

&υΐΓεοΐϊοηεηι ίη οηιηίϋυδ ίη νίι»ιη Γονοοβίΐδ ΓιιβΓΐΙ

εοιηηιιιΐ3ΐ» : Ηαρϊβηιιπ ϊη ηιώϊϋνα ούν'ιαηι ΰυηιϊηο

ϊη αετα ιιΐφια «ία $(τηρετ αιηι Όοηιίιιο οΓίηιιΐί '3.

δι ίςίίυΓ ΐ|ΐιί ϊηιηηι(:ιη(ιΐΓ, οΟΓροπδ ροηιΐυδ ηοη γο•

Ιίηοηΐ, 80(1(1ϊνίιιΊοΓε:ιι ίη 8ΐίΐΐιιιη (ΓβηβΙαΙί δίιηιιίευηι

!ΚΐΐιΐΓ» ίηοθΓροΓβ3 ίιι δΐιΐιΐίιιι'ι νιΤΝίιιιΐ ιιΐ' ; ρΐηηε εοη-

μηδέν υποδειγμάτων έλπιζομένων έν τώ νϋν καθορά-

σθαι βίω. Νϋν μεν γάρ πάν τδ παχϋ κα\ στερέμνιον,

έκ φύσεως έχει τήν έπ\ τδ κάτω φοράν. Τότε δε πρδς

τδ άνωφερες ή μεταποίησις τοϋ σώματος γίνεται,

ο&τως είπόντος τοϋ λόγου, δτι μετά τδ άλλαγήναι τήν

φύσιν, έν πάσι τοις άναδεβιωκόσι διά τής αναστά

σεως, Άρχαγησόμεθα έν νεφέΛαις εις άχάτττ\σιν

τοϋ ΚνρΙον είς αέρα• καϊ οϋτω πάντοτε σ»>>" Κν-

ρίφ έσύμεθα. Ει τοίνυν έ-ν τών άλλαγέντων τδ βά

ρος ού παραμένει τώ σώματι, άλλα συμμετεωροπο-

ροΰσι τη άσωμάτω φύσει οΐ πρδς τήν θειοτέραν

μεταστοιχειο)θέντες κατάστασιν πάντως ότι καϊ τά

λοιπά τών ιδιωμάτων τοϋ σώματος προς τι τών θειο-

8ειι(3ηειιιη βδΐ, υΐ εοΙΟΓ, Π"ΐΐΓ3, οίΓευηίδεπρίίο, εΐ Τ) τέρων σ^μμετατίθεται, τδ χρώμα, τδ σχήμα, ή περι-

ϊεϋφίΒΒ εοΐ'ροιΊδ ρΓορΓΪεΐαΐεβ αΐίηυα ΓΠΐίοηε (ίίνί-

ηίΐυδ εοιηηιυΐεηΐιιι-. Ι •1 < ίκ.ο Ι3πιεΐδί νίιίεπιιΐδ ηοη

688ε ηεεεβδβπυπ), ιιΐ ίη ί>8, ψή ΓεδηΓΓεείίοηε ίιιι-

ιηιιΐ3ΐ)υηΙυΓ, ιιΙΙα γ]ιι5ιιιο(Γι 3ρρ;ΐΓϋ3ΐ ϋίίΓυΐ'εηΐί»,

(]αα1εηι ρΓορίεΓ εοΓυπι, ςυΐ δϋεεεοΊιηΐ, οηΐίηειη,

ιιεοεδδβΓίο ιιηΐιιπι ηιιηο ΙιιιΙκΊ, ηοη Ιαηιεη ροδδΐι-

ηΐϋδ βχρ1»03Γ6 ςυβίεδ ΓυΙϋΓΪ δίηΐ ίη ίΐΐβ οοηιηιιιΐ»-

Ιίοηβ. υηυηι ςαίϋειη ΓοΓβ οηιηίυηι βειιυδ, υηοιηο,ιιε

ϋΙΐΓίδΐί οοΓρυβ ΓαίιίΓΟδ οηιηοβ, βίςηε υηαιη οηιηί-

1)08 Ι'υΐ'ΐιιαιη ίηιρι-ίιιιι•ηιΙ:ιηι, ιΙΊν'ιιι;» ίη ΟυηοΙί*

ιιικιςίηε χηιιηΙίιΟΓ εΐιιεεηΐβ, ηοη βπιυί^ίηιηδ. 1(Ι(]υε,

<1 ιιοΛ ΐηΐίιιηι ρΓορπε(3ΐυη) Ιοεο ίη η;ιΙιιη« ίιηηιιι-

γραφη, κα\ τά καθ' 'έκαιτον πάντα. Τούτου χάριν

ούδεμίαν ανάγκην δρώμεν τοις άλλαγεϊσι διά τής ανα

στάσεως ένθεωρεΐσΟαι τήν τοιαύτην διαφοράν, ήν νϋν

διά τήν τών έπιγινομένων άκολουθίαν άναγκαίως

Ισχεν ή φύσις. Ούτε μήν, ότι ούκ Ισται, σαφώς Ιστιν

άποφήνασθαι, άγνοούντων ημών είς δ τι ταύτα διά

τής αλλαγής μεταδήσεται. 'Λλλ' δτι μεν γένος έσται

τών πάντων εν, όταν ϊν σώμα Χριστού ο! πάντες

γενώμεθα. τφ ένΐ χαρακτήρι μεμορφωμένοι, ούκ άμ-

φιβάλλομεν, πάσι κατά τδΓσοντής θείας εικόνος έπι-

λαμπούσης. Τ£ δέήμΓν άντ\ τών τοιούτων ιδιωμάτων

έν τή αλλαγή τής φύσεως προσγενήσεται, κρεΐττον

«• ΕρΙιβδ. νι, 15 δα,ο,. " Ερίιεδ. ν, 29. 'ΜΙΟογ. ν, 1. '3 1 ΤΙιεδδ. ιν, 16,
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είναι πάσης στοχαστικής εννοίας άποφαινόμεθα. Ώς Α ΙβΙίοηβ βιπηυδ Ιιαίιίίπιί, ρΓΧδΙβηΙίυβ 0586 (Ιίΰίιηιιβ,

δ' άν μη καθ' όλου άγύμναστος ήμΐν 6 περ\ τούτου ο,ιιαιη ιιΐ υΐΐα εοςϊΐαΐϊοηο εοη]ίεεΓβ ναΐοαιπαβ. Αε

λίγος χαταλειφθείη, τοΰτδ φαμεν, δτι εις ουδέν ετε-

ρον της κατάτδ άρ(5εν κα\ θήλυ διαφοράς συνεργούσης

τή φύσει, πλην τής παιδοποιίας, τάχα τινά στοχασμδν

ϊστιν άναλαβεΐν τή; έπηγγελμένης τοΰ βεοϋ των αγα

θών ευλογίας έπάξιον έν τω περ\ τούτου λόγιρ, δτι

εις την εκείνου τοΰ τόκου ύπηρεσίαν μεταβήσεται ή

γεννητική τής φύσεως δύναμις, οδ μετέσχεν ό μέγας

Ησαΐας ειπών, δτι Άλο τοΰ φόβου σον, Κύριε, έν

γαστρί έΛάβομεν, χαϊ ώδινήσαμεν καΐ ετέκομεν

χνενμα σωτηρίας σον έποιήσαμενέπϊ τής γης. ΕΙ

γάρ άγαθδς ό τοιούτος τόκος, κα\ σωτηρίας αιτία γίνε

ται ή τεκνογονία, καθώς φησιν ό Απόστολος, ουδέποτε

τδ πνεύμα τής σωτηρίας γεννών τις παύεται,δ άπαξ δια

ηε Ιαΐϊ ίιι Γβ ηοδίΓβ ρΐαηβ πηΐίδ οιαί'ιο (1ερι-ο1ιοικΙ:ι

ΙϋΓ, (Ιϊείπιυβ, ηιαπδ 61 Γβπιΐηββ άϊηεΓβηΐιαπι ηυΙΙιιιη

η3ΐυΓ8Β υδΐιπι ρΓ86ΐ)ίΙϋΓαηί ; ηΐβϊ ςυαηιιΐβιη νβΐϋΐι

Γιΐίοηιηι δΐΐδεερίϊοηϊδ βπηΐΐίίικίίηοιη ρΓΟίηϊδδβ ίΐΐ»

α ΰεο ϋοηοΓυιη εορία άί^ηι ίηΙβΙΙίβαιηυβ, υΐ

β]υδπιοι1ί ρβΠυΐ 8ϊ?ηειιιϋ νίδ ηαίιΐΓίϋβ ίηδεηϊαΐ,

α,ϋβίεπι δεηΐϊεϋβΐ Ιβαΐβδ, ουηι (ΙϊοεΓεί : Εχ ύτηοτε

Ινο, Ιΐοηήηβ, ύοηεερχιηιΐί, ει ρατΙντϊννηη$, ει ρερεή-

ηιηί, ζριηΐΗΐηψα• ίαΙιιίΪΒ Ιιηβ [εεϊηΐΗΐ ϊη /βιτα1*. Ναηι

8°ι υοηυβ 851 ραιΊοβ Ιιυϊιΐδπιοάϊ, βαίιιΐϊδςυβ εαιίδί

εβί ρΓΟΟΓβΒίΐο ΠΠοππη, υΐ αίΐ Αροβίοΐϋδ ", ηυΐΐαβ

υη<ιιΐ3π> ίΐΐϊε ^ηβηά\ δαίιιϋδ δρ'ιπίυπι Πηβηι Γαείβΐ,

ςιιϊ Ιβϋ ρβΠιι 8Ϊ1)ϊ εορϊβιη 1)οιιοΓϋηι δβιηβΙρβρεΓβπΐ.

τοΰ τοιούτου τόκου τδν πληθυσμδν τών αγαθών έαυτώ Β 8ίη βΐϊηιιΐδ εαιικίβιη Γοπηαιη ηο1)Ϊ8 Γ6ΥΪνΐδεεηΙϊ1)ϋ5

τεκνωσάμενος. 'Αλλά καν τδν χαρακτήρα λέγητις, ω

μεμορφώμεθα, πάλιν ήμΐν έν τή αναβιώσει τδν αΰτδν

συμπαρέσεσθαι, οΰδέπρδς τούτο πρόχειροςήμών έστιν

ή διάνοια, ούτως ή έτέρως Ιχειν ύπονοήσαι. ΕΓτε γάρ

επί τοΰ αύτοΰ λέγοι τις είδους τήν άναβίωσινίσεσθαι,

είς πολλήν άμηχανίαν έκπεσεΐται ό λόγος, διά τδ μή

τδν αύτδν έαυτώ κατά τδ είδος τοΰ χαρακτήρος πάν

τοτε διαμένειν τδν ανΟρωπον, ύπό τε τών ηλικιών κα\

των παθημάτων άλλοτε πρδς άλλο είδος μεταπλασσό-

μενον. "Αλλως γάρ μορφοϋται τδ νήπιον κα\ τδ μει-

ράκιον • άλλως δ παις, δ άνήρ, ό μεσήλιξ, ό γηραιδς,

ό πρέσβυς. Ουδέν τούτων ωσαύτως Εχει πρδς τδ έτε

ρον • άλλα κα\ ό τώ [χτέρω κατιωθείς, κα\ έξωδηκώς

ΓϋΐαΓ8Π) ϋϊεαΐ, β^ο, ηεε υΐ ε]ιΐδ δβηίβηΐΐίβ δΐιοδεπ-

1)αιη, ΓβεϊΙβ 8ΐ1ο"ηεϊ αυεβηι, ηεε υίπιηι τβδ αϋΐβΓ Ιια-

1)831, οοβίΙβΓβ. ΜαΙΙα οη'ιπι βϋβιΐΓϋα ϊΐΐΐιΐδ, ηαϊ Ίΐ:ι

8εηΐΐΙ, ορϊηϊοηεηι εοιίδβπυαηΐιιι•, ευηι ηοη ββϋβηι

δειηρβΓ ϊη εοιίεηι Ιιοηιίηε δρεε'ιεβ ΓοπιιβςυβιηβηβαΙ,

δε<] ρΓΟ 8Εΐ3ΐυηι βΠβειϊοηιιηιςυβ ναπείαΐβ βδδΐοΊιο

εοηιιηιιίεΐϋΓ. Είβηϊηιαυΐ ηιιηε εβί βάοΐβδεεηβ, ίηίαηδ

ρυεΓςιιε Γιιΐΐ, πιοχ βπΐ νΐτ, άβίηιΐβ 3(1 νίΐ33 ιιιεάΊυπι

Ιεπηίηαιη νβηίεΐ, ροβΐ ϊΙΙιιιη Ιι•3ηδϊ1)ϊι, ΓιεΚχυβ ίβαι

«Ι3ΐβ ρΓονεεΙιΐδ ει δβηεχ. Ει ςιιϊ Ιιοηιιη ϊη αΐίςυο

βυηΐ 33ΐαιΐδ β^•!". ηοη δϋΐιΐ ϊηΐβΓ 58 βίηιίΐβδ, 86ά

βΐίϋδ τε^ιο ηιοΓϋο 8ςϋ3ΐί(1υ8 6δΐ, βϋαδ βςαϊ ϊηΐβΓ-

ευΐβ ίηΐΐαΐυδ, βΐίυβ εοηΓεείιιβ Ι»1)ε, 3ΐϊιΐδ ρι»ν» ε3Γ-

τψύδέρω, δ τε ξηρανΟε\ς έν τηχεδόνι , χαι δ πολύ- ηϊδ Γ6<1υη(1αηΓΐ3 εοΓρυΙεηΙυβ, βΐίυδ 1)ίΙΪ8, βϋυδβαη

σαρχήσας ?κ τίνος δυσκρασίας, δ κατάχολος, δ αίμα- ^υίηίδ,

τώδης, δ φλεγματίας • έκαστου τούτων πρδς τήν επι

κρατούσαν δυσκρασίαν συμμορφουμένου, ούτε παρα-

μένειν ταΰτα μετά τδ άναβιώναι καλώς ϊχει λογίσα-

σθαι, τής αλλαγής πάντα σκευαζούση; πρδς τδ θειό-

τερον, ούτε οίον ήμΐν έπανθήσειτδ είδος εύκολόν έστιν

άναλογίσασθαι, τών κατ' ελπίδα ήμΐν προκειμένων

αγαθών, υπέρ όφθαλμδν, κα\ άκοήν, κα1. διάνοιαν είναι

πεπιστευμένων. "Η τάχα γνωριστικδν είδος έκαστου

τήν ποιάν ιδιότητα τών ηθών ειπών τις, ού τοΰ παν-

τδς άμαρτήσεται. Καθάπερ γάρ νΰν ή κατά τι παρ

αλλαγή τών έν ήμΐν στοιχείων τάς τών χαρακτήρων

ένέκάστφ διαφορά; έξεργάζεται, κατά πλεονασμδν

ήέλάττωσιν τών αντιστοιχούντων τινδς σχηματιζο-

βΐϊιΐδ ρίΐυίΐίβ ηϊιιυ3 1α1>οταΐ εορϊα : ηυί

ςτιΐΐΙβΓη οηιηβδ, υΐ Ιαΐεβ Γενίνίδεβηΐ, ει Μδάειη ευηι

ιηοιΊ)Ϊ5 ιηβΐιεβηΐ, ηιίηίηιε ριιΐηηιΐιιιιι εδί ; εαιη οιη-

ηΐ3 Ιππε ϊη ηιεϋοΓεηι ιΙίνίηϊοι-ϋΐιιΐ|ΐιε δίαΐυιη ίαιηιυ-

ΙβΙίοηβ δϊηΐ εοηνειίβικίβ, ηβε ίβεϋε τυΓδίιω βδΐ

βχρΙίεβΓθ, ςυβϋδ ΓυΙυΓβ δι Ι ρΓ2εοΐ3Γ3 ϋΐαίοπηβ, (ΐυα

ύεεοι•3ΐ)ίηιυΓ, ευηίδρη ηοΐ^ίβ ρτοροβΐΐα βίηΐ εα Ιιοηη,

ςο33 ηεε οευΐίδ, ηεε βυΓίΙιυδ, ηεε εο§Ίΐαΐίοηβ ροβ-

δΐιηιυδ εοιηρΓεΙιβηίΙϋΓε. Οιιοά δι ςιιίδ Γοπηβηι, ςαβ

ϋίξηοβεί ναΐεβηΐϋδ, ίη εεΓία ηιοΓϋηι (ΐυαίίΐαΐβ <1ϊ-

εεΓβΙ βίίβηι εοΐΐοεβίβηιηιιε Γογ6, ίδ ηοη ρΐΌΓ5ΐΐ8 Γογ-

δίΐαη 3ϋ6ΓΓ3ΐ•βΙ. υΐ ςιιβηιαάιηοίΐαηι ηιιηε ςιια<Ιαηι

βΙειηεηΙΟΓυηι ϊη ηοϋίδ ιιιηΐηΐίοηο ιΙΐΙΓειεηΙεδ ϊη ιιηο-

ςιιοςυε ηοΐαδ ϊηιρΓεδδΒβ εεπιϊηΐϋδ, ρι-ουΐ βΐίευίιΐδ

μένου τε κα\ χρωννυμένου τοΰ κατά τήν μορφήν Ιδιώ- ρ (.Όΐυιτι πΐ3]θΓ6 πιϊηΟΓενε εορϊί, ρΓθρι•Ϊ3 ευ]ιΐδ(ΐιιο

ματος • ούτω μοι δοκεΐ τά είδοποιοΰντα τότε τήν έκα

στου μορφήν ού ταΰτα τά στοιχεία γίνεσθαι, άλλα τά

τής κακίας ή τής άρετης Ιδιώματα, ων ή ποια πρδς

άλληλα μίξις, ή ούτως ή έτέρως τδ είδος παρασκευά

ζει χαρακτηρίζεσθαι. Οίον δή τι σχεδδν κα\ επί τοΰ

παρόντος γίνεται βίου , όταν ή Ιξωθεν τοΰ προσώπου

διάθεσις τήν έν τώ κρύπτω τής ψυχής καταμηνύη

διάθεσιν δθεν ^αδίως έπιγινώσκομεν τόν τε τή λύπη

χρατούμενον, κα\τδντώ θυμώ διανεστηκότα, κα'ι τδν

έν επιθυμία λυόμενον κα\ έκ τού εναντίου, τδν φαι-

δρδν, τδν άόργητον, τδντψ σεμνώ χαρακτήρι τής σω

φροσύνης καλλωπιζόμενον.

ίοίΓΜ οοΙοΓηαε ίΐη^ΐΐιιι* : ίΐα ςιιαί Ιαηο ριορΓκιιιι

δίη^υΙοΓυπι Γοπιμι» ε\ρΐ'ίιη:ιιιΐ, ηοη εΐεπιεηία ίυ-

ΐιιπι δϊηΐ, 58(1 νίΙίΟΓίιηι ,ΊιΐΙ νίτΐυΐυιη ςυακίαηι ιιιΙογ

86 Ιιοε ;ιιι( ίΙΙοιηοιΙοευιηιιιϊδίο: ςυ3 βχρΓβδδ» ιιηίιΐδ-

ευ]υδ(ΐιΐ6 δρεείεδ ηρρ.ΐΓβυϊΐ. Οιι]ϋδ Γβί δϊιηϋεηυίιΙ •

ι!;ιιιι [>ι-ορβιιιοι1υιιι Ιιίε εΐϊαηι εοηΐί^ϊΐ, ευηι ϊρβο

νιιΐΐιΐδ Ίιιΐίηΐ3ΐιι ίΐιιϊηιί βΠβεΐΐοηεηι ίηιϋο;α, υΐ Ιιιιιη'

ιηοΒΓΟΓβ νϊηεϊ, ϋΐιιηι εΰειτϊ Ίι:κ;ιιιιι1κι, αΐϊιπιι ί!;ι-

ξΓ3Γβ ευρί(1ίΐ3ΐβ, βυΐ εοηΐΓ3 Ιιυηε η,ιΐιιπι ΙαΜυιιι,

ίΙΙιιηι ηιίηίιηε ίΐ'αουηιΐιιηι, ηϋιιιη ϊηδΐξΐιί ιμΐϋϋϋΐι

ιιιοιίεδίίιι ρΓΛ'ΐΙίΐιιιη, Γαεϋε εο^ηοδεβηιυδ.

»* 183. χι,νι, 18. " 1 Τίω. ιι, 15.
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(^υοιηΐΐΐιηοιίυιΐ) ίβίΙυΓ ίη 4ΐ30 νΐΐβ αηίηιί βΐΐβοΐϊο Α "Ωσπερ τοίνυν κατά την ένεστώσαν ζωήν μορφή

εδί νείιιΐί ίοπιιη α,υχ03ΐιι ίη νιιΐΐιι, αΐιριο οευΐίδ

εχρΓ68δ3, ςιιβ, ςυο ιιιυιΐο $6 ίηΐιΐδ Ιι.ιΙ)οαΐ ηοιιιο,

ι!ι-< Ιβι ;ιΐιπ' : δίε ηιϊΐιί νίιίεΐυι•, ευηι ι>31ιΐΓ3 Ιιοιηίιιίδ

ιΙίνίηίοι-ειη,3(Ιερΐ3 δίΐ8ΐ3ΐιιιιι,εχ ηιοπίιιΐδο,ιιίδφιοβιιίδ

ΐ'Πί:ι-ί, ιιεε αΙΐυ<ΐ6&50, αΐίικί νίιΙεΓ:, βεϋηυαίίββ&ΐ,ΐαϋϋ

οηιιιίηο οοβηοβοϊ, ιιΐ ςιιί ι•:ΐ8ΐπδ, ηυϊ ]ιΐδΐυδ, α,υΐ

ιιΐίΐιΐδΐιιΊ.ιι$, ςυϊ ριιπίδ, <μιί Ιιεηίξηιΐδ, ςιιί ρίιΐδ,

βίςυβ ιιιΙογ Ι>08 ςιι'ι Ιιοιιίδ οιΐ)ΐιί1)ΐΐ5, αυΐ α,υί 1 1 1 1 ο

οιιΐιιιιι ιιιιΐ ρΐυηΐηιβ οιηαΐυϋ, (|ΐιί(|ΐιο ίη ιπιο ψπ-

ιΐυηι ίιιΓεηοΓ κίι, ίη αΐίο βιιΐοηι δυρεποΓ εοηδίεΐ.

Εχ Ιιίδ εηίιη &ίηιίϋ1)υ$ςυ6 ηΐ3§ίδ ιηπιιΐδνο ρπι>5ΐ;πι-

Ιϊ1)ΐΐ8 ρΐ'ορηε13ΐί1>ιΐδ, <μκε ίη ίρδίδ εοηδρίευχ 8ΐιιιΙ,

νηπ;»• βίη^υΙοΓυηι ιΐιΐίοτοαί;): (ΙίδΙίηςιιυιιΐιΐΓ, (Ιοιιεε

ιιονϊδδίιιια ΐ3ΐΐ(1οη, ϊιι Ρ311Ι118 αϊΐ "5, ίιιϊηιίεα ιηυιΊο

06δΙΤΐιεΐ3, πι;ι1οΐ[ΐκ: (ΐιιιΰίίδ 6 1x1)118 ρειιίΐιΐδ εχΐιιΐ•-

Ιιηΐο »((|ΐκ: (ΚΊιΊο, ΐΜΐ:ι ϊιι οιιιιιϊΐιιΐδ ιΐίνίικι ριιίεΐιπ-

ΐιιιΐο Γιιίςευίΐ, 3(1 οΐφΐδ οχειιιρίατ ίηίΐίο Γοπιιαίϊ

51)1)111$. Ιί:ΐ'ΐ: αυΐεηΐ ι.•8ΐ Ιυχ, ρΐΐπίβδ, ΪΙΙιΙ1)ΟΓΐ3ΐίΐ38

νίΐα ει νεπιββ, βΐ 3ΐί3 6]ιΐδΐΙειΐ) ςεηει-ίδ. Νεςιιβ εηίιη

άεϋεεβΐ, άίεί Ιαείδιμε ΟΙίοδ βΐ βδδβ 61 νϊιΐβιϊ. Ευοίδ

3ΐιΙοηι, βΐ ρυΐ'ίΐ3ΐίδ, ει ίιηηιοιΐ3ΐίΐ3ΐϊβ ηιι1ΐ3 ηιιιία-

ιίο (ΙίΟεΓεηΐίβνε ίι. εοιίεηι βεηετε ΓερβπεΙϋΓ, βεΛ

υιια •;ΐ"ΐΐί3:ιι οιιιιιίΐιΐΐϊ εΙιιει.Ίιίΐ, ειιυι ίϋϋ Ιικ:ϊδ εΟί'Μί

ίιιΐμεΐηιιιΐ ιιΐ 8θ1, ςυΐ'ΐιιαιίηιοιίυηι νοεε 8υ3 νεπβ-

δίιΐ)3 ΙίοιιιΊιιυδ ίρδε ύεηυη(Ϊ3ΐ " : ειιηιφκ: εχ ιϋνίηα

ρΓΟίιιίδδ'ιοηε ρεί'ΓεεΙί ιπιιιΐ, ί(1εηΐ(]υε δειιΐίειιΐ, ιπΐ3

62(1εηΐ(]υε ίη οηιηΙΙιιΐδ ξΐΛΐϊΛ δίε εΟΊι1§οηΐε, υι ριο-

ΧΙΙΙΙΟ (|11Ϊ81|110 8110 1X1)1)3)11 ίΐΐίμιηΙκΐΙΐΙι . Εχ ([ΙΙιι

γίνεται ή ποια διάθεσις τής καρδίας, καΐ πρδς το έγ-

κείμενον πάθος τδ τοϋ άνθρωπου είδος απεικονίζεται •

οϋτο/μοι δοκεΐ πρδς τδ Οειότερον ύπαλλαγείσης της

φύσεως, είδοποιεϊ-θαι δια τοϋ ήθους ό άνθρωπος, ούκ

άλλο τι ων κα\ άλλο φαινόμενος, άλλ' δπερ έστ\ τοϋτο

κα\ γινωσκόμενος, ώς ό σώφρων, ό δίκαιος, ό πράος,

ό καθαρός, ό άγαπητικδς, ό φιλόθεος, κα\ πάλιν έν

τούτοις, ή ό πάντα έχων τά αγαθά, ή ό έν έν\ μόν^>

κοσμούμενος, ή 6 έν τοις πλείοσιν ευρισκόμενος, ή ό

έν τώδε μέν έλαττού μένος, πλεονεκτών δέ κατά τδ

Ετερον. Έκ τούτων γάρ καΐ των τοιούτων των τε κατά

τδκρεΐττον κα\ των κατά τδ εναντίον έπιθεωρουμένων

ιδιωμάτων, εις διαφόρους ιδίας οί κα,θ' έκαστον άπ'

αλλήλων μερίζονται, έως άν τοϋ έσχατου Έχθροΰ

καταργηθέντος, ώς φησιν ό Απόστολος, κα\ τής κα

κίας καθόλου πάντων τών δντων έξοικισθείσης, Εν τδ

θεοειδες κάλλος έπαστρά-ψη τοις πάσιν, ω κατ' αρχάς

έμορφώθημεν. Τοϋτο δέ έστι φως, κα\ καθαρότης,

κα\ αφθαρσία, κα\ ζωή, και αλήθεια, καΐ τά τοιαύτα.

Ουδέ γάρ άπεικόςέστιν ήμερα; τέκνα κα\ φωτδςεΐναί

τε καΐ φαίνεσθαι ■ φωτδς δέ κα\ καθαρότητος κα\

αφθαρσίας, οϋοεμία παραλλαγή ουδέ διαφορά πρϊ/ς τδ

όμογ;νές εύρεΟήσεται ■ άλλα μία χάρις έπιλάμψει

τοις πασιν, όταν υίο'ι φωτΐ<ς γινόμενοι λάμψωσιν ώς

ό ήλιος, κα*ά τήν άψευδή τοϋ Κυρίου φωνήν ■ άλλα

κα\ τό πάντας έσεσθαι τετελειωμένους ε:ς τδ έν κατά

τήν έπαγγελίαν τοϋ Θεοΰ Λόγου, τής αυτής Εχεται

διανοίας, τδ μίαν κα'ι τήν αυτήν τοις πάσιν έπιφανή-

ΟεΙ, υΐ αϋοΓυηι 3ΐα ρυΐεηηΐυιΐίηειη εοηΐυεηΐεδ, ^ σεσθαι χάριν, ώς τήν αυτήν εύφροσύνην εκαστον τψ

ηιυΐιιίδ ϊηΙβΓ βε ς»ιιι]ϋδ νϊεϊδδϊιη 3(Ιϊ(:ί;ιιιΐιιΐ', ιιιιΐΐα

ιΐ)3ϋ, 3ΐιΐ νίιϋ, 3ΐιΐ ΐιίΓρίΐιηϋηίδ ιηαευΐα (Ιβευδ ϋίικί

ίη (ΙεΓοηιιεηι δρεείεαι εοηιπιυ(3ηιε. Ηχε ιίοΙιΊδ ηιεηδ

ιιοδΐΐ'3 ρΓο άεεεϋειιΐίύυδ εχ Ιιαε νϊΐα, νυεεδ εοι-υιη

ηοΐιίϊ, υΐ Πεί'ϊ ροΐβδί, ίηϋϊε3ΐΐδ, ϋίδδΟΊΐίΐ. ΝοδαυΙειη

ΡαιιΙϊ νεί'ΐιίβ υΐεηΐεβ, εοηδϋίυιη ηοδίπιιη 3(1 εοδ

ςιιί ίη 3(]ΐΐ3ΐθΓ6 Ιιιείιιηιιε νεΓδβηΙυτ ευηείικίειιιιΐδ :

ΛΌ/ο νοί ίι/ιιοι-αη', [>-αίη:, άα ιΙυηιιϊΐΊΐΐίϋιι*, «ίι-οη-

Ιήίίειηίηί, ιϊαιΐ βί αείβτί, ηιιϊ ιροιη ηοη Ιιαϋεηί 18.

δί^ηυ 8Γ80 δίικίίο (Ιίβηυηι <1β ϋ$ φιΐ άοπηίβ-

ηιηΐ, (Ιίϋίείιιιυδ , (Ιι'^Ίΐεΐ'εηι ίδίαηι εβι-νίίοιηηυβ

ηιοεΓΟΓειη αηιρίίυδ ηε δΐΐδεϊρίβιηυδ ; αιιΐ δι 1υ§εη-

(Ιηιη εδί, ];;ιΐιΙ;ιΙ)ίΙ(:ιιι ίΙΙυιη εοηιρ1εε(3ΐιιυΓ Ιυείυπι,'

πέλας άντιχαρίζεσθαι. Δι' ών έκαστος κα\ ευφραίνε

ται τοϋ έτερου τδ κάλλος βλέπων, κα\ άντευφραίνει,

μηδεμιας κακίας μεταμορφούσης τδ είδος ε!ς ειδεχθή

χαρακτήρα. Ταύτα ήμΐν ό νους ό ημέτερος άντ\ τών

κατοιχομένων διείλεκται, τάς φωνάς εκείνων ώς δυ-

νατδν ήμΐν ΰποκρινόμενος. Ημείς δέ τή τοϋ μεγάλου

Παύλου φοινή τήν πρδς τους βαρυπενθοΰντας συμδου-

λήν περιγρά^ωμεν, ότι Ον ΟέΛω υμάς άγ%•οέϊν,

άδεΛφεϊ, περί τών χε>ιοιμημέ>-ων, Ινα μι) Λυχϊ\•

σθε, ώς καΐ οί ΑαχόΙ, οί μΐ\ έχοντες εΛπίδα.

Ε£ οϋν τι μεμαθήκαμεν σπουδής άξιον περ\ τών

κεκοιμημένων, δΓ ών ήμΐν ό λόγος τά περ\ τούτων

έφιλοσόφησ• , μηκέτι τήν δυσγενή ταύτην κα\ άν-

δραποδώδη λύπην παραδεξώμεθα. Άλλ' εί χρή κα\

<}Ηί ευιιι νίΓΐιϋε εοη]ϋΐιεΙιΐ8 εδί. 1]1 εηίιη νοίυρίβδ Ο λυπεΐσθαι, έκείνην έλώμεθα τήν λύπην, τήν έπαινε

β1Ϊ3 ρεευύίΐιιΐδ εοηνι-ηίΐ Γ3ΐίοηίςυε .'κΙνεΓδοΐιιι-, αΐίη

ραΓ3 881, 61 3 ΙΠ3ΐ6Γί86 80Γ(1ίϋΐ18 Γ6Π1013 ; δίε 1(1,

ςυοά νοίυρίβΐί εοηΐΓ3ηυηι 681, ίη νίιίυιη νίηυΐεηι-

ςπε (ΙίνίϋίΙυΓ. Εδί ϊβϊιιιγ Ιιικεηϋί βεηυβ υηυιη, ςυοιΐ

Ιιεβίυιη νοεβΙϋΓ, ει ίη ε.\εο1εη(ΐ3 ρβΓΒηϋβίμιε νϊτ-

ΙυΙε ηοη 3ΐ)]ίεί(ιΐΓ, ςιιοιΐ ςυί(1εηι 31) ίιΐδβιιβ ιδία

8εΓνίΙί(]υεηιοεδΙίΙί3ΐοη86ι1ίνεΓδυιη 681. Ιη 1ΐ3ε εηίιη

ςυίευηςυβ νβΓδβΐυι-, ίη ροδίεΓυη» ροιιιίΐεΐιίΐ, ςυϊρρε

ηιιϊ β εοηδίΒΐιΐί* §Γα(1υ ϋβρυΐδίΐδ 86 3 ρόΠυι-Ιοΐίοηε

δυρεΓ3ΓΪ ρεΓπιίδεπί. ΑΙ όεβίυδ ίΙΙο ΙαεΙυδ ηιίιιίωε

ΓερϋϋίβικΙβιη ραϋεηϋβηινε Ιπδΐίΐίβηι ρΓ»;1)εΐ ϋδ,

<|ΐιί ρεΓ ίΙΙιπιι εχ νίπαίε νίιβηι δυ3πι ίηδίίΐυυιιΐ.

τήν κα\ ένάρετον. Ώς γάρ τής ηδονής τδ μέν έστι

κτηνώδες χα\ άλογον, τδ δέ καθαρόν τε κα\ άϋλον ■

ούτω κα\ τδ άντικείμενον τη ηδονή πρδς κακίαν κα\

άρετήν διαστέλλεται. "Εστίν ουν τι κα'ι πένθους είδος

μακαριζόμενον, κα\ πρδς κτήσιν αρετής ούκ άπόίλη-

τον, δπερ έναντίως έχει πρδς τήν άλογον ταύτην κα\

άνδραποδώδη κατήφειαν. Ό μέν γάρ έν ταύτη γενό

μενος, έαυτοϋ μετά ταϋτα διά μεταμέλειας καθάψε-

ται, ώς έξω τοϋ καθεστώτος παρενεχθε\ς , ότε τοΰ

πάθους ήττων έγένετο. Τδ δέ μακαριζόμενον πένθος,

άμεταμέλητον καΐ άνεπαίσχυντον έχει τήν σκυθρω-

πότητα, τοϊς δι' αύτοϋ τδν ένάρετον κατορθοϋσι βίον.

«• Ι Οογ. χν, 26. " ΜβΙΙΙι. χιιι, «. '8 1 Τΐιεδδ. ιν, 12.
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Πενθεί γάρ ώς αληθώς δ έν συναισθήσει των αγαθών Α ϋοΐβΐ οηίπι βχ απϊπιο, νετβφΐε Ιυ^εΙ ϊδ ςυί ί1ΐ3 Ιοηί

έχείνων γενόμενος, ων άποπέπτωκεν , άντιπαραθε\ς

την έπίκηρον ταύτηνκαΐ ίυπώσαν ζωήν τη άκηράτω

εκείνη μακαριότητι, ής έν εξουσία ην, πρ\ν τή εξου

σία εις κακδν άποχρήσασθαι ■ καΐ δσω πλέον έπ\ τώ

τοιούτω βίω βαρύνει τι) πένθος, τοσούτω μάλλον επι

ταχύνει έαυτώ τήν τών ποθούμενων αγαθών κτήσιν.

Ή γάρ της τοΰ καλού ζημίας συναίσθησις , της περί

τδ ποθούμενον σπουδής ύπέκκαυμα γίνεται. Ούκοΰν

επειδή πέρ έστι καΐ σωτήριον πένθος, καθώς ό λόγος

ύπέδειξεν, ακούσατε οί πρδς τδ τής λύπης πάθος ευ

κόλως χαταφερόμενοι, δτι ού κωλύομεν την λύπην,

άλλ' αντί τής χατεγνωσμένης την άγαθήν συμβου-

λεύομεν. Μή λυπείσθε τοίνυν τήν τοΰ κόσμου λύπην

τήν κατεργαζομένην τδν θάνατον, καθώς φησιν δ

Απόστολος, άλλα τήν κατά θεδν, ής τδ πέρας ή τής

ψυχής έστι σωτηρία. Τδ γάρ εΙκή κα\ μάτην τοις

χεκοιμημένοις έπιχεόμενον δάκρυον, τάχα κα\ κατα-

κρίσεως αίτιον γίνεται τώ κακώς οίκονομοΰντι τδ

χρήσιμον.- Ε! γάρ έπ\ τούτω λυπηράν ταύτην διάθε-

σιν ένετεκτήνατο τή φύσει δ πάντα έν σοφία ποιήσας,

έφ' ω τε καθάρσιον μέν αυτήν είναι προκατασχούσης

χαχίας , έφόδιον δέ τής τών έλπιζομένων αγαθών

μετουσίας • τάχα δ μάτην κα\ άνωφελώς έκχέων τδ

δάκρυον, διαβληθήσεται τώ ίδίω δεσπότη, κατά τδν

εύαγγελιχδν λόγον, ώς κακδς οικονόμος διασπείρων

άχρήστως τδν πιστευθέντα πλοΰτον. Πάν γάρ τδ έπ'

άγαθώ χρησιμεϋον , πλούτος έστι τοις τιμίοις τών

χειμηλίων έναριθμού μένος. Ού θέλω ουν υμάς άγνοεΐν,

εοιίδ'κίεπιΐ, 3 φΐίΐιιΐδ οχεκίίιιιιΐδ, εΐιιιιι ιιιοιίηΐβιιι

ϊδίαιιι 3ε 8θπ1ίι1;ιηι νϊίαιιι εοιιιρηι-.'ΐΐ ευιιι ίΐϊΐιιιοιίβΐι

ϊΙΙη Ι)ε3ΐίΙιιθϋηε, <|ΐι:ι ροΙίε1)3ΐυτ ηιιίεφίηιη ρο(εδΐ3ΐε

3(1 Ιιοιιιιιιι ηΐιπίοι οΙιιγ, φΐηηίοςιιβ ηιβςίδ ίη Ιιαε νίΐα

ο]υ$πιο(1ί Ιιιοΐυιη ϊηίβηάίΐ, Ιηιιΐο εείεπυβ &ά υρία-

Ιαιη ϋοηοπιιιι ροδδβδδίοηεπι αβρΪΓαΐ. Ναηι <}ιπ 1)οηί

ΐηείιιιηηι ηιιϊιηαιίνοι-ΐϊΐ, αιΐ ϋΐιΐιΐ ΓεευρβΓηιηΙυιη 3Γ-

ΐΙοΐΙΙΪΟΙΌ δΐυάίο εοηεϊΙηΙιΐΓ. ΡγοιικΙβ, ειιηι δαΙιιΙηΓθ

1ιι<;εη(1ϊ ςΐΊΐιΐδ, ιι ι ο$(βη(1ίη)υ$, ϊηνειπιιίοι•, ιιππικκΐ-

νβιΐϊΐβ, ςυί 3(1 ιιηιτοιόιιι ε( Ιιιειιιιη βδΐϊδ ρι-ορεη-

δίοΓβδ, ηοδ ιιοιι ϊιιΙοπΓμ.όγ»:, φιο ππηυδ ηιοβΓοαΙίδ

βΐ Ιβει-νπιεΙϊδ, 86<1 νο!»Ϊ8 εοηίυίετε, ιιΐ ργο ηιβίο

ιΐηιηιιηίοφίο ΙυεΙυ Ιιοιιιιιιι 61 ΙηιιιΙηΙΓιΙειιι εοηιρίεείβ-

ηιϊηϊ. Ιΐαφίβ ηοΐίΐε ιιιιιιιιϋ ΙιιεΙιιηι ΙΠδΓιΓιαηΐφΐε

8ΐΐ5θϊρι.τβ, ςιιχ, ιιΐ ίιιιριίι Αροδίοΐιΐδ ", ιιιοιΊίβ εαα-

8»ιη ;ι1ΐϋΐΐ, $εά εαιιι ιαο68ΐίΐϊαπι δΐιηιίΐο, ηυχ 1)εα

ρΙίΚ•(!ΐ, 611,1118 ΓΐΙ1Ϊ8 6δΙ 31111)11 83ΐϋδ. ΕΐβΙΙΙΠΙ ΪΙΙ.ΊΙΗ'5

Ιεηιει-βφΐβ εΟϊΐϊχ ρΓΟ ϋεΓυηείΐβ ΐ3ει•γιη;ε Γοτΐ388β

6111183 (13Ι111Ι31Ϊ01ΙΪ8 β'ΊΙΙΐΙ ίΐΐί, φΐί Γ6 ΙΐΙϋΐΙΊΐΙΙΙ' 1)011:1.

Ναιη 81 Ιπδίεηι Ιοηε ηη'ιιιιί ηΟΌεΐίοιιειη ίϋεΪΓεο

ιιι.1)Ί8 ΙιικιΊνίι ΐ8 (|ΐιϊ ΐΊΐιιιΊη 83ρίεηΙεΓ Γ§ίΙ, II Ι 3

ηιαίο, ιμιοιΐ 1108 ίηναδίΐ, εχρίβΓβΙ, εΐ 3(1 63 Ιιοιιη,

ςυ»ί 8ρΐΊ•:ιιπιΐ8, ίϊυεηείβ ρβΓάυεει-εΙ : ίοπβ ςυί Γγιι-

8ΐΓ3 3ΐφΐβ ίιιηιιίΐετ 1ίΐεΐ')Ί)ΐ38 ίιπιιΙιιιΐΙ, νοεηΙιιιιιΙιΐΓ

111 εΠΙΙΗΊΙ ηρΐΙΐΙ ιΙοΐΙΐίΐΙΙΙΙΙΙ 81111111, III Ι1Ι;ιΙΐΙ8 ίΙΙβ νίΐΐϊ-

ειΐδ, ςιιϊ, υΐ ϊη Ενβηςεΐϊο 1ε§ΐι»ιΐδ ", άίνϊΐίββ δίΐιϊ

(•Γ('(1Ίΐ.ΐ8 ίιιιιιίΐίΐεΐ' (ΙίκβϊρηνεΓαΐ. Ουχειιηηυε ειιίιιι

3(1 ίίΟΙΙΟδ 118118 ΓβίβΓΓΪ ρ0881ΙΠΐ, (1ίγίΐΪ8β 8111)1 ΪΠ Ιΐΐ6-

άδελφο\, περ>. τών κεκοιμημένων, ταΰταα μεμαθήκα- ρ ββιιπβ εεείεδίϊΐιυδ ειιιιηιβΓαίχ. Νοίο ϊ^ίΙυΓ ί"ΐιοΐ'3ΐ'β

μεν, κα\ εΓ τι άλλο πρδς τούτοις παρά τοΰ Πνεύματος

τοΰ ά^ίου τοις τελειοτίροις αποκαλύπτεται μάθημα,

ίνα μή λυπήσθε, ώς κα\ οί λοιπο'ι οί μή έχοντες ελ

πίδα. Μόνων γάρ έστι τών άπιστων τδ τώ παρόντι

βίψ τάς τοΰ ζην ΙΧπίοας περιορίζειν, κα\ διά τούτο

συμφοράς άξιον ποιούνται τδν θάνατον, ότι αύτοϊς τδ

πιστευόμενον παρ' ημών ούκ ελπίζεται. Ημείς 3έ

τψ μεγάλω εγγυητή τής έκ νεκρών αναστάσεως πε-

πιστευκότες, αύτώ τώ Δεσπότη πάσης τής κτίσεως,

δς διά τούτο και απέθανε καΐ ανέστη, ίνα τώ έργφτδν

περί τής αναστάσεως λόγον πιστώσηται, αναμφιβό

λως ϊχωμεν τών αγαθών τήν ελπίδα, ής παρούσης ή

επί τοίς κατοιχομένοις λύπη χώραν οΰχ £ξει. Ό δέ

θεδς ημών κα\ Κύριος Ίησοΰς Χριστδς, ό παρακα

νοδ, Γι-3ΐΓ6δ, ιριιι• (Ιε ίϊδ ςιιί ιίοπιιίεπιηΐ, ιΐκΐίι ίιιιιΐδ,

61 δι φΓιϋ ρΐ'.ιΊει 63 δρΐΓΪιυδ 83ηεΐιΐ8 ρει ίεείίοιίυυδ

ρ3ΐεί36ΐΐ, ιΐ6 Ιιίδΐίιία πιοβΓΟΓεφίβ ηΠΚίαιιιίιιί, πι

εχιεΓί ΐ|ΐιϊ ϊροιη ιιοιι Ιιβίιβιιΐ. δοΐί ΐΊΐίιιι, (|ΐιί 3 Γιιΐε

ηΐ'βηϊ βιιηΐ, ρΐ'3?.δεηΐί3 ν'ιΐυε Πηίουβ νίνεικίϊ δρβιη

ΙιΜΊΐιίιιίΐιιΙ 61 είιτιιιιΐδ(Ί•ί1ιιιιιΙ, ίι1εο(]ΐιε ηιοΓίοιιι ϋε-

ρ1οι•;ιικΙ:ιιιι ρπ1;ιιιΙ, φίοιΐ ε:ι, (|υχ 1108 εΐ'ειίιιιιιΐδ,

ιιοιι 8ρεΓ3ΐιΙ. Νθ8 ιπιίειιι, (ριί ηΐ3§ιιο Ιοευρίεΐίφΐε

Γ68Ι1ΓΓ66ΐΪ0ΐΓΐ3 3 ΙΙΙΟΓίΐΐίδ δρΟΠδΟΓΙ Υ3(1ΐφ16 6Γ6ΐ1ϊ-

1ΙΙΙΙ8, ϊρδί Γ6ΙΊΙΙΙ1 υιιιιιίιΐΓ.ι ρι ιιεΐ'6:ιΙηιιιιιι ϋοηιίιιο,

(|ΐιί οί) ί(1 ηιοΠυαδ 6δ( εΐ ι-εΛίιιτεχ'ιΐ, ιιΐ ιε Ϊρ83

Γε8υΓΓεεΙίοιιϊ8Γ3ΐίοηβηι εοηΓιηπατείεΙ εοιιιρπιΐΐίΐπ:!,

εεΠηιη ηΐφΐε εχρίοιηίαηι ΙιοηοΓυιιι βρειιι 1ι;ιυε;ιιιιιΐ5,

(]113 ρΐ'£68(Ί110 Ιΐΐεΐΐΐδ III 601Ί1ΙΙΙ οΐιίΐιΐ, (]Γ.ί 6Χ 1)36

λών τους ταπεινούς, παρακάλεση υμών τάς καρδίας, ρ "νϊΐα (Ιεεεϋυηΐ, ηυΐΐυηι Ιιαόεόίΐ Ιοευηι. Οευβ βιιίεηι

χαΧ στήριξη είς τήν έαυτοϋ άγάπην διά τών οίκτιρ- ηοδίοΓ, 1)υιιΓιηιΐ8 ^8δυ8 01ιΠ8ΐϋ8, ςυΐ βΠΙΙοΐοδ βίςαε

μών αύτοϋ,δτι αύτώ ή δόξα είς τους αιώνας τών Ιιιιππίεδ εοιιβοίηΐιιι•, εοηβοΙβΙϋΓ ηιιίιιιοβ νεβίιοδ, 61

«Ιώνων. Αμήν. ΐϊιϊδεπεοπίϊβ ΙιεηίβηίΙαΙβςυβ 8υβ νοδ η<1 δβ (ϋϋ^βικίπηι

ίιιΙΙ, ιηιηιεί ηΐφίο εοΓΓοΙιοΓεΙ, ιριοιιϊηιιι ϊρδί ε;1 (;1θΓΐ3

ίη 8<εευΐ3 δκιυΙοΓυηι. Απιεη.

" II Οογ. νιι, 10. " Ι,υε. χνι, 1, βςς.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

Ε,ϊυδϋΕΜ δ. ακΕοοκιι

ΑϋΗΟΙΙΤΑΤΙΟ Αΰ Ρ(ΕΝΙΤΕΝΤΙΑΜ.

Ι'.αΐ ΛίΙοήί Αηιπ$αιιί, φιβιη ν'ιάε Ιοιιι. XI•, οοΐ. 351.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

Ε^ίΟδϋΕΜ

1Ν ΡΚΙΝΟΙΡΙϋΜ ΙΕΙϋΝΙΟΚϋΜ.

Είϊαιη αά Αίΐεήιιιη ρεπϊηίί. Υϊάε ίϋίιΐ., οο). 570.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΠΡΩΤΑΠΟΣΤΟΑΟΥΣ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΥΑΟΝ-

'Ε^δΟΕΜ

ΙΝ ΡΚΙΜΟδ ΑΡΟδΤΟΙΟδ ΡΕΤΚϋΜ ΕΤ ΡΑΠΛΙΜ.

ίΐαηο αιηιιηηιΊΐι ίκί» ηοηιϊηε Οτεβοτϋ Νι/αιηϊ ιάϊϋΐ ΟτοΙκηα ϊη^οίιίαά», 1620, «»ι-8 (0/)«γί οηιπιβ, λ!> .

350) ; κά αϊ Μαχχηύ ΡΙακηάα'. €(. 1•'αύηηιηιι ϊηϊΐϊο ιονιί 1 Ιιιψια βάϊιίοηίι.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΚΑΤΑ ΜΑΝΙΧΑΙΩΝ ΑΟΓΟΣ

Δώδεκα σνΛΛογκτμώτ, δτι τό χαχύτ, φθαρτον χαϊ γεντητόν χαΐ άιτύπαρχζοτ, χαΐ 6 τούτου δέ .τητηρ

διάθοΛος ούχ άγέτνητος.

ΕΙϋδϋΕΜ

ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ ΟΚΑΤΙΟ

Όίαηι εοη$Ιαη$ ίηΙΙο<β!ΐηιΐ$, ηηα ρτοοαίητ, ΜαΙαηι οοηυρίίοϊΐβ β$$β βί οτεαίατη βί ηοη ιιιοεΐίΐβη», φα^ιιε

ραΐη•ιιι ιϊιιώοίηηι ϊηα\•αΐιυη ηοη ε$$β (\).

ΕΓ τι δν κακδν , χολαστέον • ουδέν δέ κολαζόμενον Α

δφθαρτον. Ουδέν 4ρα κακδν δφθαρτον.

Ουδέν φθαρτδν άγέννητον • Ιιιτι δέ το κακόν φθαρ

τον. Το άρα κακόν ούκ άγέννητον.

Ουδέν κατ1 ούσίαν κακόν ■ τώ το κακδν ποιδν είναι.

Ουδέν δέ ποιδν ουσία. Τδ δρα κακδν ούκ ουσία.

Πάντα τά εναντία αλλήλων φθαρτά ■ τά δέ άγέννητα

δντα οίι φθαρτά. Τά άρα εναντία ούκ άφθαρτα.

Ουδέν άγέννητον τρεπτόν τρέπεται δέ τδ άγαθδν

χρατηθέν ύπδ τοΰ κακού. Τδ άρα άγαθδν ούκ άγέν

νητον.

Τδ άγέννητον ούκ ϊστιν δρεκτικδν φθοράς τίνος,

ουδέ γε φθαρτικόν • τδ δέ γε κακδν όρεκτικδν φθοράς, β

Τδ άρα κακδν ούκ άγέννητον.

Αϊ θεΓαι Γραφα\ ταΐς κολάσεσι παραδίδοσθαι ου

τους άλλους μόνους κακοΰς , άλλα κα\ αύτδν τδν

διάβολον λέγουσι ■ πάν δέ τδ κολάσει παραδιδόμενον

τρεπτόν ουδέν δέ τρεπτδν άγέννητον. Ουδέν άρα των

κακών άγέννητον.

Των δι' δλου ενάντιου μένων , ουδέν κοινόν. "Ωστε

πάσα ανάγκη τδ [άγαθδν] υπάρχει, μή δν άρα τδ

κακόν.

Πάς δ ευλόγως όρεγόμενός τίνος έπιτετευγμένην

Ιχει την δρεξιν , § ευλόγως ορέγεται • των φθαρτών

δρα εστίν ή κακία • των φθαρτών ούσα άφανισθήσε-

ται. Άφανιζομένη δέ, ουκ Ιστιν άγέννητος.

0

Άγέννητον τδ κακδν , κατά φύσιν αύτώ υπάρχει

τδ κακδν είναι. Ούδε'ις δέ κατά φύσιν ενεργών άμαρ-

τάνει • τδ άρα άγέννητον ούχ άμαρτάνει. Τδ μΐ]

άμαρτάνον ούχ ύπαίτιον υπαίτιος δέ ό Σατανάς. Ουκ

άρα άγέννητον.

(1) Ρι-3£ΐηεηΐ3 Ιι.τε 8. ΟΓββΟηο Νγδ8. :ι1>.ίιιιΙίο3ΐιι1;ι

νίιΙβηΙαΓ, φίβηιΐοφίίιίεηι ίιιΙο^Μ ηεε ιιΙΙο νοίκι

ηιυΐαίο ίη Ιϊοιό Οϊιΐνιιιί ΛΙεχ. ϋοηΐτα Μαηίώκο»

8ΐ (|ΐιί<1 δϊΐ πΐίΐΐιιηι, ριιηϊεηάιιηι 681 : ιιΊΙιΊΙ ηπΐυιη

ςπυιΐ ρυηίΙιΐΓ ίηεοΓπιρΙίϋϋβ 681. Ν'ιΙΓιΙ ί^Ηιιΐ' ηιαίιιηι

681 Η100ΡΠφΙΪ1)ί1β.

ΝϊηϊΙ εοιτυρίίϋίΐβ 0.81 ιηεί'ο.ιίπιιι : ιιι;ι!ιπη ηιιίοιιι

681 εοίΓυρΙίΙιίΙε. Ει•£θ ιηαίιιηι ηοη 681 ίικτπιΐιιιιι.

ΝίΙιΊΙ δεευηόΊιιη δΐΐϋδίηηΐίαπι ιηπίιιιη 6δΙ : φίοιΐ

ιιιαίϊΐϊα δίΐ φκιϋΐαδ. ΝιιΙΙα ροΓΓΟ φΐ3ϋΐ33 68ί μιΙι-

δίαηΐϊβ, ιιι.ιΐιιηι ϊμίΐιΐΓ ηοη 081 8υΙ)8ΐ»ηΙί:ι.

Οιηηϊα οι>ιιΙΐ';ΐι•ί;ι α 86 ϊιιν'ιεεπι *•οι-ι-ιι ιιι ριιιι) ιι γ :

φΐ;κ .ήιΙοιιι ίη<Χ6313 βυηΐ, ηοη 8υηΙ εοπΊΐρΐίΙ))ΙΪ3.

Ει-μ'Ί οοη(Γ3ΓΪ» ηοη βιιηΐ 'ιικΌΐ'πιρίΠιϋίη.

ΝίΙιϊΙ ϊηεΓεαίυιη ίηιηιυίαυίΐβ 681 : Ιιοπιιπι βιιίειιι

α ιη.ιΐο 8ΐιρεΓαΐυηι ιηυΐαΐυτ. Βοηιιιη ϊςΐΐνΐΓ ηοη οβί

ϊηοΓοαΙυιη.

Ουοιΐ ίηοΓβαΙυηι βδΐ, ηοη βδΐ βμίδηιοιίί, υΐ ίηΙβΓ-

ϊίικη ίφριΊ;\1, :ηιΓ ίηίοπίυηι ηΓΓβιτι; ρο88!ΐ : βίαυί

πιαίυηι ίηΐβπΐυπι ηρροιίΐ. Μαίιιηι 6Γ£0 ηοη εδί ίη-

ογοοΠμιι.

διιρρΠοϋδ ρ!θΓ.ιΊ ηοη αΐίοβ Ι.ιηΐ ιιΐιΐ ηιαίο», δβ^

ιρδίιιη (Ιϊαυοίιπη δεπρΙιίΓδβ 836Γ3Β Ι68ΐ3η1υτ ; φΐΐά-

€ΐιιΐ(1 ηιιΐβιη βυρρίϊοϊο ρΐεοΐϊΐιπ• εδί ηηιΙαΙ)ίΙβ;ιιΊΙπΙ

ροΓΓΟ ηιυΐαΜΙο ϊηϋΓβαΙιιιη 681. Νϊηΐΐ ϊ^ΊΙιιγ οχ ιιιαίίς

ϊ 1 1 Γ• ! ' ι * : ι Γ ι ! 1 1 1 681.

ΝίΙιϊΙ οοηιηιιιηο 6δΙ ϋ», ο,ιΐίΕ ρβηίΐυδ βιιηΐ οοη-

ΙΓ8ΓΪ3. ΙΙΠ(](1β 11606853 ΓΙ υ 111 0Ι11ΠΪΙ10 ΰ8( , 11 1 (ΊΜΙΙ

1)οιπιιΐ) 6Χ8Ϊ8ΐ3ΐ, ίιΙ ι { ιι ο 1 1 ιηαίιιηι 681 ηοιι 6Χ£Ϊ8ΐ&(.

0ΐ1Ϊ6ΙΙΙ)ι]ΙΙ0 (11111 ΓΛίίοΐΚ! ,'ίρρ.'ΙίΙ αρρεΙίΐΙΙΙΙΙ 81111111

εχρΙεί'Ί »ο ρεΓΩοί νΐιίεΐ, φΐ»1βηυ5 οαιη Γ3ΐϊοηει 3ρ-

ρείίΐ : 6ΙΠ11 ηιιίειη 60ΓπιρΙϋ)Ί1ίιιιη κρρείίΐυ ΙοιιοαΙιιτ

πιηΐίΐια, ύεΙεϋίΐιΐΓ. 8ί ηιιίοιιι ιΙεΙεηΐυΓ, ηυη 651 ίη-

εΐ'εηΐη.

ΪηεΓεαίυιη 8Ϊ 8ΪΙ 1113Ι11111 δοοιιικίιιιιι ικιΐιιηιιιι, εο

ίρδο εχ5ί8ΐί( (]ΐιοϋ ηιαίιιηι ε$1. Αίφιί ηοιιιο δεευη-

ύυπι ηιιΐιιΐ'ηηι 38εηδ ρεοεβΐ : ηυοά εΐ'^ο ίιιείΌΒΐιιιη

081, ηοη ροοεΗΐ : φίοιΐ ηοη ρεεεαΐ, ηοιι ε«1 οΐιηο-

χίιιιιι 8υρρ1ϊοίο. 8αΐ3η38 .ιιιίεηι οβί βυρρίίείο ουηο-

χΐιΐδ. Νοι» εΐ'£0 Γεδ εδ( ίιιυτεαίη.

εοηΙϊηοΓί ιΐείεχί. Ρκ.δδΐ-Γ.π ΙηιΙϊΐ. Ραίτ. Ι, 5!)5,

ηοΐ. — ΎίιΙο ΡαΙτυΙοφω ηυ]υ3ΐε Ιοιη. XXXIX,

ευΐ. 1087 0.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ.

Ε,ΠΙδϋΕΜ δ. αΚΕβΟΒΙΙ

ΕΡΙδϋΟΡΙ ΝΥδδΕΝΙ

ΙΝ δϋΑΜ ΟΒϋΙΝΑΤΙΟΝΕΜ.

ϊΊ\ Ζ) ««ιό ϊη&τρτείΐ.

Α Λ ηο$ εΐϊαηι δρίηΐυαίϊδ ίι>8ΐηιεη<Γι εοηνϊνϋ δοΐ'δ Α

61 οίΐίιίιιιιι (Ιβνοΐυΐυηι εβί, ΟηιεΙδί ϊιΐοηβϊ ροιίυδ

βίιτιιΐϊί, ιιΐ αΐίοηοπιηι ραΓίίοίρβδ Γιηηιυ» Ιιοηοηιιη,

•111.1111 ιιΐ ίρβί ηοϊΐι•» ΙαΓ^ϊηιιιιιΐ'. Εφι'κίειιι οηιηϊ ορβ

οοηαΐυφίβ ϋοηΙεηιΠ, ια αϊ) ε]υδπΐ0(1ϊ ρεηιΙεηιΠδ Ιπ-

1>υΙΪ9 ρΐΌρΙβΓ ηιείΐιη ϊη ϋϊεεικίο ρεηιιπαηι ίιιιιηιιιιίδ

εδδει», ρι-οιιί οΐί:ιιιι ΓβΓΐ Ιβχ φΐ;ι:ρίαιιι αιιινίνίππιιιι.

δίΰ ιπιϊιη 3εεερί ηοηιίηεδ, ψιί Ιηιιία 61 ηΐ3£ηίΩε3

νϊεΐιΐδ Γβΐ'ιοηβ ηΐυηΐιιι-, <:ιιηι εοιιιιιιιιιιίΐιιι* ι•οηιρι ηιι-

δοπίΐϋδ οηΐιιϊΐιιΐδ ϊη ογΙκίιι εοηνϊνίβ ίηίίΓυχβπιιιΙ,

81 Ι] 11 ί 8 61 ΙΙΙΙΙίΙΙ'1'0 εΟΙΙΥΪ ΥΙΙΙΊΙΙΙΙ 8Ϊ( ΒΠβΙΙδΙ ΪΟΤΪ8 ΓΟΓ-

Ιυηχ, δοΐίΙΟδ ι,ίιιιι α εοιηηιιιηί βνιιιΐιοί» εοιιΓοΓεηιΙα

ϊιιιηιυηοηι ηιεηδχ δοείαιη ιιοη ΓβρυιϋαΓβ. Ιΐ;> ςιιο-

(|ΐΐΐ! ορίίΐΐιηηι ϊ|)8β ιΐίιίοιιιιιι ερυϋδ Ι.ιηΐ|ΐιαηι ιηειΐ83-

τυηι 388001α αιΙΙι'ιΙιεπ. Ο,υηικίο ηιιΐυηι οχϊιιιίπχ εΐ

οριιίεηΐιΐδ Ιιίο εοηνίνϋ άοηιΊηυβ ηβ ηο1)Ϊ8 φπιΐϋΐιι Β

νυΐΐ ραΓεβΓε, δεό" εΐ ηιίηίδίΓαι-ε ηοβ ]ιι!)6ΐ : δϊο 3ε;αηι

ειιιη ίΙΙο, Λ,ιΓίίΰ, ΰοιηιηοάα τηϊΐη αϋφιοί οχ γαηϊύιι»

ίιιίί '°, ρβηεδ 3αΙειη πρροΐΐο, φΐυύ ρι-εεί1)ΐΐ8 ΓεΠϋΓ

ηιιχίΓιπηι. Ο,ιιϊιΐ εηίιιι αΐΐίηεΐ βυτεδ νβδίι-αδ, ηιιχ

ϊρίΓΐΙιΐίΐΙίΙιυχ ίδΐίδ Γανικ 8686 οϋΐεείαπιηΐ, )ι•]ιιιιη

εςεηαςυβ εχοίρεΓβθΓ3ΐίοηε? Αο Γοτΐ3δδ6 ιηεϋιιβ βε

Ιΐ30ε3ΐ, 8Ϊ ([ΐιΐΜΐι:κ]ιιιθ(1ιιιιι ίη βνηιηϊείδ εειΊ3ΐιιίηϊ1)υβ

ϋίοπιηι εδί 8ΐ»ιΙίιιπι, <(ΐιί νΪΓίΙιυδ οοτροπδ ίη ϊΙΙίδ

νιιίοιιΐ, οχίεη νβΓΟ άοεεηβηΐϊϋηι ΠυηΙ δρεεΙαΙΟΓβδ:

ίΐ.ι ίη Ιιοε δρίιϊΐιιαίο δΐ3(Πιιιιι ίΐΐί 8θΠ, ςυί νϊτΐιιΐο

δβηοίοτιιπι 30 ιόΙιοι'ιϊ ροΐΐεηΐ, »ϋνεΓ8υ8 3ΐη1β1.ΐ8

ρπχίεαιιΐ : $ϊ (]ΐιΪ8 αιιΐβιιι δίΐ εχ ϋβ, φίοτιιηι υηιιβ

εςο 8ΙΚ11, ευϊ εβπί 8Ϊη( επιιεδ, ίι•;ιι•ΐ;ο αυΐεηι οΐ)

ίεΐαίειη νίΓβδ, ΐΓοιιιυΙη εΙΪ3ΐη βΐ ηοηηϊΐιϋ εΙ:ιικ1ϊε3ΐΐ8

οΐ'.ιΐίο, ΙιυίερεΓηιίιΙαίυΓ, α(80 3ΐ1ι1εΐ3Γυηι εοηΐεηΐίο- β

ιΓιυιΐδ 8ρεεΐ3ΐΐ(1Ϊ8 οΐιΐοείεΐ. Νε ϊ^ίΐυΓ Ιοηςίυδ νοί)ί$,

Γγ»ΙΓ68, δβπιιοηίδ βίοι (Ιηπιι ρΐΌΐΓα1ΐ3ΐηιΐδ , ιιπιι

ηιίπΠο'ΐδ εοτυιη ςυϊ 3ηΐβ ιιοβ ιΓιχεηιιιΐ υηιΐίοηϋιιικ

ιιρ(τ:ιΐιι ιΜεπίίδ., .1 ; 1 1 1 1 83ΐυΓ3ΐί ε8(Ϊ8 , ρηι (Γινίΐοδ

ί.'ΐιΊί 681Ϊ8; 3 ιυυιΐδ ηιιίρρε άυΐείΐιαδ δαίίοΐαδ 8'οηί-

Ήλθβ και έφ' ημάς ή της πνευματικής εστιάσεως

λειτουργία, μετέχειν μάλλον έτερων, τ) έαυτοΰς παρ-

έχειν άλλοις, δντας επιτηδείους. Καίτοι γε Ιγωγε

χα\ παντελώς ήξίουν ατελής ε!ναι των τοιούτων φά

ρων, διά την τοϋ λέγειν πενίαν, κατά τίνα νόμον συμ-

ποτικόν. Ακούω γαρ τους ακρότερους τήν δϊαιταν,

δταν έκ περιόδου τω χοινώ συσσιτίω τάς ευωχίας

παρασκευάσωσιν, εΓ τις έκ τοΰ καταλόγου των δαιτυ-

μόνων πενέστερος εΓη, τούτον κοινής συνθήκης ατελή

σύνδειπνον έχειν. Ούτω κα\ αύτδς έδουλόμην έπι-

σίτιος είναι της των πλουσίων τροψήζ • άλλ' επειδή δ

καλός τε χα\ πλούσιος έστιάτωρ ούτος ουδέ ημών

φείδεται, διαχονεϊν δέ προιτίττει , έρώ πρ6ς αϋτδν,

ΦΙΛε, χρήσότ μοι τών σών άρτων • άρτους δέ λέγω

τήν δια τών ευχών συμμαχίαν. Πώς γαρ Ιστι τοις

πνευματικοΐς τούτοις κηρίοις τήν άκοήν υμών έντρυ-

φήσασαν, πενιχρώ κα\ πτωχεύοντι δεξιώσασΟαι λόγφ ;

Κα\ τάχα καλώς εΤχεν, Γν' ώσπερ επί τών γυμνικών

αγώνων μόνων γάρ τών Ισχυόντων έν έκείνοις εστί

τδ στάδιον, οί δέ λοιποί θεαταΐ γίνονται τών αγωνι

ζομένων • ίϋτω κα\ εις τδ π<^ευματικδν τούτο στάδιον

μόνους τους σφριγώντας έντη δυνάμει τών αγίων προς

τους άγωνιστάς άποδύεσθαι ■ ε! δέ τις είη τών οίος

έγώ,ζ) πολιά μέν ή Ορ\ξ, νωθρά δέ ύπδ τοΰ χρόνου ή

δύναμις , ύπότρομος δέ καΐ ύποσκάζων ό λόγος, τού

τον έαν τοϊς ίδρώσι τών αγωνιστών έπευφραίνεσθαι.

Οϋκ ουν μηκύνωμεν ΰμϊν, άδελφο'ι, τδ προοίμιον, εν

ασχολούμενοι τώ Οαύματι τών προλαβόντων. "Ηδη

κεκορεσμένοι έστέ, ήδη έπλουτήσατε • δ δέ κόρος άπδ

γλυκασμάτων εστίν ■ τούτοις γάρ ύμας ό προλαδών

λόγος έτιθήνατο. Τάχα ουν δχρηστον κόρον επέβαλλε

κόρω επάνω τών χρυσών λόγων, οΐόν τισι μολυβδίνοις

νομίσμασι τήν μνήμην έπιφορτίζοντα • πλην δτι συν

τελεί πολλάκις εις συνέργειαν κάλλους κα\ ή χείρων

ύλη καταμιχθεϊσα τή κρείττονι , έγγϋς ή άπόδειξις.

Όρας τδν υπέρ κεφαλής τούτον δροφον , ώς καλδς

»° Ι,υο. χι, 5.
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ίδεϊν, ώς γλαφυρδς ταίς γλυφαίς έπανθεϊ τδ χρυσίον ; Α Ιιιγ: φήϋαδ ιιϊηυπιηι νοβ βΐυηάε ρΓ&οεα'εηδ ΐΓβεΐα-

Ιιΐδ εηιιίπνϊΐ. Ιΐβςυβ ]3ηι ηΐΐιϋ αΐΐαά ίοηαβββ ββεΐυι-,θδτος χρύσεος ών όλος τήν έπιφάνειαν, κύκλοις τισ\

'πολυγωνίοις χυανφ διακεχρισμένος ύποκεχάρακται.

Τ£ ουν βούλεται τώ τεχνίτη ή κυανός ; Ής αν, οΤμαι ,

τώ έναλλάσσοντι τάς χρόας άντιπαραθεωρού μένος 6

χρυσδς πλέον έκλάμποι. £ί ουν ή κυανός έμμιχθείσα

τώ χρυσώ περικαλλεστέραν τήν αύγήν άποδείκνυσιν,

ούκ άκαιρον ίσως τη λαμπηδόνι τών προηγηθέντων

λόγων καΐ τήν ήμετέραν παραγραφήναι μελάνην.

Έτι ύμϊν έν προοιμίοις άδολεσχούμεν, άλλ' ακού

σατε.

ςιιβπι ιιΐ 8α1ίεΐ3δ 83ΐίβΐ3ΐϊ 3ϋ]ϊοΐαΐυΓ, 30 νβΐυΐί ροδί

ηιΐΓ605 βεπηοηεδ ηιεηιοπβηι νεδίι-βηι ρ1ιιη>1)εΐδ ηυ-

τηίδπιηΐϊΐιαβ οηβΓβηηιβ ; ηϊδϊ ΓοιΊε, πιιοηϊαηι δίβρε

ηοηηΊΙιίΙ βϋ εοηεϊΙίαηάΊιιη ρυΐεΐιπίιιαίηειη εοηΓειΊ

εΐίαηι ιηβίβπβ «ΙβιβΓϊοΓ 3ιΙπιΪ8ΐα ιηβΙΊοιί , οο]υ8 Γβί

<Ιεηιοηδΐι•3ΐϊο ηοη Ιοη§β ρβΐϊ ροΐβδί. Υίιίεδ Ιιβηο

εοηο3ηιοΓ3ΐΐοιιβιη, φι*• εηρίιΐουδ ηοδίπ'δ ϊηιηιϊηείΤ

φΐ3ΐη ρυΐεΐιη βϊΐ αϋδρεείυ, ςιΐ3ηι 3θ3ΐ)Γβ Γ»εΙΪ8

δοαΙρίιΐΓϊδ βυπιπι ίηΐει•δρ1εηι1ε3ΐ? Η»;ε ειιηι Ιοιβ νί-

(ΙοιΗιιγ 3ΐΐΓβ3, ε'ίΓευϋδ φΐί1πΐδ(Ι»ιη ηιιιΐίοπιηι ηηβΐιίοππη εχι-αΐεϊβ ρϊοΐα (ϋδΐϊη^υϊΙυΓ. ΟικκΙικιιιι ϊβϊΐιΐΓ

Γιιΐι εοηδίΐίυπι βΓΐίΟείβ, οΊιηι εββπιίευηι εοΙΟΓβηι 3ά]εείΐ? υΐεΓΠεβΓΟΙ, ορϊηοΓ, άυηι οοΙοΓβδ Υ3Π3ηΐιιι•,

υΐ βιιπιηι «Ιιβιϊ οοΐΐαίιιπι ίΐΐιΐδίπιΐδ εΠοΙ^ει-εΙ. δϊ ει•{;ο οοΙογ εχπιΐβαδ ϊιηιιιϊβΐιιβ λιμό βΓΟείΙ ιι( ιιιιιΐΐο

ριιΙοΙιι'ιοΓ β]ιΐί ΒρΙεηιΙοΓ οηιΊεοί , ηοη ίηεοπιπιοάΊιπι, ορϊηοι-, Γυβι-ίΙ,δϊ ]αιη ρΓΟηιιηΓιαΙοπιπι δΟΓπιοηυηι

Γιιΐβοπ ηοδίΓΟΓαιη εοΙοΓ Ιιϊο ιιϊββΓ ηρρϊηβπΐυΓ. ΑάΊιυε ρΓ0<£ηιϋδ {ρπ-υΐϊ νοδ ' άβΐίηβηιυδ , δεϋ »α-

•Πΐι'.

Ακούω Μωϋσέα τον μέγαν , 2τε τήν σκηνήν τοις Β Μϋ^ηιιιτι ϋΐυιη Μογβθηι βυόΊο, φΐο ΙβπιροΓβ 13-

Ισραηλίταις έπήγνυτο, κα\ τον Βεζελεήλ εκείνον, δς &ει•ηαειιΙυη) ΙδΓβρΙίΐϊδ επ^εΐΜΐ, βο Ββζβίβείειη ίΐΐιιηι,

Πνεύματι Οείιυ τήν σοφίαν Εσχεν τής αρχιτεκτονικής

αύτοδίδακτον, κοινή" προθείναι τήν φιλοτιμίαν πλου-

σίοις κα\ πένησι, τών μεν πλουσίων χρυσδν, κα\ πορ-

φύραν και τους τίμιους τών λίθων εκλέγοντας, τών

δέ πενήτων ξύλα κα\ δέρματα κα\ τάς τών αίγών

τρίχας ούκ αποβάλλοντας. Άλλ* ούκ άκαιρος της

Ιστορίας ίσως ή μνήμη ■ δ γάρ μου τήν καρδίαν έπ-

έδραμε νόημα, βούλομαι χ&\ τώ κοινώ παραθέσθαι.

Πνεύματι θείω δ Βεζελεήλ σοφδς έξ ίδιώτου έγένετο•

οΰτω γαρ ή Ιστορία φησίν. Άκουέτω τοίνυν δ πνευ- ,

ματομάχος- δ θείον ειπών τδ Πνεύμα τδ ίίγιον, ο\> ή

έπίβασις οΤδν τι ίχνος τήν της σοφίας χάριν τ$ ψυχή

ένσημαίνεται , άρα καθυβρίζει τη τοΰ θείου προσ-

ηγορία τήν άξίαν τοϋ Πνεύματος ; ΤΑρα μικρόν τι

χα\ ταπεινδν περί αύτοϋ νοεϊν υποτίθεται ; Τί τών έν

τη κτίσει τώ ονόματι τούτω σημαίνεται; Μή έπί-

χτητον οίεται τώ Πνεύματι τήν θεότητα ; Μή δ•.-

πλόην τινά κα'ι σύνθεσιν περί τδ απλούν καΐ άσύνθετον

εννοεί; τάχα ούκ ϊστι ταίς τοιαύταις ύπονοίαις συν-

ενεχθήναι. Άλλ' ομολογεί πάντως θείον δν τδ Πνεύ

μα τή φύσει τοιούτον τε είναι κα\ λέγεσθαι. Όοας

ώς αυτομάτως έκκαλύπτεταί σοι ή αλήθεια ; πολλάς

γάρ θείας φύσεις τδ τών Χριστιανών ούκ έπίσταται

κήρυγμα • έπε\ ανάγκη πάσα κα'ι πολλούς θεούς

άναπλάττεσθαι. Ού γάρ έστι δυνατδν πολλούς νοηθή-

να•. θεούς, μή της κατά φύσιν έτερότητος τδ τών θεών

πλήθος διαγγελλούσης. Εί ουν μία παρά πάντων θεία

ςιιϊ (Ιίνϊηο δρϊπΐυ ρ3Π3πι δβρίβηϋβηι 3ΓθΙιϊΐοεΐοηίείΕ

ηοη 31) αΐϊο βαΌεΙιΐδ βεα" 3 8β 1ι;ι1)ι:1ι;ιΐ, εοηιηιυηΐ

ςιηιΐβιη χηιυίαιίοηε άίνϊΐεδ δίιηυΐ ;κ'• ρβιιρεΓεδ ριο-

νοεβπ νοίιιίδδβ, άυηι (Ιίνίΐιηιι ηιΓκΙεηι ηιιπιιη εί

ριιι-ρπηπίΊ, 1ηρϊ(1(•Μ|ΐκι ρΓεΙϊοδΟδ βεΙί^βΓεηΐ, εβεηο-

Γυπι νβΓΟ Ιί^ιιβ ρείΐβδηιιε 30 ρίΐοβ ι•;»ρι ιιπιιιι ηοη

Γε]ϊεεΓεηΙ. ΕηίηινεΓο Ιιαυϋ ίηιροιίππα Γυεπί 3«1 λ

ρΓοροδϊΙο βΐίεηβ ΓοΓίβδδϊδ Ιιΐδΐ0ΓΪ33 ηυ]ιΐδ εοηιηιβ-

ιηοΓαΙ'ιο : ΗυεΙ εηϊΐίΐ (\αοά ηιίΐιϊ ίη ιιιεηίειη νεηϊΐ, ϊη

ηιειίϊιιπι ρι-οίειτε. δρίΓίΙιι (Ιίνίηο Οεζείεβΐ βχ ϊπι-

ροΓΪΐο δβρίεηδ εδί ίαοΐυβ : Ϊ13 εηΐιη ηαΓΓ»1 Πίβίοπ»•**.

Αυ(1Ϊ3ΐ βΓ^ο ςυί δρΪΓίΙιιί δβιιοΐο 1)ο1Ιυηι ϊηιΐίχϊΐ ; ΐβ

ςιιί δρ'ιηΐυα) δβηείιιηι (ΙΐχίΙ (ΙΊνίπιιηι, ει^ϋδ ίιΐβΓβδ-

δηδ βΐ (ΐυβδΐ νε8ΐϊ{;ί(ΐηι δβρίεηΐί»; ^Γβΐίηπι ϊη 3ηΐιη3

(Ιεδΐ^ηβΙ, ηιιηι δριπίιΐδ άϊ^ηϊιηίειη βευ ιΐείΐαίειη

άίνπή ηρρείΐαΐ'ιοηβ ΐΓ»(3ιιεϊΐ? ηυιη βααϋεΐ, υΐ ^1^ςυ^^

βχϊ^ιιιιιιι 3ΐιΙ Ιιυπιΐΐβ ο"ε ϊρδο εοηοίρΐ3ηιυδ? Οιιΐϋ,

(]ΐιθ!δθ, εχ τεϋυδ εΓΡβίϊδ ηοο ηοηιίηε δϊςηίΙϊϋηΓί

βο1εΐ? ιιιπιι 3εηυίδΐ(3ηι οι αίοίΐΊιίαιη ε38ε ριι(3(

δρίΓίΐυί (Ιίνίιιίΐϋίϋΐη'.' ηιιπι οΊιρ1ίοϊ(3ΐεηι βΐϊφίαπι 3υΐ

εοηιροδΚϊοηεηι δίηιρΓιεϊ ει ίηεοπιροδίΐο ηΐΐιί!ιιιϊι?

Γ0Π3386 ηοη ΗεεΙ 6]υδπΐ0(ϋ ορίηίοηιϋιΐδ ΙϊιΙοιη αά-

ΙιίΙεΓε. Αίςυϊ ρίβηβ εοηΟίεΙυΓ δρΪΓΪΙιιηι, ηιιΐ (Ιίνϊ-

ηυβ εδί, η3ΐϋΓ3 Ιβίεηι οΊοϊ ηε ρΓίεάϊοβΓϊ. νίιΐε» ιιΐ

Ιίΐι'ι νεπίββ υΙίΓΟ Γενε1εΙιΐΓ? ρΙυΓεδ εηίιη (Ιίνϊη38

ιι.ίΙιιι'38 Γ•1)ΓίδΙί3Π3 ηεδοίΐ Γείϊι,'ίο, ιιιι:ιιΐ(ΙοιριίιΙ(Ίΐι

)13 οιηηϊηο ηεεεβδε εδδεί ρΐιποί ςιιοφιε ϋεοδ εοη-

«φύσις είναι πιστεύεται, θείον δέ τή φύσει τδ Πνεύμα ρ Πη^εΓε. Νοη οηίηι Πογϊ ροΐεδί, υΐ ιηυΐΐοδ ΐηίεΙΙί^β-

τδ άγιον ■ τί διατέμνεις τώ λόγω τδ συνημμένον τή

φύσει ; 'Αλλά τίς μοι δώσει τήν δύναμιν τοϋ λόγου

εκείνου, ου τδ τέλος σωτηρία τών άκουόντων ην ;

Μίαν προήκατο φωνήν Ίεροσολυμίταις 6 Πέτρος, καΐ

τοσαύται χιλιάδες ανθρώπων τή περιβολή το^Χ6-[ο^

ύπδ τού άλιέως έσαγηνεύθησαν. Τοσούτοι δε κα\ τοι

ούτοι παρά τών διδασκάλων έν ήμϊν τρίβονται, τίς

γέγονε τώ» σωζόμενων προσθήκη ; Τύ έκΛεΊπον έκ-

ΛεΙπει, φησί τις τών προφητών , τύ άαοΟνϊ\σχον

όίποΟγ^σχει • τδ πεπλανημένον ούκ επιστρέφει ■ λέ-

λυται της αγάπης δ σύνδεσμος • ήρπασται τών Οησαυ-

«•• Εχοα. χχχι, 2 δςι. •ι Αοΐ. ιι, 41.

πιιΐδ (Ιεοδ, ηΐδί Ιιβεο (Ιοοπιιιι ιηηΐιίΐιΐιΐο ρεΓ <1ΐνβΓ8Ϊ-

ΐ.-ιίοιιι ί>οπιηιΙιιιιι η3ΐιΐΓ3πΐ εηυηΙίεΐαΓ. δι 6Γ§ο ιπι:ι

;ι1) οηιηίΐιαδ ηαΐυτα ιΐίνίιιη εδδο εΓεύϊΐιιΐ', δρίιίΐυδ

ροΓΓΟ δηηοΐυβ ιιιιΙιπίι (Ιίνίηυδ, ςιικί οι•3ΐϊοηε (Ιϊν'ι-

(Ιίδ (]ΐιο(1 η»ΐιΐΓ3 εοη]υηεΙαηι εβΙ? ΥεπίΜΐ ςυίδ ΐΙΙηηι

ιιιϋιί δεπιιοηίδ νίηιιίεηι εοηεειίεΐ, ειι]ιι$ ίίηϊδ δαίιΐδ

εχδΐϊΐϊΐ ίΐιιιΓιίοπιηι ? ί'ικιιιι ειιιίδίΐ ΗϊεΓθδθ1)'ηιίΐ.ιηΪ8

νοεεηι ΡεΙπίδ, εί Ιοί Ιιοηιίιπιηι ιιιΊΙΙί» ηικίβ δεπηο-

ηίδ κη^εη» αϊ) ίΐΐο ρϊβΟΗίΟΓε δυηι ε.ιρία ". Τοιη ηιιιίΐϊ

\νπ> Ι;ΐϋΐ;ΐ|ΐιι; 3 (ΙοοΙΟΓίΙυδ ίη ιιοδ ίιιιρεικΙαηΐιΐΓ

δεπηοηεδ : φΐ»; νει•ο εχ ϋδ φΐί βαΙνβιιΐιΐΓ Γαείβ οϊΙ
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8ϋθθ5ίϊο? 0«ο<1 άββάΐ άφιΐ, «Ι Π«ϊ8ΐ>ίαηι οχΡγο- Α ρώνήμων ή εΙρήνη. "Ω των κακών! Προάγομαι γάρ

ρΐιοΐΐδ", ι/"*"* "'ί""1""- ηιοήΐητ : α,κοιΐ ιώβΓΓίνϊΙ,

ηοη ΓονκπίΐιΐΓ ; δοΐιιΐιπιι εδί νϊηευΐυιη εΐιβποΐίδ,

η!)ΓβρΙ» 8δΙ ρ»Χ ΟΧ ΙΙΐβ53ϋΓ'ΐ5 ΠΟδΙΠδ. Ο ΓβΠ) Οίΐη-

ιηΐίοδίΐη ! οο^ίΐ βηϊιη ηιβ ιηαΐΐ 30 (Ιοίοπδ ηΐ38ηίΙυάο

ϊη^βιη'ιβοβΓβ; ηοδίο οηΐ οϋηι ροδδεδδ'ιο οη3Γϊΐ39 ;

ραΙΟΓη» ηοϊΙΓί Ιικο 1ΐ56Γ6(1ίΐ38, ςιοπι ρει- άΊδεΐριιΙοδ

8Η08 ιιο1)Ϊ8 ϋοηϊιηιΐδ ιΙιεδ3ΐιι•'ιζ3νει•3ΐ ά'ιοοηδ, Ναη-

άαίιιιη ηονιιηι άο νοΙ>ϊ$, υΐ άίΐίραίΐε ϊηνκβτη **: ΪΒίαηι

ηυίοπι 1ΐ3?ΓειΙΊν»Ιοηι ϋ φιίάΌηι, ηυ'ι ιίειηάβ βεειιΐϊ

δΐιηΐ, δΐιοοεδδΟΓβδ Ωΐΐϊ 3 ρπίπίκΐδ οπΓιιιβ εχεϊρϊβηΐεδ

1130,116 3(1 ρηΐΓβδ Γ.ΟδίΓΟδ εΟΙΙδβΓνΒΠΐηΙ. Αϊ Ιΐ.ΈΟ ρΓΟ-

έπιστενάςαι τω πάθει ■ ήμέτερον κτήμα ήν αγάπη •

ποτέ πατρώος ήμϊν ούτος δ γΧ%ρο;, δν διά των μα

θητών ήμϊν 6 Κύριος έθησαύρισεν εΙπών, ΈντοΛητ

χαιντχτ δίδωμι ϋμϊν, ι*•α αγαπάτε άΛΛήΛονς •

άλλα ταύτην τήν κληρονομίαν ο'. μέν εφεξής διάδο

χοι παρά πατρός έκδεχόμενοι μέχρι τών πατέρων

ημών διεσώσαντο' ή δε άσωτος αϋτη γενεά ούκ έφύ-

λαξε. Πώς οϊχεται τών χειρών ημών διαόρ\ιε\ς της

αγωγής δ πλούτος; ημείς της αγάπης πτωχεύομεν,

και άλλοι ήμετέροις αγαθοί; έναβρύνοντα». ΈζήΛωσα

επί τοις άνόμοις , ούτως φησ\ν δ Ψαλμωδός. Έγώ

,1ί83 βΡ.ηεΓ8ΐιο ιΐΐβπι ηιϊηΐιιιε οιΐδίο.Γ.νϊι. <)ι.οηιο<1ο β δέ μικρόν τι παρψδήσας τδ όηθέναναγνωσομαι, ϋ,η-

ε Πΐ3ηί1)ϋδ ηοδίπδ βίβρδ* 1.* ΪΠΕίίΓιιΙΐοηϊβ άίνΐΐΐί»! λωσα έ-\ τοις άνομες, έζήλωσα είρήνην αμαρτωλών

ροιευηΐΐ ηοδ ε1ΐ3ΓΪΙ»ιΪ5 \ηά\%\ βιιιιιυδ, εϊ 3ΐϋ Ιιοηϊδ

"5051Π8 1ΐ1Χ11Π31ΐΙ 01 «1θΠ3Ι1111Γ. ΖΐΙθΙ•\ *«Ρ«Γ ίίΙΗ/ΚΟί :

8ΐο 3ϊι Ρδ3ΐιηΐδΐ3". Ε<;ο νοΓΟ ηοιιηΠιίΙ αυββΐ ρεΓ

ρ3Γ0(1Ϊ3ΐη ίηίΐοοίοηδ ά'ιείπηι ϊΐΐιιιΐ Κ3 Ιοβηηι, ΖβΙβνί

κυρει• ΐηΐιιιιοδ, ζεΐηνϊ ρ.ιεβηι ρεεεβίοπιπι ν'κίβηδ.

ΙΙΙί ίηίοΓ δο ]αηςιιηΐικ, ει ηοδ 31) ίηνίοεηι δεραι-βηιιιι•.

ΙΙΙϊ ουαδϊ Ιοβιιιϋίηβ Γβοΐ3 εοβυηΐ ϊηίΟΓ δε, 31 ηοδ

Ιβδίικίίιιεπι ηοδίΓαηι εικιεκπίφίο ιΓίδδϊρβηιυδ. ΡογΙΟ

ΒϋΓΓερΙαιη ροδδοδδίοηοπι ιιθδΐΓ3ΐιι 3ΐιϊηΐ3Γϋΐη ρΓΚίΙο

θεωρών. Εκείνοι άλλήλοις συνίστανται , κα\ ημείς

άπ' αλλήλων διατεμνόμεθα. Εκείνοι έαυτοίς συνασπί-

ζουσι,κα'ι ημείς τδν ήμέτερον συνασπισμδν διαλύομεν.

Κλέψας τδ ήμέτερον κτήμα ό τών ψυχών λωποδύτης

τοις έχθροίς τής αληθείας φέρων προβέΛδιψβν,ούκ

εκείνους ευεργετών , τούτο μηδε\ς οίέσθω • 6 γάρ

τών κακών εύρετής ευεργέτης γενέσθαι ού δύναται ■

άλλ' ίνα χείρους αύτοΰς έν τι) περ\ τδ κακδν σύμ

πνοια παρασκευάση.

3.1 Ιιοδίοδ νε,•ϊΐ3ΐίδ (1ε1αΐ3.ιι ΡΓθ]εείΙ, ηοη υΐ ΙιεπεΓιοϊο εοδ «Μεετεί, ηειηο βίο 3Γΐ>ΐΐΓεΐϋΓ : ηοη εηΐηι

ροΐεδί ηΓΠεεΓβ οοηβΟοίο ΐηνεηίΟΓ ηΐ3ΐοπιηι : νβΓυιη, «Ι οοδ ϊη ηΐ3ΐ3Γυηι ^βΓ«ηι εοηεοηΐΐί άβΙβηοΓβί

δείΐ ςίιίά ηιΐΙ,ί «1ε Γ.δ ςυί Γοπδ δΐιηΐ ]ϋ(1Ϊ03Γβ? υΐ Ο 'Αλλά τ£ μοι τους Εξω κρίνειν ; φησ\_ν δ «!*ών

ΐηςνιϊΐ ϊΐΐβ "• Αι ο§ο α,ιπ ροδδϊιη βϋεηβΐίοηεηι Γγ3

ΐΓυηι δίηε ΙίΐΟΓ^ηιίδ Γοιτβ? ςιιηπιοοΌ ρβΙΟΓηβ δΐιΐ)-

5ΐ3ηΐΐ3 ιΐ8Γε1ίοΐ3 ]υηϊθΓ Ιιΐε ίΓβίει• όίδίεδδίΐ'ί βΙΙεΓ

ΐΙΙε ϊη Εν»ιι§β1ϊο άοδεπρίοβ, Ιίεεί εβηίΐΐε εοΓροΓίδ

αηϊηιΐ ]ιινεηΊ1ίΐ3ΐειη οεουΐΐεΐ, ηυοηιο(1ο Γϋ«ϊΐΐνυ8 3

ΓιιΙβ ϊη Ιοιίίξίικιυβηι Γεβΐοηοπι 8εεεδδϊΐ? ηυοηιο;Ιο

ηΐιΐΐ ει ΐρδο ραΐεπηδ Ιιοηΐδ ΐη άυβδ άΐαιίαΊαβ ρ3Πκδ

(ΙΊνΐδίδ, ςιΓι (Ιιιηι δΐι1)1ΊηιΪ3 <1ο§ηΐ3ΐ3 »ά Ιιυηιϋεδ εΐ

δπϊΐΐβδ ορίηίοηεβ <1β]εείΙ, ευηι ηιβΓΟίτΊοϊΙιαβ Ιι«Γ8ΐϊ-

οΐ8 δΐιβδ (Ιϊνΐΐϊηδ ϋίδδίρβνϊΐ 5β? Μει-είπχ εηϊιιι οδΐ Ηοε-

Γεδίδ, (11136 νθΙ(ΐρΐ3ΐί1)Πδ 0,11381 ρΓΟΕδίί^'β 3ΐΐΓ»1ΐΊΐ.

Ουοιΐ 8Ϊ ηαβηιΐο Ίιι δε'ιρδίιπι, ιιΐ ΊΙΙε, τενεΓδίΐδ Γιιθγ'ιΙ :

δί (ΐυβηιΐο πίΓδϋδ 3ά ρβίετηοπιπι οίοοπιηι ουρκίΐΐα-

ιβηι εχ3Γ88ΐ•Ίΐ, δί βά (Ιίνίΐεηι ηιεηδαηι ΓεευΓΓεήΙ, ίιι

'Εγώ δέ' πώς άδακρυτ\ βαστάσω τήν τών αδελφών

άλλοτρίωσιν ; Πώς ώχετο καταλιπών τήν πατρώαν

ούσίαν δ άδελφδς δ νέος ούτος ; "Αλλος εκείνος δ έν

τφ Εύαγγελίω δηλούμενος, κάν ύποκρύπτη τϊ) πολιά

το'ϋ σώματος τής ψυχής τήν νεότητα, πώς άνεχώρη-

σεν είς χώραν μακράν δραπετεύσας άπδ τής πίστεως ;

Πώς οϊχεται κα\ αύτδς ήμισεύσας τοΰ πατρδς τήν

ούσίαν έν τω καθελκϋσαι τά υψηλά τών δογμάτων

πρδς τά ταπεινά και' χοιρώδη νοήματα , ταΐς αί-

ρετικαϊς πόρναις προσδαπανήσας τδν πλοΰτον ;

Πόρνη γάρ έστιν ή αΐρεσις, ταΐς ήγαπημέναις ήδοναΐς

γοητεύουσα. Εϊ γάρ ελθοι ποτέ είς έαυτδν, ώσπερ

εκείνος •εί γάρ έπιθυμήσειε πάλιν τής πατρψας τρο

φής • ει γάρ έπαναδράμη πρδς τήν πλουσίαν τρά-
Ιεηι εχ3ΐδβπι, δί βα αινιιεπι ιιιειΐδ:ιιιι Γευιιιικιιν, ■« ττ -- ι -τ , . « «

πΗ3 Π111Η.» 511ρβΓδϋ08ΐ3ηΙί3ΐί3 εδί Ρ3ηΐδ, Φ.ΐ ϋοηιϊηί ° πεζαν. έν { πολύς δ επιούσιος άρτος, _δ τρέφων τους

Η . .'. .. . ^.: «.„■-. ν„«ίη,. ιικτΒίουί• α σθιοι δέ του θεου πάντες

ηιεΓεεηβιΊοδ βΐίΐ; ηιεΓοεηβπί (μιίρρβ δυηΐ ϋβί οηιηεβ

ί«1ί (}μϊ οΐ) δρβηι ΓερΓοηιϊδδίοηϊδ ίη ν'ιηεα Οοί ορο-

ταηίοΓ : ςιιβϋδ 3<1 ειιηι Πει ηοη υηΐιΐδ ρβΓβηι'ΐδ, ββιΐ

ΙΛΠΊ ηιιιΗοΓίιηι ραίΓυηι οοηειίΓδϋδ, ςιιϊ οΐινΐβηι ΙΙΙϊ

ρι-οάΜΙηιηΐ, ςπ'ι βιηρΙεεΙοηΙυΓ , ςυ'ι Οδοιίίβ ΐΐΐυηι

εχείρ'ιεηΐ? ΡγοΙβΙ» εδί βίοΐη ΓιϋεΊ ρΓΪηΐΒ, ηιΐ3ηι Ιγο-

εεηΐ3ϊ οοΐοϋεοΐιιι 3ηίηι»? ρΓ3εεΐ3Γ3 ΙβχΙιϊηη ΕοεΙοδίβί

εοηΐεχιιεπιηΐ. ϋηιΐβ ιηηηΐυβ Ιη ηιβηα εχρΓβδδυπι

Γκίεί δ'ιυ'ιΐΐυπι Ικιϋεηδ, οΙιΟΓεβί, ν'ιΐιιΐυδ, δνηιρίιοη'ιβ,

03.Ί6Γ3 οηιηΪ3 α,ιι»! ϊη Ε7.ιη8β1Ίο οοηιιηοιιιοΓαιιΐυΓ,

εχεερΐ3 Ιϊβιήδ ΐιινΐϋίβ. νεπιηιεη'ιιηνεΓΟ α,ϋ'κΐ 1'γιι-

δΐΓ3 ηουΐβ ϊρδ'ΐδ δθ(ΐιη'ΐ3 ιϊη^ΐπΐϋδ! ΟΜαιβίβ δΐιηΐ

εοηΐ3 Γγ31γιιιιι , ει εοηΐι•»π3 Γβιΐοηε δαηΐ βίΤβοΐϊ ;

εοιιιηιυηεδ ρβίΓεδ οιι]ίοϊαηΙ, εϊ 3εοβρΐ3ηι 3ΐ> ϋΐίδ

ΙιββΓειΙίΙβίειη ηοη βαΊιιϊΙΙυηΐ; οοιηηιιιηεηι δίΐιϊ νϊηιΐί-

οβηΐ ηοΙ)Ί1ΐΐ3ΐειη, εϊ 3 ιιθδΐΓ3 0θ8η3ΐϊοηβ »1ιβπ»πΙιιγ;

τοΰ Κυρίου μισθίους• μίσθιοι δέ τοϋ θεού πάντες

ούτοι, οί έπ' έλπίδι τής επαγγελίας τδν αμπελώνα

τού Θεοΰ εργαζόμενοι" οΓος δν έγένετο πρδς αύτδν δ

δρόμος, ούχ ένδς πατρδς, άλλα τοσούτων πατέρων

προσαπαντώντων , περιπλεκομένων , άσπαζομένων

φιλήμασιν; Ήνέχθη στολή τής πίστεως ή πρώτη,

ήν αϊ τριακόσιοι δκτώ κα\ δέκα ψυχα\ καλώς έρι-

θ'έουσαι'τή Εκκλησία έξύφηναν. Εκείθεν τη χειρ\

δακτύλιος έκτετυπωμένην έχων έν έαυτώ τήν σφρα

γίδα τής πίστεως, οί χοροί, δ μόσχος, ή συμφωνία,

τά άλλα πάντα όσα έν τω Εύαγγελίω κατείλεκται,

πλην τής τοΰ άδελφοΰ ζηλοτυπίας. 'Αλλά τί μάτην

όνείρους έαυτοίς άναπλάττομεν ; Έσκλήρυνται χαρ-

δίαι τών αδελφών, κα\ άντιτύπως Ιχουσι, τους κοι

νούς πατέρας προβάλλονται, κα\ τήν κληρονομίαν

τήν άπ' αυτών ού προσδέχονται, τής κοινής ευγενείας

« Ζ30..3, χ.. 9. » ί03η. χ,, 34. »> ΡδΜ. ,χχχ.π, 2. " 1 Οογ ». « Ι~ -, » «Ν
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αντιποιούνται, κα\ τής πρδς ημάς συγγενείας άλλο- Α 1ιθ8ΐϊ1>ιΐ8 ηοδίΓΪβ 8β ορροηυηΐ, εί ηοδίίΐϊ αηίηιο ϊπ

ιριοΰνται• τοίς έχθροΐς ημών αντικαθίστανται, προς

5έ ήμάί δυσμενώς έχουσιν ώσπερ τι μεθόριον ημών

-ε χαΐ τών πολεμίων γενόμενοι, κα\ αμφότερα είσι

καΐ ούδέτερον ούτε τδν όρθδν λ(5γον όμολογοΰσι, κα\

α!ρετικο\ όνομάζεσθαι άπαξιοϋσιν. "Ω κ.αινοΰ πρά

γματος • κα\ προς τήν άλήΟειαν κα\ προς τδ ψεύδος

επίσης έκπεπολέμηται, οΤόν τι δένδρον άρ^ιζον, ώδε

κα*. ώδε προς τάς εναντίας ορμάς ευκόλως μετακλι-

νόμενοι. "Ηκουσα τοΰ εΰαγγελιστοϋ Ιωάννου έν

άποκρύφοις πρδς τους τοιούτους δι' αινίγματος λέ

γοντος• ώς δέον ακριβώς ζέειν μεν πάντως τφ πνεύ-

ματι, κατεψύχθαι δε τϊ) αμαρτία • ΏρεΛον γϊφ

ήσθα, φησ\, ψνχρύς, ί) ζεστός • το οέ μηΟέτερον

τούτων, αμφοτέρων δε έφαπτόμενον ναυτιώοές έστι,

1108 .ιΙΤίΌΐί »ιιιιΙ : 1»ηφΐ;»ϊτι εοιιΩηίιιιιι ίηΙβΓ ηοί> ει

ΙιοδΙεδ Γ»εΐί, βΐ ιιίΓαηαβ βιιηΐ βΐ ηβηίΓαπι; ηεα,υβ

ΓβεΙυηι δβι-ηιοηβηι οοηΠίβηΙυΓ, βΐ 1ΐ33ΓβΓιεί βρρεΙΙβπ

ΓβειίδβιιΙ. ϋ γιμιι ίηβηάίΐΛΐη! 61 νρπίβΐί δίηιιιΐ οι

ηιεικίαείο ρ3ΓΪΙβΓ Ιιβίΐυιη ίηιΐίχβηιηΐ, Ιβηηυαιη βγρογ

(|π;ι•|)Ί:ιπι ΐ':ιι1 ιοί ίπΐδ ι.ΊΓηιΐδ Ιιιιο 61 ίΙΙιιε Ιβνΐ ηιοιηοηΐο

ΟΟΐιΐΜΓίίδ ίηιριι!δ"ι1)ΐΐδ ίηείίηβΐί. Ιοβηηβηι Κν;ιη^ο1ϊ -

δΙ»ηι ιιιιϋίνί Ιιιι]ιΐ8ΐιΐ0(Ιί ΙιοπιίηΡδ ;πιί^Γΐι:ιΙκ:;ι 0Γ3-

Ιΐοηβ ίη ;ΐ|)ηΐΊ νρΐιίβ βΐΐοηυβηΐβπι : ευπι οροΓίβΓεί

βχηείβ ΓβΓνρΓβ (|ΐιί(1βηι οιηηϊηο δρϊηιυ, ΓπββΓβ 3υ-

Ιοπι ροεεαίο. ίΐιίηαιιι (ηΐηι βαε$, ίηςιιίΐ, (ήρίάα$ αιιΐ

ΓαΓιιΙιΐϊ " ! ςιιοιΐ νβΓΟ ηβιιίΓυπι βδΐ Ιιοπιηι, δβϋ

υίπιιηηυε :ιΙΙίη§ίΙ, ηαυκοαηι εχείΐβΐ, 61 3(1 νοηιίΐυπι

οδΐ ίϋοιιευπ). (ίυϊά ι«ΐΐϋΓ ΰβιΐδχ 681, οιιγ οϋιη ςαϊ-

χα\ πρδς Ιμετον έπιτήόειον. Τ£ ουν τδ αΓτιον, πάλαι " (Ιοηι Ιεηιροήϋΐΐδ αΊδείριιΙοΓυιη 3(1 Εεείβδίβιη ρΐιιπιηα

μεν έπ'ι τών μαθητών διά τοΰ Κυρίου πολύ πλήθος

τι) Εκκλησία προσάγεσθαι , νυν\ δε τους μακρούς

κα>. περικαλλεΐς τών διδασκάλων λόγους παρατρέχειν

άπρακτους ;

Έρεϊ τις Γσως, 8τι τότε συνήργει τοις άποστόλοις

τά έκ τών ϊργων θαύματα, καΐ το άξιόπιστον ό λό

γος διά τών χαρισμάτων είχε. Φημ\ κάγώ μεγάλην

είναι προς τδ πείθειν όοπήν την έκ τών έργων ίσχύν •

νυνί δε τί χρή τά γινόμενα ήγεΐσθαι; Κα\ ούχ-όράς

τά όμοια της πίστεως θαύματα ; Οίκειοΰμαι γάρ τών

όμοβούλων ημών τά κατορθώματα, τω αύτώ πνεύ-

ματι στοιχοΰντες έν τη δυνάμει τών ιάσεων. Μαρτυ-

ΠΙΙΐΙΐίΙΙΙιΙο 3 Γ)θ1)ΐίΐΙΟ α^ΓΟβαΓΟίΟΎ, ]3ΙΙ1 ΥΡΓΟ Ιοιι^γο

ει οπΐ3ΐχ (!οι ιοπιιιι εοηείοηβδ δίηβ υΐΐο βΠβεΐιι

ρΓ2εΐεννοΐ6ηΙ?

ΓυιΊηδδΟ ιΐίοεί ηιιίδρίαηι, ηυοιΐ Ιιπη βροδίοΐοβ

ηιιπιευΐβ βχ οροπηυδ ΛιΙ]υν;ιΓϋΐιΙ, βΐ ί!ΐ» Λίνίηβ ιΐοη;»

ΟΓίιΙίοηί Γκίβιη εοηείΙΪ3ΓεηΙ. Ε^ο νοί'ο ηι»£ηιιιη :ιΓ-

(εΓΓ6 3(1 ρείδΐιβδίοηειη ηιοηιβηΐιιηι νϊιη οριτιιιιι ηοη

άίΠϊΐβΟΓ. Υρπιιη φι'ιά, ηυχδο, ιΐο ίίδ π,ικο ηαηε £6-

πιηΐιιι• ηιΊιίίπιηιΙιπη 681 ? ηοηηε ρ3ΓΪ3 ΙίιΙι-ϊ νίιΐι•»

ιιιίι;ΐΓπΙ;ι ? εοηδβΐ'τοηιηι βηϊιη ηοβίΓΟΓίιιη ρΓχεΐ3Γ3

Γ3εΐηοΓ3 Π081Γ3 ΓβραΙο, ςυϊ εοϋειιι ίη νίΓΐυΐε ευΓΛ-

Ιίοηυηι βρίιίΐυ πο1)ίδευηι ϋαευηΙυΓ. Ηιι]υβ οηιΐίοιιίδροΰσι τη άληθεία τοΰ λόγου άνδρες έξ ύπερορίας

ήχοντες, πολϊται τοΰ πατρδς ημών Αβραάμ, έξ Μέσο- -, ΛΌΠίβΙι ΐ68(ίπιοηϊυιη ιΐίοιιπί νΪΓΪ 3ΐ> 6Χ16ΓΪ8 61 Ιοη-

■Βοταμίας ώρμημένοι , εξελθόντες χα\ οίτοι έκ της βίπφιίδ Γ6£Ϊοηΐ1)υ8 «άνεείΐ, ρϊΙΓίδ ηοδίπ Λ1ιι;ι1ι:ιιιιιμίας ώρμημένο

γης καΐ έκ της συγγενείας αυτών καΐ τοΰ κόσμου

παντδς, πρδς ούρανδν βλέποντες, έκδημοϋντες τρό

πον τινά της ανθρωπινής, άνω τών της φύσεως πα

θημάτων Ιστάμενοι, τοσούτον εφαπτόμενοι της ζωής

ταύτης όσον έπάναγκες, τώ δέ πλείονι μέρει ταΐς

άσωμάτοις συμμετεωροποροΰσι δυνάμεσι, γηραιο\ τδ

είδος, σεμνο\ πρδς ίδέαν, πολιά στίλβοντες, σιωπϊ)

κατησφαλισμένοι τά στόματα, λογομαχεϊν ούκ είδό-

τες, συζητεϊν οΰ μαθόντες ■ τοσαύτην ϊχουσι κατά

τών πνευμάτων την έξουσίαν, ώς θαύματα μόνω τώ

δοκοΰντι κατεργάζεσθαι, καϊ ύποχωρεϊν τά δαιμόνια,

οΰ συλλογισμών τέχναις, άλλ' εξουσία της πίστεως,

ούκ είς άπορίαν αντιφάσεως περιαγόμενα , άλλ' είς

είνβδ βχ Μβδοροΐ3ΐιιί3 ρΓοίεείί, ςυί ει ϊρδί(1β ΐειτ;»

β( εοςηβΐίοηβ 8»3 , 3ΐηιιβ 3(1βο βχ Ιοίο ιιιιιιιϋο

6ςΓ68δί , οειιϋδ 3(1 εοο'.ιιιιι εοηνεΓδϊδ, εΐ οχΐπ» Ιια-

ηΐ3Ι13Π1 ψ10(Ι;ΐΙΙ1ΙΙ10(Ιθ ρ6|-6(|ΓΪη3ηΐ6δ Ι13ΐϋΓ3Ι1Ι, 6ΧΙΓ3

οιηηεηι ρεΜιιιΊιβΓιοιιυηι ιιΐοαιιι εοηδίίΐυΐϊ, ΟηΙιιιη βχ

1ι;ΐ€ νίΐ3 (Ιι:1ίυ»ηΐ, ηικιηιυιη ηεεβδδβ 681 ; ροΐΊοΓΪ νεπ)

δυί ρ3Π6 ειπιι ίηεοΓροΓβϊδ νϊιΊυΙϊϋυδ ίη εχεβίδϊδ

νείΜΐιιΐιιΐ', δβηίΐϊ δρβεΐβ, βίςυβ Ββρεείιι νεηβΓβηϋο,

ειιηίΐίε δρΙεοΊεηΙεδ, ει οΐΐδί^ιιηΐ» δϊίβηΐίο Ιειιεηΐεδ

ΟΓ3, ςυί (Ι('ρι'γΙ;ιι•6 νειΊιίδ η68είυη1,ηβ(|ΐΐ6 (Ιϊδηιιίπ'Γβ

3ΐιΙ ()Ϊ8εερΐ3Γε (Ιίιΐίεει ιιηΐ, ΙαιιΐΛΐηΐ]ΐΐρ οιΐνεΐ'κιΐδ δρί•

ΓΪΙιΐδ υΐιΐίιιεηΐ ροΐβδίβίβηι, υΐ μιϊι'μιίιΙ:» βοΐα νοίυη-

Ιαίε ροι•Ιί(.ί;ιιιΙ, ιΊ (Ιινιηηιιίιι ;ι1)8ΐ ειΐίΐηΐ ηοη 6γ11ο;τϊ-

τδ σκότος τδ εξώτερον άπελαυνόμενα. Ούτως οΐδεν ό ϋ δΐηοηιηι ηιΙίΠοίο, δβά! ϋείβΐ ροΐοηιϊη, ηοη ίη εβδ Γβ-

Χριστιανδς συλλογίζεσθαι • ταύτα της πίστεως ημών

τά κατορθώματα. Διά τί ουν ού πείθομεν, ε! πλεονάζει

τών ίαμά-ων ή χάρις ; εί περισσεύει ή διδασκαλία

τοΰ λόγου ; Πάντα ΰέ ταντα έτεργεϊίν καϊ τό αυτό

Πνενμα , Βιαφονν Ιδίφ έκάστφ καθώς βούΛεται.

Διά τί ού γίνεται ή τών σωζόμενων προσθήκη ; Καϊ

μηδε\ς ΰπονοείτω μικράν τήν παροΰσαν ήγεΐσθαι

χάριν. Όρώ χομώσαν τήν άμπελον , εύθηνουμένην

ταϊς κληματίσι, κα\ τώ καρπψ πλεονάζουσαν ■ όρώ

κυμαινομένην τώ πλήθει τών άσταχύων τήν άρουραν

βαθύ τδ λήϊον , άδρδν τδ δράγμα, πολϋς ό σπόρος.

Άλλα τί πάθω; Άπλήρωτον έχων έν τοίς τοιούτοις

τήν φύσιν τφ πάθει τών φιλοπλούτων κατέχομαι.

(ΙαεΓι 3ηςιΐδ1ί3δ, ιιΐ ιιίΐιίΐ εοιιΐιηϋίεΛίιΐ, δΐ'ΐΐ ίη Ιεηε-

1»Γ»δ εχΐβι-ίοΓΡδ ηΐιαείί. 8ίε ηονίΐ δ^ΙΙο^ίδηιοδ ΙειεΓβ

ΟΙΐΓΪδίϊβηιΐδ : ε3 βιιηΐ Γΐ(1εί ιιοδίΓΧ ρι-;ι-εΙ;ΐΓ;ι Γαεί-

ικιι.Ί. ΟυΓ εη;ο ηοη εΓ6(1ϊιηυδ, δί ηίιιιηιΐηΐ £1*3113

83ΐΓιΙ»ΐαηΊ , δί ρχιιΙιργλΙ (Ιοι Ίιϊικι νι'ΐΐιι'ί ΙΙιιτ (ΐιιαηι

οηιηϊα ορεταΐητ χιηη$ αίφιβ χάειη Ν/>ίι ί/ηα, ά'ιΐίάβη*

«ί,-ιαυ/ΐ! ρτοιιΐ ιίιΙι " : πιγ ηοη ΠΙ βοηιιη ηυί §η1-

νεηΐιΐΓ 300βδ8ίο ? Νβφΐβ νβΓΟ ίη πιβηίβηι νβηίβΐ οιιϊ-

(|!ΐ»ιη 6Χϊ^ιΐ3ΐη ρπΡδεηΙειιι «Γ;ιΙί:ιπι ε\ΐ5ΐΊηι:ιπ•. ΥίιΙεο

εοιηβηΐβπι νίΐεηι, ρβηιρίηίδ εί Β&πτιεηΙίβ δίΐνβδοβη'

Ιοηι, 3ε ίΜεειηίδ «χιιΙιεηηΙΐΊΐι, ιιυπιιη δρϊείβ Ιιιχιι-

Γί3ΐιΙΡΐη, οΌιΐδαηι δββείοη , βηιρίιιηι ηιηη'ιριιΐιι πι ,

ιηυΐΐαηι δβηιεηίειη. 0:πιΙ 6Γ£0 681 ηιιοι! ιηε ιηαΐβ

*' Αροε. ιιι, 15. " 1 Οογ. χμ, II.
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!ι.ί1)(Ί? Ιποχιιΐοΐίΐί ί]ΐκΐ(1αηι ίιι ο]ιΐ8ΐιιοιϋ ΓοΙιιΐδ ιιαίιιΐΊΐ Λ (ΐ:ί:'.- περιουσίας δρος τήν έπιθυμίαν ΐστησι. Τδ

ρΓΧ-ΙίΙυβ, βυιίειιι ειιπι 3Υ3Π8 ιηοιΊιο Ι;ιΙη)πι : ιιιιΙΙυ*

εορίχ εΐ Γεϋιιικίβηΐϊα- ιεππίηιΐδ ευρίιϋΐΐίειη εοη'ώεΐ ;

ί(1 ςυο(1 ϊ ιι (Ιίεϊ βεεειίίΐ, 3(1 ρΐιιι•;» ρΓονοεβΙ αρρβίϊ-

ΐιιιιι, 61 ϊη Γοαιίΐεηι α'βδίά'εΐ'ϋ πΐ3]οπιπι οριπη εοη-

νΐΊΊίΐιΐΓ. Μβ ςιιίϋοπι οΐιΐοοίηηΐ 63 ηαχ νει$αηΐιΐΓ οϋ

οοιιΐοδ ; ρΓ3Ε$6ηΐί1)Η8 ΐοΓςιιεοΓ ; ηονιπη ρβΓΐυτ!>αΙϊο-

ηίδ £βηιΐ5 εχ εοηΐΓβΓϋβ οοιηηιίίΐιπη ηπϊιιιιηη ιιιουιη

<Η'(:ιΐ[ΐ:»νίΐ, 1;ιηφι;ιιη νυίπρίαΐϋ ευπι Ιπ$ΙΐΙΪ3 εοηίεηι-

ρβΓ3ΐ3. Αίουβ ϊη νοχ φΐϊϋβπι δϊ εοηνειΊ3ΐη οοιιΐοδ,

ϊη νοηίδ (Ιεδ'κίεηιιιη ηοδίΓυηι 3ες-υίεδείΙ ; μ νοί'οψιοιΐ

άβεδί ϊη ηιεηιΟΓίαηι Γβάβαΐ, ηοη Ιι.ίΙηο (]ΐιο ρβείο

ί"ΐ1;\ιιιίΐ;ι(οιιι (ΙβρΙοΓοηι. Ηοπιίηεδ εηίιη οιηίΐΐεηΐεβ πι

Ποηιπιο (,•ηυ(1(•ι•ο, βΐ εχ ΕεεΙεδϊχ ρβεβ βηΐιηο εηρεΓε

άει προσγινόμενον πρδς τδ πλέον ερεθίζει τήν δρεξιν,

ύπέκκαυμα τής τοΰ πλείονος επιθυμίας γινόμενον.

Ευφραίνει με τά δρώμενα. Τοις παροΰσιν άγάλλομαι,

κα\ τοις άποΰσιν άλγύνομαι* κοινόν τι πάθος έκ των

εναντίων σύμμικτον τήν ψυχήν περιέχει, ηδονής προς

λύπην συγκεκραμένης. Έάν προς υμάς άναδλέψω,

ύμϊν έπαναπαΰω τδν πόθον ■ έάν το λεΐπον λογίσω-

μαι, ούκ Ιχω δπως στενάξω τήν συμφοράν. Καί γάρ

αφέντες οι άνθρωποι το κατατρυφάν τοΰ Κυρίου, κα\

έπ\ τή ειρήνη τής Εκκλησίας εύφραϊνεσθαι, ουσίας

τινάς τεχνολογούσι, χα\ μεγέθη καταμετροϋσιν, Υίδν

Πατρ\ παραμετροΰντες, κα\ περισσότερον τοϋ μέτρου

τφ ΠατρΊ χαριζόμενοι. Τίς εΓποι αΰτοίς• Τδ άποσον

νο1ιιρΐ3(ειΐ), <1ε 8ΐι1)δΐ3ηΐϋδ ηβδείο φΐϊουβ ϊΓβυΙηη- Β ού μετρείται* τδ άειδές ού δοκιμάζεται* τδ άσώμα-

Ιιιγ, εΐ Ιϊ>3£ηί1ικ1ίηβ9 (ΙίηιείϊιιηΙκΓ, Κίΐίιιηι εχ (•οηι-

ρηΐΜΐϊοιιε οιιιη ΡαίΓε πιεΓιυιιΐυΓ, εΐ φιοιΐ εχεειϋΐ

ηιεη$υΓ3ΐη, ΡειΙγϊ ΙαΓςϊυηΐυΓ. (}υϊδ Ιιοε ιΐίχεί'ίΐ ίΐΐίδ:

ΟιιοιΙ φιηιιΐιιηι ηοη ε«1, ηοη ηιεηδυΓαΙυι• ; φΐόα" ϊη-

εοΓροΓβυη» ε8ΐ , ηοη ροτιάΌηΐιΐΓ ; ςιιοό! ίηΓιιπ'υπι

ε$1, ηοη εοηιρ.ίΓαίιιι* ; (|υοι1 ηοη εοηΐ|>3ΐ';ιΐιιι*, ρΐυηβ

αυ( ιιιΐηοΓΊβ πιΓιοιιεηι ηοη βάΊιιίιΐϊΐ : δίφΐίιΐι-ιιι εχ

ΓβΓαιιι ϊιιίβι- ίρ$π3 εοπιρ3Γ3ΐίοηε εχ<Ό$$ιιηι εοΐΐϊςί-

πιιΐδ. Ε]υβ :ιιιΙ(.μιι, ειιίιΐδ Πηϊδ εοιιιρνυΐιεικίϊ ηοη

ροΐεκΐ, εχεεδδίπη ηιεηΐε εοηΐίη^εΓε ηειηο ρο(68ΐ?

Μειηίηί ε^ο ίΙΙϊυδ ρίοΐιιιϊ, φιειη δυεείηεηΐεδ ηε βίηιυΐ

1ΐ)•π)ηθ8 ρεΓδοηπηΙεδ ίη^ΓβιΙίιϊΙιαιηιιΐ', Μαρηιιε ϋοηιί-

τον ού σταθμίζεται • τδ αόριστον ού συγκρίνεται • τδ

μη συγκρινόμενον τοΰ πλείονος κα\ έλάττονος ούκ

επιδέχεται λόγον. 'Εκ γάρ τής τών πραγμάτων πρδς

άλληλα παραθέσεως τδ πλέον έπιγινώσκομεν. Ου &

τδ τέλος άληπτον, τούτου τδ πλέον άνεπινόητον;

"Ηχούσα τοΰ ύποψάλματος, δ κοινή πάντες ύμνολο-

γοϋντες έπήειμεν * Μέγας Κύριος χαϊ μεγάΧη ή

Ισχνς αύτον, κάί ττ\ς συνέσεως αντον ονκ &σζιγ

αριθμός. Τί ουν τοΰτό έστιν; Άρίθμησον τά είρη-

μένα, κα\ νοείς τδ μυστήριον. Μέγας Κύριος, ούκ

είπε πόσον μέγεθος * ουδέ γάρ ήν δυνατδν ε'.πεϊν τδ

πόσον, άλλα τφ άορίστιρ τής σημασίας έπ\ τδ άπει-

ηηι βΐ ηιοβηα νϊτίνι «/μϊ ; βΐ ζαρίαιίϊα: ί)Μ* ηοη βιΐ Ο ρον οδηγεί την διάνοιαν. Όμοίως, ΜεγάΛτχ, φησίν,

ηνηατηα ". ζϊα\Λ Ιιοε ογ§ο 081? ΕηαπιεΓϊ ςυ33 (ΙΐοΙ»

δυηΐ, ει ηι*,•5ΐθΓΪυηι ΐπΙεΙΠ^ίδ. Μαρηη$ Ώοιηΐηηί, ηοη

ιΐίχίΐ, φίβηΐβ δ'ιΐ πΐ38ηίΐυϋο : ηεςυε εηίιη Πεπ ροΐε-

Γ31 ιιΐ ιΙίει:ι•οι ηικιιιΐιΐϋ οβ«οΐ : &ι:ι1 Ιιοε ίρδΟ ςυο<1 Ϊ13

β3ΐη (Ιεδΐίξΐιαΐ, υΐ ηοη εΪΓευηΐδεΓί1)3ΐ »υΐ Ιβπηίηβ!,

βεηδίηι εο ηιεηΐεηι ρΓονεΙιϊΙ, υΐ ϊηιηιεηδβιη εβδε

οο§ηο3ε3ΐ. Ρατί πιοάΌ, Μαι/ηα, ϊηο.υΐΙ, »ι>ίκ« «/μ :

νϊΓΐιιΐΐΊΐι νεΓΟ ουιη βαϋΐδ, ροΐεπίΐαιη ίηΐεΐΐί^ε. ϋΐιπ-

δΐυυ ηιιΐοηι Ροί ροΐεηΐίβ 681 ει Ρεί 83ρίεη(ία, δεο1 ε(

ή Ίσχνς αύτοϋ • ίσχύν δέ άκουσας, την δύνάμιν

νόησον. Χριστδς δέ θεοΰ δύναμις κα\ θεοΰ σοφία *

άλλα τής συνέσεως αύτοϋ ούκ έστιν αριθμός.

"Ερμηνεύει τήν σύνεσιν Ησαΐας σαφώς λέγων ■

Πνεύμα σοφίας χαϊ συνέσεως. "Ηκουσα έν τοΤς

μακαρισμοϊς μακαριζομένους τους διψώντας τδν

Κύριον. Τάχα ουν ούκ έξω τοΰ καιροΰ τδ ένθύμιον ■

καί μοι δέξασθε τδν λόγον , κάν άπηρτήσθαι τών

παρόντων δοκεΐ.

ίίρϊεηΐί* ε]ιΐδ ηοη 681 Γιηίδ. δβρίεηΐΐβηι 1δ3Ϊ3β ϊηΙεΓρΓείβΙϋΓ βρει-Ιε ύϊεεηβ, 5ρίπ'ί«ί Βαρϊεηϋπ βΐ ρηι-

άβηΐίίΒ β0. ΑιιαΊνΊ ΐηΐεΓ 1)63Γιΐιιά'\η6δ εοδ 1)83108 ρΓ•κο"ϊε3π, ςυϊ δίΐϊυηΐ 1)αιιιίιιυηι : βΐίβηιΐίΐβ εΓ(50 αίςιιβ

•'εεϊριΐβ ηοη βϋεηιιηι ΓοΠαδδβ 3 ΐεηιροΓε, υ (}υοι1 ηιεηΐϊ πιε» ηιιηε ο1)δβΓΥ3ΐϋΓ, Ιβιηείδϊ 31) βο ϊη ςαο

ν;:ι 8;ιιιηιγ, νκΐιίιιΐ' α;υοό<3ΐηηιθ(1ο «Ιι-ροικίοι-ε.

δϊ ςυίβ δυο ηιοπιΐίειη, 8θΙε ΓααΊίδ 3Γ(1εηΐίθΓί1)υ8 Είτιςδιά μεσημβρίας δδεύων τοΰ ηλίου θερμοτέραις

εαριΐι ιιιιππιιοηΐβ οηιηεαιςυε εοΓροΓΪδ ΙιυηιοΓεηι

8ϋ3 Οαηιπια ΐοΓΓεηΐβ, ϊίει• 1)31)631, βυ^εείβ νβΓΟ

δίΐ ε]ιΐδ εβίοείβ Ιεΐΐυδ 3δρεΓ3, νια (ΙϊΙΙίεΊΙίδ ει αιίπιο-

(Ιιιηι ηΐΊΐΙη , ιΐιίικίι; οεευη'3ΐ είιΐ8ΐιιοι1ί Ιιοηιϊιιί Γοηβ

: ϋιμιίϊ, (•ιι]ιΐ8 ΙίιιιριιΙα δΐιηΐ 3ε ρΐίΐΊικ•κ1;ι ΙΙιιεηΙη, €1

ηϋίΐΐΊιη Γείΐ'ίξεΓ3ηΙί3, εορίοβεηυε ριοΟυεηϋα : ηυη-

ηιιίιΙ 3η1ε 3ςυ3πι εοηδί(Ιε1)ίΐ, ϋεηυε ε]ιΐδ ηηΐιΐΓπ ρΐιϊ-

1ο8ορΙΐΓΐΙιίιιιι•, υηάε, οι ςυο ιικκίο, ηηβςιιε εχ ε3υδ3,

εκΐεΓ3ι]ηε ε]ιΐδηκι<Ιί ρεΓςυΪΓειίδ, ςυχ α!) ίΙΙϊδ Ιγ3-

εΐ3ΓΪ δοΐεηΐ, ΐ|ΐπ ϊη ε]ιΐ3ηιο(1ί ηυ^ΐδ οεευρβηΐιιτ, \η-

ροΓβηι δεϊΐίεεί ςηεηκίΐΐη ϊη ρΐ'οίυηϋίδ Ιβπχ ρ;ιι ΐιΐιιΐί

ϋϊδρί-ι δίκη ει ρΐΌΜΐ'ιεηΙεηι βΐηιιβ εοιιιρί'εδδυηι ,

»(|!ΐ:ιιιι ϋι.τί, βυΐ νειΐ3δ, (|ΐι;ε ϊη εοηεβνίιβιίϋυδ Ιειτ»)

ι1Ί1ΙΊικ;ε δυηΐ, δι εϊδ ογ;ι ΙβχεηΙυτ α«]ΐιαηι ρι-οΓιιηϋει-ε :

ίιι νβΓΟ ευηειίδ Β]ιΐ8ΐιΐ0(Ιί νβίεάίεεηδ ίηειιιηυϊΐ

ταίς άκτϊσι τής κεφαλής ύπερζέοντος, και πάν ΐδ ίν

σώματι ύγρδν τή φλογ\ καταφρύσσοντος * προκείσθω

δέ τφ ύποδήματι γή τραχεία κα\ δυσπόρευτος κα\

διψώδης * είτα έπιτύχοι πηγής ό τοιούτος, ής καλδν

κα\ διαφανές τδ νάμα, κα\ προσηνώς καταψύχον, κα\

άφθόνως ύπερχεόμενον * άρα προσκαθεδεΐται τφ

ΰδατι, καί φιλοσοφήσει περ\ τής φύσεως, όθεν, καί

δπως, χα\ διά τίνος, και τά τοιαύτα διεξετάζων, οία

δή τοις ματαιολογοΰσι σύνηθες λέγειν ■ δτι Ικμάς τις

έγκατεσπασμένη τφ βάθει τής γής, καί διαπηδωσα,

κα\ συνθλιβομένη, ύδωρ γίνεται, ή δπ φλέβες έκ-

κεχυμέναι ταΐς κάτω κοιλότησιν, εί-ερ άναστομω-

Οώσι, τδ ύδωρ προχέουσιν ή πάντα τά τοιαύτα χαί-

ρειν έάσας έπικύπτει τφ νάματι, κα\ προσθε'ις τά

χείλη, θεραπεύει τήν δίψαν κα\ άναψύχει τήν γλώσ-

Ρ&3Ι. " 183. XI, 2.
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σαν, υ.λ\ καταπαύει τδν πίθον, κα\ ευχαριστεί τψ Α

δεδομένω τήν χάριν ; Μίμησαι τοίνυν κα\ σΰ τδν δι-

φώντα. Είπε,ΚαΙ εΓρηται, χαθώ; εΓρηται ■ Μακάριοι

οΐ διψώντες, χαΐ χαταμαθών οΤα χα\ δσα αγαθά

πηγάζει τδ άγιον ' ποίησον τοΰτο τοϋ Προφήτου, Τύ

στόμα σον άνοιξον χαΐ ΙΛχνσοτ χγεΰμα' χΧά•

τυνογ τό στόμα χαΐ χΛήρωσον, ίχων τήν έξουσίαν

τών χαρισμάτων. Βοϋλει μαθεΐν δσα προχεΐται της τοΰ

Πνεύματος πηγής αγαθά ; Αφθαρσία ψυχής, άϊδιότης

ζωής, ουρανών βασιλεία, ευφροσύνη άληκτος , χαρά

τέλος ούκ έχουσα. Άλλα γάρ εις τά παρόντα βλέπων

δλίγην ποιούμαι τήν ζημίαν τοϋ λείποντος. Πεπλή-

ρω:αί μοι τών αγαθών δ οίκος• πλήρεις οί θησαυρο\

τοΰ χρυσίου της Αραβίας • ήξουσι δε τάχα μετ' δλί-

γον χα\ πρέσβεις έξ Αιγύπτου. γ.α\ προφθάσωσι χείρα

αυτών θεώ, κα\ βασιλεϊαι τής γης μεθ' ημών τδν

ίπινίκιον άσωσιν ϋμνον , τφ πάντα; εις τήν αύτοϋ

βασιλείαν καλοϋντι. Τφ ή δ<5ςα κα'ι τό κράτος εις τους

«ίώνας. 'Αμήν.

Πιιεηΐο, βΐ βάπιοΐϊδ Ιπβπδ βϊΓιηι κάαΐ, Ιϊη^ιιαιη Γβ-

Γπ£6ΓίΙΙ, (Ί1|Μΐ1ίΙ;ιΙι'ΠΙ 6X831131, βΐ £Γ3(ί.1<> 3$ΪΙ ει,

(]ΐι'ι (αΐβ οΌηοπι ΐ3Γ£ΐΙιΐδ ββΐ ? Ιπιίΐηιο ϊρίΐιιπ Ιιι α,ιιο-

ψιε δϊΐίεηΐεηι : ιϋο βδδβ ιΙίΗιιιη, μπιΙ «Ι (ΓκΙιιιιι

ΐ'«ΐ Ά ϋοιηίηο, ΒβαΙϊ ψιί ιϊίίαηΐ " : 61 ("ΐιηι (ΙίαΊεεηβ

φι:ιϋ;ΐ ςυβηΙΟϋυο Ικιη» β δρίΐ'ίΐϋ δίΐηοΐο νβΐυΐ 6Χ

Ιοιιίο ιη;ιιιοη(, Γηΐ' ιμιοιΐ μιΐιοί ΡτορΙιοΙα, Αρβιϊ ο»

ίιιηιιι, «ί αΙΙταΙιβ »ρίτΐΐαηι " : άΐΐαΐα οι ΐηηιη, οί

ίιηρίε •*, <:ΐπη ιίοιιηπιιιι ΙΐίιΙΐΜδ ροΐβδίηίειιι : νίδηβ

ίηΙβΙΙίββΓβ ςυαηία οχ δρίπίπδ 8»ηεΐί ΓοηΙβ 1χ>η3

]•,ΓθΙ1ιΐΛΐιΙ? Ιι1)ΠΐΟΓΐαΓιΐ38 ηιιίιικι•, αΊεηιίΐηβ νίΙΧ, Γ6-

•τικιιιι οοβίοπιηι, ΙχΙίΙΐ» κε;ιιρ;1βπιη, £ηιιϋϊυηι ιιιιΙΙο

Ηηβ εοηείιίδυιη. νεπιπιεηϊπίνβΓΟ οΊιηι ρπεδβηΓιη

ι 'ΟΐιΙοιιιρΙοΓ. οχϊμιιηηι ε}ιΐδ ηιιοιΐ (ΙιόβΙ όΊιεο ]αοΙιι-

Ι-.1Η1. Κείειία ιιιϋιί ϋοπΊβ 861 ίοηιιΐδ ; ρΐεηϊ βυηι

αιιΐΌ ΑΓ3ΐ)ίί6 ΙΙιβδαιίΓΪ : ηιιαιηρηιηιιηι ηιιίειτ) νεη'ιβηΐ

εχ Λ£(;γρΐο ΙοββΙΐ, 61 ρΓίβνβηϊβηΙ ηηιηιΐδ ίρδοπιιιι

ϋβΟ, 30 Γ0§Π3 10ΓΓ3Ϊ ΙγΊυ ιιι ρ1ι:ι Ιΐΐΐτ) ηοϋίδουπι Η)'ΐη-

ιηιιιι εοηεϊηεηΐ εί, φιϊ οιιιηεδ η ι) δΐιιιιη Γε;ηυηι ϊηνΐ-

131. ('.ΙΙ! |»1θΠ3 6( ρθΐ68ΐ3ί III ϋΛΊΊΓϋ. Αιιιβιι '•

Μαΐΐΐι. ν, 0. " Ρ&λ1. εχνιπ, 151. " Ρβ»1. ιαχν, II.

Μη Ιιοε δοτπιοηο Οοβοπιΐδ $ιιηιηιιιηι ηηίιηί (Ιοίο-

Γβιη ι!ΐ! ΟΙΐΓΪδΙϊαηοΐ'υιη ιΓΐ8ΐ.-οι•(Ιϊ;ι Ιεδ1:ιΐιΐ8, ροΐίδβί-

ιιιιι ιιι η_ΊΊιΐ;ιΐ εο8, ςυί δρίπΐυδ βΐηείϊ (Ιίνίιιίΐαίειΐ) ηβ-

6»1ιϋΐιΐ ει Γεΐ'8ηιι»ηιιη <Ιίνίιι:ιπιηι χηιΐ3ΐίΐ3ΐοιιι ηοη

ΐ'.ιΙιιιίΙΐιΊιίΐιιΙ. ΟπιΙίο Ιιχο ι! ο ίρβΙΜβ ΟΓϋίιοΓιοηε ηιιΐ-

1η ιιι οηιηίηο νβι1)υηι εοηΐίηβΐ : ιιιιιΐι; ρο: ίιι-, ίη-ί ιτ'ιρίίο

ο}ιΐ8ΐ]εηι, ςυαιη οΓιιιι ;ιι1ΙπΙ>ιΓιΙ 5. .Ιοηιιιιοί Ι).ιιιι:ΐϋ(:ιΐ-

1ΠΙ3 , Περί τής έν Κωνσταντινουπδλει καταστάσεως

τοϋ άγ. ΓρηΤ-, 3ρρΐ'υΙι:ιιιι1;ι νίιΙιΊιιΐ'. Εχ ;ιιιΙίι|ΐιιι Ιιοε

1ίΐιιΙυεοιι]ίΐυΓϋ Ιί(:εΐ,ε3ηιρι>οΙιίΐΙ.ιί1ίΐ(.,Γ Ικι1ιϊΙ:ιιιι Γυΐ83β

ίιι εοηεϊΐίο Οοη3ΐ3ηΐΐηοροΙίΐ3ηο ». 381, ρθ8ΐςυ3ΐη

ΐρ$ε εβηΐΓΐιιη ιιιιίΐιιΐίί εοηβΐίΐυΐυδ ίυεί'αι. ϋΓ. ΤιΙΙε-

ηιοηΐ Ι. ε. 3Π. 5. οι 16 (ρ. 566 ει 606), οιιηι ηοΐκ

4 (ρ. 733-34); ΟείΠΊεΓ 1. ε. § 9, η. 6, 7 (ρ. 230,

251); ϋ. Ραρβ1)ΓθοΙι. ίη Λαϊ» 88. Ι. ε. η. 34, 35.

Νεε (|ΐιο(1 ΤίΙΙειιιοηΐ (Ι. ε.) ηΐϋηυε ειιηι βεειιΐί εοηΐΓβ

Ιιαηε ΐβιτιροιΊκ ηηΐιιηι ορροηιιηΐ, βΐ'ρ^ιιι-'ιιι.η βείΓιεεί

3. 381 ηοηάυιη ίκίεο ρπ>νεεΐ3 χοΐβ Γυίδδε, ιιι εβ-

1103 £08ΐ3ΓεΙ ((|ΙΙΟι1 13111611 (Ιο 86 ίρβί! Ιι'ίΙ.ΊΐΙΙΙ' ίιιίιίο

181108 0Γ3ΐϊοηί3), υΐϊβηι Ιιηΐιοί νίιιι, ευηι ϊιίβηι 8.

(ΙοείΟΓ ϋϋ. π ϋοηΐΓ3 Γ.υηοιηίυηι (ιηΙΊι. 1615, Ι. II,

ρ. 65) ρ:ΐΓΪΐι•ΐ' άβ ιβηΗϊ αιηίιϊβ κ «ι ;» ΙοςυβΙιιι*, ηιιειιι

Ι:)ΐιΐ6ΐι εβηίδδίηιβ 3. 381 ρηι 80Γίρ36ΓπΙ. (8. ΙΙϊι'.γ.

ΑΙ« 5ΰπρΐ.««/. ε.128.) ΡΕδϊίεη, ΙηιΐΗ. Ρο^^.,\, 613,

ΤΟϊ ΑΥΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΚαΙ έγχώμιον εις τδν δίκαιον Αβραάμ.

Ε-ΤϋδϋΕΜ

ΟΚΑΤΙΟ ϋΕ ϋΕΙΤΑΤΕ ΓΙίΙΙ ΕΤ δΡΙΚΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ

ϋυ» ϊηδΟΠϊ βεΐ Ιαυάαΐϊο οοηδίβηΐΐδ Πάει ]ιΐδ1ί ΡβΐπβΓεΙίίε Λ&γβΙιβπιι.

ΙαιιηηΓιο 8ί[αηο ίηΐβτρηίβ.

ΟΓδν τι πάσχουσι πρδς τους πολυανθεϊς τών λειμώ- ^ ΰυβίβ ηιιίιΐιΐιιηι ίη ΗοΐΌΐιΐίΙ,ιι* ρΓβΙίβ 3ί•οίιΐ6Γ6

νων οί τών τοιούτων φιλοθεάμονες, οΓς ού πρδς ϊν τι

τών φαινομένων δια τδ τής ώρας δμότιμον δ όφθαλμδς

ίπερείδεται, άλλ' έπ\ πάντα ταϊς έπιθυμίαις χεύμε-

νοι τώ μηδενδς έθέλειν διαμαρτεϊν, πολλάκις τοϋ

παντός άποπίπτονται • το'.οΰτόν τι πέπονθε κάμοϋ ή

Ρατβοι.. 0 β. Χιν ι

δοΐεΐ ϋδ (|ΐιί είίπιηι γοπιπι δροεοπιΐΐπιιιι δΐιιϋίο

ΙβπειιΙιΐΓ, ηιιοιιιηι οειιΐιΐδ ρΓορίβΓ ρυΙεΗηίικΙίηΐδ

(ΙπΊΐϋ ;ΐΊ|ΐι;ι1ι; ιι ο ιι ίη υηο 3ΐί(|υϋ Ποΐ'6, (|!ΐί ίιι 0011-

δρει-ΐιι δϊΐ, (ΙεΟ^'ιΙυΓ, δεϋ όιιιιι ηιιΙΙο ηοη ρηΐϊπ νο-

ΙιιηΙ, ίιι οιηηεδ ουρΊιΓιΙιιΙο ΓιΐίΊ, ίιΐ (ριοιΙ Ίιι γο ηεβΟ-
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Γιο βιιιιιηιιπυ Οί,Ι βίοροηιιηιοΐΌ ηοη ΛδδΟψιιιηΙιΐΓ : Α διάνοια πρδς τδν λειμώνα της Γραφής αποβλέποντος.

ΙϋΙβ (]ΐιίιΙ<1»ιη οΐί.ιηι ηηίιηο ιιι«ο ρηΐυιη 8οΓϊρΐιΐΓ3β

βρει ιβηΐίδ υ«υ νοηΐΐ. δοηΐεηΙίβΓηιη εηίιιι ρηΜιπ-

ΙικΙίηίβ νβιϊείβδαιΐ οηιηίβ ρητΐιΟΓ αηϊηιιιηι :ιΐι πιΐιοιικ,

οΓΓιοίΙ ιιΐ πιρίιΐϊΐαβ ο]ιΐδ, (Ιιιπι ϊη ρατΐ ιΙοοογο ρι•»;-

ΓΐίΙίϋ Ιιαιιιΐ ίίιοίΐο ηιιοιΐ ροΐίυδ δοηιΐΒΐυΐ' Γοροπι-ο ρο-

ΐεδί, ϊηοοηδίβιϊδ β'ιΐ, εί α Ι) βΐϋδ »<3 ίΐϋ» ρΓοροΓοΙ

βΐφιο Γΰϋΐ'ιηεΙ. Εοοο οηϊιη ςιιοηιοιίο ροΓ ρι-ορίιοΐίβιτι

ηκι^'ΐΓι Πην'κΐίδ Ποιοδ •εηίΙοιιΙ? (μιαϋδ υογο Ποί ϋϊ-

νίΐΙΙΙί! ΑρΟδΙοΙίΙδ, ρ»Γ3(1ίδί ΟΙΐΙΙΐΙΓΧ ρΐι1(ΊΐΓίΙΙΙ(]ί[|ΙΊΙ1

ηδίβικίοηδ, αο ηιιιΙ1:ιιιι 0(1(>γΊ$ (ΊιτίδΙί τειίοίβηδ 5113-

Τδ γαρ ποικίλον της ϊορας των νοημάτων δμοτίμως

έπι πάντα την ψυχήν έφελκόμενον, άστατείν ποιεί

την έπιΟυμίαν, τω μη δύνασΟαι (5αδίως εύρείν έν τοις

όμοτίμοις τδ προτιμότερον. Ιδού γάρ πώς ύπολάμ-

πει διά τοΰ μεγάλου Δαβίδ της προφητείας τά άνθη •

οΤον δέ άνθος ό θείος Απόστολος της τοΰ παραδείσου

γεωργίας ύποσημαίνιον τι) κάλλος, κα\ πολλήν απο

πνέων τοΰ Χριστού τήν εϋωδίαν ! Των δέ ευαγγελι

κών λειμώνων τδ κάλλος τίς άν ΰπεξέλΟοι λόγος αν

θρώπινος ;

νϊΐΛίοηι ? Ναηι ΕναηβοΙίοοπιιη ριιΐοΐιηίικίίηεηι ρι•»Ιοπιηι ηυχηαηι οτηΐϊο οχρϋοεί 1>υη:αηη?

Άλλα μοι δοκεϊ καλώς Ιχειν έν καιρώ μνησθήναι

της παροιμιακής έπαινίσεως, καί ζηλώσαι τήν μέ-

λισσαν • ήν φησιν ή Γραφή τη (5ώμη μεν είναι ασθενή

(ού γάρ ώφΟη ποτ* όλον δρεψαμένη τδ άνθος, καΐ

ύτέρ νώτον έπ\ σίμβλα κομίζουσα), άλλα τδ λεπτόν

και χνοώδες της έν τώ μέσω κόμης έκτιναχΟέν διά

των πτερύγων ταΐς άγκύλαις ύπολαδοΰσα, δι' εκείνων

εργάζεται τήν σοφήν έργασίαν έκείνην, ταί; εξ άγχύ-

λαις ισαρίθμους γωνίας εις δρΟιον άνεγείρουσα, κα\

£ιά μέσου τή λειότητι τών πτ3ρύγων, οΤόν τισιν

άλοιφαίς, τους λεπτούς εκείνους κα\ ΰμενώδεις [στοί

χους έπιλεαίνουσα. Εί δέ μέλλοι κα\ ύ ημέτερος λό

γος βασιλεΰσί τε καΐ ίοιώταις , καθώς φησιν ό Σολο

μών, είς ύγίειαν επιτήδειος γίνεσθαι,εϋχή τήν χάριν

έπισπασώμεΟα έγώ τε καΐ ύμείς παραπλησίως.

Κοινδν γάρ τδ κέρδος, μάλλον δέ τδ πλέον ύμέτερον

έπείπερ τδ λαβείν τ.ι καλδν τοΰ παρασχείν τι κερδα-

Υι-πιπι ηι'ιΐιί Ιιαικί ηΐϊοηπιιι ο.δδο νΐιίεΐιιι•, ίη Ιοηι-

ρΟΓΟ ρΓ0νβΓΐ)Ϊ3Γΐ8 ΠΙίΐΙδ 1 ΙΚ' Μΐ Ϊ0ΙΚΊΙ1 ΓίΙΟΟΓΟ Ι.111ι|;ΐ1ί<ι ■

ηίβ, ει βροιιι ίπιίΐΛΠ : <ιιι:ιηι ιΐϊοίι δοιίρΙιΐΓβ Υ'ιπυιΐδ

ηιιίιΐοηι ίιιΠπιι.ιιη 08ίβ ' (ιιιιικ|ΐι:ιηι ειιϊηι νίδα 051

Ιοίιηιι οοΙΙϊβΟΓο ίΙοΓΟίη,οι δΐιρβι- ΗοΓβιιηι 3(1 ηΐνοηΐ'ί»

ροπατε), 8θϋ Ιοηιιοιιι ίΙΙιιηνςιιί ίη ιίιο<ϋο Ποί'ϊβ ί]ΐιηδϊ

ΐ3Ι1ΙΙ^Ίηί 3θΊΐ3?ΓβΙ, 3ΐίβ ΟΧΟυβδΙΙΠΙ ρΐΐΙνΟΓβΠΙ 01Ι1Ύ31Ι8

δΐι&οϊρ'ιοηδ οπιπυηδ, ροΓ ίΙΙη δοίΐιιηι ΠΙιΐι] εΓΠοίΙ οριΐ3

£0ΐΓΐ8 ',Η' !ιιπι οιιι•ν:ιΐιιπδ ηυηιοΓΟ ραΐΌδ ίη ιΙίΐΌΐΐιιιιι

οχοίΙ.Ίΐΐδ 3ΐι<;ιι1οδ, »π ροΓ ιηβάίιιηι ΙοτίίαΙο ηΙαΓυηι,

ςιιπδϊ ψι'ιΐιιΐδΐΐαηι ιιηοΐιιι-ίδ, ΐοηηοδ ίΙΙοδ ϊη ηιοιίηιη

ιηοηιΐιηιηχ ρ.ιΐ'ίβΐιιιη οηΐίηεδ οχροϋοηβ. (}ιιοι1 δϊ Γιι-

Ιιιπιιη εδί πι ηοδίπι ςιιοηιιο οΓαΐϊο οΐ ΓΟβίΙιυδ εί

ρι•'ινιιίΊδ ΙιοηιΊηί1)ΐΐδ, πι ίηηιιϊΐ 8οΙοηιοη, ;κΙ 8:ιηΐΐα»

10111 0011<!ϋ'•'.11. ρΓ0Ι'.ΊΙ>ΙΙ5 οι νοίϊδ οηιιι υΓίΐΓκιιιι ποϋϊβ

ραιίΐοΓ οοιιο'ιΐίοιιιιΐδ οι οβο οι νοδ. ΕυοΓΠηι οηϊηι

ϋοαιιηιιηο οδΐ , Ίιηο ιιιη]οΐ' ρητ» ο]ιΐ8 νοδίΓβ εβί :

(|υ.-ιιΐ(1ϋ(]ΐιϊι1οηι βοοίροΓΟ 3ϋΐ]ΐιίι1 ))οηϊ ρΐιΐδ βΙΓογΙ £ λεώτερον. Απαγορεύει τδΕύαγγέλιον παλαιοίς άσκοίς

Ιιιογϊ, ηιΐΛΐη ηΙΐΐ|ΐιϊιΙ ρΓΟίΙιοΓΟ. Υβΐ3ΐ Εναη^οΚιιηι ϊιι

«ΙΓ08 'νείοΓβδ νίηιιιιι ιιονιιηι ϊιιΓυηϋβΓΟ ': ΓοΓδϊΙαιι

λιΙ Ιιχο ΙοηιροΓϊ 8ρ<;οΐ3ΐ δοπιιυηίβ Ιοοίί ίηνοΙϋΟΓϋΐιι.

Κβιη νίιιυιη ιοοοιίδ βχρΓΟδδΐιιη, ρΓορΙβΓ οηιη ηιιΐ

ιι.ΊΐΗΐ':ιϋΐι>Γ οχδίδΓιΙ ίη οο ΙϊηιιΟΓίδ Γογυογοιπ ,

ι1;ιΐ\ι ρίοιιυπι ΰδΐ, ηηΐιίΓαϋ ηιοΐυ Ιίιηοδ»8 :ι1ι 8080

ροΓ βριπιι.ιιη οχ!ιη1;ιηϊ βίςιιβ Γε]ίοίβη8 δοιάοδ.

Ηοο βιιίεηι η'ιΐιϋ 3ϋιιι1 οδΐ, υΐ ηιοβ ςιιίιΐοηι ΓοΠ

ορ'ιη'ιο, ηΐδΐ ο» ΐ)"* άο δρ'πίΐιι βαηοΐο ΐΓηϋϊΐυΓ

,ΙογΙιίικι, ςυοιη:ιϋηιθ(]ιιιη (ΓιοίΙ Αροδίοΐυ:, 8ρίτίΐη

/(•Γΐ'οηίίί', 4113111 ριιίΓΟδ ροΓΠιιβηΙββςυο ηίΓΟδ αο ρΓίο

ΪΙΙΟΓΟίΙπΙίΙίΐΙΟ ίΐΐνοΙΟΓαΙί Ι,ΙΙΙΙ ΙΊΜίΓΐΙΙΓΠΐ , 80(1 ιίοι-ίπιιχ

ΙΙ13]θ8ΐ3ΐΟ ΠΠΙΐρΐΙΙΐΙΙΙΓ. ΙιΙΟΪΓΟΟ δί (]113 δΐΐΐΐΐίΐΐΐίδ 013 ΟΧ

(ΙοοΙΓίηβ ίιι^οηοΓ3ΐ3 Γιιοιίΐ δοηΐεηΐία, δοίηιΐιιηΐυτ

οΐνον νέον έναποτίΟεσθαι • τάχα πρδς τδν παρόντα

καιρδν βλέπει τδ αίνιγμα. Ό γάρ νεοΟλιβής οίνος,

διά τήν φυσικώς έγγινομένην τοΰ ΰγροΰ ζέσιν, Πνεύ

ματος πλήρης έστί,διάτής φυσικής κινήσεως έξ-

αφρίζων τδν ίλυώδη όύπον άφ' έαυτοΰ. Τούτο δέ ούοέν

άλλο εστί , κατά γε τδν έμδν λόγον, ή ή περί τοΰ

άγιου Πνεύματος διδασκαλία , καθώς φησιν ό Από

στολος, δτι Τφ Πνεύματι ζέοντες , ήν οί σαθροί τε

κα1. ό'ιεό(5υηκίτες άσκοϊ, καΐ ϋπδ τής απιστίας πε

παλαιωμένοι ού στέγουσιν , άλλα περι^ήγνυνται τή

μεγαλοφυία τοΰ δόγματος. Διά τούτο έάν τι ύψηλδν

αύτοϊς έκ διδασκαλίας έγγένηται νόημα , σχίζονται

περί τδν δγκον τού δόγματος • και αυτοί γε άχρειούν-

ται διά τού ψήγματος, τήν τε τού Πνεύματος χάριν

ΓΪΓ03 ΒΠίρΙίΐϋΐΙίηβηι (ΙοοίΓΪηαϊ : »ο οαηι ίρβί ιρΓκΙοιη Ο είκή (ίέειν παρασκευάζουσιν. Είς γάρ κακότε)ΐνον

ροι- πιρίηιβιη ΊηιιΙίΙβδ ΓΟΐΙάϋηΙυΓ, Ιηηι οΙΓιοίιιηΙ υι ίη

Υ.ιιιιιηι 30 ίπικίΓϋ οΙΠικιΙ 5?ι•ίΐΐί;ι δρίΓΪΙυδ δαιιοΐί.

Ιη αιΓιιηιιηι οηϊιη ιη.ιΐίιίοδίιιη £3ρΊεη(Ϊ3 ηοη ίη§ιε-

ιΙίιΊιΐΓ, ηυι;ιιΐ3(1πΐ0(1ιπη ίηςιιϊΐ δοΓΪρΐιιτ» *. Ιιηο

β^ίΐε, ρβΓηιΊίΓιΙοηιίΙιί ρ3υροΓυ(ηοοηδϋβΙη(]|ηοηι ίιηί-

Ιβπ : Π3Π1 εί ίΙΙί δοΐβιιΐ, ουιη βϋςιιίβ οοδ ορϊρηι•:ι

ιιιοηδβ ΓυεπΙ «Ιΐ^ιιαίιιβ, τεηιοΐο ρικίοιβ <1β βριιϋδ

δίυί βρροδίΐίδ οΐίϋηι ίη ροκίοιυηι άίοιη οί1)θ8 ριο-

ΥίϋεΓβ. Ριοίηϋε ε^ο φΐυφιο βχ ΙιεδΙοηΐ3 ιηηςηϊΠ-

οβηΐίϊ οχί°ιιίδ ςιιίΐιυδίΐιιηι (ΙβρΓοιηρίΐδ ιόΙ ίΐ]ΐιίί«, ίΐΐίιιο

ρΓΟ νίηυυδ ποοίδ οοηΠοίβηι οι-3ΐίοηειη, ρΙοΓαηιιο οο-

ιαιη, ((ΐι* Ιιοιϋο ριοροδίΐα δηιιΐ, ροΓίβοΐίοιϊυιΐδ

ψυχήν ούκ είσελεΰσεται σοφία, καθώς φησιν ή Γρα

φή. Μάλλον δέ συγχωρήσατε μοι μιμήσασΟαι τήν

τών πενήτων συνήθειαν • έπε\ κάκείνοις σύνηθες,

δταν ποτέ πλούσιας άξιωΟώσι τραπέζης, άνεπαισ)ύν-

τως έκ τών προτεΟέντων αϋτοίς, καΐ είς τήν ύοτε-

ραίαν έπισιτίζεσΟαι. Κάγώ τοίνυν έκ τής χΟιζής πο

λυτελείας μικρόν τι προχειρισάμενος λείψανον, έκε 'Οεν

κατά τήν έμαυτοΰ δύναμιν όψοποιήσω τδν λόγον, τά

πολλά τών σήμερον προτεθέντων τοις τελειοτέροις

τών δαιτυμόνων ταμιευσάμενος. ΤΙ τοίνυν ήν τδ τής

χΟιζής πανδαισίας άδρωτόν τε κα\ άκατέργασνον :

Ή τών αποστολικών πράξεων ιστορία τήν έν 'ΑΟή-

ΕοοΙΊ. χι, 5. ' ΜιιΙΐΙι. ιχ, (7. « Ι\οι«. χιι, 11. * δηρ. ι, 4.
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ναις έπιδημίαν τοϋ Παύλου διηγήσατο ήμΐν, πώς Λ οοηνίνίί ιχ-ίει-ναηδ. Οποβ βιιηΐ ιρ[ίΙιΐΓ Ιιε&ΙεΓηΐ βρυΐϊ

είδωλομανοΰντος τοΰ τήδε λαοΰ, κα\ ταϊς έπιβωμίοις

κνίσσαις προστετηκότος , τδ Πνεύμα το δγιον έν τω

μακαρίω παρωξύνετο Παύλω, οΐόν τι |5εΰμα πλήμ-

μυρον έν τήψυχή τοΰ Αποστόλου στενοχωρούμενον,

καΙ μή εύρίσκον έν τοις άναξίοις τήν διέξοδον. Λιά

τοΰτο Στωϊκοϊς τε κα\ Έπικουρείοις συμπλέκεται,

κα\ εις "Αρειον καταστάς πάγον, έν. των συνήθων

αυτούς πρδς τήν θεογνωσίαν προσάγεται ■ βωμό; γάρ

έστιν αύτφ κα'ι επίγραμμα, τδ τοϋ λόγου προοίμιον.

Είς τί τοίνυν έμνήσθην τοϋ αναγνώσματος; "Οτι καϊ

νϋν εϊσι κατ' εκείνους τους Αθηναίους, εϊ; ουδέν

έτερον εΰκαιροϋντες, ή λέγειν τι κα'ι άκούειν καινό-

τερον, χθιζοί.τινες και πρώΐζοιέκ τών βάναυσων επι

τηδευμάτων ορμώμενοι, αυτοσχέδιοι τινε; τής θεο

λογίας δογματιστα'ι, τάχα τινές οίκέται καΐ μαστ:-

γίαι, και τών δουλικών διακονημάτων δραπέται ,

σεμνώς ήμΐν περί τών άλήπτοιν φιλοσοφοϋσιν. Ούκ

αγνοείτε πάντως, προς τίνας 6 λόγος βλέπει. Πάντα

γάρ τά κατά τήν πόλιν τών τοιούτων πεπλήρωται,

οι στενωπό*. , αί άγορα\ , αϊ πλατεϊαι , τά άμφοδα •

οι το:ν Ιματίων κάπηλοι, οι ταϊς τραπίζαις έφεστη-

κότες, οϊ τά εδώδιμα ήμΐν άπεμπολοϋντες. Έάν

περ\ τών όβολών ερώτησης, ό δέ σοι περί γεννητοϋ

κα\ άγεννήτου έφιλοσόφησε • κάν περί τιμήματος

ίρτου πύθοιο, Μείζων 6 Πατήρ, αποκρίνεται , ν.α\ ό

Υιός υποχείριος. Εϊ δέ, Τδ λουτρδν έπιτήδειόν έστιν,

εΓποις , ό δέ έξ ούκ δντων τδν Υίδν είναι διωρίσατο.

Ούκ οΤδα τί χρή τδ κακδν τοΰτο όνομάσαι, φρενϊτιν

τείίςυίοε, ςυοβ εοηνΐνίε ηοη οοητίο^βπιηΐ ηεα,αο εοη-

εοχεπιηΙ? ΙΙΊδΙοπα ΟΓίοηιιη βροδίοΐίεοηιπ), φι*

ηοϋίδ ηηιτηυιιΐ ιιΐ ΑΐΙιεηίδ Ιιοβρεδ Ραυίιιβ βεββ

{,'ΟΙΌΙΌΙ, φΐεπιβιίπιοίΐιιΐϊ) ροριιΐο Πΐίιΐδ υτυίδ ίηδαηο

8ϊπηι!αοΓθπιηι ειιΐΐιιί ύεάίΐυ,οΐ δηεΓίΠείοππη ηίοΌπ-

1ιιι$ οώΐίείο, δρίπΐιΐδ δ.ιηεΐυ.8 Ίη 1>εηΐο Ρηιιΐο εσιι-

οϊ! ;ι ι< Ιιιγ, Ιηιιηυαιη Ηιιιιιεη φιοϋΊΙιιιιι ίηυη(1:ιη$ ίη

αηίιηο Αροδίοΐί εο3η£ΐΐδΐ3ΐιΐ8, βι ϊηΐβΓ ίηάίξηοδ ηοη

ίιινοηΊεηίί Ιοεηηι εηιηιρεη<]ί. ΟιιβρΓορΙεΓ ειιηι δ(οί-

οίδ ει Ερίεϋτείδ εοηΠίειβίυι•, ει ίη εοΙΙε Μ;π•ιίο

Βίατιβ, εχ ΠΙοΓίιηι ίιΐδΐίΐιιιίδ οεεβδίοηε δηιηρίβ, 3(1

ΙΚί 3^ηίιίοηεπι εο$ 3(1αΊιεεΓε εοηαΙιΐΓ : ικυιι ρκ•

θΓ»ΙϊοηΪ3 ρΓΟΟεηιίο δΐιιιιίι ηΐΐίΐΐ'β ψιοιΜιιιιι, ε]ιΐδαυε

ΓιΐιιΙυηι εΐίηδεηρίίοηειη. ΟιιοΓδίιιιι ϊ^ίΙιΐΓ ίΙΙίιι» ηιο

^ ηιίηί 1εεΐίοηίδ? Οιιοηίβπι ηυηε ςυοιμε βιιηΐ, ςιιί,

δίειιΓι Αΐΐιεηϊεηδεβ ΊΙΙϊ, ηιιΙΙί ;ι1ϋ ιοί νβεβηΐ, ηίδί ηΐ

<1ίι ιιηΐ ει :<:ιι1ίαηΙ ηΐίιμιίιΐ ηονϊ, α,υϊ νεί Ιιεπ νεί ραυίο

ηηΐη αϋ δεΙΙιιΙαπίδ, ρίεβεϋδ οι δεΓνίΙί&ιΐδ ορΊΓιεϋκ

ρπκϋβπιηΐ, 8υ1)ίΐ3πί αΐηυε Ιιιηιυΐΐυαηί (μιίιίαιη ιΐιεο-

Ιοςίεαπιιη δεηΙεηΙΐΛπιηι αυεΙΟΓεβ, ΓοΓδίΐαη Γαηιυΐί

φιίιΙλΓη εϊ νοι-ηετοηεδ » 8.ει•νίΙί1)ΐΐ3 ηιίηίδίεηίδ ρπ>-

Γπ-'ί, ιηβςηίΓιεβ ιιοΐιίβ ο"β Γεουβ ίηοοηιρΓεΙιβηδίϋίΙί-

Ι)Π8 ρ1ιϋθ8θρΙι:>πΐιιΐ'. Ργογ8Η8 Ιιηιιϋ ϊ^ηοΓαΐίδ »<1 ςυο8

οΓ.ιϋο 8ρεείεΙ. Οηιηϊ» ηαηι^υβ Ιοεα ιιι-1>ΐ» 1;ιΙί1ιιΐ5 το-

ρΐεΐη βυηΐ, βηςίροΠ», 1>ϊνϊη, Γογη, ρΐβίεχ : τεβίϊ -

ιικ'πίοι πιη ίη&ιϊιοΓΟδ, πιεη8Ϊ8 3Γ@εηΐ3Γϋ$ ρΓχΓεείϊ,

ηηί βδευΐεηία ηοοίδ νβηιΐυηΐ. δι ηυεηι οοηιιη (1ε

ο1ιοΓΐ8 ϊηΐ6ΓΓ0§ε8, ί|1β ΙίΙιί ϋε ςπιίιϊ ει. ηοη ^εηίΐί

ή μανίαν, ή τι τοιούτον κακδν έπιδήμιον, 8 τών λογι- ρ πβΙιιγη ρΙιίΙοδορΙιβΙυΓ: φιοΛ βί ιΐε ρΓείίο εϊ 568ΐϊπι:<-

σμών τήν παραφοράν έξεργάζεται. Γιοηβ ρβηϊβ ίείδείΐβπδ, ΡαΐεΓ πιο]ογ βίΐ, ϊηςιιίΐ, ει

Ι'Ίϋυ< $υϋ]εεΐυδ : ([μοι! «ί ΙανηεΓυιη εοιηιιιοαΊιηι εδδ6 (ΙϊχβΓΪ», ϊ 1 Ιο εχ ηοη εη1ί1>υδ ΓίΙίυιη 68δ6 εεηδεί.

Νοδείο ί|ΐιο ηοιηίηβ Ιιοε ηιβίυιη οροΓΙεαΙ 3ρρε1ΐ3Γβ, ρΙίΓεηεδίη 3η Γογογοπί , ηιιΐ ηΐίςιιοιΐ ε]υ$ηΐ0(1ί

ιικιΐιιιη ο,ιιοιΐ Ίη ροριιΐο ^ηβδοΐυΓ, ^νοά εΠΊείβΐ πιεηΐϊβ ρβΓνεΓδίοηειιι.

Διά τοΰτό φημι πρδς τούτους βλέπειν τήν κατά <ίιΐ3ρΓθρΙεΓ Αροδίοΐΐ 1ΓΐδΙοπ:ιιιι αιΐ Ιιοδ ίΐίεο ρεΓίί-

τδν Άπόστολον ίστορίαν • α γάρ περ\ τών Αθηναίων ηβΓβ ; ηβιη ηη* (1β Αιΐιεηίειίδίΐιιΐδ ιΐίΐιτηΐ δΟΓίριιΐΓ»,

ή Γραφή διεξέρχεται , ταϋτα νϋν έστιν επί τούτων

ΙδεΙν μάλλον δέ ε! χρή τάληΟή λέγειν, κάκείνων

εστί τά κατά τούτους άσυγγνωστότερα. Οϊ μέν γάρ

οίονε\ λήμη τιν\ τη περί τά είδωλα πλάνη τους

οφθαλμούς τής ψυχής κατεχόμενοι, ίδεϊν αυτοπροσ

ώπως τήν ευσεβή περ'ι τών δντων αδυνατούντες

άλήθειαν • όμως οΤον έπα^ή τινι τών λογισμών τοσού

τον ένενόησαν, οτι ού πάντη καταληπτδν τδ Θεϊόν

Ιιοίε ιιοηε ϊη Ιιίδ ΙίεεΙ νϊάεΓβ : ϊηιο νεΓΟ δι οροιίι ι

νεΓ3 ιΙίεεΓϋ, Ιιοτυιη ρεεεβίυιη ηιΐηοΓβ ςυβηι ίΙΙοηιιιι

οιτογ, νεηία (Ιί^ηιιιη βδΐ, :ιΙ(]ΐιε Ιιίδ ηιίηιΐδ ηιοηι ϊΙΙίδ

ίςηοδεϊ (1ε1)εΐ. Οικιιιψκιηι ειιίιιι ΪΙΙί, « ] 1 1 ο 1 1 εοΐ'υιιι

βηΙηΊΪ οεηίοδ 1:ιικ|ΐι;ιιιι Γιρρϋυάο φι;πΙ;ιιιι δίιηυία-

ΟΓΟιιιιη ευΐΐιΐδ εη'ΟΓ ίηναβεΓαΐ, Γβ(ΐ3 Γαι:Ίβ βιιβ ρίιιιη

(!β Γείιιΐδ (|ΐιϊίιιΐΜ)ΐ!(: νεΗΐ3ΐεηι νίιίειβ ηοη ροίοι-αηΐ ;

Ιαηιεη ηΐ'ιοηαιη ηυβδί ςιιαιί^πι αΐΐιεείαιίοηε ΐαηΐιιιι»

.έστιν, ουδέ οίον ό λογισμδς οϊεται, τοιούτον τη φύσει Π ίιιίεΙΙεχεΓυπΙ, ςιιοά ηυιηεη ιΐϊνίηιιιιι ρειιίΐυβ ε<ιηι-

τδ ύπερκείμενον. Διδ τδν δντως Θεδν άγνωστον είναι

δμολογήσαντες , βωμψ κα\ γράμματι τιμώσι τδν

άγνοούμενον • δτι γάρ πρδς τδν δντως δντα Θεδν

Εβλεπεν αυτών ή διάνοια, μαρτυρεί αύ-δς ό Από

στολος, εκείνον καταγγέλλουν αύτοϊς τδν θεδν, είς 8ν

"εύσεβεϊν εκείνοι διά τής τοΰ βωμοϋ τιμής ώοντο.

Πώς ουν ού χαλεπώτεροι τών μνημονευθέντων οί

νϋν ματαιάίοντες ; οί μή συγχωροϋντες υπέρ τήν

κατάληψιν αυτών είναι τδ θείον, άλλ' ούτω τδν θεδν

γιγνώσκειν μεγαλαυχοΰντες ώς αύτδς εαυτόν ; Πώς

ίν τις κατ' άξίαν τήν πήρωσιν τών δειλαίων κατα-

θρηνήσειεν, οϊ τοσούτου φωτδς τής αληθείας τήν

οίκουμένην πασαν έν τή καθ' ήμας ζωή διά τής ευ

σεβούς πίστεως περιλάμποντος, μόνοι πρδς τήν αϋ-

ριείιεηϋί ηοη ροδδίΐ, ηεε ηιΐ3ΐε ι'.ίιιι Γ3ΐίοβδ8θ ρυΐ:ιΐ

ιι:ιΙιιι-α ΙιιΙΐδ 8ΐιρεΓ3 ιΐίνίιιη ηΐ3]εδ138 δίΐ. ΟικιιικιΙιγοίι

νεηιηι Κοιιιιι εοςηοδεί ηοη ροβδε Γνίειιίεδ, :»ι;ι ;;ΐ-

ο,ιιε ιίΐιιΐο Ιιοιιοι'.ίμΙ ςιιεηι ί^ηοΓΐηΙ : ιιηιιι ηιεηίειιι

ίΐΙοΐΊΐηι ευηι, ηυί τενεΓ3 Πευδ εδί, δρεειββδε, Αρο-

δίοΐυβ ΙεδΙαΙιΐΓ, «Ιιιιη ίΙΙιιιιι 1)ειιιη είϋ .ιιιιιιιηΓι:ιΙ>:ιΐ,

(|πεηι ρίε δβ εοΙεΓβ ρεΓ Ιιοιιοιτιιι ;ιΙΐ;η ί* εχίδΐίιηβ-

1)3ηΐ. Οιιί ί^ϊΐυΓ ιηεηιοΓ3ΐί8 ηοη £Γ3νίυ$ ρβεεβηΐ,

ςυί ηυηε δΐιι1ιίΐί:ιιιι $ιιηιη ρΓθαΊιηΐ?ηιιϊ ηοη εοηεε-

«Ιιιιιΐ δυρΓ3 ('ΐιρίιιιι: δΐιιιηι ε83β ηιιηιβη ιΐίνίιιιιηι, δι:ι!

ίΐ;ι Οβυηι βεδβ εο^ηοβεοΓε §Ιοΐ'ίαηΐυΓ, υΐ ίρ$β 8ε86

εο@ηο8εΐΐ? ςυί ροδδίι βΐίηυίδ (Ιίςηε οίβηι ηιίβεΓο-

πιηι ιηεηΐίδ εχείΐ3ΐειη (1ερΙθΓ8Γβ? ςυί ΐαιιία Ιιιεε

ιιιιίνεΓδϋΐιι ιοί αηιηι οιΊιειη ίη νίι:ι ηοδίΓα ρεΓ τεειβαι
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1'κΐβιη οοϋιΐίΐι-αι.ΐρ, 5<ιΙί «ιΐ 5ρ1ι:ικΙυΓοηι,(ΐικκ1 311'ιηοΙ Α ϊήν άμβλυωπούσιν; ή αγνοείτε ποίον λέγω πλεο-

:>.ϋ νβΓΪΐαΐίβ 3^:ιΊιϊοηοηι , ΟΒΒΟΐιΙϊιιηΙ ? ηη 'ίβηοι.ΊΓΐδ

ψιβηι Ιικεηι ϊιι νίΐα ικ»1ηι «Ιϊοαιη »1)υηιΐ3ΐ•ε? Νιιηιβ-

ιαΐβ ηιίηί γοβ'ι» ΙιιιιιϊηαΓΪ», (]υ»ΐ βν»ιι@οΙϊαϊ& Ιηηιΐηαπ-

Ιιιΐδ ιιιιιιιεΓο ραπβ οΐ)ίνβΐ'8ΐιιιι ρΓοροιποιΙυηι εοιιψίεχα

ιιιιιηιΐιιηι ϊη ρβεε βκμιβ ριιΐηΐε ίΙΙιΐδΐΓ3ηΐ : ςιιαηιΐο ί;ι-

'«Ιοι• Γεπιιη ιιιΓιν8Γδ3πιπι Πειίδ ρπηιυηι ϋίικί ηιυηϋϊ

υΐ'ϊ^ϊηίβ οριιβιηΪΓΪΠοιιιιι ϊιιιϊΐηίαΐ', <|υϊ ηοη βοΐιιιιι ηια<-

£ΐιιι:η 1ιιηΓιιΐ3ΐ•ε εοιίδΐίΐιιΐΐ ϊιι ρηιιείραΐα ΓβπΓηι ο,ικε

νίύεηΐιιι*, νβηιηι οΙΊϊιτ» ε'ι δ'ιιηυΐ εοπ]υηχίΙ Ιιιηιίηαιβ

ηυοφιε ιηιηιΐδ, ςιιοιΐ 3 ραΐβπιίδ ιβϋϋδ βεεβρίο Ιιιιηίηο

ιιιΐ3 εοΐΐιιεοΐ. ΕΙ β]ιΐ8ηιθ(1ϊ ηου'ΐδ ϊιι εοηιιηυηϊ ρι-ορο-

δ'ιΐίδεοηιιηοοΊδ, ςυβδί 3 (ΙίεηιοιΓιυιΐδ «εεερίβ ρ1«ίρ ϊη

ίιίΓΟΓειιι 301Ϊ, ίηιριιιΙεηΐθΓ Β(1νεΓ8ΐΐδ νβπΐιιΐβπι βεηιεη-

π.ιπιηι 8ϊ8βορροηιιιιΙ? ιμιβπιαοΊηοιΙιιιη δίοίεί βίΕρΐ-

νάζειν φώς έν τή ημετέρα ζωή ; Αριθμήσατε μοι

τους βασιλικούς φωστήρας, οι τοΤς Εύαγγελικοϊς

Ισάριθμοι πάντα μικρού δεϊν τον κόσμον διαλαβόν-

τες, δι" ειρήνης κα'ι ευσέβειας καταφωτίζουσιν οτί

μιμείται δ Θεδς, ό τού παντδς ποιητής, τήν πρΧτην

της κοσμογενείας Οαυματουργίαν, οΰ μόνον τον μέ-

γαν φωστήρα εις τήν τών όρωμένοιν τάξα; άρχην,

αλλά κα\ συμπαραζεύςας αύτώ καΊ. τδν έλάσσω φω

στήρα, τον ταϊς πατρικαΐς άκτϊσι συμπαραλάμ-

ποντα. Είτα τοιούτων ήμϊν έν τώ κοινώ τών αγαθών

προκειμένων, ώσπερ ύπδ δαιμόνων πληγής έ-.Οου-

σιώντες, άναιδώς πρδς τήν άλήθειαν τών δογμάτων

αντικαθίστανται, κατά τους Στωικούς τε και Επι

κούρειους εκείνους, πρδς ους δ Παύλος παρ' 'ΛΟη-

ειιιεϊ Ϊ1ΙΪ, οιιιιΐ φΓιυιΐδ ΓΊιυΙιΐδ 3ρυ<1 ΑΐΙιειιίεηδεδ εοιι- Β ναίοις συμπλέκεται; Κα\ ίνα μή νομίσητε κατατρί-

ΙΗ(.ίη(ιιι'. Αε ηβ ρυΐεΐϊδ ρεί' ε»Ιυηιηΐ3ΐιι (Ιβειιιτει-ε ογβ-

Ιίυιιεηι,Ίη£Η8 8ειιΙβιιΓΐ38 πιεηιοι•3ΐοπιιιι ευηδίϋοΓεητιΐΐδ.

Μ3ΐει-'ΐ3ΐε ηιιηιεη ϋΊνίηιηη βδδβ δίοίεί δυδρϊοαηΐηι-,

ιτ63ΐυιη βΙί:ιηι Ιιϊ »Ίΐί£6ΐιϊΙιιιη ΡίΓιιιηι βδδο ίίιι§ιιπΐ ;

ρΐ'Οτδΐΐδ αιιίβηι δείΐίδ (|ΐιαιιΙα εΐΌ3ΐο ευηι ιιιαίοιίαΐί

εοξηαΓιο βίΐ. Ιΐεπι Ερίειιτεί ορίηαηΐυτ ιιυΐΐηηι δυρε-

γιηιι ροΐεδίηΐβιιι ρΓίεεδδο ηβε εοιίδΐίΐιιΐίοηί ηβε αιΐ-

ιηίηίδΐΐ'αΐΐοιιί Γβπιηι, βε<1 οιηιιΪΒ ΙοιηείΌ εβδίιιιαβ

ΓοΓίυίΐο Γβιτί, ηιιΐΐβ ρι-ονΜειιΐϊα Γβδ ροι•ν.ιϋβιιΙο : ει,

ιιίεβηείδϊιΐδ »ε βτβτηΐδ βιτοΓβιη εοιυιη Ίιιιΐίεεηΐϋδ,

3(1 άθείαν, ΐ«1 εδί, ηε^3ΐΊοηεηι ηιιιηϊηίδ ιΐϊνπιί εοΓυιη

δρβεΐαηΐ ορϊη'ιοηβδ. νί(1εαΐΒ«8 ίβίΐϋΐ' »η ηοη δϊιιΐ

ίιηϊΐ3ΐθΓ0δ ΕρίεαΓβοπιιη, »ι ιι ϊ ΕίΙίυιη (1)εί) ϊβΐιοηιί-

ιι'ΐ3 α(1Ίι:ίυιιΙ? Αε ηεηιο οταΓιοιιί εχ :ΐ(ΙνεΓ80 ορροηβΐ:

χειν έν συκοφαντία τδν λόγον, αυτά τά δόγματα τών

μνημονευθέντων έπισκοπήσιομεν Ύλικδν τοις ϊτωϊ-

κοΐς τδ θείον είναι υπονοείται, κτιστδν κα'ι ούτοι τον

μονογενή Υίδν είναι κατασκευάζουσιν. "Ιστέ δέ πάν

τως, δση εστί τού κτιστού πρδς τδ ΰλικδν ή συγγέ

νεια. Πάλιν τοις Έπικουρείοις ούδεν ύπερκείσΟαι

δοκεϊ της τών δντοιν συστάσεως τε κα\ οιο:κήσεως ,

άλλ' αυτομάτως τά πάντα φέρεσθαι, μηδεμιάς προ

νοίας διά τών πραγμάτων ήκούσης' κα\ ώς άν συν-

τομώτερον εΓποιμεν τήν πλάνην αυτών, πρδς άΟεΐαν

αϋτοΐς βλέπει τά δόγματα. Σκοπήιωμεν τοίνυν εϊ

μή μιμητα\ τών Επικούρειων οι τδν Υί'ν αθετούν •

τες είσί. Κα\ μηδε'ις άνΟυπενέγκΤ) τώ λόγω, ό;ι

Επίκουρος ουδέ τδν Πατέρα οΐδεν, ουδέ ομολογεί

ΓρϊοιίΓΐιβ ιιε«ιαβ Ρ«ΙΓβιη ιιονίΐ, ιιε<μκ ι1είΐ:ιΐ<Μΐι ε^ϋδ ** αύτοΰ τήν θεότητα, καΐ πώς κατά τδ ίσον άσεβούσιν

ΓοιιΙίΐεΐιιΐ' ; ει ηυοηιοο'ο »ΐ}υε ϊιηρϋ βιιιιΐ Ιιί βκμιβ

ϊΙΓι, ί|υ'ι ΡβίΓΪδ ιΐείΐβίεηι ηοη ηε^αϋΐ ηβε ι^ΐεϊυιιΐ?

!'3ϋ1υ1ιιη) βιιίιη ηιθΓ3ΐϋδ βίςιιε εοηείαΐαδ, ηφοιϊεβ

ΑηοιηοΒαΐϋ αΙΐοΓυιη ηυοςυβ βδδβΕρ'ιευΓϋΐη. δΊεβυ-

ΐειη γοπι εοηδ'ιϋβΓβιηυδ. δρ!βη(1θΓβηι ^Ιογιοϊ ΟΙιγϊ-

δΐϋΐηβδδβ (ΙϊχίΙ ΑροδίοΙϋΒ, εϊ βχρΓεδβαιη ίηΐΒβϊηεηι

δΐΓΐ)δΐβηΐί36*, οι ροΐεηΐίβη) ϋεΐ, βΐ &αρίβηΐΊαηι ", ει

(Ιϋ^ευηο,ϋΟ 8αηΙΐ3ΐΐ3, ςυοιαιη «ηυηκιυοϋιιυβ Ιηιι-

βυτοι, οί μή άθετούντες τού Πατρδς τήν Οεότητε;

Μικρδν γάρ έπισχών, εύρήσεις κα\ τδν Άνόμοιον

άλλον Έπίκουρον. ΟύτιοσΙ δέ σκοπήσωμεν Απαύ

γασμα της δόςης είπε τδν Ήδν ό Απόστολος, κα\

χαρακτήρα τής υποστάσεως, κα\ δύναμιν θεού κα\

σοφίαν, κα\ δσα τοιαύτα- ων 'έκαστον καθάπερ έν

συ^υγίαις τισίν άναγκαίαις , ουδέν άφ' εαυτού κα-

ταμόνας νοείται, άλλα συνημμένως αμφότερα, κα"ι

ι υ3ΐη ϊη εοη'ιυηείϊοηϊυυβ ςυΊΙυδϋβιη ηεεβδδβπίδ μεχ' αλλήλων καταλαμβάνεται. Τδ γάρ απαύγασμα

ιιιιΐΐο ιιιΟΐΙορβΓ δεεε δθΙυηΐ3εδβρ3Γ3ΐΐπιϊηΙε11Ϊ8ΪΙυΓ, πάντως τινός έστιν απαύγασμα , καΐ ό χαρακτήρ,

δ^^ ιιΐΓ3θ,ιΐ8εοη]υιιεΐίιιι εΐιιηυηι ευηιβΙίεΓΟ εοηιρΓβ- τινδς χαρακτήρ πάντως εστίν. "Ιίσπερ τοίνυν οΰκ άν

ΙιβηιΙΊΐιΐΓ.δρΙειιιΙυΓεηίιιιρίΌΓδϋδβΙίοιιίιΐδΓεΊδρΙβιΐϋΌΓ απαύγασμα είη τδ φώς, μή ούσης τής καταυγαζού-

«βΐ, ϊΙογπ βΓΠβίεδ εϊ Ίιιιβ^ο 3ΐΊευ]υδ Γεϊ ρρΟΓδυδ βΓ- ση? αιτίας, ούτως ή άπαυγάζουσα φύσις ούκ άν καθ'

Π|$"ιβδ εδί. ΟυειιΐΒάιιιοιΙιιιιι ί^Ίΐ'ΐΓ βχ Ιυηιϊηε δρΙεηιΙοΓ ρ έαυτήν νοηθείη , μή συνεπινοουμένου τού άπαυγά-

εχδϊβίειε ηοη ροβδίΐ ηοιι εχδίβηΐεεαηβα εοΙΙιΐδίΓβιιΙβ: σματος. "Ομοίως δέ κα\ ό χαρακτήρ τήν ύπόστασιν

Ίΐα βρΙβηιΙΟΓεηι ειίειιδ η»ΙιΐΓ3 ρει- δεδβ ηίδ'ι ίϊηιιιΐ ϊιι- δείκνυσι, κα\ ύπόστασις διά χαρακτήρος γνωρίζεται ■

ΙοΙΙί^Ιαί'δρΙβιιιΙοΓ,ΊηΙεΙΙίυίιιοιιροδδίΙ. δ'ιηιίΙίΙβΓίίειιι ούτω κα\ ή τού θεού δύναμις χωρίς θεού είναι

εΓίί^ϊεδ ηυοιιιιε ει 11113)50 δΐώδΐϋΐιΐώηι οδίεηϋίΐ, εϊ

Βυ1)8ΐ3ηΐί3ρεΓ Ίιιΐ38ίηειιι εοβίιοδείΙυΓ: ΐΐ3 Οβίηυο^ιιβ

ροΐεηΓΐ3 3ΐ)δ<ίΐιβ ϋεο βδβε ηοη ροΐεδί, βε Πβυδ βϋδςυβ

ροΐεηΐίβ ίηίεΙΙΊί'ι η»ΙιΐΓαϋΐςτ ηοη ροΐβδί. ΟαΊ ί^ΊΐυΓ

ιιιιτκιι βϋςυοιΐ εοιυιη, ηιιχ ρεΓ Ιιαιιε εορυΐαιίοηεπι δ'ι-

ςιιϊΓιοβηΐυΓ, εδδε ηεββΐ, υηβ ουιη ροΐεηιίβ ρΓΟΓβυδ

εΐίιιιιΓκΙυ,ιιοιΙ Γείίο,ιιαϋΐ βδΐ ΐοΐϋΐ. ΑίφΐΐαΊευηΙ ϊιηρΊε-

ΙαΙϊ8ρΓορυμη3ΐθΓεβΕίΓ:υιιι.π1ίΐ|ΐΐ3ΐιιΙο ηοη Γιιΐδβρ. Εγ^ο

δι Κϊΐϊυβ ηοη εΓαΐ, οιιιιιϊιιο ποφιε ΡοΙβΓ 0Γ31 ; δι ηοη

ού δύναται, κα\ ό θεδς χωρ\ς τής δυνάμεως νοηΟήναι

φύσιν ούκ έχει. Ό τοίνυν έν τι τών κατά τήν συζυ-

γίαν ταύτην σημαινόμενων μή είναι λέγων, συνανεϊλε

πάντως τή δυνάμει κα\ τδ λειπόμενον. 'Αλλά μήν

λέγουσιν οί τής ασεβείας προστάται, οτι δ Υίός ποτέ

ούκ ήν. Ει ουν ούκ ην δ Υί?>ς, πάντως ουδέ δ Πατήρ

ί)ν • ει ούκ ήν τδ απαύγασμα, ουδέ τδ άπαυγάζον ί;ν

εί ούκ ήν ό χαρακτήρ, πάντως ουδέ ή υπόσταση

ην εί ούκ ην ή δύναμις, ούκ ην ή σοφία• εί δέ ταύτα

* ΙΙοϋΓ. ι, 3. ♦ 1 Οοι•. ι, 21.
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ούκ ην, ί'ΐ άν:υ θεδς ούκ έστιν , δ έπΊ πάντων Θεδς Α ογ:«1 βρΙβικΙοΓ, ηεο,ιιβ ί(1 παοϋ δρίειιιΙοΓεηι βιΓα,

πώς ην; κατασκευάζεται γάρ διά τούτων τ>> είναι

θεόν. Ού γάρ έστιν έννοήσαι δδξαν άλαμπή, ούχ

ύ-όιτασιν άχαρακτήριστον, ούκ άνευ σοφίας σοφδν,

ούκ άνευ δυνάμεως δυνατόν, ούκ άπαιδα Πατέρα.

Ούκοΰν άποδέδεικται δια των είρημένων, οτι δ τον

Υίδν άΟετών, συναΟετεϊ καΊ τον Πατέρα• δπου δε

οΰτε δ Υίδς δοξάζεται, ούτε 6 Πατήρ είναι πιστεύεται,

καθόλου ή Οεότης ήΟέτηται • τδ δε άΟετεϊν την θεό

τητα , ούδενδς άλλου ή Επικούρου εστίν.

ιτ.ι: ; «ι ηοιι 8Γ31 εΐΐΐξίβδ εί ίηΐ3£0, οιιιπίιιιι πεηιιο

διιυβίαηΐία 8Γ31 ; δί ιιοιι 8ΓαΙ ροΐβπΐϊβ, ηοιι ογ:ιΙ δ3-

ρίβηΓιβ : ςυυιΐ δί Ιιοβο ηυη βΓβηΙ δίηο ςαΛιαδ Ο- "5

ηοιι βίΐ, ίδ αυί εδί δυρι-Γ οιηιιϊη, ϋβυβ ψιί 6Γ31 ? ροι•

Ι.;νη εηίηι είΏείΙυτ Οευη ηυη ι•550. Νοη εηίηι οο^ί-

13ΓΪ ροΐβΒΐ ηεε βίοπϊ δίηβδρίεηάοΓε, ηεε 8ΐΐϋβΐ3ΐιΐϊ3

βϊηε εΠϊςίβ, ιιεε $ίιιβ δηρίεηΐία δηρίεηβ, ηεε 3ί)δΐ|ΐιβ

ροίπιΐί;» ροίβηβ, ηεε αΙ)5ηιιβ Ρίίίο ΡηΐβΓ. Αηιιοιι

ρεΓ ιιιοιίο ιΐΐεΐβ άεηιοηδΐΓ3ΐυιη ββι, ειιιη φΐΐ ΡίΓιιπιι

ιιεκ-ιΐ, »ίιηυί ιΐίαιη ηε£3Γβ ΡαΐΓβια ? ηΟί βιιΐβιη ιιεφιβ Είίίιΐδ £ΐοπ(ϊεαΙιΐΓ, ηεε ΡβΙεγ οβββ ειεϋίΐιι••,

ϋεϊιηβρΓΟΓβυβ ΓβρΓοΙιβίιΐΓ : ΓερΓθ1)3Γβ νειο άείΐβίειη ηιιίΐίιιβ ϊΚβπιΐδ βίαυβ Ερίευιί ββΐ.

Ούκοΰν Επικούρειοι οΐ νΰν δογματισταΊ της άπά- Εγ{>ο Ερ'ιευΓεϊ ηοοίδ β888 (ΙειιιοηδΙιβΓι ΒΐιηΙ

της άναπεφήνασιν, οί διά της είς τδν μονογενή Υίδν (ϊηυΊίδ υΌείΟΓβδ, ςυ,ί ρεΓ εοιιΐιιηιείίβιτι, ςιιβ ΡίΙίυβ

ύβρεως, τάς ύπεροχάς τω ΠατρΊ χαρισμένοι, καΊ Β ίιΓΠάΙιΐΓ, ρΓΧδίΛηΙίΛηι ΡηΐΓΪ ΙαηριιηΙιΐΓ, 3ε ϋίειιιιΐ

λέγοντες δτι δ μεν μείζων, δ δε έλάττων • δ μέν πέμ- Ιιιιιιο ςιιί(Ιεη) ιιΐ3]θΓ8ΐη, ίΐΐυτη νείΌ Ιϊΐίηοιεπι βδδβ:

πει, ό δέ αποστέλλεται, εί καί τινας (5ήσεις έκ τής

Γραφής περΊ τούτου παράγοντες οί ανόητοι προτεί

νονται, καί φασιν αΰτδν δμολογεϊν τδν Κύριον, δτι

έπέμφΟη παρά τοΰ Πατρίς. Είτα 3τι μέν έπέμφθη

γινώσκεις, δτι δέ δ πέμψας μετ' αύτοΰ έστιν ούκ

άκήκοας ; Ό πέμψας με, φησΊ , μετ' έμοϋ έστιν •

καΊ ούκ έδιδάχθης διά των είρημένων, δτι καΊ απο

στέλλεται καί ού χωρίζεται ; αποστέλλεται μέν γάρ

διά φιλανθρωπίαν, ού χωρίζεται δέ διά τδ τής φύ

σεως άτμητον. ΦασΊ δέ πάλιν παρά τοΰ Μονογενούς

ώμολογήσθαι, τδ μείζονα είναι αύτοΰ τδν Πατέρα, έν

τφ λέγειν, δτι Ό Πατήρ μον μείζωτμον εστίν. Ούκ

οΰν έξετάσωμεν, άδελφο'ι, άρα μη ψεύδεται 4 ειπών,

Ιΐ'.ιιι-, ΐ|ΐιϊιΙι'ΐιι ιιΓιΙΙΐ'ΐν, ίΐίιιπ) ντο ιιιϊΙΙί : 3ΐφΐβ βΐίαιιι

ο"ϊεΐ3 ςιι;«1ηηι εχ 5επρΐιΐΓ3 1ΐ:ιε άα Γβ ρΓοΓεΓβηΙβδ,

δΐυΐΐβ ρίΜ'ΐεηιΙιιπί, εί αίιιηΐ Οοπιίιιιπιι ίρδίπη εοηβ-

ΙβΓΪ δε ηιϊδδΐιηι εδδβ » ΡιιΐΓβ. Ει φΐοο" ηιίδβιιηι ηυ'ι-

ιίειη βδδβ ίηΐείΐί^ϊδ, ειιιιι ,ίιιΙίιι φΐί ιιιϊβίΐ ειιιη ίίίο

εδδβ ηοη αιιιΐίδΐί ? Οιιί ηιϊβϊί νιε, ίιΐφΐίι, ιηαιιιιι

βιί' ; βΐ ηοη ρεΓ 63 ϋίεΐη εϋοείυβ 08 ςυοιΙ ει ιηϊι-

ϋΐιίΓεί ηοιι δερηΐ'3ΐιΐΓ? Ναηι ηιίηίΐιΐΓ ηκί^επι ρι•ο-

ρΙβΓ Ιιιιιιΐ3ΐιϊΐ:ιιειιι , ηοη δερ3Γ3ΐυΓ Μϋίειιι ρι-ορί.τ

ιι,ιΐιιηιι ίηΊίνίιΙιιίΙαΙοηι. Λίιιιιΐ ϊΐβΐη ΐ'υΓδυδ 1'ίΐίιιηι

ιιιιί^ειιίΐιιιη εοιιΓεδδιίιη εδίε ςυοϋ ίρ$ο ηι:ι]οΐ' ϋϊι

ΡβίβΓ, (Ιιιιιι άϊεϊΐ, Ραίίτ ηκ'ΐυ ηια]οτ ιιΐι: αί 8. ΙςίΙυτ

<'χι•ιιΐί;ιιηιΐ8, Γΐ"ΐΐΓΰδ, ηηη^υίιΙ ιηιμπ"ι;ιΙιιγ ιμπ άϊχ'ιΐ.

δτι Έγώ ίν τφ ΠατρΙ, καί ό Πατήρ εν έμοί. Εί " Εφ» ί» ΡαΙτβ ιιιηι, $1 Ραίετ ίη ιιιβ βίί9. 8) ΐίΐ3]ι>Γ

μείζων δ Πατήρ τοΰ Υίοΰ, πως χωρεΐται τδ μείζον έν

τψ έλάττονι; Εί έλάττων δ Υίδς τοΰ Πατρδς, πώς

πληρούται τδ μείζον ΰπδ τοΰ λείποντος; "Ο τε γάρ

μείζων στενοχωρείται πάντως έν τφ έλάττονι, κα\ δ

έλάττων έπεκταθήναι πρδς τδ υπερβάλλον ού δύνα

ται• ώστε ανάγκην είναι λείπε ιν μέν έν τφ ΠατρΊ

τδν Υίδν, περισσεύειν δέ έν τφ Υίφ τδν Πατέρα. Κα\,

ψεύδεται δ ειπών , δτι Έγύί έν τφ Πατρϊ (δέον

ειπείν, εΓπερ έλάττων έστιν, δτι Έγώ έν τφ μέρει

τοΰ Πατρδς), κα\ Ό Πατϊφ έν έμοί. Άληθέστερον

γάρ ην ειπείν, εϊπερ μείζων ό Πατήρ, δτι Μέρος τι

τοΰ Πατρδς έν έμοί ■ εί δέ δλος δ Πατήρ έν δλω τφ

Υίφ, κα\ δλος δ Υίδς έν δλω τφ ΠατρΊ, πού τδ πλέον

ϊ'ίΐίο Ρ;ιΙι;γ εδί, ηιιί ιηρϊΐιιι• εί Ιοειιιιι Ιΐ3υεΙ ίιΐ ςιιοιΙ

ιικι.ί»δ εδί ίιι ιιιΊιμιγι'.' 8Ϊ ιιιίποΐ' ΡαίΓβ Είΐίυβ εδί, (|πί

εοιιιρΙείιΐΓ ϊ * 1 φΐο<Ι ηια]υδ εδί 3 ιηΐιιοι°ε ? Νιιπι ιΐ

ι«3]ογ εοαΐΌ(3ΐυΐ' ρΓΟΓβαδ ίη ηιίιιοΓο, εί ιιΓιμογ εχ -

Ιι.ίκΙϊ 3(1 εχδυρεΓ3ηΐΪ3(η εί ε\3§ξεΓ3ΐϊοιιειιι ηοιι•

ροίεβΐ : 3;Ιεο υΐ ηεεο88β δϊΐ (Ιεοδδβ <]ΐιί(1εηι ίη ΡαΐΓβ

1'ΊΙπιιιι, ΐ'ΓιΙιπιιΙιΐϋ ιιιιίειιι ίη Ρϋίο ΡαΐΓβιη. Α«

ηιεηΙϊΐϋΓ ςηί ιΓιχίι, /•.'(/« ίκιιι ϊη Ραίτβ ( ευιη ιιροΐ'-

ΐΐΊ'εΐ (ϋιτιν, δί <]υϊϋεπι ιιιίηοι• 68(, Ει; ο δυηι ίιι

ρβΓίβ 1';ιΙΐΊ8 ), ι'ί ΡαΙίτ ϊη νια αϊ : νεπιΐδ εηίηι βΓ3(

ιΙϊοβΓβ (δί ςυίϋβπι ιηα]θΓ εδί ΡαΐβΓ), ρ3Γδ φΐββιίβηι

Ρ;ιΐΓΐδ βδΐ ϊη ιηε. Οιιοϋ δί ΐοΐιΐδ ΡβίεΓ ϊη Ιοίο Ρίίίο

εδί, εί Ιοίιΐδ ΕίΓιιΐδ ίη Ιοίο Ρ:ιΐΓε, ιιϋί ίιι ψιοιΐ ρίυδ,

καΊ ποΰ τδ λεϊπον; καΊ τί χοή πολλά λέγειν, δέον ρ εί υ1)ί ίιΐ ςαοά ιιιίιιυ* εδΙ? Ει ηυ'ηΐ ορυδ 681 ιιΐϋΐΐα

μιά φωνή πάσαν αυτών περιγράψαι τήν φλυαρίαν ;

« *0ς έν μορφή θεοΰ υπάρχων, ούχ άρπαγμδν ήγήσατο

τδ είναι Ισα Θεφ. > Εϊπέ μοι, τδ Ισον άκουσας τδ μή

Ισον ένδησας ; "Ω καινής διδασκαλίας διά τοΰ Γσου τδ

άνισον έρμηνευούσης ! Άλλ' ίσο>ς εικός έστι και τών

πολυμαθεστέρων τινά τλν περΊ τούτων λόγον έπιζη-

τεΐν, Πώς καΊ μείζων δ Πατήρ τοΰ ΥΙοΰ, καΊ Ισος δ

Υίδς τοΰ Πατρδς; Δοκεϊ γάρ πως μή συμβαίνειν άλ-

λήλοις ταύτα. Ούκοΰν άφεΊς τδ πρδς τους πολλούς

αντιπάλους διαπλ^κτίζεσβαι , πατρικώς ύμίν περΊ

τών προκειμένων διαλεχθήσομαι. Ού πάσας δμοτί-

μους οίδα τάς τοΰ Ευαγγελίου φωνάς , δσαι τά περΊ

τοΰ Κυρίου διδάσκουσιν, ουδέ άπδ τής αυτής δηλου-

ιίίεεΓβ, εαιη υηβ νοεβ οηιηβηι εοΓυιη είκυηίδίτί-

υε γο οροΓίεαΐ νειΊιοΐ'ΐιιιι ρείυΐβιιΐίαηι ηΚ]ΐιο ^αιτυ-

1ίΐ»1ειη ? ςιιϊ ουιιι εδβεΐ ίη Γοηιιβ ϋεί, ηοη οχίδΐί-

ιηβνίΐ ΓΓιρίηαιη 8δ5β ςυοϋ ϋοο ρ»γ εβδβΐ ,0. Οίε ιηίίιί

1ΊΙΙΙ1 3ϋάΊδΙί ίιι «ΙΠΟιί ρ3Γ 6δΙ, ίΐΐ Ι[1Ι(κΙ 1Ι1ΐρ3Γ 881

ίηΐεΐΐεχίδΐί ? Ο ηονβπι (ΙοεΙήιιβιιι, (ίιι»: ρεΓ ίιι <]ΐιθ(Ι

ρ3Γ βδΐ, ίϋ (|ϋθϋ ίηιρπΓ εδί ϊιιΐβΓρΓοίηΙιΐΓ. 5βι1 Γογ-

δίΐ3η εοηδεηΐ3ΐιεϋΐη εδί ειί»ιη αίομιειπ ιΐίδεεικίί

(Ίΐρίιίιιιη Ιιιιπιιιι ΓβΓϋΐη ΓβςυίτβΓβ ΐ'.ι:ίοικΊΐι , ηιιί

(ί«1 ιιΐ 81 ΡβΙβΓ Ρίίίο πιβ,ϊοΓ, ει Ειίίιΐδ ΡαΙπ ίοηυη-

ίϊδ εί ρ:«Γ ϋϊι ? Υίιίειιΐιιι• βηίιη Ιιχε ίηΐβτ 88δβ ηυίίο

ιικκίο εοηνβηΪΓβ. Ι^ίΐατ οηιίδδβ ϋεεεΓίαΐίοηε ευπι

ΥΙΐΙ^Ο 3(1ν6Γδ3|•ίθΠΐηΐ, ΐΐβ Γ8υ115 ρΓΟρΟδίΙίδ ίΐδββΓβίΙΙ

7 Ιοαιι. νιιι, 29. 1 .((ΚΙΙΙ.
28. • ίυίο". 10. ,0 Ρίιίίίρρ. ιι, 6.
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νυ1)Ϊ9 ιηϋΓβ ραΐβΓηο. Νοη οηιηεβ Εναιι^οΐϋ νοεεβ, Λ μίνας άξιας• αϊ μέν γαρ τδ ϋψος της θεότητος τοϋ

α,ιια?ευη(μιο Γβ8 η Οοιηϊηο {[εδΐ3δ ( ηοβ ) (ΙοεεηΙ,

ε,|ΐΐδΐ1ι:ιη ;ιι ΙίίίΓοι- βδδβ εοηάΊΐϊοηΐδ, ηοΓ)υβ »1) εαϋειη

ΡγοΓογγϊ <3ΐ3ηϊ1αΐ6 ; ιιαπι ά\\χ ςυιΛβιη βΐιίΐυάίηεηι

ΓΊΙϋ ϋοϊ (ΙίνίηΊΐαΐίβ ειιηι νει-οοι-υπι ηΐ3]εδΐ3ΐε ό"ε-

(Ίΐιΐ'ϋΐιΙ ; :ι1Ϊ3β νβΓΟ 8886 (ϋηιίΐΐιιηΐ βΐ ηοοοηιηιοϋ.ιηΐ

ηιΐ ΙιυηιϊΙϊΙαίβιη Ιΐϋηωηίε ιΐ3ΐϋΓ.τ. Ναπι υΜ ϋοιηϊηιΐδ

φΓιιΙεηι α"ΐεϊΙ : Ε$ο ρηεαρΐο ιίΐή " ; βΐ, νοίο, ηνιη-

άιι$ £5/ο " ; βΐ, ΡαΙίτ ϊη ηιβ ε>ΐ, ει εαο $αιη ϊη Ρα-

Ιιε " ; εί, Οιιϊ νίάϋ ηιβ, υΐάϊι Ραΐτεηι ι* ; βΐ, Εαο ει

Γαίετ κηιιηι ιιιμη» " ; εΐ, Νειηο ΡίΙϊιιηι ηονΐΐ ηϊ«ϊ

ΡαΙετ1"; 61, Οιηηία τηεα Ιαα ινηί,εΐ Ιηα ηιεα " ; ει,

βίοήβεαίιιι ινηι ΐη εη ", ει α,υχευηςιιε 8ΐιιιΙ β,ϊυδ-

ηιοιί'ι, ίηϋΪΓβηΐ ββηι ροΐοηιί.ιιη, ηιΐίβ δΐιρτβ οιηηειη

681 ει ικιΐιίΓηηι ει ροίεβίαιειη.' δει] επιπ ;ιϋ ΊηίΪΓ-

ΊΓίοΰ τοϋ θεοΰ μεγαλοφώνως χηρύσσουσιν αϊ δέ

πρδς τδ ταπεινδν της ανθρωπινής συγχαταδαίνουσι

φύσεως. "Οταν μέν γάρ λέγη ό Κύριος• Έγΐο επι

τάσσω σοι • κα\ , θέΛω, χαΟαρΙσθητι • κα\ , Ό

Πατήρ έν έμο), κάγώ έν τω ΠατρΙ • χα\, Ό έωρα-

«ώ^ έμέ, έώραχε τύν Πατέρα• και, Έγώ χαΐ ό

Πατ}}ρ εν έσμεν • χα\, Ουδείς οΊδε τύν ΤΙύν, εΐ

μΐ} ύ Πατήρ• κα\, Πάντα τα έμά σα έστι, καϊ τά

σα εμά• καϊ, Αεδόξασμαι έν αντοΊς• κα\ δσα

το-.αϋτα τήν έπέκεινα πάσης φύσεως τε κα\ εξουσίας

ενδείκνυται δύναμιν. Έπειδάν δε πρδς τδ ασθενές

της ημετέρας φύσεως επικλινή τδν λόγον, εκείνα

φΟέγγεται• ΠερΙΛυχός εστίν ή ψυχή μον' ΕΙ δυ

νατόν, ΛαρεΛΟέτω τό χοτήριον Ού δύναται ό

ιηϊΐβίειη ηοδίΓΚ ηαίιΐΓββ δεπτιοιιεπι ϊηεΓιηβΙ , ίΙΙα "* ΥΙύς άρ' έαυτοϋ τι χοιε'ιν ΈντοΛιχν έΆαβον τί

ρΓοηιιηΐκιΐ : Ρετίτΐιΐΐι αίαπίΐηα ηιεα ; »ΐ βετί ροίεβΐ,

ίταηιβαΐ εαΐϊχ ϊιίβ " : ίΊ7ΐ«ι ηοη ροίαΐ α $ε$ε (α-

εετε ηΗΪάςιιαιη »•. Μαηάαίητη αεεερϊ ηηϊά άϊοατη εΙ

ηυϊά ΙοηνοΓ ". ναάο αά Ραΐτεπι πιειιηι εί Ραΐτεηι

νβίίτυηι, εί αά Όεκτη ιηβιιηι εί αά Όειιηι ναιηαιι ".

\ιι Ιιίδ ροηε εΐίβηι 1»εΓνπια$ βυρεΓ Καζηνο ρΓοίυβαβ,

ει Ιββκίΐυιΐίηειιι εχ ίΙίηεΓε εοηΐΓΐείβιη, ει <■ ϊ ί>ϊ 3ρ-

ρ«ιίΐίοηεπ), ει αςυ* ροΐϊΐίοηεηι, ει ειΐΓβυίη 3(1 Π-*

βυηι, εί ψιοά Ποηιίιιιι» ί^πυΐ'αυ;ιΐ 3Γΐ)0Γειη ίΙΙβηι

. Γπιιΐιι εαΓεΓΟ, ει πι ηανίξϊο δοπιηιιιη. Ηαϊε εηίιτι

0ΠΗ1Ϊ3 ει ςιιχευηηυε βυηΐ Ι:ι1ί:ι ηοη ε]υ8, (]υ»ά

βϊαω, κα\ τί ΛαΧήσω ■ Πορεύομαι χρδς τόν Πατέρα

μου καϊ Πατέρα ύμων , καϊ θεόν μου καϊ θεύν

υμών. Έν τούτοις τίθει κα\ τδ επί Λαζάρου δάκρυον,

κα\ τδν έκ της δίοιπορίας κδπον, κα\ την της τροφής

ϊφεσιν, κα\ τήν τοϋ ύδατος αίτησιν, κα\ τδν έπ\ τής

συκής δρδμον, κα\ τής τοϋ φυτοΰ άκαρπίας την

δγνοιαν, καί τδν έπ\ τοϋ πλοίου ϋπνον. Ταΰτα γάρ

πάντα, καϊ όσα τοιαύτα, ούχ\ τοΰ έν αρχή δντος

Λδγου θεοΰ τήν άξίαν, άλλα τοΰ ταπεινώσαντος έαυ-

τδν έν τή τοΰ δούλου μορφή τήν πρδς τδ ασθενές της

φύσεως ημών παραδηλοΐ συγκατάδασιν.

6Γ31 ϊη ρπηοίρίο, ΥεΓϋί ϋεί. (Ιϊςηίΐαΐεηι, δειΐ ε]ϋ8 ςυί βεβε ϊη Γοτηιβ δβΓνί ΙιιιηιΊΓιανεπιΙ, 3ϋ ηβΐυπΕ

Β081Γ32 Ϊιιι1)εεί11ίΐ3ΐεπϊ άβεΙηΓβηΐ αεεοηιηιοάβΓιοηεσι βίςυε άεηπδδίοηβηι.

Οίι.Ιιιιη ('.-,ι ί|»ίΐιΐΓ : Ομϊ ηιίίΐΊ ηιβ, ηια}οτ τηε ε$1 **. 0 Εΐρηται τοίνυν, ότι Ό πέμψας μβ, μείζων μου

Ιβ'ιΐυρ νϊύεβηπι» 3 ςιιο Ιΐδεε οταΐΐο ρΓοίεΓϋΐαΓ. Οαο-

Ι110(]θ ΠΊΪδδΙΙδ 8δΙ ? Απ' ΓΟΓΙΤΙΪ ϋεϊ ρΐ•Λ'(1ί1115, »η Γογ-

ιιι:ι 8ΐ.Ί•νϊ 3εοερΐ3 ? 1η ρΙεη3 ύείίαιε ιηβηεηδ, ηη

ι;ΐιιιι δείρδίιιιι ίιι Γοπηη δεί'νίϋ εχΐη3ηϊνΪ88εΙ? Γοιιϊ-

Ιϋδ εηϊιιι ρεΓδρΐειιυιη βδδε 3γ1)ϊΙγογ, (Ιίνίηβηι ρο-

Ιεηΐίίΐιη 3ΐηιιε ιΐϋΐϋπιιη, ευπι υ!)Ίΐ]υε δίΐ 3ε ριτ

οηιηία ρεΓίϊηεαΐ βΐηαβ ρβΓνβιΐΒΐ, ει Γβ8 υηίνεΐ'833

βηορΙεχα δίΐ, ιιιίΐιί ΙιηικΙ τεείε (Ιϊεϊ ; ηοη εηϊηι ι•Μι;ΐ

63πι βΓκμι'κΙ ν.κΊΐιιαι ει ίηαηε 8δΙ, ςυο, ευηι ρπυβ

Ϊ1)ί ηοη εδδεί, ροδίβα (]ΐιηπι ηιϊδβί ΓυβΓΪΙ .ιο(?ϋ((.ιΐ :

βεά ειιηι εοηδεΓνίΐΓϊεβ νϊ δυ» τεβ υηίνεΓ838 εοεΓ-

εεκΐ 3ΐςιιε εοηΐίιιβϊΐ, ηοη Ιιαίιεί ηιιο ΐΓ3η$ε3ΐ, ευηι

ϊρ$3 δΐΐ Γειιιπι ιιηίνεΓδϊΙβΙϊδ ρΐεηίΐιιιΐη.

ΙΙρβιεηδϋΒ ί^ίΙυΓΡϊΙϋ Ό&\ αά ηοβίππιι Ιιιιιηΐΐίΐοΐοηι

εστίν. Ούχοΰν σκοπήσωμεν παρά τίνος δ λίγος.

Πώς έπέμφθη ; Έν μορφή θεοί υπάρχων, ή μορφήν

δούλου λαβών ; Έν τφ πληρώματί ών της θεότητος,

ή κενώσας έαυτδν έν τή του δούλου μορφή ; Πάντη

γάρ οΤμαι πρδδηλον είναι, δτι ή θεία δύναμίς τε καϊ

φύσις πανταχού οίσα, καΐδιά πάντων διήκουσα, κα\

τοϋ παντδς περιδεδραγμίνη , ούκ αν είκότως πέμ-

πεσθαι λέγοιτο. Ού γάρ εστί τι κενδν έξω ταύτης, έν

ψ πρότερον μή ούσα, όταν πεμφθή, παραγένηται'

άλλα τή συντηρητική δυνάμει διακρατοϋσα τδ πάν,

ούκ έχει ε!ς 8 μεταχωρήσει, αυτή τοΰ παντδς οδσα

πλήρωμα.

Ή τοίνυν πρδς τδ ήμέτερον ταπεινίν τε κα\ άσθε-

61 ΊηΙίΓηι'ιΐ3ΐεαι,ςιΓι νοίυηΐβίε ΡηΙπ3 36ε1άΚ, ιηίδδϊο ϋ νές τοΰ Υίοΰ τοΰ θεοΰ κάθοδος, κατά γνώμην τοϋ

(Ιίεϊΐιιΐ'. Ναιη ηΙ) ίηιηιοΓίηϋ ηαίιιιη ;η1 ηοδίΓβπι νί-

Ι3ηι ιπί^ιαΓιο ηοη άε Ιοεο Άά Ιοι-πιη ηιοΐιιηι Ποιηίηί

δί£ηίΠε3ΐ, δβά 31) αΐΐϊίικϋηε §!οιί;ε αά ηυηιϊ1ίΐ3ΐεπι

εηπιίδ ίηϋίεηΐ ιΙεβΓειικιιιη. Οεδεεικίίΐ ί^ίΐιΐΓ εί ηρ•

ρατυιΐ ηοη ηυάΊιπι Ύει•1ιυιη, 56(1 οβγο ί,ιι ΐιιηι : ηοη

ϋεϊ Γοηοα ρεΓ δββε, 86(1 ϊη Γογπι.ί δει•νί .ιρρανεηδ.

ΙΠο ϊ^ϊΐιΐΓ εδί ςιιί (ΙϊχίΙ 8β ηοη ρηβδε ΓηεεΓβ ί|ΐιΐί1—

1 1 1 1 ο πί αϊ δείρδο, νΐ(1εϋεεΙ, ϊη ηιοηΐιιηι <•.ιι ■<> Γαείυβ

('δΐ; ικιιη ιιιιιι ροδδε, ϊιιιυυείΐϋΐηΐίδ εδί. ϋΐ εηίπι

Ιυεϊ Ιεηε1)Γ36, 81 νίΐοβ ηιοΓδ, )1» ροΐεηΐίιΐ! ορροηίΙιΐΓ

ίηϋπιιίΐηδ : 3ΐςυΐ ΟιήδΙυδ Οοϊ ροΐεηΐί» βΐηιιε ϋοϊ

" Μ»Γε. ιχ, 24. '»Μ»Γε. ι, 41. ■> Ιο»η. χιν, 10. ,ν ΛΊά. ί». '» ίοβη. χ, 30. " ΗαίιΗ. χι , 27.

" 1θ3η. χνπ, 10. " ί|)ΐι1. 10. " ΜαΚίι. χχνι.58, 39. " ίοαη. ν, 19. " 4ο»η. χιι, 49. » ;οαη. χχ,

17. " Ιοϊπ. χιν, 28.

Πατρδς γεγενημένη, αποστολή λέγεται. •'Η γάρ έκ

τής ακήρατου φύσεως πρδς τήν ήμεΐέραν ζωήν μετά-

στασις ού τοπικήν ποιείται τοΰ Κυρίου τήν κίνησιν,

άλλα τήν άπδ τοΰ Οψους τής δόξης πρδς τδ ταπεινδν

τής σαρκδς ενδείκνυται χάθοδον. Κατέβη τοίνυν κα\

έφάνη ού γυμνδς δ Λόγος, άλλα σαρξ γενόμενος- ούχ

ή τοΰ θεοΰ μορφή χαθ' έαυτήν, άλλ' έν τή τοΰ δούλου

μορφή θεωρούμενος. Ούτος ουν έστιν , δ ειπών μή

δύνασθαί τι άφ' έαυτοΰ ποιεϊν, δήλον δτι καθδ γέγονε

σαρξ • τδ γάρ μή δύνασθαί, ασθενείας εστίν. Ώς γάρ

τώ φωτ'ι τδ σκότος, καϊ δ θάνατος τή ζωή, ούτω τή
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δυνάμει αντιδιαστέλλεται ή ασθένεια- άλλα μήν Χρι- Α

στός θεοΰ δύναμις, χα\ θεοΰ- σοφία- ούκ αδυνατεί ουν

πάντως ή δύναμις. Ει γάρ ή δύναμις άσθενοίη, τί το

δυνάμενον; "Οταν ουν άποφήνηται 6 Λίγος, δτι ού

δύναται ποιεϊν, δήλον δτι ούχ\ τη* Οεότητι τοϋ Μονο

γενούς τήν άδυναμίαν προστίθησιν* άλλα τη άσθενείχ

τής ημετέρας φύσεως προσμαρτυρεϊ τδ αδύνατον.

Ασθενής δέ ή σαρξ, καθώς γέγραπται, δτι Τύ μέν

Πνεύμα ΛρόΟνμον, ή δέ σαρξ άσΟεη\ς. Ούκοΰν δι'

αμφοτέρων αληθεύει ή θεία Γραφή, κα\ τδ μείζον

δμολογοϋσα, καΐ τδ Ισον μή αρνούμενη. "Οταν γάρ

πρδς τδ άνθρώπινον ό Λόγος ,βλέπη, μείζονα ομολο

γεί τοϋ διά σαρκδς όρωμένου τδν μή όρώμενον δταν

. δέ πρδς τδ θείον χειραγωγή τήν διάνοιαν, άργεΐ τοϋ

μείζονος κα\ τοϋ έλάττονος ή συγκριτική αύτη άντι-

παράθεσις, κα\ άντ\ τούτων ένατης κηρύττεται, Έγΐο

χιύ ό Πατήρ εν έσμεν. Τά δέ παρηλλαγμένα κατά τδ

δν.σον, Εν είναι ού δύναται. ΤΛρα ϋμϊν ό λόγος ημών

Ικανώς άπολελόγηται, τήν αίριτικήν ανισότητα τών

της εύσεδείας' ίφορίζων δογμάτων; "Η ζητείτε,

καθάπερ έν δικαστηρίω, διά πλειόνων μαρτύρων βε-

βαιωθήναι τδν λόγον ; Ούκοΰν δότε μοι κατ' έξουσίαν

ύπανιέναι τοϋ λόγου- τδ σύντομον , μνήμη τινδς τών

κατά τήν πάλαιαν ίστορίαν. "Εσται δε ήμίν ίσως οΰκ

άπδ σκοπού τδ διήγημα. Ακούσατε τής αποστολι

κής αναγνώσεως τήν κατά τδν Αβραάμ ίστορίαν έν

δλίγω διηγουμένης, έν οΓς φησι • Τφ Αβραάμ έ.ιαγ-

γειΛάμενος ό θεός, έπεϊ κατ" ονδενός είχε μείζονος

ύμόσαι, καΟ' έαυζοϋ ωμοσε Λέγων ά είρηκεν.

ι:

Επειδή τοίνυν ίίκδ; άγνο^στα είναι το'ς πολλοίς τά

τής Ιστορίας, δι' ολίγων ύμίν, ώς άν οΐός τε ώ, δι-

ηγήσομαι. Αποικίζει τόν Αβραάμ τών οικείων συγ

γενών τε καΐ τόπων διά προστάγματος 6 θεός • κα\

ήν έπ'ι τής αλλοδαπής δ πατριάρχης, έγκαρτερών τή

έλπι'δι τής υποσχέσεως. Βάσανος προσάγεται τώ άν-

δρ\ τής πρδς τδν θεδν βεβαιότητας, ή χρονιά τών έλ-

πιζομένο^ν παράτασις • ή δέ ύπόσχεσιςήν, πατέρα

Εθνους γενέσθαι τδν Αβραάμ. Χρόνος διέβη πολύς,

κα\ ή φύσις τδ Γδιον ϊπασχεν , ήδη πρδς τδ γηραιδν

αύτφ τής ηλικίας έπικλιθείσης, χα\ £τι ή έλπ\ς τταρ-

ετείνετο- άπέσβη κατά τδ είκδ; έν τψ γηραιώ της

ηλικίας αύτφ τε κα\ τη όμοζύγω ή πρδς παιόοποιίαν

ί*χύς. ΚαΙ τούτο ανεπαίσχυντος ή ιστορία παραση-

μαίνεται, έκλελοιπέναι φάσκουσα τής "£άρ\ίας τά Ο

γυναικεία, δι' ών ενεργείται ή σύλληψις. Και τδ μέν

σώμα τή φύσει ύπήκουε τής νεότητος ΰπαναλω-

Οείσης κα'ι τώ γήρα έκάμπτετο , ή δέ πρδς τδν θεδν

έλπ'ις άγήρως τις ήν έν αύτοΐς κζ\ ακμάζουσα. Έν

τούτω τίκτεται αϋτοϊς ό Ισαάκ ίνα φανή οϋχ'ι φύσεως

έργον δ τόκος, άλλα θείας δυνάμεως αποτέλεσμα. Έμ-

περιχαρείς ήσαν, ώς είκδς, τή τοϋ θεοΰ δωρεά•

άνήβησεν αύτοΐς διά τοΰ παιδδς πάλιν ή πολιά, δα-

ψιλεϊς αί τοΰ γάλακτος πηγα\ τη παρήλικι πρδς τήν

χρείαν έπι^όέουσαι- έπείχεν ή γεγηρακυΐα τώ παίδι

τήν Οηλήν πλημμυρούσαν. 'Επηγάλλετο τώ παρά φύ-

σιν θαύματι λέγουσα• Τις εΪΛχ) τφ Αβραάμ δτι Οη-

δβρ'ιειιΐΐβ 061: ει•8ο ροίοπίϊα μΓΟΓβυκ ροίοιιΐϊϊ κοη

οαΓβΐ. Ν»ηι «Ί ροΐοηΐ'ΐΒ ίιυ1)βοίΙΙ» ββΐ, ΐ)«ιι1 ε»ΐ '*&

φιοιΐ ροΐεηδ δ'α ? Οπιη •|8ϊΙιιι• \θΓΐ>αηι ιΐϊεΐΐ 88 ηοη

ροδδβ, ρεΓδρ'ειιοπι βΒΐ ηοη ϋε'ιίαΐί ιιηίυεη'ιϊ ΡΠϋ

πηροΙεηΓι.ιηι 3ΐΙπΙ)ΐιβΓβ: 8θϋη»1)βιίΙΙϊΙ»Ιβιη ηοδΐΓ3>

η»ΐυπε ΐηιροΐεηΐεηι εδβε Ιβδίαιϊ. Ιη'ϊιπια ηιιίοιη

οογο εβί, ο,ιιεπιβιΐηιοιίιιιη βοπρίαβ» ε*ΐ : βρίπ'κ*

ηνϊάβηι ρΓοηιρίκί ε$1, οατο ααΐαη ϊηβτηα ". Ει-βΟ

ρβΓ ιιΐΓ3(ΐϋθ νβΓα ϋίεϊΐ ό'ινΐη» δοπρίΐΗϊ, »1ιιηι βΐ

ηια]0ΓΪΐ3ΐβιη οοηΐίΐβΐυτ, οΐ Β&ηυαίϊΐηΐρπ» ηοη ηββϊΐ.

Ναιη υ!)ϊ \6Γΐ)υπι Ιιπηιαηοπϊ βρβοΐαΐ ηαΙιίΓαπι, ουιη

Πΐιϊ ηοη νίϋείπΓ ηΐ3Ϊ0Γ«ηι οο «Γιοίΐ βδδΡ ηκΊ ρβΓ

(Μπιειη νίαε1)ϋΚΐΓ : δβ.Ι ιιΙ)ΐ ιυεηΐεηι »ϋ ύϊνίηίΐηΐεηι

(ΙιιείΙ, εεβδϊΐ Ιικε ιη»]0ΓΪ8 βΐ ηιΐηοπ» εχ Βάνειβο

σρροδίΐβ εοιηροΓβΐΊο, αίςιιβ ρΓΟ Ιπδ υηίΙ&δ ρν«ιι«-

εαΐυΓ, Εςο ει Ραΐετ «ηατη «ημιμ, 31 βα π»* ρεΓ

ίϋ;ε(ΐιΐ3ΐϊΐ3ΐεηι ν3νϊ»ηΙ, υηιιιη εδββ ηοη ροδδοηΐ.

ΙΙΐιυιη ΟΓβΙίο ηοδίΓ» τεβροηιίεηιΐο νοίιίδ δίΐίβΓεεϊΙ,

Ι,κΓείΐεηηι ΐηκφίΜίΐβίεηι « ρίεΐαϋβ βεηΐεηΐϋδ οβιΐϊβ

βεκΓβ^ιΐδ 3ΐο,α8δ6ε8Γηεη8? αη, η»επ>ί.ύιηο()ι.ηι ιιι

ϊααϊοϊο Γειιυίπιΐδ ρεΓ ΡΙ«γο3 Ιββΐε8 εοηΠπηβπ ογ«-

Ιΐοηβηι ! Ι§>1"Γ ρεΓ•"'•»'ι1β 1,,'ι,'' ϋ1 οο'"'»ο"ΟΓ8ΐ,οηο

«Η«8«]3ΐη τεΐ ββ^ΐ*. 1»* ί» »'''^0Γ',:1 νΗρΓβ οοη1"

ηβΐι.Γ 1ί1)8Γ0 ηύ ΗΐΗΐηαηι ιηεηηι ηαηηιΙιιΙ οχΙ«"-

ϋ3.ϊΐ ει βιυρΓιΓκ-εη! οΓ«Ιϊοηΐδ Ι.ΓενίΙ.Ιβ.η, ΓοΓδ.Ιηη

,,,ίβηι Ι.ΟΜ8 ηηΓΓβΐίο ηοη επί « ρΓοροδΐιο αΐιοηι.

ν,ηϋιε βροδίοΙΐοοΒΐ Ιεοιίοηε.η, ΑηΓβϋαη.ί Ιιΐβιοπί.κ

η-ιηοϊι εχροηβηΐεηι, (Ιαιη άίώΙ : ΑΙ,ταΙιαηο ροΙΙια-

ΙΗ$ ϋί«ί, ηηοηΐα,η ρετ ηειηνιειη τηα)οτοη ροΐοαΐ

ΐΒΓβΓβ, ρεν 5β'Ρ««»' ϊ»τα1 άίΰε"* " <1"Κ α'Χ'1-

Ουοηί»ιτι ΐ8\1"Γ νοΓΪβΐηίϋε «8ΐ ίηεο8ηΗα ρΐβπβςϋο

οδδβ εα ηα* «>ηΐΛ«Λ ΙιΊδίοΓία, ρηυείδ νοίϊδ, ςιιο84

β]„β ρηίοπο, εχροηαηι. Ο.η.8 ]ΐι1)βΙ ΑίιτηΙι»ηιιιηι

ρί,Ιιί» δΐ.η , εο8η«Ιί8 αΐιΐοβ ρρορίηηαιβ τεί.οΐιβ ,

■ΙίΙ>ί (|ο»=γ«γ« *β•Ι«» ϊ β1 βΓα1 ,11β Ρ»ι,',11Γ(;1'η ,η 1",Γ3

ΒΗβηι ιΐιιηη• •η Π.1ε ρ.ο.ηΐ^ϊοιηδ. ΟοηδΙοηΙ.β ΙΜοι

νίΓΐ ΜίνβηΐΗ Οθ»ηΐ ρΓθ1)0ΐΐΙΓ ΡΟΓ ΙΗΙΙΙΙΙ"•»™ ΡΓΟΓΟ-

ηΐίοηηιι εηππη Γοπιηι, (ΐ«ηδ «ροιηυπί ; ρΐΌηιΐδβκι

αυίβηι βΓ3ΐ, ΑΙ)Γ3ΐΐ3πιιιηι ρβίτειτ» βΐ βιιοΐοΓβη» Γογο

6βηΙί3. Μαΐΐυιη Ιβηιροπβ ίηΐβπ-εδδΟΓΛΐ, εΐ ]3ΐη βι

ββΐίβεΐυΐεηι αίαΐβ <ΐ«ί ίποΓπκ»ΐα, ι.αίι.™ "1 Φ«>'»

ραΓ εδί βεεΐϋεηβΐ, αΐΐ|ΐιβ «Μ»υο «Ρ^ ρΓ0Γθβ»1»αΐιΐΓ :

βΐειιΐί οοηκηΟηβιιιη αο νεΓΪδΐηιΗβ εβί ι» βεη.ΐι

ίείβίε νίΓεδ αιΐ ρϊοειεϊΐκΐιιιη ΠΙεΓοβ ιπιη 'Ρ»"•8•

Ιυ•η 'εοη]υ8ίδ β]υ> ερ»ηΐ εχδΐΐηεΐ»;. Λίφ.β ΐιΐ

«,ηοΐο ραιίοη ΙιϊβΙοΓίη βΙ^ιΜΙοΙ, α»"» <1'111 ι1βδ"8•

8β δ«Γα! Πβπ ηιιι1ίε1)ή3 ρεΓ φι* εοηοερίιο Γα :

30 εοΓρηβ ς.πυει.•. οοηβυιηρΐ» ]ιινεηί1ί ?οΙ:ιΙβ ιι&Ιιιγκ

ρΛρβοαΙ ηε δρηοείι.ΐβ ίηευΓν;.1>3ΐιΐΓ, δειΙ ΟΓβΐι »βιιη»

8ρεδ (ΐιιββί Μΐιροΐϋΐΐ• «ρ«Γβ ίη είδ νΐ8εΙ.3ΐ. ΙηΐβΓ-

ε» μμΙιιιγ ει, Ιδα»0, αϊ ίρδ« ρ•Πιι• ηοη η»ΙϋΓ8

οροί, βοά εΒίϊΟίΗίΛΐνίηβΒ ροίβηΓι» νϊάοΓβίαΓ. ϋοηο

ϋβϊ 3ίίιηη(1ϋΐη ΙφΓι εΓβηΙ, «ι Ρ« «« = οαη' β0Γϋ,η

ρβΓ ΠΙίιιηι πίΓδίΐδ .ιιιβδί ΓεΠοπ.εΓβηΙ, ΙίΐΓβίιβΓ Ιηείΐί

δοβίαπβίηεδ βιΐ υβαιη ιΙ«οΓβρΐιχ β<Πιι«1>»ηΙ : ςιικ

8εηϊο οοηίεεί» βΓ»ι, 1»οΙβ «1)ΐιηι1»η»βιη ηοηιηιβιη

ΠΙίο ίϋιι»ονε1)3ΐ. Ι,κΙαοαίυΓ εΐ εχβιιΐίαυαΐ ηιΐΓβουΙο

'-Μοαίι. «νι, 41. » Ιϊευι•. νι, 13.
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ψιοϋ 3εεί(1εΐ"αΐ ρπΕίβΓ παΙιΐΓβι», (Ιΐοειίϋ : 0»ίί ιϋ~ Α Λάζει τέκνο*• ή ΣάβρΊ*; Είτα ήδρύνετο τδ νήπιον

χίαβί ΑΙταΙιατηο §ατα\η βΐΐηιη Ιαοίατβ " ? Οοίη(Ιβ

ίηΓβιιβ ςΓηηϋίδ οναιίοϋαΐ, εΐ αά βύοΙβδΟθιιΐιιΙοπιιιι

(βη(Ιβ1)3ΐ ίΒίπΙοπι, 3ε ]απι ρυεΓ ογ.Ή ίπ Πιπί: 3813113,

πι δυιηιιιο ρυΙεΙιπΙυάΊηίδ νί^ΟΓβ, ]υι:υπ(Ιιιπι ραΓβιι-

ΓιΙηΐδ κρο(•ΐ3(ΊΐΙιΐίη ριιΙιΊιπίυιΙίικ- ρΓοΩεϊεη*), 3(1

?ι••ηπιιιηι ρΓΟΚΓΟίΙϊεηβ ΒΠαΙϊδ νί^ΟΓεηι , υηβ ευηι

ί'ΠΓροηβ ρυΐεΐιπίυιϋηθ ν'ιιΙϋΐΡδ ίΐΐβοιίδ. Ουοηιοίΐο

ρι-ορίβΓ ειιπι β&είοβ ίπίδδβ ρητοπίβδ νεπβίηιίΐε $ϊΐ,

νοβ ΐΌΐΐ) εο£ΪΐηΙίοηίΙ>ιι$ δΐιΐ^οίίπιιι ίηΐΓ3 νοδίρδί

ρεΓροηάΊιε 3ΐ(|ΐΐΡ ίικΓκ'κίο : ιιΐ 3ΐΙίι•ί:ιΙ ιιγ ρβίεΐ" Ιιι-

ιΐεηίειη νΜειίδ ίίΐίιιιη, ει ραΐ368ΐχα?, Ιίΐιοπβ, άίβεϊ-

ρΐϊη'ΐδ, ]υειιι>άϊδ8ίιτΓΐ8 33φΐ3ΐϊιπη εοεΓιΙ)ΐΐ3 ορεΓαπι

ιΐαηΐβιτι ? ΙηΙβΓεα οχρΙοΓηΐιιτ ηΐιριο ρεπουίαπι Πι,

ι : ι πιιιι (ΙΠεεΙίοηί ει^β ϋειιιη ρ»ΐπ;ιπ:1κι ρΐιιβ Ιγϊ-

χατ' ολίγον, χα\ είς την των μειρακίων ήλικίαν έτρε-

χεν, κα\ ήδη παί; ήν έν άνθει τής ηλικίας, έν ακμή

της ώρας, γλυκϋ θέαμα τοις γεννησαμένοις, είς ώραν

έπιδιδοΰς, είς άκμήν προίών, τάς της ψυχής άρετάς

νυναύξων τφ κάλλει τοΰ σώματος. "Οπως έχειν είκδς

έπ' αύτψ τους γεννήσαντας, ύμεϊς τδ άραγμα τοϊς

λογισμοϊς ύποθέντες, έν έαυτοϊς εξετάσατε• δπως

διατίθεται πατήρ παίζοντα βλέπων υίδν, και σπου

δάζοντα έν παλαίστραις, έν παιδιαϊς, έν μαθήμασιν

ή έν ταϊς ήδίσταις τών ήλικιωτών συνουσίαις. Έν

τούτοις πείρα προσάγεται τώ πατριάρχη καΐ βάσα

νος, τίνι τδ πλέον νέμει, τή πρδς τδν θεδν αγάπη, ή

τή περ\ τήν φύσιν ρΌπή. Φρίττω μεταξύ διηγούμενος

τδ της πείρας άπότομον. Χρηματίζει πάλιν ό θεδς,

1Μ18Γ01, 3ΐι ρΓορεηϊϊοηϊ βι-ββ ηβΙιΐΓβιη. Ηοιτββοο ™ κα\ προσκαλείται τδν αύτδν έξ ονόματος- δ δέ προ-

(Ιυηι εχροηο Ιεηΐιιΐϊοηϊβ νβΐιεηιειιΐϊαπι βιηυβ ρβΓΪ- θύμως υπακούει τή κλήσει, έξ ων ήδη τετυχήκει

ειιΐί αΐι-οΗΟΙβΠ). ϋβαβ Γυκιΐδ εοΙΙοηυίΐϋΓ ευηι ϊΙΙο, πάντως προσθήκην δευτέρας χάριτος έκδεχόμενος.

βε ηοηιϊηβιίπι βρρείΐαΐ βιιηκίβηι ; αΐ^υβ ίΙΙβ Ιΐίΐιιΐ Άλλα τδ έπίταγμα, τί ;

ειιηεΐ3ηΐ8Γ (Ιϊείο βϋϋϊβηβ ββΐ νοοβηΐί, εχ ϋ$ ςυκ ]3ΐη οοηϊεευΐυβ 8Γ31, δεευηιΐϊ αΌηι βάϋϊΐβιιιεηΐυιιι

ΡΓΟΓ8113 εχδρεοίβηδ. δοιΐ ]υ])εΙιΐΓ, ιριΐιΐ ?

Λι-π'ρρ τηι'Λϊ, ϊηςιιϊΐ, βϋηιη Ιηπηι ". Νοηϋιιηι Γογ-

ΙΛ580 οογ ρα'ΐΓ'ΐ3 ΟΓ.ιΐϊο ρβτοϋΐίι : ρΐαηβ εηϊιη ε)ΐΐδ•

ΙΙΙΟιΙΊ ψΐ'ΐ,Ι δΙΙδρίΟβΙΐΙΓ, ΙΐϊΐΙΐίΠΙΙΙΙ ([11(1(1 ηυρίϋδ Γιϋιιιιι

:•ιι;ι(|1;ιΠ' ]|1ΚΧ1ΙΠ18 03581 81 ΙΙΚΊΐΓΪΓΙΙΟΙίΊ 11111 3ε06ΐβΓ3Γ8,

ιιΐ ενεηΐιιπι μοιΊϊιό,ιιιγ ϋεηβιΐϊοΐϊο βιιρεΓ 80ΐηϊηε Γ;ι-

<:ΐη. 5ε(1 νί(1(•;\ιηιΐ8 (|ΐικ1 :ΐι1]ϊοί:ιΐιΐΓ ΟΓαΙΐοηϊ : Αοαρβ

ηιϊΐιϊ, ΙηςιιίΙ, βΓιηηι Ιιιηιη ίϊ/κι» άίΐίΰΐκηι , %$1ιιηι

κηι'ί/ίΊΐι'/Ηΐ». ΥίιΙο 5ΐίηιιι1(>5 ΟΓ.ιΙϊοηίβ, ι|ΐκ'ΐιι.Ίι1ιιΐΊ-

Λά6ε μοι, φησ'ι, τδν νΐύτ σον. Οδπω πλήσσει

τάχα τοΰ πατρδς τήν καρδίαν ό λόγος* πάντοις γάρ

τοιούτον υπολογίζεται, ότι γάμω συναρμδσαι δια-

κελεϋεται κα\ έπισπεΰσαι τδν θάλαμον, ώς αν είς πέ

ρας ϊλθοι ή έπ\ τοΰ σπέρματος ευλογία. Άλλ' Εοωμεν

τήν προσθήκην τοΰ λίγου• Κάβε μοι, φησί, του νΐόν

σον τύτ άγαΛϊ\τΰν, του μονογενή. "Ορβ τά κέντρα

τοΰ λόγου, πώς κεντεί τοΰ πατρδς τα σπλάγχνα • πώς

ιΐιιιη ριιιις»! ν'ιβεβΓ» ραΐΓΪ3. υΐ εΐίοί.ιΐ Παπιηιβηι ^ άνα,δρΊπίζει τήν της φύσεως φλόγα" πώς ανεγείρει

ηηίππε ; υΐ εχοίΐοΐ ΐηοεηϋΐιιιη 3ΐηοΓΪ8 , ει Ιίΐίιπιι

(ΙΊΙεείιιπι ει υιιί^βιιίΐυηι νοεβηβ ; υΐ ρεΓ είϋδίηοιΙΊ

11011! Ί 11» ί'ΙϊίΤνΐ'5(ΌΓ6ΐ 8Γ£3 811111 3Π10ΓΪ3 \Ϊ5. Εΐ πΐΐί

αοοερβΓΟ, ηιιϊϋ Γαοίβιτι ? Ο/ρΐΓ πιίΛί, ίηι|ϋίΙ. Αη 83-

οεηίοΐεπι οοηβΓιΐιιεΓε Ϊυ1)β8, (μιβπι οΙϊβΓΓβ ρΓίεεερί-

8(ί ? Νοη (νκνπίοΐεΐ'ΐ, 86(1 ΙιοδΙϊαηι εΐ νίεΐίηιηιη,

ιρκυ ρεΓ 8:ιιτίίί(•ίυ!ΐι ϊΐίΐιί Ιοΐ3 αύβιιηιηΙιΐΓ. 0$£ν

ιιιίΐιί. ϊικριίΐ , (>ι ίίΐον'/.'ίΐίΐ»! ΗοΙοΰανιΗ ϊιι ιηοπίε,

ψιαιιειοιι/ηι• Μι χΛοηίΐτανετο. Οιιοιτιυίο αΟεεΙί 851Ϊ8

ηαΓΓ3ΐΊοηειη ηικίίοηίοδ, ςυϊουηςυε ραΐΓβκ 08ΐ'ΐ3 εΐ

:ιιηοη3 ϋΤξΛ ΙίΙ)βΐΌ3 βΙΓβοΙϊοηοιη αϊ) ιιαΙιΐΓ» 3008-

ρΐηιη ΙκιΙιιΊίπ ? ΝηΒΐΐβ ρίαιιβ ιιΐ 3οείρίαηΙ »ιιγο3

ραΙΟΓΠΓε υπί^εηϊΐϊ Γιΐϋ πιαοΐαΐϊοηοιη. 0αΪ3 ηοιι οΐι-

3ΐυριιί&βε( βΐ 3ΐΙοηίΙιΐ3 Γιιϊ35εΐ 3(1 1ΐ3ηε νοεοπι ?

τδ φίλτρον, κα\ υίδν άγαπητδν καΐ μονογενή καλών

ώς άν διά τών τοιούτων ονομάτων τ& φίλτρον τδ πρδς

αύτδν άναζέσειεν. Είτα λαβών τί ποιήσω ; Άνένεγχέ

μοι, φησί. Μή ιερέα καταστήσαι κελεύεις , δν άν-

εν:γκεΐν προσέταξας ; Οϋχ ιερέα, άλλα θΰμα κα\ ίε-

ρείον διά θυσίας δλοκαυτούμενον . Άνένεγχέ μοι,

φησ\ν, είς όΛοχάρΛωσιν έ.ιΐ τον δρονς, οΰ έάν σοι

δείξω. Τί πεπόνθατε άκούοντες τοΰ διηγήματος, όσοι

πιτέρες έστέ, κα\ τήν πρδς τους παΐδας στοργήν

παρά της φύσεως έδιδάχθητε ; ΟΓδατε πάντως όπως

δέχεται πατρδς ακοή μονογενούς τέκνου σφαγήν. Τί

νος οϋκ ήν καταπλαγήναι πρδς τήν φωνήν ; άπο-

στρέψαι τήν άκοήν ; έναποθανεΐν': τω προστάγματι

μάλλον ή τή καρδία τδν λόγον δέξασθαι ; Οϋκ άν έδι-

Οιιίβ 3ΐΐΓβ3 ηοη βνεΓίίββεΙ ? Ο,ιΓιβ Ίη ]ϋ380 βεείρϊεη- Ι> καιολογήΟη πρδς αύτδν, αυτήν τήν φύσιν συνήγορον

(Ιθ ριιΓίΠδ ΟΙΙΙΟΐΊ,ΙΚΙδ 11011 88381, «^ 11.1 ΠΙ ία ί'ΟΓ :κΙΐ!Ι:,1-

ΐεΓεί οΓβιΐοηβηι ? Αη ηοη ηιεπίο βε ]ιιγο οιιηι εο

8Χρ08ΐΙΐΐ3886ΐ , ίρδαη) ιι;ιΙιιγ;ιιιι ρΓΟ 30 ρ.Ίΐΐ'ΟΙΙΙΙΙΙΙ

ορροηεηϊ , ηε (Ιίχίββεΐ, Οιιγ ΙιαίΟ , ΟοηιΊηβ, ^ϋ1)β8 ?

ίϋοϊΓεοηε ρίΐΓβιη Γεεϊίΐί, ιιΐ ΠΙϋ ρεΓ0υ33θΓ8ηι τεά-

-ΙεΓεβ ? ίιΙε'ίΓεοηο ιηε 1>ιι]ιΐδ (Ιοιιΐ ϋιιίεοιϋιιεηι {-ι-δίατε

ίεεϊδίϊ , υΐ ηιυηάο Γη1>ιι1αιη ηιβ εΠΐεβΓεδ ? Μείδ

ίρδίιΐδ ιιΐίΐηίΐιιΐδ Ιϋίιπιι Ιπιεϊιΐ.ιΐχ), ε Ι <Όΐ;ιι;ιΙιιιιι δ3Π-

;;ιιϊιΐ(ΊΜ Ιϋιϊ 1ΊΙ)3ΐ)0 ? Ει Ιϋ 1)330 ]α1)68, 01 ΙαΙίΐΗΗ

τίοι'ιηι'ΐ9 (1β1εοΐαΓΪδ? ΙηΙεΓήοϊβπι Πϋϋηι 3 ςυο ηιο

βορϋΐΐιιηι ϊή 5ροΓ3ν-ι? Ε]ιιβηΐ0(1ίηβ β*ι εοηδΙηΐ3ΐη

■Ια!:ιιιιιιιιι? Τ;ιΙπιπκ: 81 Ι;«ΐίΐί;ιιιι 1ιυρΙΪ3Πΐηΐ ρηΓρ.ι-

έαυτοϋ προστησάμενος , Τί ταΰτα προστάσσεις , λέ-

γιον, ώ Κύριε ; Διά τοΰτο πατέρα έποίησας, ίνα παι-

δοκτόνον άπεργάση; Διά τοΰτό μετής γλυκείας ταύ

της έγευσας δωρεάς, ίνα μΰθόν με ποίησης τώ βίω;

Ταίς έμαυτοΰ χερσ'ι κατασφάξω τδν παϊδα , καΐ τοΰ

συγγενούς αίματος σπείσω σοι ; Και σϋ ταΰτα κε

λεύεις, καΐ τοιαύταις έπιτέρπη θυσίαις ; 'Αποκτεί>Λθ

τδν υίδν, ΰφ' ο\> ταφήσεσθαι προσεδόκησα ; Τοιούτον

αύτψ πήξω τδν θάλαμον; Τοιαύτην αύτώ τήν εύφρο-

σύνην παρασκευάσω τοΰ γάμου ; ΚαΙ δψω έπ' αύτώ

ούχ\ λαμπάδα γαμήλιον , άλλα πϋρ έπιτάφιον ; Οΰκ-

οΰν έπ\ τούτοις κα\ στεφανώνομαι ; Οΰτως Ισομαι

'« Οεη. χχι, 7. " Γ•εη. χχιι, 2 ϊηιτ.
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πατήρ εθνών, ό μηδέ παιδδς συγχωρού μένος; ΤΑρά Α ΓαΙιο ? Ει β}ιΐδ ιιοιηΐηε 3ε66ηά3Πΐ ηοη Ικϋ\ιπι ηιι-

τι τοιούτον είπεν ό Αβραάμ, ή ένενόησεν; Ο'μεν-

ουν. Άλλ' επειδή τον σχοπδν είδε τοΰ έπιτάγματος,

πρδς τή.ν Οείαν άναβλέψας άγάπην, ευθύς την φύσιν

ήγνόησεν, καί οίον τι γεώδες άχθος τάς εμπαθείς της

φύσεως διαθέσεις άποδυσάμενος , όλον έδωκεν έαυτδν

τώ θεώ, και τού προστάγματος ην καί ούτε τή

γαμέτη περ\ τούτου άνεκοινώσατο, καλώς γε ποιών

κα\ λυσιτελώς έαυτώ, άναξιόπιστον ε!ς συμβουλήν

κρίνας τδ θήλυ. Οϋδε γάρ τώ Αδάμ συνήνεγχε τήν

συμβουλήν δεξαμένω τής Εύας. Δια τούτο ώς άν μή

πάθη τι γυναικεϊον χα\ μητρώον ή Σάββα, κα\ τδ

σφοδρόν τε χαΐ ακραιφνές τής πρδς τδν Θεδν αγάπης

τού Αβραάμ έπικλάσειεν , λαθεϊν έπετήδευσε τήν

όμόζυγον. Πόσα γάρ ήν εϊκδς, εΓ τι τοιούτον έγνω

ρίίβίβπι, δειΐ γο$ιιιιι 8βριι!εΓ3ΐ6πι ? Ει^ο δΐιροΓ 1ιί«

εΐίηπι (ΌΓοη;ι1)ϋΓ ? Ιίαιιο 6Γ0 ρίΙΟΓ £βιιΓπιιιι , ιιιί

ηβαυε βΐϊί ιιηϊιΐδ 6356 ραίι-βιη εοηεεβδίιιιι δϊΙ? Νυιι-

(|ΐιϊ«Ι 6]ιι$ηιοι1ϊ ηυίρρβ Α1>ι-α1ιηιη ιΐϊχϊι ηιιΐ οοςϊιηνίΐ ?

ΝϊΙιϊΙ ηιίηιΐδ. δβ(Ι ιι 1>ί ςυο ρι-χι-ερίππι βραείβι-βΐ

ίΐηίι»3(1νοπΊι, ϋβί ι-εδρϊείβηε άΊΙεείϊοηειη, βίοΐΊιη

ΐι;ιΙιιι;ι- Οϋΐϊΐιΐδ βδΐ, ει Οηηυαηι Ιβπ-βιιυηι ροηάιιβ

νΐΐϊοδοδ ικιΐΐίπι' εχειιΓιεης 61 βχιιβηδ αΐίεείυβ, Ιοίιιηι

Οεο 8686 ρβι-ηιίδϊΐ, 61 ίο" ςυοϋ ]ιι1ιβ03ΐιιΐ" βχδβιμιί

ρ3Γ3ΐ)3ΐ : «ε ηβ ι'ιπη ιιχθΓ6 φΐίιίβηι Ικιε ι1(• Γβ

(■')1ιΐ!!ΐ•ιιιϊ(•;ΐνϊΙ, Γ6616 53Π6 ΜΙιϊψΙΟ ΙΐΙΪΙΐΙβΓ Γ36Ϊ6Π8,

πυϊ ίπιιίηβηι ηοη ίιΐυηεβηι \ ιι ιΐϊΐ'ίΐ ι-ι-ι , φκίΐη ϊη

εοηδϊΐίυπι ;ι.ΙΙιί1κηι:1. Ν;ιιη ηβε Α<Ι:ιιιιο ιιΐϋε αίφιο

(•οηιΐιιπίιϋο Γϋϊΐ, φίοιΙ εηηβίΓιιιηι Εν* ββειιΐιι* 681.

γινόμενον, ή δράσαι τήν Σάρ\όαν, ή προς 'αύτδν άπο- ΟιιβιιιοΙίΓβη» ηβ ουίά δητα ηιιιΐίεΐιπιιηι ηίςυβ

δΰρασθαι; οία δ' αν έπαθε περιχυΟεϊσα τώ παίδι γ.α\

ταϊς άγχάλαις έμπλεξαμένη, εί προς τήν σφαγήν

Ιβλεπεν αΰτδν βιαίως έλκόμενον ; οίοις δ' αν έχρή-

σατο λόγοίί ; Φεΐσαι τής φύσεως, άνερ , μή γένη πο-

νηρδν τού βίου διήγημα • μονογενής μοι ό τόκος ού

τος, μονογενής έν ώδΐσιν ό Ισαάκ , έν άγκάλαις μό

νος • ουτός μοι τόκος κα'ι πρώτος κα\ ύστατος. Τίν*

μετά τούτον επί τραπέζης οψόμεθα ; Τίς προσερεϊ

μοι τήν γλυκείαν φωνήν ; Τίς ονομάσει μητέρα ; Τίς

θεραπεύσει τδ γήρας; Τίς περιστελεϊ μετά τδν θά

νατον ; Τίς έπιχώσ-:ι τάφον τω σώματι ; Όρας τδ

άνθος τού νέου, 8 κα\ έν έχθρώ τις βλέπων, πάντως

άν τήν ώραν ήλέησεν. Ούτος τής μακράς ευχής ό

χαρπίς, ούτος τής διαδοχής ό κλάδος, ούτος τού γέ

νους τδ λείψανον, ούτος ή βακτηρία τοΰ γήρως. Ε

κατά τούτου φέρεις τδ ξίφος, ταύτην μοι δδς τη δει

λαία τήν χάριν • κατ' εμού πρώτον χρήσαι τώ ξίφει,

κα\ τότε ποίησον τδ δοκούν έπ'ι τούτου • χοινδν αμ

φοτέρων έστω τδ χώμα, κοινή κόνις έπικαλυψάτω τά

σώματα, κοινή στήλη διηγείσθω τά πάθη• μή Γδη

Σάρκας δ δφθαλμδς μήτε Αβραάμ παιδοκτονούντα,

μήτε Ισαάκ χερσ\ πατρωαις παιδοκτόνου μενον.

,ε

ΐΐΊΊίοπιιιι ηΙΤιΌίπιιιιι ίιιιριιΐβϊοιιε εοηιιιιίΙΙβΓβΙ, 6(

ΒΪηεβΓΧ αι1νεΓ8ΐΐ3 Οβαιιι άίΐεείίοη!» ΑΙιγ.ίΙι:ηιιϊ τεηβ-

ιηειιΐϊαιιι ϊηΓί'ίιιςεΓοί, 6θη{ιι§6ΐιι δη,ιιιι βΐιιιΐίο ΓεΓεΙ-

Ιίΐ, III 63 (ΙΙΙΟιΙ 3£β1)3ΐΐ1Γ ϊι,ΊΙΟΓΙΙΓΰΙ. Ν 3 111 81 (]ΙΙΙ(|

[;ι1ε 3£ί 83ΓΓ3 ΓβϊεϊνίββεΙ , (]ΐΐ3ΐιι ηιυΐΐβ νεπίϊιιι'ιΐϋ

681 εαηι νι>1 ΓαιΊιιΐΜΐη, νβΐ αριΐιΙ ίΐΐιιιιι ευηι]ΐΐ63ΐα-

1-3Π1 αε (1ι.'ρ1οι•3ΐιιι•3ΐιι ΓιιΪ88β ? Οικιιιι νοι-ο ηΐ°Ι36Γ3-

ΙΓιΙίΙιιΐδ .ΊίΓοί'ΐΊυυδ εΪΓευηιΓυδα ίΐϋο βίςυε υΐηϊδ ίιιιρίϊ-

οίΐ3 Γυίδδεί, 5ΐ εαηι νΐοίειιίει- ΐΓ3ΐιί αά ηεεειιι αηίιιι-

»<1νβΓΐΪ98β( ? Ουίΐιυδ ϊίειιι υδ3 νβΓ0Ϊ3 68861 ? ΡβΓ-

06 ιΐ3ΐιιι-%, ο νίΓ, ηβ ρπιν;ι ιΐβ Ιε η3ΓΓ3ηι1ί ιιιιηκίο

ρΓ%ϋ6.ΐδοεε3δϊοηεπι : υιιϊευβ ηΐε ηιιΐιΐ ρ«πιΐ8 βδΐ,

ικιίευδ ίη ριΐΓίοηιΙο Ιδ336, ΐη υΐηίδ βοΐϋδ : ηΐε ηιϊΐιϊ

ρ3Γ(υβ 61 ρπιηιΐδ ει ρυδίΓειηυδ. Οιιεηι ροδί Ιιιιικ:

ϊιι ηιβπδβ εοηδρίεϊβπιυδ ? Οιιϊδ ιηβ άυΐεϊ ί11;ι νοεβ

3ρρβ1ΐ3ΐιίΓ? Οιιϊδ ιηηΐΓβιη ΐ'.οηιίιιηΐιίΐ ? Ουίδ 6θΙε(

ηΐιΐιιβ ειΐΓ3ΐ)ίΐ δβηεείυΐεαι ? Ουίδ ιηοιΊικιιιι οΐινοΐνεΐ

3ΐ1 86ριιΙΙιιΐ':ιιη? Ουίδ εοΓρΟΓΪ ηιΐιΐοΐ δοριιΐι ιιπιι ?

ΥϊιΙεδ ΠοΓβιιι ]ιινι•ηί8, ςιιβιη δϊ ςυίδ ϊη ϊηΐπιϊεο νΐ-

άβΓβΐ', ρυΐεΐιπίϋΐΐϊηϊδ οιηηΐηο ιιΓι86π:γ61ηγ. ΙΙίο.

1οι>£3πιιιι ρΐΥειιηι ΓΓυεΙυδ, Ιιϊε γ.ιιιπιη εδί δυεεββ-

δϊοηϊδ, ΙΐΜ ^εηεηδ δυηΐ τείίςαίχ, ηΐε ΙιμοπΙπκ 631

ϊιΐιοιίιιΐϊδ. δϊ Ίιι Ιιιιηε ^ΐΒΐΙϊυιη Γ«Γδ, 1ΐ3ηε ηιϊΐιϊ Π1Ϊ86Γ56 νβηΐ3ΐη (13, ίη ηιβ ρπιηιπη ιιΐβΓβ ςίαϋ'.ο , 61

Ιικιε Γ;ιο ςιιοά νϊιίεΐιη- ίη Ιιοε : εοηιηιυηίδ :ιηι1)θπιιη (ιιηιυΐιιβ βδίο, εοιιιηιυηίδ εοιιίε^αΐ οονροΓη ριιΐνϊβ,

ϋοιιιηιιιηίδ ΙίΙιιΙιΐδ υΐΓΪυβηιιο είαιίειη ρΓθϋ3(, η β νϊιΐβαι οευΙα$ 8;ιγπ« ιιοο Αΐιηιΐκιιιιιιιη ΗΙίιιιη κιιιιιιι

ίιιίει-Ιίι.ΌΓβ, ηεε Ιίηαουηι ΓιΙίιιιιι ηιαιιϊΐιιΐδ ραίοιηϊδ ΙηιείιΙαΓί.

Ταύτα πάντως άν καΐ τά τοιαύτα παρά τής Σά£- Ι1Ϊ8 ρΐΌΓδίΐδ 61 ε]ιΐ5ηιθ(1ί νεΓϋϊδ 83ΓΓ3 3(1ν6Γ8ϋ3

^ας έγένετο τώ Αβραάμ τά (δήματα, είπερ τών γινο- ΛΙιΐ-.-ιΙιαιιιιιιιι 083 Γιιίβδεί, 8Ϊ ηυίιίβηι ςυοιΐ ;ι^(-!ι;ιΙιιγ

μένων προήσθετο. Άλλ' ώς άν μηδέν έμπόδιον πρδς Ο ρΓΧδεηδίδδβΙ. δεά ηβ ςυίιΐ Γβηι ςϋ3πι 3^6031 ίιη-

τήν έγχείρησιν γένοιτο, δνω τάς σχίδακας έπιθε\ς, καί ρειΙΪΓβΙ, ευη 3δϊιιιιιιι Ηςοίβ 0ΐιβΓ3δδ8ΐ , εί δβι-νοδ

τινας τών παίδων έπαγίμενο;, όλος τοΰ θείου θελή

ματος ήν • είτα καταλιπών τους παϊδας, ώς άν μή τι

άγεννέστερον κα\ άνδραποδώδϊς εκείνοι βουλεύσοιντο,

χωλύσαντες τού παιδδς τήν ίερουργίαν , μόνον επ

άγεται τδν υίδν, Ικανώς ήδη πρδς τά βαρύτερα τών

ϊργων ύφ' ηλικίας άνδριζόμενον. Μετατάξας γάρ άπδ

τής δνου έπ\ τδν παΐδα τδ άχθος , εκείνον υπήγαγε

τώ φόρτιρ τών ξύλων. Πάλιν δριμύσσει τά τού πα-

τρδς σπλάγχνα ή φωνή τού παιδός • άλλος ούτος πει

ρασμός ούδεν τοΰ προλαδόντος φιλανθρωπότερος.

Προσκαλείται τδν πα-Λρα ό Ισαάκ τή γλυκεία ταύτη

φωνή", καί φησι, Πάτερ . Ό δέ ού καταπνίγεται δά-

κρυσι , τώ μικρδν ύστερον μηκέτι άκούσεσθα: τής

3ΐϊ(]υοΐ 3δδΐιηιρδί886(, Ιοίιΐδ ιΐϊνίηα; νοίιιηίαΐϊ ιΐβιΐϊ-

(υδ εηιΐ : ιΐεϊηιΐβ Γβΐίεϋβ βεΓνίδ, ηε ςιιοιΐ τ 1 1 1 8βΓ-

νϊΐί 8ΐι% εοιιιΐίΐίοηί εοηνεηίειιβ δοηϋιΐιιιιι εοιίδϊΐϊυπι

ΐ'.ψΐ'ΐΐΐιΐ, ρΓοΙιίοϊΙυπ Οΐϋ ίιιιιιιοίηΐίυιιεηι , δοΐαηι Γι

Ιίιιιιι δβευηι ιΐιιεϊι, ςιι'ι ]3ΐη χοίε δβΐίβ ΓίΓπιιιβ βι*3ΐ

3(1 0ρ6Ι3 ςΐ'3νίθ|-3 81ΐί)61111ΐΐ3. ΑΙ) 38103 6Ι1ΪΙ11 ΟΠβΓβ

ίη ΙίΠιιιη ΐι-3ΐΐδ1αΐο , ΊΙΙυιη Ιιιιηιεπ3 δΐιηΐΐ'β ιιιιιΐδ 1ί-

^ΙΙιΜΊΙΙΙΙ )Ι18δίΙ. ΒΟΓδΟδ ρ3ΐΓ13 νίδ66Γ3 ΓΐΙΪΪ νΐΐΐΐΐβ-

Γ31 νοχ : :ιΙΪ3 Ιυηβ 681 Ιβη(3ΐϊο ηίΐιϊΐο πιίΐίοΓ ρτίοιο.

Λρρε1ί3ΐ ρΛίΓβπι Ιδ33ε ιΐιιίεί Ιι.-ιε νοεβ ιΊ 3ΪΙ, ΡαΙετ.

Αι ίΙΙβ ηοη δΐιβ*063ΐυΓ ΐ3εΐ)•ιηΪ8', υΐ η,ιΓι εο^ίΙαΓεΙ

Γοιε υΐ ρβιιίοροδί Μίοιπ ηοη ηηιρϋιΐδ νοεεηι :ιιιιϋ-

Γ61, ηβηυε θΓ3ΐίοηί ϊηςεηιίδείΐ, ηεε ΙβηιβηΙαΙιίΙε »ε
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ΠβΙηΙβ νειΊιυηι ιιΐΐυηι ριοίιτί, βεϋ βεϋαίο, εοιιβίηηΐί Α τοιαύτης φωνής έννοήσας, ούδ" έποιμώζει τώ λόγψ

Ηΐΐ(υβ ΐι-.ιιιφιιΙΙο αηϊηιο ειιπι Γιΐϋ νοεοκι βεε'ιρίΐ ,

Ιιιιιι 8ΐΐ3ΐη ίηνϊεεηι πίΜΗ. ΑΐΙ οηϊιιι αΛ βυιυ, Ι•ΊΙϊ,

ααϊά ί$ι ? Ηίε τηΐΐιϊ εοηδίιΙβΓ» ίιηιΊΠ^οιιΐΊαΐϊΐ β'ιπιιιΐ

βΧ ρπια'εηΐεπι ]υνεηίδ πι ι;.Κ•γ;ι 1"ι ι> π<•η ι , ψιο ρίΐείο

ευιη 8β ιιο-Γιιπ 3 ραίι-β ρικαιιΐ , β]ιΐ8 Γυί ηΐΐδηιιβ

υΙΙβ ηιιίιιιί οΟβηδϊοηε πΐιιιιι εοηιΐΓ.οηείαείΐ , ιιε<|ΐιε

ύβιιιεηΐίααι ραίι-ί ηεςιιβ οΐιΐϊνϊοηεηι €χρΓοΙ>Γαιΐ8 ,

3β(1 δίιηιιίαιιιΐο ββδβ νβΐΐο ϊοίΓβ (]ΐιϊ<1 ηβει-είοι-, ηε-

μΐίι,'ΐίΐιΐίΐ 8ΐιί αίψιβ (ΙεδρίείεηΙϊχ εοιηηιοηεΓβεϊοη;;.

Εαεε εη\η\, ίηφιίι, Ιίι/ηα , ί^ηϊι, βΙ(ΐίΙΊη$, ίεά νϊαϊ-

ιιια ηΜ ειί ? ΑΙ ίΙΙβ δίνε ίΐιιίιιιιιιιι 3(1ιΙεΓ8 ΠΙΪΟ νο-

Ιεηδ, βϊνβ Οηηυαιη νηΐββ ϊ<1 ο,ιιοιΐ ΓιιΙυι-ιιιη θγλΙ

δροικίβκδ, />£(««, ίηψιίΐ, /ί/ί, ρνονίάεο'ιί »ϊο'ι ονειη

ΐη ΙιοΙυι-αιιϋιιιιι. Ει 5ΐιρβΓ Ιιίδ βΐϊηιη ηιιηε ΙεηΙαιίο

:ιΚ|ΐιΐ! 8ΧρΙθΓ3ΐίθ ηηΐπΐΐ ρ.ΊΐΠ3ΓεΙΐίβ ρΐΌΓΟ£3ΐ)3ΐιΙΓ.

ΡβΓνβη'ιΙ 1:ιη<1ειη 3(1 Ιοευηι δϊΐιϊ ρπβιηοηδίΓαΙιιηι,

»3ι1ίΠοηΐ ϋβο 3ΐΙ«Γβ, Π1ϊυ3 ]αχΐ3 ριιΐΓβιη Ιί^η» ρο-

ηι•Ιι;»ΐ, |ι;ιγ:ι1):ιΙιιγ γο^ιιϊ , αε" ηοηιΐυηι ορυδ ρι-οΙιί-

Ιιοΐιιι• ηε (]ΐιΪ3 ροδΐΐΐϊηηιιίδ (ΓιεηΙ , δι Ιιιιειίδη,υε

ΐεηΐ3ΐϊοηεηι (ΌΐυίδΙοπϊ βο ρβπιιαιιβη: εοηΐί^ϊδίεΐ ,

ηοη 8ΐιί δίηιίίειη ϊη δΐυιΐίο δαιτίΓκ-.Ίΐκϋ Λ1)ΐαΙΐ3-

ηιυ πι ρειηιηηδϋΓϋΐη Γυίδδε , δ'ι (Ιίβεηιηίιιϊ ηια^ϊδ

ιιρρΓορϊηηιΐ3δδε(.

Ρ\)βΙ 1ι*ε ραΙεΓ ίϊΐίιιιιι 13Π«ΊΙ , ηεε Γει βεΓεικΙ.Ό

ιΐ3(υΓ3 αιΐνιΐ'βηΐιιι- : ΐι•αιϋΐ δεβο ρηΐπ ΠΙΊυδ ΐΐ'ίεΟη-

ιΐιιιιι, (|ΐΐι•ιιι;ιιίιικκΙιιιιι Πίθ νεΙΙεΙ. ΓΙγιιϊμ ίΙΙοΓίιπί

•Ιιιοηιηι ρΐιΐδ 3(1ιιιΐΓει• ? Ιιιιιιε (μιϊ ρι-ορίετ ο"ίΙειΐίο-

ιιεπι εΓ£[3 ϋεοιη Ιϋίο ιιΐ3ΐιιΐδ ϊη]εεΐΙ, απ ϊΙΙιιγπ ψιϊ

ρ3ΐπ ιΐδφιβ 3(1 ΐΓιοηειη ρηΐ'εΐιαΐ ει οΚ'ϋΐεΙίΜΐ ?

ΟοΓίηιιΐ ϊιιίερ δβδε , Ιιίε φΓκΙοιιι δυρβι• ηβίαταιη

883ε Ιοϋεηδ , ϊΠε νεΓΟ ηιοιΊε βΓβνίιιβ ει ηΐι-οεϊιιβ

εβδβ ϋυεεηβ 3ϋνοΓδ»π αΐηιιε Γοβίδίειβ ρ:ιΐπ. ϋείπ-

(1ε ρπυβ νϊηευΙΪ3 ΗΙμιιη ρ3ΐεΓ οοιικίΐΜΐιρίι. δ;Γρο-

ΐϋΜίκτο πιίδβΓβΙϊΙίδ Ηυ]ιΐ5 Ρ2ΐ ίιιια^ίιιειιι ϊη ρ'κΊιιπι

νί(Η , ηεε :ι1)5(|ΐιο Ι.ιεΓ^ιηΐδ δρ6εΐ3>?ιι1υηι ρΓκίεπ'ί,

3(1εο ρεΓδρϊευε βΐηιιβ εν'κίειιίεΐ" 3Γ8 ρίη^εικϋ οειι-

Γΐ8 Γεηι §εδΐ3ΐη 8ΐιΙΐ]εείΙ. ΡιόοιπιιΙμΙ Ιβηβε ηπΐβ

ρβίΓβηι ρΓορΙει• ΐρβιιηι βΙίατε Ποχΐδ ^ειιϋχΐδ ηϊχιΐδ,

εΐ ιηβιιιΐδ ΓείΓΟίδΐιηι ΙιαΙιριΐδ «(ΙιΙιιγΙ.ιβ : ίΙΙβ νβΓΟ

ρηδΐ κΐ'ΐιΐΜΐιιι ευΓ\ηΐιΐΓ3ηι ρ<•*1ί Ιίΐιβ ϊιΐδίδίεηβ , εΐ

$ϊιιΐδΐΓ3 ηιβηυ εαρίΐΐιιηι ο]ιι« αά βεβε αϋιΐηεεηβ ,

ίηι•!ίΐΐ;ιΙθ 03ρϊΙβ> ίΐΐΙΐΚΊΠΓ νΐΐΙΙΐΙΠΙ ΙΙ)ϊδεΓ3ΐΐί1ϊ16Γ η^

Ιρδίιηι οευΐοδ βΙΙοΙΙεηΐίδ,ηε (ΙεχΙΟΓίΐηι ;ΐι•ιιιαΐ:ιιπ ^Ιη-

(Ιϊο ιΐΐπβίΐ 3(1 ΟίυιΙεηι Γαείεικίαιη , βε )ηιη §1;κΙϋ

.μικτό εοΓριι» Ιαιι^ηΐιηΐ, εΐ Ιππο (Ιεηιιιιιι υΊνϊιιίΐπδ

πιΐ ευιη β<1 ί ι ιι ι• νοχ ηπ* τεηι ί^εηιίαηι ρΓοΙιίΙιει-εΐ,

νοχ βϋΐεηΐ οϊιι^ιιιο:!'ιι|μ:ι;.!:ιιιι 6Γ31. Υϊχ ειιϊιιι ςϋιίΐη-

3(ΙιηοοΊιηι ριιΙΙυηι ηιιοιικίαιη εφιίηιιιη εοιιΐιπηαεεηι

βΐ ΊιιιΙοιιιϊΐιιιη ΓΓβηί3(](ΐβ εΐ Ιιιιΐιεηϊδ ιηϊηιΐδ οΐιίεηι-

ρβΓαηΐβιη, »ε ϋε τεειο Πίπετε (Ιεείΐηαηίειη, πΐϋΐιίδ-

ΐ]υε 8^Γΐδ ει 3ΐι ΓΓαείϊ Ιιιΐδ βχ ΐΓΒηβνεΓβο-ΐ'ΧδΐιΙίβηΐεηι

ΠΙΓ8Π8 ϊη νίβηι ΓβεΙαηι Γοιίιι χϊιηπκ οΓηΐίοιιειιι. ΙΙοο

ειιϊιιι ηοοΪ8 ρΐ'ορύδίίιιηι εΓηΙ υΐ οδίεικίενεηιιΐδ Αρο-

βίοΐιιιη ΟΓΐΐίοηί ΐεβίίηιοηϊυιη ρι>Γΐιί1)εΓ8, ηειιιρε Ρ:ι-

ΐΓειη ΡϊΓιο ηκψιπΊΐι ηοη Ρδββ. ΙΙίε εηίιιι δεΓίρΙιιτβ

ουηι :ιιι^εΙιιιιι ΟΓαΙίοηί Οεί ρΓοβροδίιίββοι , δΐιυ]ίείΐ

νοοεηι : ΥοεανΗ «ηϊιη εαηι αη</είιι$ ΩυιηίηΊ «ι 4ϊχϊι :

Ρτορίετεα φιοά /βτίβίί ΐ'βι•(ικ»ι Ηού,ει ηοη ρερβη'ιιΐι

ουδέ τι θρηνώδες χα\ γοερον άποφΟέγγετα» , άλλ'

έιτώση χα\ άχλινεϊ τίί ψυχή, χαΐ δέχεται τοΰ παιδος

τήν φωνήν, και τήν ιδίαν προΐεται. Φη«\ γάρ ιτρδς

αυτόν ■ Τί έστι, τέχνον; ΈνταΰΟά μοι χατανόησον

το συνετον άμα χα\ λελογισμένον τοΰ νέου, πώς τδ

δοχοΰν παρώφβαι παρά τοΰ πατρός, άπροσχροΰστως

εις ύπίμνηίΐν άγει, οΰτε παράνοιαν, ούτε λήθην τφ

πατρ\ ίνειδίζων • άλλ' έν προσποιήσει δήθεν τοΰ θέ

λησα: μαΟεϊν, τοΰ παροράματος ύπομιμνήσχων. Ιδού

γάρ, φηΛ, τά ξύΛα, το πυρ, ή μάχαιρα ' τύ Ιερεΐον

ποϋ ; Ό δέ, είτε παραΟαρ^ϋνων τον παΐδα, εΓτε ώς

προφήτης τδ μέλλον διεγγυώμενος, Ό θείς• , φησίν,

δψεται έαυτφ χρόοατον εις όΛοκάρΛωσιν, τέκνοτ.

Κα\ Ιπ\ τούτοις έτι ή πείρα της τοΰ πατριάρχου ψυ-

" χής παρετ=ίνετο. Καταλαμβάνει τδν προηγηθέντα

χώρον αύτω, οικοδομεί τψ θεψ τδ Ουσιαστήριον , 6

παις παρετίΟη τω πχτρί τάς Ολας • ήτοιμάζετο ή

πυρά, χα\ οίπω τδ έργον κωλύεται- ώς άν μη τις

των μικροψυχοτέρων εΓποι, εί μέχρις εκείνου συνέβη

στήναι την πεΐραν , ούκ 5.ν αύτδς διέμεινεν ομοίως,

ε! μάλλον τω πάθει ήγγισεν.

"Απτεται μετά ταΰτα τοΰ παιδδς 6 πατήρ, χα\ούκ

αντιβαίνει τω γινομένω ή φύσις ■ δίδωσιν έαυτδν τω

πατρ*. δ παΙς, χρήσασθαι δ τι βούλεται. Τίνα πλέον

εξ αμφοτέρων θαυμάσω ; τδν έπιδαλόντα διά τήν

πρδς θεδν άγάπην τω παιδ\ τάς χείρας, ή τδν μέχρι

θανάτου τω πατρ\ ϋπακούσαντα ; Φιλοτιμούνται πρ'<ς

αλλήλους, δ μϊν τής φύσεως έαυτδν ΰπεραίρων, δ δέ

χαλεπώτερον τοΰ θανάτου τδ άντιτείναι τω πατρ'ι λο

γιζόμενος. Εντεύθεν δεσμοίς πρδτερον διαλαμβάνει

δ πατήρ τδν παΐδα. Εΐδον πολλάκις έπ\ γραφής εί-

κόνα τοΰ πάθους, και ούκ άδακρυτι τήν θέαν παρήλ-

Οον, έναργώς τής τέχνης ϋπ' δψιν άγούσης τήν Ιστο-

ρίαν. Πρόκειται δ Ισαάκ τψ πατρ\ παρ' αύτω τω

θυσιαστηρίω , όκλάσας επί γόνυ , καΐ περιηγμένας

έχων είς τοϋπίσω τάς χείρας ■ δ δέ έπιβεδηκώς κατό

πιν τώ πόδε τής αγκύλης, και τη λαια χειρ\ τήν κό-

μην τοΰ παιοδς πρδς έαυτδν άνακλάσας, έπικύπτεί

τώ προσώπω, έλεεινώς πρδς αΰτδν άναδλέποντι, κα\

τήν δεξιάν καθωπλισμένην τώ ξίφει πρδς τήν σφα-

γήν κατευθύνει, χα\ άπτεται ήδη τοΰ σώματος ή τοΰ

τ\ ξίφους ακμή, και τότε αύτω γίνεται θεόΟεν φωνή τδ

έργον κωλύουσα. Ή δέ φωνή τοιαύτη τις ήν. Μόγις

γάρ καθάπερ πώλόν τίνα δυσπειθή και δυσηνιον, τής

ευθείας παρατραπέντα, κα\ πολλοίς κύκλοις έκ πλα

γίων διασκιρτήσαντα, πάλιν είς τήν ευθείαν τδν λόγον

ήγάγομεν. Τουτ\ γάρ ην τδ προκείμενον ήμίν, δεϊξαι

τδν Άπόστολον μαρτυροΰντα τώ λόγω, οτι μιίζων

τοΰ Υίοΰ δ Πατήρ ούκ έστιν. Ενταύθα γάρ αγγελον

τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ ήγριφή προτάξασα, επάγει φωνήν

έφιάνησε γάρ αύτδν άγγελος Κυρίου κα\ είπεν, ότι

Άνθ' ων έποίησας τύ ρ"ϊ\μα τούτο, χαϊ ουκ ένείσω

τοΰ ν'ιον σ«υ τοΰ αγαπητού, χατ' έμανζού ώμοσα,

ποιήσαι άχερ χαϊ έν τχ\ έπαγγεΛία τοΰ λόγου εστί

μαΟεϊν. Τίς ουν έστιν δ χρηματίσας τώ Αβραάμ ;

Άρα μή δ Πατήρ ; Άλλ' ούκ άν είποις άγγελόν τίνος
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είναι τδν Πατέρα. Ουκοϋν 6 μονογενής Θεός, περ\ οδ Α βΐϊο Ιηο άίΐεείο, ρετ τη£ ]ηταυϊ, [αααηιηι τηβ βι$β

6 Προφήτης φησίν, ότι ΚαΛέϊται τύ δνομα αντον με-

γάΛης βουΛής "ΑγγεΛος. Τοϋτο δέ ούχ αγνοεί πάν

τως ό Παύλος 6 έν παραδείσω μυηθείς τά απόρθητα,

δτι παρά τοϋ Μονογενούς ή Ενορκος αύτη ΰπόσχεσις.

Λέγει δέ ό Παύλος, δτι Τφ "Αβραάμ έπαγγειΛάμε-

νος. δ θεδς Λόγος, έχεί χαζ' ούδετύς είχε μείζονος

όμύσαι, ώμοσε χαθ' έαντον.

οηιιιΐα Ηινε, ςιιχ βΓιαιη ϊιι οΓαίιοηϊδ ρΐΌηιίδδίοηο «<>-

ξΐιθ3θΐ ροδδΐιπί. Ουΐβ Ϊ^ΪΙιιγ εδί ςιιί πιιιι ΛΙιι Μκπιιο

εοΐΐοειιΐιΐδ 031 ? ΧιπιψιϊιΙ ΡαΐβΓ ? Αι ηεφίαςιιηπι ό"ί-

χεπδ.»Ιίεπ)ιΐδ ηιι<*ο1ηηι 6830 ΡηΐΓβπι. ΕΓζΟ ΪΊΓιιιϊ

τιηϊ^οηϊΐυδ ί$ βΓίΙ, α"β φιο ρι-ηρίιοο (ΙΐοΊι , ΥοοαίΗΤ

ηοηιβη β/ιι» ηιααηϊ οοηίίίίί Αηα('Μ$ *". Ηοο :ιιιΐι•ιιι

Ραιιΐιικ, φΐί ΒίΤιιηίδ δ30ΓΪδ Ίη | 3Γ3ΐ1ίδΟ ίηίΙΪ3(ιΐδ 01

ίηβΐίΐιιΐιΐδ 081 , ρΓΟΓδυδ \\άμΑ ί^ηΟΓβΙ , ηεηιρε α\> ιιηίβεηίίο ΠΙίο ΐιιι-φΓ3η(1ο οοιιΓιπτιαίΛίτ) Ιιβηο ί:ι-

είβηι 688β ρΐΌπΓίδδίοηβπ). ΟϊοΐΙ βυίβηι ΡαυΙυβ, ΑοταΗαηιο ροΙΙΜίη* Οβιχ (ίά 681, ϋβιΐδ νβΓΐ)ϋπι), φιαη-

άοηΜεηι ρετ ηειηϊηεηι ηια]οτεηι ροίεταΐ }νταη , )νταν\1 ρετ 3ετηεΙ'φςνηι".

Πώς οδν ούτοι λέγουσι μείζονα τοϋ Υίοΰ τδν Πα

τέρα, τοΰ Παύλου λέγοντος δτι ούχ Εχει τδ μείζον ;

Άλλ' έπανέλθωμεν πάλιν <ιΛ τδν εύαγγελικδν οΐνον

ΟυΊ ί^ϊΙιΐΓ ΐ3ΐ! (Ιϊοιιΐιΐ ΡαίΓοηι Εϋίο ηιη]οΓθπι βδββ,

οαιιι Ρηιιΐιιβ ηβββΐ βυιη ΙιϊΙιογο (αϋφΓκΙ) ιηη]ιΐ5 ?

8ι>(1 ιι•(1ι•αιιιιΐ8 πιγκιι8 3(1 ενηη^οΓιοιιπι ίΐΐιιϋ νίηιπη

τδν νέον, ώς άν δεξάμενοι διά της διδασκαλίας κα\ " ηονιΐΓΠ, «Ι οι ΐρδϊ ρβΓ ύοοίππαπι δρ'ΐΓΪΙιιβ βοοερίο

αύτο\ τήν ζέσιν τοϋ Πνεύματος, επιτήδεια δοχεία τού

τοιούτου οίνου γενοίμεβα, μήτε ,αύτοί διασχιζόμενοι,

μήτε τήν έγκεκρυμμένην ήμίν χάριν έκχέοντες.

Ήκουον της ψαλμωδίας περ\ των παρόντων, οΐμαι,

ΐιαχών προφητευούσης • λέγει γάρ περί των αμαρ

τωλών , ότι ΆπηΛΛοτριώθησαν άαύ μήτρας, χαϊ

έχΛακήΟησαν άπύ γαστρός. Μήτραν οιμαι τών

κατά θεδν γεννωμένων, τήν Έκκλησίβν λέγεσθαι •

αΟτη γάρ κυοφορούσα τη1 ίδια νηδύϊ τους έν αυτή τε-

λεσφορουμένους, είς φώς διά της πίστεως άγει, Άλλ'

οί αμαρτωλοί κατά τά άμβλωθρίδια τών γεννημάτων,

της μήτρας ήλλοτριώθησαν , κα\ τής γαστρδς της

γνήσιας άπεπλανήθησαν • ούχ δρώ γάρ έν τοις μη-

ΓβΓνοΓΟ, ίιΙοπρΒ νπδβ βίςιιβ Γεοερίαοιιΐβ (3ΐίδ νΐηΐ

ίϊβιηυδ, ηβφΐβ ΐρδϊ πιηιρεηΐββ, ηοφίο Γβοοηιϋΐηηι

61 ίΐΐκϋΐηηι ίη ηοΐήδ §ι;ιΐκιηι ε(Γυη(1ειιΙεδ. ΑυάΊνί

βεπρΙοΓοηι ΡδπΙηιοηιηι ϋβ ρι-%3βιιΙί1>ιΐ8 , ορΐηοΓ,

ηιβίίδ νβΐίοίηβηίοηι αο ρΓΧιΙίοοηΙοιη ; ιϋπΐ εηίηι ιΙι:

ρεεθ3ΐοη1)ΐΐδ ΗΪ3 νβιΊ>'ΐ3 : Αί'ίίΓιοιιαίί («η< αΙ> ιιΐβτο

ρεεοαίοτε! , εί αοεττανεηιηΐ α νβηΐτε". Ιΐίοπιιη

ορΐηοΓ οοπιιιι (|ΐιϊ 86θΐη(1υηι Οκιιιη ηηδειιηΐιΐΓ,

ΕεοΙβδΊαηι ιΐίΐ'ί. ΙΙ;ι•η οιιίιιι ϊιι ιιΙγιο δΐιο ξβδίηιΐδ

60δ ί|ΐιΐ αά ροιΤοοίίοηοηι ίη 63 ροΓνοηίιιηΙ, ίη Ιιιοοιιι

ρβΓ Γιϋβηι ιιΐ'οΊικ'Ίι. 8β(1 ροοοβίΟΓΟβ ηιιβιηαιίιηο-

ιΐιιιη ΓβΙιΐδ βυοπΐνί :ιΙ) ιιΐιτο αΙ>α1ϊθΕΐηΙϊ δυη(, 61 α

νβΓΟ βίςιΐθ ββΓηιαιιο νοηίΓΟ 3ΐ)βΓΓ3νοΓυηΐ : ηοιι

τρφοις χδλποις τους άποστάτας της πίστεως, χα\ γ εηίηι ίη ιηβΙοπιο δίηιι βΓβηΓιοςιιβ νίιΐοο Πιίεί (1ρ3ργ-

λέγω τήν προφητείαν περ\ τούτων λέγειν, τών διά

της άπατης πεπλανημένων, δτι έπλανήΟησαν άπδ

γαστρός • έπλανήθησαν τώ λαλήσαι ψευδή, θνμός

αΰτοΤς, φησί, κατά τή*• όμοίωσιν τοϋ δφεως, ούχ

απλώς δφεως, ώς 4ν μή πρδς τδ θηρίον τούτο τήν

είκασίαν σχοίεν • άλλ' ή τού άρθρου προσθήχη τδ άρ-

χέτνπον χακδν δι' αινιγμάτων δίίκνυσιν. Άλλ' ούχ

άκαιρος ίσως ήμίν ή μνήμη τοΰ δφεως, είς ελεγχον

τών θρασυστομούντων κατά τού Πνεύματος. Επειδή

γάρ οίονται ταϋτην ίσχυράν Ιχειν κατά τοϋ Πνεύμα

τος λαβήν, τδ μή προσειρήσθαι Θεδν τδ Πνεύμα παρά

της αγίας Γραφής (ώς αυτοί γε νομίζουσιν • ού γάρ

ημείς συντιθέμεθα) ; καί φασι φύσεως μέν είναι ση-

μαντιχήν τήν θεότητα, τοΰ δέ ονόματος τούτου μή

ΙΟΓ63, (Ί 3ίο ρΓΟρηεΙίαιιι <Ι<; Ιιίδ Ιοηιιί ηιιί ρρΓ ΓπιικΙ.ίιι

δοιίιιείϊ βΓΓαηΙ, ηοηιρβ » νεηΐΓβ. ίΙΙοβ .ι1)6ΓΓηδ8ε,

βΓΓβνβΓυηΙ βο ηηοά Ιοοιιιί δΐιηΐ ΓπΙβπ, Ρητοτ (Η,

ϊπηυϊΐ , αά ύηι'ύϊΐηάνιεηι ι'ί/ίιΐί ««ιρβιιίίί• *' , ηοη

ρίβηβ βίςυο βίπιρΙίείΙΐ'Γ δΟΓρεηΐίδ, ηβ ειιηι ΙιοβΙί-ι

1ΐ30 εοηιρ3Γ3ΓΪ ηΐφιε 38ίίηιίΐ3Π νΙϋβίηΐιΐΓ : ββ<1

3(Ι]εεΓιο οπίοιιΐί ογΊ^ΊιιίΙο βΐηιιε ρΓΪηείρηΙο ηιαίιιηι

ρβΓ 33ΐιί^ηΐ3ΐ3 νβι•1)θΓυηιςιιο ίιινο1ιιθΓ3 ηδΙεη(Ιί(.

Χΐ',ιΙ Γογ(3330 ηοη ίηΐεηιρβδίίνβ 3 ηοηίδ δΟΓρεηΐΝ

βδΐ ηιβηιίο Γ»οΐ3, 3(1 εο3Γ§ποηιΙιιτη εοδ φΐί ιοηιβΓο

61 ϊηεοηδί(1οΓ3[6 3(1νοΓ8ΐΐδ 8ρΐΓίΐιιηι βαηοΐιιηι 1ο-

•ΙιιμιιΙηγ. Οιιοηίβω εηίη» Ιιβιιο ΓίΓπυιη 3ο νη1ίιΙ:ιιιι

3ΐΙνβΓ8Π8 δρ'ίπΐιιιη βαηείιιηι ΙιαοβΓε δε ριιιαηΐ Γβ-

ρι°ε1ιεηδίοηοηι, ςιιοΛ 3 δβηείβ ηίηιίπιηι δοτίρΐυτα

επικειμένου τφ Πνεύματι, τδ μή τής αυτής φύσεως Ο 8ρΪΓί(υδ δαηείιΐδ ηοη βρροΙΙείυτ ϋοιίδ (πΙ ίρδοπιη»

εΓναι τώ ΠατρΊ χα\ τφ Υίφ τδ Πνεΰμα κατασκευά-

ίουσιν λαδέτωσαν της άνοήτου αυτών βλασφημίας

τδν δφιν κατήγορον. Ώς γάρ ημείς φαμεν δτι ή θεία

φύσις δνομα σημαντικδν ή ούχ έχει εαυτής ή ήμίν

ούχ έχει • άλλ' εί τι χαΧ λέγεται είτε παρά της αν

θρωπινής συνηθείας, είτε παρά τής αγίας Γραφής,

τών τι περί αυτήν άποσημανθέντων εστίν ■ αυτή δε ή

θεία φύσις άφραστός τε κα\ άνεκφώνητος μένει,

υπερβαίνουσα πάσαν τήν διά φωνής σημασίαν • εδ-

καιρον οΐμαι τοΰτο τής Γραφής ύμίν παραθέσθαι τδ

μέρος, δ πρδς τήν Εδαν διεξήλθεν ό δφις, δεικνϋς δτι

τδ της θεότητος δνομα τής δρατικής ενεργείας τήν

σημασίαν έχει. Συμβουλεύων γάρ άψασθαι τών άπ-

δαίίοιη ορίηίο ΓογΙ : ηοη ειιίηι ηοδ οιιιη ίΙΙίδ εοη-

εοΓίΙβπιυδ), ει αίιιηΐ ιι;ιΐιιι•:ο α,ιιίιίοιη δίβΐΗΐίοαίΓΪοοιη

6886 νοι-οιη ιΙ('ί(;\ΐί«; ε( (|υοι1 ηοε ηοηιοη 8ρίΓίΙιιϊ

δ»ηεΐο ϊιηροδίΐιπη ηοη δίΐ, ηοη ε]υδ(1βηι ειιηι Ρ:ιΐΓβ

»ε ΓίΙίο ικιΐιπιι• 8ρίΓίΐυηι δβηείιιηι βδδβ Πη^πηΐ,

3εείρίηηΐ βεΓρεηΐεηι ίΙΙηηι δΐιιΐΐα: βυ»: νίΐυρβΓΒΐϊο-

ηϊδ 30 πιβίοιίίεοηΐίχ 3οευ83ΐθΓεηι : φίβηιΐοφίίϋοιιι

οιιίιιι ηοβ (Ιίείιηυδ ιΐϊνίηιιιιι ηαΙιίΓηιη ηοηιβη ηυο

δί^ηίΠεεΙυΓ, ;ιιιΐ ηοη Ιιη1)ογο, ηιιί ηουίδ ηοη Ιι.ι-

1)βΓβ; 86(1 δϊ (]ΐΐ()(Ι εΐίαιη ι1ίι•ίΐιιι• δίνε 3 οοηδίιείυ-

(Ιίηε Ιιυηιβηβ, δίνε 3 δηηοΟ Ηι.τίρΐιιι-η αϋηιΓιιΙ οδδβ

οοιυιη ηυχ οϊγοβ οβηι ιιοΐ.ι ιιΙμγ εί εδδβ αηϊιηαιΙνβΓίιιιι-

ΐπΐ' , ίρδ.ιηι νεί'ο ιΐΐνίηαηι ιηιίαιηιιι ϊποχρ1ϊοαΙιϊ1ε:η εί

" Ιδ3. ιχ, 6. »»Ηβ1»Γ. τι, 45. " Ρδβΐ. ινιι, 4. " ί1)ίϋ. ο.
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ίιιι-ΙΓαΙιίΙοιη ηιΐηβΓβ, οίοηιηβηι ςιια• ρβΓ νοοοηι Πι, βιι- Λ ηγορευμένων, τούτο της ττβραχοήί αύτοϊς τδ κέρίος

κατεπαγγέλλεται, δτι Άνο«γήσονται υμών αϊ ύφΟαΛ-
μοΓΒΓβ 8ΐ{,'ΐιϊ1ϊο3ΐίοιιβπι : ΙβηιρβδΙίνυηι νϊιΙοΙυΓ Ιιβηο

νοΙ)ίβ δοι-φΐιΐΓ»; ρηηβιη ρι-οροηεΓβ, ςιιοιΐ ατί Εναιη

ΙοςυϊΐυΓ ίΙΙε δΟΓρεηβ, οβίεηιΐοηβ ιΐε'ιίαΐϊβ ηοηιεη

νίιίεηίΐί εΠίοίειιΙίχ οοηΐίηει-ε βίςηΐΓκ'αιϊοιιπη. δυβ-

Α< η» βηίιη βϊδ «Ι νεί'ιΐοβ Ιϊυοίυβ βΐΐδΙαΓβηΙ, Ιιοο

ί|)«08 οχ ϊιι»1ιοι1ί(':ιΐί;( οοιηηίοάιιηι 30 Ιιιοπιιη οοη-

βοοιΙιίΓΟβ β88β ροΙΙίοβΙιΐΓ. ΑρεήηΙητ , ϊιιηιιίΐ ,

οαιίί νβιΐη, εί ετϊίΐ$ $ϊεαΐ άί'ι ". νίαΌδ ςιιοά νοοοηι

(ΙοίΟΙϊϋ ϊη 808β οβπιοηάί οΩΐοίοηΐΐίΒ βΐ£ΐ>ιπΌαΙίοηοιη

οοηΐΐιιοΓβ ΙοβΙαίυτ. Νοη βηίπι ροΐεδΙ 3ΐίςυϊ(1 οεπιϊ

ιιΐδί οοιιΐίδ 3ρ6ΠΪ8. Εγ§ο ποιι ηβΐϋΓβηι, 8βι1 ΓβοιιΙ-

ΐΒίοπι νϊϋεηάί δϊβηϊίϊοηΐ αρρείΐαΐϊο αΌίΙηΙίδ. Νοηιιβ

ί§ίΐιΐΓ οοηΠίεηΙϋΓ δρίπΐυιη δαηοΐυηι νίιΙβΓβ ? Αη

εΓιαηι ο"ε Ιιοο εοηΐοηίβηΙ? Νβηι βί ςιιίιΐοηι νϊάει,

μοί, καΐ §σεσΰε ώς θεοί. Όρά; δτι θεατικήν

ένέργειαν προσμαρτυρεΐ τ?| φωνή" τής θεότητος. 00

γαρ Ιστι θεάσασθαί τι μή των οφθαλμών άνοιγέντων.

Οικούν ούχΥ, τήν φύσιν, άλλα τήν θεατικήν δύναμ.ν

ή τής Οεότητο; προσηγορία παρίστησιν. ΤΑρ' ουν ούχ

όμολογοΰσι θεάσασθαί το Πνεύμα τδ άγιον; "Η και

περ\ τούτου ζυγομαχήσουσιν ; Ει μέν γάρ τεθέαται,

τϊ5 ενεργεία πάντως επονομάζεται • εί δέ καΐ τούτο

ζητούσι λόγω μαΟεΐν, περιττδν μεν τοίς όμολογουμέ-

νοις ένδιατρίδειν πλην άλλα προσθώμεν τοϊς άγνοούσι

χΛ τούτον έν μακροθυμία τδν λόγον • Τις τού Άνα-

νίου τήν ίεροσυλίαν έφώρβσεν ; Πώς Εγνω Πέτρος

αύτον εαυτού τδν Άνανίαν κλέπτην γενόμενον, ήν

31) εΠίοϊεηΐϊβ ρι-οΐδΐιβ οοβηοηιίηαίιΐΓ : δΐη βυίβηι Ιιοο Β έν παραβύστω μετά της ομόζυγου μδνος εϊργάσατο ;

εΐΐϊΐΐ) πιΐιοηβ Βίαυβ οταΐίοηο βοδβ αΌοεπ αΌδίιΙε-

ηιιι, βίδϊ δυρει-νβουυιη ηυίάβιη βδΐ οοηΓβδδίδ ϋδςπο

Γεβυδ άβ ςυίουδ εαηβίβΐ ίιηπιοΓβιϊ , νοπιπιΐηιηεη

Ιιβηε ςιιοςυβ ουηι βηίηιϊ ΙεηΐΙαΙβ ΐΒηοι•αηΐϊυϋδ άΑ-

Ιίοΐβηιυδ ΟΓΒΐίοηεηι. ΟιΓιβ Αηηηί* δβοπίββίϋπι ιΐε-

ρΓβΙιεηϋΐΙ? (}υϊ ΡείΓυβ ΓβδοϊνίΙ Αηβηίβηι ϊρδίιηι

ΐ'βΐ δΐίδε ΓιΐΓβιτι ΓιιΪ586, πηοο" 8:]('[ίΙ('μίπιιι ιιηα οηιη

οοιι]υ§ε δοΐιΐδ ϊη οοιιιΐΐο οοηιηιΐδθΓ3ΐ? Νοιιηβ δρί-

πΐυδ δηηοΐυδ οι ίη ΡοΙγο εΓ»ΐ, Αηαηϊίπ δαίαιιββ

3(1εΓ3ΐ? ΙιΙοϊγοο ϋίοίι ΡβίΓυβ, ϋατ ΐηιρίιινϊί 8αΐαηα$

«γ ίιικηι, κι ηιεηΐιτβή$ ϋρΐήΐηί $αηεΐο ? ηοη ηιβη-

ίίίίίί ί* ΛοηιιΉϋΐίί, »εά 0βο".(ίυειη3(1ηιθ(]υηι φΐιΐΓ

ί« ι\υ\ Λκ'Λ : <)ιπ βηίιηαΐ τβΐίοηβ ρΓ.τεϋίΙυηι εοηΐιι-

Ού τδ Πνεύμα τδ άγιον κα\ έν Πέτρψ ήν, κα\ τψ

Άνανία δ Σατανίς παρήν ; Διά τούτο φησιν δ Πέ

τρος• ΕΙς τ! έχΛι'φωσεν ό Σατανάς τϊ\ν καρδία*• σου

ψεΰσασθαί σε τύ Πνεύμα τδ άγιον ; Ούχ εψεύσω

άνθρώαοις, άΑΛα τψ θεφ. "ύατζερ τοίνυν δ λέγων

δτι τδ λογικδν ΰβρίτας,τδν &ι6ρωτ:ο\> ΰβρισεν, ούκ είς

δύο τινάς φέρει τήν ύβριν, άλλα πρδς εν έτ:ι πρδσωπον

ή αναφορά διαφδροις ίδιώματι γνωριζόμενον ούτω κα\

δ Πέτρος , κα\ Πνεύμα κα\ θεδν ειπών πάρα τού

Άνανίου διεψευσμένον , ταύτδν τά δυο τοις νοούσιν

εύυεβώς άποδείκνυσιν. "Αλλά γενοίμεθα κα\ ήμεϊς

διορατικοί της αληθείας, χαλ μέτοχοι τής θεδτητος,

κατά τήν δωρεάν τού άγιου Πνεύματος έν Χριστώ

ιηο!ί3 «ΠΙοίΙ, Ιιοιιιίιιεηι οοιιΐιιιηβΐί» βΟΐοΐΐ, ηοη ηιΐ β Ιησού τω Κυρίω ημών, ω ή δίξα κα\ τδ κράτος είς

ιΐιιοδ πυοδίΐβπι γοΓοιί οοηΐυιηβϋβηι, δβϋ αά υηβηι τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ροΓβοηαηι ςη»> ϋΐνεΓδΐδ ρΓορΓΪεΐαΐΐϋιΐδ οθ£ΐιοδοίΐιΐΓ γοΙβιιο Πι : Ϊ13 Ρβίπιβ ςυο(]υβ, ευηι εί δρΐΓΪΙιιί

8:1,1010 ε1 °60 ί1•"Ϊ85εΙ Αηαηίαιη 6586 ιηβηιίΐιιιη, τειη οβηιϋεηι ρεΓ οΊιο νοο»^ιιΐ3 ρϊβ ϊιιΐβΐϋ^εηΐίϋυδ

ο"βιηοηδΐΓ3ΐ. νεπιηι εί1ίοίη:ηιΐΓ εϋαπι ηοβ (Ιοηο δρϊπΐιΐδ δαηοΐί ροΓδρϊοηοεδ νεπίβΐϊβ ΊηνοδΙί^ΐΟΓΟδ

ει ρϋΓΐιειοεδ ϋείιαίίδ, ρεΓ ΟΙΐΓίδΐυιη ^δυηι Ροιηΐηυιη ηοδίΓϋΐη, οιιϊ βΙοΓία 3ΐ<]υε ΪΗίρειϊυηι ίη 536-

< ιιΙλ 83?οιι1θΓΐιη). Αιηβη.

Οβη. πι, 5. " Αεί. ν, 3.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ,

Έν ί) έβαπτϊσθη 6 Κύριος ημών.

Ε,ίυδϋΕΜ

ΙΝ ϋΙΕΜ ΕϋΜΙΝϋΜ

Ιη ιμιο ΙιηρΜζηΐιΐΒ εδί Πηιιπιιιΐδ ηθδ<6Γ.

Ιαητεηύο 8ϊ[αηο Ίηίετρτ.

Νϋν γνωρίζω τήν έμήν άγέλην, σήμερον βλέπω

σχήμα της Εκκλησίας τδ σύνηθες , ήνίκα καϊ των

σαρκικών φροντίδων την άσχολίαν μισήσαντες , άκε-

ρσΐω τω πληρώματι πρδς τήν θεραπείαν τοΰ θεοϋ

συνεδράμετε • κα\ στενοχωρεί μεν δ λαδς τδν οίκον,

είσω τών ιερών άδυτων γινόμενος ■ πληροί δέ τδν ϊξω

χώρον έν τοις προτεμενίσμασιν, δσον ού χωρεϊται

παρί τών ϊνδον, κατά τήν εικόνα τών μελισσών. ΑΙ

μέν γάρ Ινδον εργάζονται, αϊ δέ Ιξωθεν περιδομδοΰσι

τδ σμήνος. ΟΟτως ουν ποιείτε, ώ παίδες, κα\ μήποτε

ταύτην τήν σπουδήν άπολίπητε. Πάθος γάρ ομολογώ

πάσχων ποιμαντικδν, κα\ βούλομαι έπ\ της υψηλής

ταύτης καθήμενος σκοπιάς , κύκλος περ'ι τους τζρίπα-

δας της κορυφής βλέπειν ήθροισμένον τδ ποίμνιον ■

και ούτως μοι συμβαίνει, προθυμίας τε έμπίπλαμαι

θαυμαστής, καϊ κάμνω τδν λόγον ήδέως, ώς ο! ποι

μένες τά μέλη τά νομαία. "Οταν δέ έτέρως Εχη, κα\

τήν Εξω πλάνην ήτε πλανώμενοι, ώς ΰπόγυιον έπ\ τής

παρελθούσης Κυριακής πεποιήκατε, σχετλιάζω πολλά,

κα\ τήν σιωπήν ασπάζομαι• βουλεύομαι δέ τήν ένθένδε

?υγήν, κα\ ζητώ τδν Ηλίου τοΰ προφήτου Κάρμηλον,

ή τίνα πέτραν άοίκητον. Φίλον γάρ πυ>ς τοις άθυμοΰσι

τδ ίμικτον κα\ φιλέρημον. Νΰν δέ βλέπων Ομάς σΰν

αύτοίς τοις γένεσιν αθρόως πανηγυρίζοντας, ύπομι-

μνήσκομαι λογίου προφητικού, δ πδρ^ωθεν Ησαΐας

ανύμνησε, τήν εύτεκνον και πολύπαιδα προαναφωνών

Έκκλησίαν. Τίνες, φησίν, οϊδε ; ώς νεφέΛαι χέζον

ται, καϊ ως περιστέρα) συν νεοσσόΐς έπ' έμέ. Ού

μήν άλλα πρδς τούτοις κάκεΐνο, Στενός μοι ό τόχος ■

ποΙι\σύν μοι τόπον. Ινα κατοικήσω. Ταύτα γάρ ή

τοΰ Πνεύματος δύναμις ε!ς τήν πολυάνθρωπον τοΰ

θεοϋ Έκκλησίαν έθέσπισεν, ή χρδνοϊς ύστερον Ιμελ-

λεν έπ' άκρων τής γης εις άκρα πληρώσειν τήν οί-

κουμένην άπασαν. ΤΗκε τοίνυν άγων καϊ περιφερών

ο χρβνος μνήμην άγί(ι>ν μυστηρίων, καθαιρόντο>ν τδν

άνθρωπον, ά ν.αΧ ιήν δυσέκνιπτον άμαρτίαν άπορου-

πτει τής ψυχής και τοΰ σώματος• έπανάγει δέ ποδς

Α Νιιιιε ββΐιοδοο πιπιιη ενοβεηι; Ιιοιίίε νΜεο Γογ-

πιαιη ΕεεΙεβίίβ εοιίΒυεΙαπΊ, ΐ|ΐΐ3ΐιιΙοοΙί;πη ο» γη :ι Π υ πι

ευΓαπιιη ροδ11ια1)ϊ1ο ηε^οΐίο, ]ιιβ13 ρΐεηίΐιιιΐίηε 3(1

ευΐΐιιηι ϋεί εοπευΓΠΒΐίδ, οίηιιβ κηεηι ηυΐιίεηι ρηριι-

Ιιΐδ αιΐ£ΐι$ΐ»ιη ηΛΛΧΧ, ϊηίΓΟ 83εΓ3 ΆάγΐΆ ρεηείηη;

ει ίιτιιπιρεηδ : ηυοίηυοίαυίεηι »1> ϋδ φιί ίηΐυβ βιιιιΙ

ηοη .ιιΙιΐΜΐίπιιΐιΐΓ, ηριπη Ίιι πιικίιιιη Ιοευπι εχίει•-

ιπιιη ιπ νεδίίυΐιΐίδ ίηιρίεηΐ. ΙΝηηι αρυπι :ι1ί:ι• ςιιί-

ιΐεηι ϊηΙ.118 ϊη ορεΓε οεεηρηίχ βιιιιΙ : 3ϋχ νβΓΟ

ΓοΓίδ βίνεηπ: οΪΓουπίΒΐι-ορπηί. 5ίπ ί^ιίατ Γβείΐε, ο

ΠΙίί, ει πιπ!(]ΐι;πιι Ιιοε δίικίίιιιίι άε$εΐ'3ΐΪ8. ΛΙΓοΠιι

εηίηι ηιε ρ:ΐ8ΐθΓ»Ιί ηΙ1ϊι:ί (αΐεοτ; 3ε νοίο ίη Ιιαε δΐιΐιΐί-

πιϊ βρεευΐβ βειίεηβ εΪΓεβ 8ϋΙ)]εεΐ08 τεπϊεϊ εοΙΙε»

υηάΐςιιεεοηβΓΡβΒίυη] ^Γεβειπ εοηΐιιεπ ; ει ιι1)ί ί<1 ηιίΐιϊ

η οοηΐϊββΓϊΐ, ευπι ιπϊμ ίηι^ΙεοΓ ηηϊιτιϊ βίβεπίβίε, Ιοηα

βίειιΐί ρ38ΐ0Γ68 είΓεβ πίδΓιοίδ εβηΙϋεη.ΐΒ, ίΐα είτε»

θΓ3ΐίοηεπι οροπιιιι δυιτιο 1ιιΙ>εηΐει•. ϋιιιη αιιΐβιη βϋΙβΓ

8ε ιΐ'Β Ικιΐιεί, εΐ εχΙεΓηο {,τιιΐίίπιηι ειτοΓβ οεειιρηίί

εδίίδ, δίευΐ ηοη ίίαρπάεπι (ιιεηιρε) ρΓΧίεηΙβ ϋοιηϊ-

ηίε3 ίβείΒΐίβ: ιηομικι ηιοΐεδίί» ηΠίείοΓ, ει δϋοηΐίιιιη

Ιεηεο : βίςιιε Ιιϊηε Γπ§0Γβ ειιρϊο, βε ςιιχι-ο ΕΙϊκ

ρι•ορηεΐ3Β ΟβΓΠίεΙυιη, ηπΐ «Ιίηιηιιι ρείΓηηι ίιιηϋοίΐα-

ι:ιι•ϊι. Αιηίεη εηϊπι ςιιοϋΐηιηιοϋο ηιππιϊ α?ςΓΪ(ιιιϋιΐ(!

»Πεεΐϊ8 Γιι^ιι εοηδοείικίίηϊδ ει εβρίαιίο ΒοΙίΙικΙίηίί

εΒί. Νυηε νετο ειιηι νϊϋεο νοΒ ιιιιβ ειιιη ΐρϋΪΒΓ::ιυί-

Ιϋδ ει εο§η3ΐιοηίΙ>ιΐ3 γ:ιιγι νιιΐίιη εοηνεηΐιιηι εείε-

Ι)γ;ιπ', νεηίΐ ιηίΐιϊ ίη ηιεηΐεηι ΟΓβευΙϊ ρΓορΙιεΙϊεΐ :

ΐ|ΐιΐ)(1 οΐϊηι 3 Ιοη^ε ρΓΧ(1ίε3Υϊι Ι33Ϊ3Β, ΓεΓιείΙαίεπΊ

ΕοοΙεΒΪοε ϊη ηυηιείΌΒη βιςηι: ε^ΓΡ^ϊβ δοΐιοίε ρΓΟΓΓε-

(2 3ΐιι)η ρι-.τίΐϊεΐ'ηδ. Οιιί $μιι , ϊη•|υϊι , ί«/« ? νΐ ηηίβ»

νοίαηί, ίΐ κ( οοΐαηιΰα; αηη ριιΐΐϊα αά ηιβ '. ^ιιίη εΐίηιη

ΙΓιβ ,ΐιΙ]ίι•ίι ίϋιιιΙ : Αηαηιιαε ε$ι ιιιίΐιί Ιοαιι, (αο ηιίΐιι

Ιοηιηι ηΐ ϊηΐιαΰίΐεηι '. ΙΙ,νι: εηϊιιι νϊιΊυβ δρϊΐ'ίΐιΐΒ ιΐε

ροριιΐοε» Εεείεβϊη ϋεί ναΐΐοϊηαΐα εβί : ς«α? ρο8ΐει•ϊ«-

ΓΪυΐΐδ ΙεηιρθΓί1}ϋ8 βΐ) εχΐΓειηΐΙ:ιΐί1)ΐΐ8 Ιοτρχ αά εχΐην

ηιίΐ3ΐεδ οηιηεηι Ιεπ•3Γυιη ΟΓ^εηι τερΙείιΐΓΛ επ<ι.

Υοηίΐ ΐ^ΐΐιΐΓ η^εηβ εΐ ίη οΗ)ειη τονοΐνεηδ Ιεηιριι*

1 !3ί ι-χ^ 8. « Ιβ3. χι.ιχ, 20.
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πιβηιΟΓίϋΐη βηηείοι-υηι ίηϊΓιοΓϋΐη, φΐ3ϊ ηοπ)ϊηεηι Α τδ έξ αρχής κάλλος, δπερ ό άριστοτέχνης θεδς έψ'

ριιη;3ηΙ, ηιι?ε ιΊίιιιιι ροοοίιιιιι, (]ΐιο,Ι (ΙίΙΓιοιιΙΙετ

εΐυίΐυτ, Ιπιιι ηΙ> ηιπιικι, Ιιιηι 3 ηοΓροΓβ αΙιβΙβΓριιηΙ

αΐηιιβ υΌρεΝιιηΐ : α,ηα: ίΐεηι 3(1 ρηβΙίηαι» ριιίεΐιπίυ-

<ΙΪ1Ι0ΙΙΙ, 0,11311) ορΓιηιιΐδ ,ΙΙΐίΙ.'Χ Ι)ιμικ ίιι ηοΐιίδ οίΐίιι-

ΧϋΓαΙ, κ'.ΙιιΐΜΐιιΙ. Αίςυβ ίϋοΪΓΟΟ νοδ φπ(1ιν:ι, φιί εχ

ΙΐΟΓ ρορίΐΐο ΙπίΐΚΐΙί εδίίδ, 1)0113 ΓκΙβϊ ΠΟδίΓίΟ ΘΧρΟΓίϊ

εοιινεηϊδΐίδ,3ΐο,ιιε3α'ϋΊιεΐΙϊδεΐί3ΐηεχρ6Γΐεηι ,ίιΙΙκκ' οΐ

ίιιιρΐ'ΓίΙ;ιιιι Ικιπιιη γρπιιιι ιηιιΙΐίΙιιιΓιηειιι, Ιηηηιιαιη

ΙιΟΠΪ ρ3ΐΓ8δ 01Γ3 3ΐψΙ0 εοηεϊΐίηΐΐοηε ηοη ϊπΐΐιαίοδ

3ϋ ρι•ι ΙΊ:ιΐ;)ΐιι ρ°ιεΐ3ΐί$ εοιηρΓεηεηκϊοηοΜΐ ϋβιΐιιοεη-

Ιεβ. Ε^ο \γιο «πιΐιιΐοΐ' ιηΐΊ3(|ΐ>ε : ϊηίΓιαΙίδ ψπιίειιι,

(]ΐ]ΐκ1 ηιαςηο ιίοπο ιΙίΐΛΐί ΟίΙίδ ; ιιηη ίηίι'ιαίίϋ νιο,

(|ΐιθ() 1)(>ιΐ3 Γιιΐιιΐ';» βρβΓ3ΐί8, ]υιΙϊεϋ βοϋίεκΐ βΐ ροβηιβ

Γβιιιίδϊ'ιοηεηι, νίηευΙοΓυιη κοίυΐίοιιπιι, οοηοίΐΐαΐϊο-

ήμΖν διεπλάσατο. Κα\ διά τούτο 6 μύστης λαδς. οΐ

πεπειραμένοι των αγαθών της ημετέρας πίστεως ,

ήθροίσθητε • έπάγεσθε δέ χαΐ τον άπειρον Ιτι , οΤα

πατέρες χρηστοί, μελέτη ■/.<£>. προσαγωγή δδηγοΰντες

τους αμύητους πρδς την τελείαν της ευσέβειας χα-

τάληψιν. Έγώ δέ άμφοτέροις συνήδομαι ■ τοις μέν

τελεσθεΐσιν, ότι μεγάλην δωρεάν έπλουτήσατε ■ τοϊς

δε άμυήτοις, δτι χα)ήν προσοοχίαν ελπίζετε, άφεσιν

ευθυνών, λϋσιν δεσμών, οίχείωσιν προς θεδν, παρ-

(5ησ!αν έλευθέριον, άντ\ δουλικής ταπεινότητος ίσοτι-

μίαν την πρίις αγγέλους. Ταΰτα γαρ ή μίν, καΙ εί τι

τούτοις άχόλουθον, ή τοϋ λουτροϋ χάρις εγγυάται κα\

δίδωσι. Αιδ τάς άλλας τών Γραφών υποθέσεις έτέροις

καιροίς άναθίμενοι, τώ προκειμένω σκοπώ παραμεί ■

ηβιΐ) εί εοη]υηεΙίοηβιη ειιηι ϋοο, πΊιι<•ί;ιιιι πιςεηυβηι " νωμεν, τα οικεία καΙ πρόσφορα τή εορτή όωροφο-

εΐ ,ιιΐίΐιιιη ΙίΙιοπιιη Ιοεο ββΓτίΙί» Ιιιιιηίΐίΐηΐίβ, ραΓεηι

01111) ΒΙΙβεΙίδ ΙίΟΠΟΠδ ΙΊ)ΙΙ(ΙίΙίοΙΜΊΙ). ΙΙ,ΊΊ' ΙΊΙΪΜΙ Ι•(ι1)ίϋ,

;κ: κι ςιιίι! Ιιϊβ δίιηίΐι; εβί 3ε αίΓπιο, ΙανηειΊ μι;ιΐί,•ι

κροιηΙεί εί 0*31. ΟικιπιοΙιγοιιι βΐϊίβ δεπριυΓβπιηι

πΐίΐίειϊίδ ει 3ΐ-ςιιηιεηΙίδ ϊη βΐίβ ΙειηροΓ3 ι•ε]εεΐίδ ίη

ρνοροδϊιο ηι-§ιιιηοιιΐο ροηη3ηε3ΐηυδ, ρΓΟ νίηυυδ

εοηνεηίεηΙΪ3 βία,υε 3εεοη>ιηο(ΐ3ΐ3 ΓΓιγΊ Γεδίο άοηβ

ροϋντες είς δύναμιν ■ φίλον γαρ έκαστη πανηγϋρει τδ

Γδιον. Οϋτω γάμον μέν ταΐ; έπιθαλαμίοις ώδαΐς δε-

ξιούμεθα ■ πενθεί δέ τα νενομισμένα τοις έπικηδ[ε]ίοις

θρήνοις είσφέρομεν έν πράγματι σπουδαιολογούμεθα"

έν εϋωχίαις λύομεν της ψυχής το πεπυκνωμένον χα\

σύντονον " εκαστον δέ καιρόν τηροΰμεν τών άλλοτρίων

άνεπιθόλωτον.

οΓΓϋΓοηΙεδ : βυιιιη ειιίηι ει ρι-ορπιιηι ειΓιςιιε εοΐεοι ίΐ:ιι ί (!Γ3ΐιιιΐ) ει βεεερίιιηι ε$1. !::> ιπιρΓιης φιΐά'εηΊ

ερίιΐιαΐβιηϋβ εβηΐϊΐεηΐδ εεΙε1)Γ3αΐϋ8; ΙηεΙυ νεΓΟ ίΊιηευποιΐ8φΐε Ι.ιηιβηΟΙίοηίουδ ίΐΐδίη πιοΠυίδ εί ϊηίεπβδ

Ί;ιιιιιΐϋ; ιη ηε^οΐίο δεπο 1οι|ιπιιιμγ; ίη οοηνίνϋδ εοηΐΓ3εΐίοηεηι ει εοηΐεηΐίοηειη .ίιΓιιιιϊ δοΐνϊπιιΐδ, υηιιιη-

ΐ|ΐιιΐ(1ΐ|Ηί' Ιεηιρυδ 30 ηΐίΐ'ΐιηπιιη γογοιπ εοηΓιΐδΐοηε βΐηοε ρειΐιΐΓΐ)3ΐίοηε ίιιΐο^πιιη ?ειν,Ίΐιιιΐ5

Νβΐυδ ΐ^ΐΙαΓ ε$1 0)Γΐ8ΐυδ, νείυΐ 3η1ε ραιιεοδ οϋεβ Έγεννήθη τοίνυν Χριστδ;, ώς πρδ ολίγων ήμερων,

ηιιϊ οηιε οηιηεπ) ικιΐιικιιη, Ιβηι δεηδίΐεπι ςυ«ηι βρΐ- ό πρ6 πάσης ουσία» αισθητής τε κα\ νοητής γεννη-

ΓΪΙιιαΙειΐ), ηαίιιβ 681. 1!;ιρΙί/.:)1ιΐΓ Ιιοιίίε 3ΐ> ίο»ηηε, ρ Οείς. Βαπτίζεται σήμερον παρί Ιωάννου, Γνα τον

ιιΐ δοπΓκΙιιΐιιιιι εί ('()ΐιΙ;ιιιιίικιΙπιιι εχριιι•"3ΐ•εΐ, δρϊι•ί- έ^ρ"υπωμένον άποκαθάρη, Πνεύμα δέ άνωθεν άγάγη,

Ιαπ)ςϋε δυρεΓηε βίϋιιοεΓεί, ει 1>οπ>'ιιιοι>ι ίη εοείοβ

εχίοΙΙεΓεί : υΐ 1«ρδΐΐδ εΓίβεΓεΙϋΓ, εί <]υϊ ϋε]εοεΓ3ΐ,

εοιιΓιιηϋεΓείιΐΓ ει (1ε1ιοηε8ΐ3ΓεΐιΐΓ. Λε ηε βϋιιιϊιεΓΪδ

ςιιοιΐ ϋεο Γεβ ηοδίηε Οιι,ο δΙυιΙΊο ϊε ευτ* ΓυεπιηΙ,

ιιΐ εΐίηηι ίρδε ρεΓ κεβε Ιιοηιϊιιίδ δηΐιιίεηι ρι-.εκίιιινί

»ε ΓερΓ%8εηΐ3ΓεΙ. δυΐΐίείΐιιιϋιιε εηίηι »ι11ιί1>ίΐ:ι ιιιμΙι-

Ιίειίδ ιιοΐιίδ ίηδίϋίαΐυδ εδί, ευιη ειπ-ι ίίειη εΓε3ΐοπδ

κίΜ-ναηιιΐΓ. Αΐΐ{υε ίΙΙε ηιιϊϋεηι ΐην'κΐυδ εί ιΐί•ιπι:ιιιι,

ειιηι ρ"ΐ (ϋΐιιιπ .ήΙμίμιλ ιιοδ ίηΙιοιΙιιεεΓεΙ, (Ιί^ιιιιιη

δΐιο εοιίδίϋο νείαιιιεηΐιιηι δεΓρειιΙειη ηβεΐιιβ εβί :

ϊιηρυι-υδ ϊη ΒίηΊίΙε:ηδεδείηδίιιιι:ιιι$,νο1ιιηΐ3ΐβ»ε 81ιι-

«Ιίο ΐεΓΓεηυβ ει ίΐιϋΐεΐΎβιιειίδ Γερίίϋ ϊιιΐιαϋϊΐαηβ.

ΟΙιιϊδΙιΐδ τεΓΟ, ευιη ίΙΠιΐϋ ηεπ,ιιϊΐΊβιιι εί ίη.ρΓοϋίΐ.ι-

χα\ τον άνθρωπον είς οΟρανοϋς άνυψώση • ίνα ό πε-

σών διεγερθ^, καΙ 6 (5ίψας καταισχυνθή. Κα*ι μή Οαυ-

μάσης, εί τοσούτον έγίνετο τψ θεώ τδ καθ' ημάς πε-

ρισποϋδαστον, ϊνα κα'ι αϋτουργήση τοϋ άνθρωπου την

σωτηρίαν. Μετά μερίμνης γάρ της τοΰ κακουργοϋν-

τος έπεβουλεύθημεν, μετά φροντίδοςδέ τού Δημιουρ

γού σωζίμεΟα. Κα\ δ μέν μοχθηρός κα\ βάσκανος

κατά τού γένους ημών την άμαρτίαν καινοτόμων,

άξιον της εαυτού γνώμης προκάλυμμα τδν δφιν έσϋ-

ρετο , ό ακάθαρτος τω δμοίω έπεισελθών , ό γήινος

κα\ χθόνιος τήν προαίρεσιν ένοιχήσας τώ έρπίτώ.

Χριστδ; δέ 4 τήν εκείνου πονηρίαν έπανορθών, τέλειον

αναλαμβάνει τδν άνθρο>πον, κα'ι σώζει τδν άνθρωπον,

Ιειη εθΓΓΪ«βΓεΙ, Ιιοπιίηυηι ρειΤεεΙυιη ΑδδυιηϊΙ, εί ρ κα\ γίνεται πάντων ημών τύπος κα\ χαρακτήρ, ϊν'

έκαστη; πράξεως άγιάση τήν άπαρχήν, κα'ι τδν ζή-

λον της παραδόσεως άναμφίβολον καταλίπη τοις δού-

λοις. Βάπτισμα τοίνυν έστ\ν αμαρτιών κάθαρσις,

άφετις πλημμελημάτων, άνακαινισμού κα\ αναγεννή

σεως αιτία. Άναγέννησιν δέ νόησον, έννοια θεωρου-

μένην, όφθαλμοΐς οϋ βλεπομένην. Ού γάρ δντως

κατά τδν Έβραϊον Νικόδημον , κα\ τήν εκείνου πα-

χυτέραν διάνοιαν τδν πρεσβύτην έναλλάξομεν είς παι-

δίον ■ ούτε τδν £υσδν καΙ πεπολιωμένον εις άπαλδν

κα\ νέον μετασκευάσομεν, άν πάλιν είς τήν γαστέρα

της μητρδς τδν άνθρωπον έπανάξομεν • άλλα τδν κατ-

εστιγμένον ταϊς άμαρτίαις, κα\ κακοϊς έπιτηδεύμα-

σιν έμπαλαιωθέντα χάριτι βασιλική έπανάγομεν είς

τδ τοΰ βρέφους άνεϋθυνον. 'βς γάρ τδ εϋθύτοκον παι-

δίτναί Ιιοιιιίηεηι, εί οιιιιιϊιιιιι ιιοδίπ Γογπι3 αΐηιιε Γι-

{,ίιπι εχδίδΐίΐ, πι ιιιιϊιι»(Ίΐ]ιΐδΐ]ΐιο ηειίοηίδ ρΓΪιηίΙίβδ

εαηείιΓιεΗΓεί, είδΐιιϋίυιιι Ιιαϋίιίοηίδ 1ι:ιιπΙ αηιυίξυιπη

βει-νίβ ΓθΙίικ|υεΓεΐ Β.ιρΙϊδηιβ ϊβιΙιιι• ρεοηβΙΟΓϋπι

εχρίηΐίο εδί, Γειηίδδίο (ΙιΊίιίοπιιιι, Γειιονηΐίοηίβ οι

Γε^εηοΓηΐΐοηίδ εβιΐδ». ΒεκβηεΓβΐίοιιεηι ηυίειη

ϊιιΙοΙΙίςε εηιιι ςιια; εο^ίΐ3ΐίοηε εεηιϊΙυΓ, οειιϋδ

ηοη νίιΙβΙιΐΓ. Νοιι ειιίιη λ •ί•»; (|ΐιειη.ιϋιηο<1υιιι

ΗεΙιηειίδ ίΙΙε Μεοϋειηιΐδ ιΐίχίι, βΐιμιε νεπ)

εΓϊδδϊυδ ϊηίεΙΙεχεΓαΐ, βεηευι ιηιιΐ:ι1)ίιιιιΐδ ϊη ρυβ-

πιιιι ; ηεςιιε πι^οδίιιη ει ε.ιηιιηι ϊη Ιεηεί'ΐιιη εί

]ιινεηειη ΐΓαιίδΓοπιιαΙιΊηιυδ, 3υΙ ϊΙβηίΓη Ιιοπιίηυηι ίη

ιιίει ιιπι ιηιιΐι-ίδ τειίυεεηιυδ, δ«ιΙ εοηιρυηείυιη ηοιίδ

ρεεεηίοπιηι εί ηι;ιΙΪ5 ιιιΟΓΪυιΐδ ίιινεΐει;ιΐιιηι ^Γ.ιΐία
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δίον ελεύθερον έστιν εγκλημάτων χα\ τιμωριών , Α Γβ8'3 β0 ΓΟι1'6',ηι1δ• υ1 «ηηοοειίδ ε'ιΙ ΒίοιιΙί 'ιηΓαηδ.

ούτως χα\ό τής αναγεννήσεως παις οϋχ!χει περ\ τίνος

άπολογήσεται, βασιλική δωρεά των ευθυνών αφεθείς.

Γαύτην δέ την εϋεργεσίαν ού τί) ύδωρ χαρίζεται (ην

γαρ άν πάσης της κτίσεως ύψηλότερον), αλλά Θεού

πρόσταγμα , καϊ ή τοϋ Πνεύματος έπιφοίτησις , μυ-

στικώς ερχόμενη πρδς την ήμετέραν έλευθόρίαν.

"Υδωρ δέ υπηρετεί προς ϋνδειξιν τής καΟάρσεως.

Επειδή γάρ εϊώΟαμεν ^ύπω καϊ βορβόρω το σώμα

καθυβρισθέν ϋδατι νίπτοντες καθαρδν άποφαίνειν,

δια τοϋτο καϊ έπ\ της μυστικής πράξεως αύτδ προσ-

λαμβάνομεν, τω αϊσθητώ πράγματι τήν άσώματον

δηλούντες λαμπρότητα. Μάλλον δε, εί δοκεΐ, καΐ λε-

πτότερον προσκαρτερήσωμεν τη περ\ τοϋ λουτρού

ζητήσει , οίον εκ πηγής τίνος άρξάμενοι τοϋ Γραφι-

111 οιΓιιη ιιιοιίο ηαΐυ$ ριιεΙΙυε α επιη'ιη'ιυιΐδ οι ροεηίβ

1ϊ1)ογ εδί, ϊΐη εΐ'ιαηι ΓεςεηβΓβΙίοηίδ ριιεΓ ηοη ΙιβΙιβ,Ι ,

εη]ιΐ5 ηοπιϊιιβ μιιμιιι (1ίι•:α, υΐ ςυ'ι ι•ε§ίο ιΐοηο

6311833 (ΓιεΙίοηϊ βχεηιρίιιβ , ι: Ι 3 ι-αΐϊοηϊυιιι νϊΜΒ

Γΰ(1ϋεηι1Ϊ8 1ί1)6ΐαΐυ$ δΐΐ. ΙΙοο 3υΙεηι Ιηίιι Ποιιιιι ηοιι

ηιριη 1;ι>•{;ίΙιιι• (65861 εη'πη οιηηί (τοηίιιι 3 ΜίΜίιιιίυι)

δβιΐ ϋβϊ ρι-χεερίιιηι εί δρίπΐιΐδ, ψιϊ ιηνδίϊεβ Λά

η08ΐΓ3ηΐ Ιίΐιειίίΐίειη νβηίΐ, βεεοβδϋδ. Αςιο νοιο

ΒΐιΙίδβΓν'ιΐ αά 0δΐεηι1εη(ΐ3ηι ριΐΓ^ίΐΐοηβιη. Οποπΐοη»

ειιίηι 80Γ<Κ1)ΐΐ8 εί εο?ηο Γοειίαίιιιη εοι-ριιβ α,ηυα 1η-

ταηΐ68 ριιπιηι Γεάϋεΐ'β δθ1|ριυδ, ρΓΟρίοΐ'ια εΐίηηι ϊιι

ιιΐ)'8ΐίοα .-ιειίοηβ «:ιηι 3<11ιί1)6ηιιΐ8, ιό βιιΐι δεηδυηι

63(1οιιΐί ίηεοι-ροι-βυιη 8ρΙεη(1θΓειή δίβΐιίΐϊεηηίοβ. Ιιηο

νβιο, δι νϊίΙοΐιΐΓ, εΓιηιιι 8υ1)(Μίιΐδ εχρΙϊεηηαΌ ρεΓδε-

χοϋ παραγγέλματος• Έάν μή τΐςγενντ)Οι~ι, φησ\ν, έξ ρ, νεΓβιηιΐδ ϊη (μιαίδΐίοηε ΙηνηοΓΪ, 1αιΐί]ΐιηπι η ΓυηΙιί

ύδατος χαϊ Πνεύματος, οΰ δύναται εϊσεΛΟεΊν είς

την βασιΛείαν τοϋ θεον. Δια τί τα δύο, ν.α\ οϋχ'ι

μόνον τδ Πνεύμα αύταρκες ένομίσθη πρδς τήν συμπλή-

ριυσιν τοΰ βαπτίσματος ; Σύνθετος ό άνθρωπος, και ούχ

άπλοϋς, ώς ακριβώς έπιστάμεθα • κα'ι διά τοϋτο τφ

διπλφ χα\ συνεζευγμένφ τά συγγενή και δμοια φάρ

μακα πρδς Οεραπείαν άπεκληρώΟη • σώματι μέν τφ

•φαινομένω, ύδωρ τδ αίσθητόν ψ^Χί δέ τή άοράτω,

Πνεΰμα τδ αφανές, πίστει καλούμενον, άόόήτως πα-

ραγινόμενον. Τύ γάρ Πνεύμα, δπον ΟέΛει , χνεΊ•

χαϊ τήν φωνι\ν αντον άχονεις ' άΛΛ' ούχ οΐδας

αύΟεν ίργεται, χαϊ πού ύχάγει. Ευλογεί τδ σώμα

τδ βαπτιίόμενον, καΐ τδ ύδοιρ τδ βαπτίζον. Διδ μή

καταφρόνησης τοϋ θείου λουτρού, μηδέ ώς κοινδν

φκκίαιιι ϊηϊΐϊυιη ρι-ίεοερίΐ δεπρίιιι•»: Γοοεηΐεδ. ΛΊ'ίϊ

φιί$, ίηα,υίΐ, πηίιΐί [Ίιβιίί εχ «</«α εί 8ρ:ήΙ«, >ιο:ι

ρυΐείί ίηΐτατε ίιι τε</ηη»ι Όεί '. Οιιηΐ'ε Ιιίιια ϋΐη, ιΐ

ηοη 8θΙυ$ 8ρΪΓΪΙιΐ8 ΒΐιίΙ'ίΐ'ίοηβ 6\ΐ8ΐϊιη:ιΙιΐ8 081 :ι Ι

(Ί)ΐιιρ',ΐ;!Ί()ΐιΐΊΐι |);ι ρϋ ϊιιι ϋ Ι ίί '.' 0θΐηρθ8*Ι1118 681 ΙιΟΙΙΙΟ

(Ί ηοη δίιηρίϋχ, ιιΐ οεΠο Βοίπιιιβ. Λΐΐ|ΐκ: ϊ <1 ιΤ ιί ο

(ΙιιρΙίΐ'ϊ «.•ιιιι]ιιιΐ(Ί()ΐ|ΐιι: εο£η»ΐ3 δίιηΐΗα(]ΐιε ηιειϋεα-

ηιοηΟ ηιΙ ειΐΓ3ΐίοηειη ύεδΓιηαΐη ηίςιιε ηΠι-ΐοαιη

ϋΐ'.ιιΐ : (ΌΓρυνί ςυϊϋεηι, ηιιοά .ιρρηιοί ; αφια, ηιια:

κιιΐι 3βη8ΐιηι ΟΒίΗΐ; ηηίηια3 τογο, ςιι» νίδιιπι εΟ'υ^ίΐ,

ί^ρίΐ'ϊΐιΐΝ. ηιιϊ ιιοη βρρηΓβΙ, ςιιί Πϋε νοεηΙϋΓ, ΐ|υί

ίηε(Τα1)ΐΙϊΐ6Γ αεοοιίίι. 5ρίΗ(»«, βηίιη, «ί>ί νιιΐι, ίρΐ-

τ*1 , π ινπ:,ιι ι'/Ή;; αιιά'η, μ <Ι ιιαείε ναιάβ υαιίαΐ, ι•1

ι/ιι ο ναύαΐ*: εοΐ'ριΐδ ιμιοι! Ι>»ρΙίζαΐιΐΓ, είηςυηηι ςιιχ

αύτδ έξευτελίσης. διά τήν χρήσιν τοΰ ύδατος. Τδ γάρ Ο ΙιηρίίζηΙ, Ιιεηειίίεϊΐ. Οιιηιχ ηο ευιιίοιιιιΐΒδ (ΙίνΊηυιη

ίνεργοϋν μέγα, κα\ άπ' εκείνου θαυμαστά γίνεται τά

τελούμενα. ΈπεΊ χαϊ τδ θυσιαστήριον τοϋτο τδ άγιον,

ψ παρεστήκαμεν, λίθος εστί κατά τήν φύσιν κοινδς,

ουδέν διαφέρων τών άλλων πλακών, αϊ τους τοίχου;

ημών οίκοδομοϋσι , κα\ καλλο>πίζουσι τά εδάφη.

Επειδή δέ καθιερώΟη τ^ τοΰ βεοΰ θεραπεία , καΐ

τήν εύλογίαν έδέξατο, εστί τράπεςα αγία, θυσιαστή

ριον άχραντον, ούκέτι παρά πάντων ψηλαφώμενον,

άλλα μόνον τών Ιερέων, καϊ τούτων εύλαδουμένων.

Ό άρτος πάλιν άρτος έστΛτέως κοινός • άλλ'δταν αύ-

τδν τδ μυστήριον Ιερουργήση, σώμα Χρίστου λέγεται

τε καϊ γίνεται. Ούτως τδ μυστικδν ίλαιον , ούτως ό

•οίνος • ολίγου τινδς άξια δντα πρδ τής ευλογίας, μετά

τδν άγιασμδν τδν τοΰ Πνεύματος , έκάτερον αυτών

ενεργεί διαφόρως.

ριείϋ 3ΐι(β ΙιεηειΙϊεΙίοηεηι, ροδί 83ηεΙίΓιε3ΐ!οηοιη,

Ιι.ΊΐΙι'Ι' ορεΉΐιΐΓ.

Ή αυτή δέ τοϋ λόγου δϋναμις, χα\ τδν ιερέα ποιεί

σεμνδν καϊ τίμιον, τη καινότητι τής ευλογίας τής

πρδς τους πολλούς κοινότητος χωριζόμενον. Χθες γάρ

καϊ πρώην εις υπάρχων τών πολλών κα\ τοϋ δήμου,

άθρόον άποδείκνυται καθηγεμών, πρόεδρος, διδά

σκαλος ευσέβειας, μυστηρίων λανθανόντων μυσταγω-

70ς• κα\ ταΰτα ποιεί, μηδέν τοϋ σώματος ή τής μορ

φής αμειφθείς • άλλ' υπάρχων κατά τδ φαινόμενον

1>:εΐνος δς ήν, άοράτω τινι δυνάμει ν.α\ χάριτι τήν

ϊ;ιν;ιππιιι, ιιεηιιβ ί(Ι ΙβπςιιΧΠ) (Όΐιιιιιιιηβ ρΓορΙιτ

11511111 :ιι|ΐι;ΐ! ρηινί (.ιι:ί;ΐΝ, (Ι Ιονί ηιοηιειιΐο ι1ικ:ΐ5.

Νβιη ϊ(1. α,ιιυιΐ ορεΓαΙιιτ, ηιηςηυιιι βδΐ, ει :ι1ι ϊί Ιο

ιιιΪΓ3ΐ)ϊ1ε8 εχδίδΐυιιΐ είΓεεΙιΐδ. Ν»ιη οι :ιΙΙ;ιπ• Ιιοο

δηηείυιη, ειιί 3δδίδ1ίιηιΐδ, Ιαρίδ εβί η;ιΐιπ;ι ιοιιιιιιιι-

η'ΐ5, ιιίΐιϊΐ ιΙΠΙΐΊΊ.Ίΐ8 η)ι 3ΐϋδ επίδΐίδ ΙαρίιΙυΐδ, εχ (|ΐιϊ-

Ιιυδ ρητίΡίβδ ηοδΙτί βχδίηιυιιΙιΐΓ , ιΊ ρατϊπαεηια

εχοηοηΐιΐΓ. 8ε<1 ςιιοηίβιη ϋβί ουίΐυί εοηδεοΓβΐιιιη

3ΐφΐε ι1ι•ιΙΊι•:Γ.ιιιιι «81, 3ε ϋεηεϋϊεΐϊοηοιη ηεεερϊι,

ηιεηδα δηιιείβ, ιιΐΐηι-ο ίπηηιβευΐαίιιηι <:>ι, ψιυιΙ ηοιι

3:ΐ!ρ1ϊιΐδ ηΐ) οιιιηΐΐιιΐδ, 86(1 3 δοΐίδ '83εεΐ(1οΓιΙ)Π8 Νβ-

ςιιβ νεηεΓβηΐΊΙιυδ εοηίΓεοΐβΙϋΓ. Ραηΐδ ίίειη, ρβιιίβ

είΐ ϊηίΐίο εοηιιιιυιΓίδ ; βειΐ υΐιί ευηι ηΐ)•8ΐ6ΐϊϋηι ϊ.ί-

οπΠ(.•3νεπΐ, εοΓρυβ ΟιτίδΙΐ Πι εί ιΙίοΊΐιιι•. δίε ιιιν-

Π δΐϊοιιιιι οίειιηι, δίε νίιιιιιιι, ειιηι δίηΐ ιεδ εχίξιΓι

<]»36 3 δρίιΊΐυ ρΓοεεϋΐΙ, ιι1πιιικ)υε εοι-υηι εχεβί-

Ε:ιι1βιιι ϊΐβιη νβΓϋϊ ν'ΐϊ εΓιβηι ΒΗεβηΙοΙεηι ηιΐβΐι-

δίαιη ει ηοηοΓβικΙυιη Γηε'ιΐ, ηονίιαίβ ■ υειιειίίειίοηίδ

3 εοιιιηιαηίίαιε.νυΐβϊ δεΒΓε^Βΐυηι. ΰυιη εη'ιηι ηβπ

ηε ιειιιρυΓε δυρεηοή υιιιΐδ ε ιηυΐΐίΐυϋϊιιε αε ρΐεΐιε

68861, Γβρβηΐβ ΐ'εϋιΙίΙυΓ ρΓκεερίοΓ, ρΓϋίδεβ, <1οι•Ιογ

ρίεΐαΐίδ, ιιινδίεΐ'ίοΐ'αιη Ιιιίειιΐίιιιιι |ιι;ιίιι1 : εαηιιο

εοηιίηςιιηΐ εϊ, ευιη ιιϊΐιΐΐ νεΙ εοΓροΓβ, νεί Γοπηβ

ιιιιι:ηΐιΐ8, βειΐ ςηοιΐ 3<1 βρεοΐεπι εχΐεπΐ3ηι βιΐίηεΐ,

ίΐΐβ δίι, .-ι ιί ί οιίιι, ϊιινίδίυϊΐϊ ηιιηιΐΐΐιι νί 36 ^ηιΐί:ι,

5 3θ3η. ιιι, 5. ' Μά. 8.
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ίιινίδϊΐιϊΐεηι ηιιιηιηιιι ίη ηιοΐίιΐδ ΐηηδΓοΓίηΒίΒΐη ;<ε- Α άόρατον ψυχήν μεταμορφωθεί; πρδς τδ βέλτιον. Κα*

οΰτως έπ'ι πολλά των πραγμάτων φέρων τδν νουν.

ευκαταφρόνητα μέν όψει τα φαινόμενα , μεγάλα δε

Γ0Ι18. Λΐ(|ΐκ: ίία ιΐιΐ ιιιυΐΐα* γο$ 3ΐιίιιιυιιι 3(1νειΊει>δ,

ΐ'-ιιιιΙιΜΐιιι<Ί!ι1:ι <]ΐιίιΙοιιι νΐοΌΙιίβ ε3 , φΐα> ηρρ.ιΐι'ΐιΐ,

ιιιηι,Ίΐα νειο, φΐχ 3υ ίΙΙϊδ εΐϋείυιιΐυτ : 30 πιαχϊιιιβ

ευιιι εχ νβίβιϊ Ιιϊδίοτί» ου^ηαΐα ηίςιιο βίηιίΐί» ο]ιΐδ,

(Ιβ αυο υιΐίϋΓΐΐιπ , κΐ'ςυιηοιιΐϊ εχειηρία εοΐΐβ^βηβ.

ΛΊγ{[8 Μο^δίβ, νΪΓΒ3 6Γ31 β ηυοε δου εοι•}•Ιο. Εΐεηίηι

ςυϊϋ 3ΐίυ(1 βίςιιο Ιϊ^ιιυιη εοιιιιηυικ-, ςιιοιΐ 3 ου)υδ-

φΐβ 1113Π11 εχϋίΙιΐΓ βΐ ροΓίηΙιΐΓ, εί ΐ'(!ΐκ:Ίιιιιηΐϋΐ• 3(1-

ορίαΐυτςιιβ 3(1 ίιΐ ψιυιΐ νίδιιιιι Γυειϊΐ,εΙ ϊ^ηΐ 3(1 3γΙ)Ϊ-

Ιγϊιιιιι Ιι•3(]ίΐυι? υΐι'ι βιιίεηι ΰειίδ νοίυ'ιΐ ρεΓ ΗΙαιη

είΰεοι-β ΒΐιυΙίηπβ Ηΐα, ςυ^μιε ηυΙΙα ν'ι (Ιίεοικίΐ εχ-

ρπηιϊ ροϊϊυιιΐ, ιηΪΓβουΙβ, ιηυΐβΌαΐϋΓ Ιϊβπιιηι ίη

δΟΓροηίειιι ». Ει ϊιεπι αΙϊ1>ΐ ρβΐ-ειιΐίειίδ Βςυββ, αΓιαβ

πιιϊίίειη ίη Ββη^υίηεηι ααυ;ιπι ΓοάίβουβΙ" : αΐϊηδ

τα άπ' εκείνων τελούμενα • καΐ μάλιστα, δταν εκ της

παλαιάς ιστορίας άναλέξη τα συγγενή τοΰ ζητουμέ

νου κα\ όμοια. Τοΰ ΜωΟσέως ή ρ"ά6δος ήν καρυΐνη.

Κα\ τ£ γάράλλο, ή ξύλον κοινδν, 3 πάσα χειρ κόπτει

κα\ φέρει , ρυθμίζει τε πρδς τό δοκούν, καΐ τώ πυρι

κατ' έξουσίαν δίδωσιν; .ΙΗνίκα δέ ό θεός ήΟέλησεν

έπιτελέσαι δι' εκείνης τα υψηλά κα'ι τοΰ λίγου κρείτ

τονα θαύματα , μετεβάλλετο τδ ξύλον εί; δφιν. Κα\

πάλιν έτέρωθι τύπτων τά ϋδατα, ποτέ μέν αίμα τδ

ύδωρ έποίει , ποτέ δέ βατράχων γονήν άνέβλυζεν

άπειρον. ΚαΙ πάλιν την θάλατταν έτεμνε μέχρι βυ

θών διακοπτομένην κα\ μη συ^έουσαν. "Ομοίως

νείΌ Γ.ΊΠ3ΠΗΙ1 ΓοΙυιπ ίιιίϊηίΐιπη οιΚΊκιΐ 3ε ρΓΟιΙιιεο- Β έν6ς των προφητών μηλωτή, αίγδ•; ούσα δέρμα, λό-

1}3ΐ' : ΒΙ ΠΙΓ81Ι8 Π13Γ0 δΟΠΙΐΙεϋβΙ, ηυθύ 118(1110 3(1

ίηιιιιη ίυη(Ιυιΐ) ϋϊιΙιιοϋαίιΐΓ, εί ιιοιι οοιιΠιιοΙοί ".

8ίιιιίϋΐεΓ υιιϊϋδ ρπιρίιει* ίιιϋυιηβηΐυηι , ςιιοά ογβι

οχ ρείΐβ εηρΓΪηβ, ΕΙίδίειιιιι ροι• ΐοΐιιπι ΐεπ•3Γΐιιη

οιϋειιι Γ»ιΐ)3 οείουπιΐιιιη οίϊοιίΐ. Εϊβΐιιιηι βαίειη

ΟΓΙΝ'ΐδ ΟΙΙΙΙΐΊυΐΙδ 1ιοηιίιιί1)ΐΐ8 53ΐΐΙΐ3ΐε 681, €11111 8ΪΙ

ρ3Γ8, ιιΐ 3ΐΐ(ϋο, 3ΐ-1)0ΐ'Ϊ8 ν ί 1 ϊ 3 , εοιιίειιιρίίοηδφβ

ΐ]ΐΐ3ΐτι 3ΐϊ3ϊ ηιυΙΐίΕ εϊιιΐ. Ει Γπιίεχ πιΌΊ Μονεΐ

(]ϊνίΐ)38 3[)ρ31ΊΐίθηΡ8 ΟδΙ(Ί1(1ίΙ *. Ιίειιι ΕΙΪδίΕΪ Γβ-

ΙΐςιιϊίΒ ηιοΠιιυηι εχεϊΐιινεπιηΐ '•; εί Ιυΐιιηι 02ε-

(■ιιπι οχ υΐοπ) ΙΠ31ΙΪ8 ηαΐυηι ίΐίπιηίηανίΐ. Αίςιιε

Ιιχε οιηηϊα εική ιηαίοιί* βϊιιΙ ίιι:ιιιίιιι;ιΐ3ΐ βΐυιιβ

βεηΒΐΐΒ ©χρβΓίβδ, ρ;ιΜι>;κ|ΐι:ιηι τΐπα ϋβϊ βεεορίδΒβηΙ,

ιη:ΐΐ!ΐ»ϊ8 ηιΪΓβοιιίίβ ηιοίΐίβ ίιιΐοι•(•ε8ί.(•πιιιΐ. Αε ΒΪηιΗϊ

Γ0ΐΐ8ε>]ΐΐ6ΐ.1ΐ3 ΐΉΐϊιιπιιηι , οΐϊαιη βηυβ, ευπι ηίΐιϊΐ

βΐΐιιιΐ 8ΪΙ Π113ΙΠ 3(]Π3 , 8υρεπΐ3 βΓβιία ΙιεηεάΊεεηΐβ

βϊ, ίη ββηι ςυαϊ ηιεηΐο ρβΓοϊρίΙυΓ, Ιιοιηΐηβιη Γβηο-

ναΐ Γε^ειιεΓβΐίοηοιιι. Ουοϋ 8Ϊ ηιιϊδ ηιίΐιί ι ιιικπβ (1α-

1ιίΐ3ΐιϋο οΐ 3ΐηυί^εη(1ο ηεςοιϊυιιι ο\!ιίΙ):•Λΐ, εοιιΐί-

ιιεηΙεΓ ΐηΙεΓΓθς3ΐΐ8 ει 8εΪ8εϊΐ3ΐΐ3, ηυ.1 ΐ'31'ιοιιε :ΐι;ιυ,

βο (ΐ«χ ρεΓ ΪΙΙ3Π1 ρβΓηςίΐυΓ, ίιιΐιϊβιίοιιε Γε^βηοΓεΙ,

(Ιίεηιιι ορίϊηιο ]ιΐΓβ 3(1 ευηι : Οδίβικίε ιιιίΐιί ηιοίΐυιη

ιΐ;ιΙίνίΐΒΐίδ, (}ΐιχ ΓιΙ 8οειιικΙιιιιι ε3πιειιι ; εί θβθ Ιϊΐιί

νϊηι ΓθκβηεΓ3ΐίοηΪ8. (μια: βεευικίιπη Βΐιίιιιαιη Λι,

εχροηβιη. ϋίεβδ ΓοΠβδδβ ηυβδΐ ςυβηκίβηι ΓΜΐΐοηειη

ΓευΜεηβ : δοηιεη οβυδβ Ιιοηιϊηίδ εΠεοίπι εβί. Αιι-

(1ϊ ϊβϊιυΓ οοηΐι-3 3 ηουίδ, ςυο(1 3αη3 ςιικ Ιιεηεϋί-

εϊΙυΓ, ριΐΓβαΙ οΐ ΗΙιιιιιΐηβΙ Ιιοιιιΐηοηι. Οιιοι! δι πιίΐιΐ

ΓΙΙΓ81Ι8 0ΟΙ11Γ3 81ΐ1^ίεΪ35, φΙΟΙΠΟΟΌ ? ΟΙίΙΙιΐΜ'Ο εοπ-

ΙΓ3 Ιε νείιεηιειιΐϊυδ, ςυοηιοϋο Ιιυιηίϋα 3ίαυε ίιιΓοΓπιίβ

η»ΙιΐΓ3 Ιιοηιο Πι ? Αίςοε (1ε οιηηϊ εΓεβίυτη ίΐ;ι οι•3-

Ιϊο ρΓΟ^ΓΟίΓκΜίδ, ϊη ιιιι.Ί(]ΐι:ιΐ|ΐιε γο βχεΓθε1)ΐΙυΓ, ςυ'ι

Γοείυιιι ? ΐ|ΐιϊ ΙβΓΓ3?ηιΓι ιη3Γ6? ηυϊ τεδ δϊηβΐιΐ3Γ08?

Ιίϋίψιβ ειιίηι γπΙϊο Ιιοηιίιιυιη ηύ ΐηνειιΐίοηειη ροΓ-

ρίοχβ Ιιχ8ίΐ3ΐ)8 .1(1 Ιιηηε δ)'1ΐ3ΐιαηι οοηΓυ^ίΙ, δίειιΐϊ

3(1 8ι•ΙΪ:ιιιι, ηαί ιιι;:ιγ(1Ί οΐ :ιηι|.ιι1;πο ηοιι ροδδϋΐιΐ. Εί

ιιΐ γοιπ ρβυείδ 3ΐ)&οΙνηηι, υυϊςιιε (Ιϊνίιιβ νϊβ 61 ε(1ί-

0301138 ΐιιοοηιρΓε1ιειΐδϊΙ)ί1ί8εδΐ,ιιιιΙΐ3ςιιενοΙ ΓβΙϊοηβ,

νεί 3Γΐε βχρΙθΓ3ΓΪ ροΙεδί, οιεβηβ αιιϊαΌηι βίςιιε ριο-

(Ιυοεηδ Γαοϊΐβ ηυοεευηιΐυε νιιΐΐ, δυυΐϊΐοηι νεΓΟ γο-

ςιΓιΓιοηεηι εΠΐοϊειιΐίβϊ ιιοβ εείβηδ. 1}ϋ3Γβ εΐ'ιβπι Ιιε»-

γον της οικουμένης τδν Έλισσαϊον είργάσατο. Τδ δι

τοΰ σταυροΰ ξύλον, πάσιν άνθρώποις εστί σωτήριον,

Ιίίρος δν, ώς ακούω, ευκαταφρόνητου φυτοΰ, κα\ τών

πολλών ατιμότερου. Κα\ θάμνος βάτου τώ Μωϋιεϊ τα,

Οεοφάν:ια Εδειξε- κα\τοΰ Έλισσαίουτα λείψανα νεκρδν

άνέστησε- κα\ πηλδς τδν τυφλδν τδν έκ κοιλίας έφώ-

τισε. Και ταΰτα πάντα ΰλαι τυγχάνοντα άψυχοι κα\

αναίσθητοι τοις μεγάλ'οις Οαύμασιν έμεσίτευσαν, την

τοΰ θεοΰ δεξάμενα δύναμιν. Κατά δέ την όμοίαν άκο-

λουθίαν τών λογισμών, κα\ τδ ύδωρ ουδέν άλλο τυγχά-

νον ή ϋδο>ρ, ανακαινίζει τδν ί<)(ΙρΐύΤ•ον είς την νοητήν

άναγέννησιν, τής άνωθεν χάριτος εύλογούσης αυτό.

Έάν δέ μοι πάλιν διστάζων τις καΐ αμφιβάλλων πρά-

- γματα παρέχω, συνεχώς ερωτών καΐ διαπυνθανίμε-

νος , πώς ϋδωρ αναγεννά κα\ ή έπ' έκείνω τελούμενη

μυσταγωγία, λέξω πρδς αύτδν δικαιότατα • Στήσίν

μοι τδν τρόπον τής γεννήσεως τής κατά σάρκα• κάγώ /

σοι διηγήσομαι τής κατά ψυχήν παλιγγενεσίας τήν

δύναμιν. Έρεϊς τυχδν, ώς τίνα λόγον άποδιοοΰς-

Σπέρματος αίτια ποιεί τδν άνΟρωπον. Αϋτάκουε το•-

νυν καΐ παρ' ημών, ώς ύδωρ εϋλογούμενον χαΟαίρπ

κα\ φωτίζει τδν άνθρωπον. "Αν δέ μοι πάλιν άν!)-

υποκρούστ,ς τδ, πώς.; άντιβοήσομαί σοι σφοδρότερο•;•

Πώς ή υγρά και άμορφος ουσία, άνθρωπος γίνεται ;

Κα\ κατά πάσης τής κτίσεως ούτως 6 λόγος προβαί

νων έφ' έκάστψ πράγματι γυμνασθήσεται• πώς ου

ρανός ; πώς γη ; πώς θάλασσα ; πώς τά καΟέκαστον ;

Πανταχοΰ γαρ 6 λογισμδς τών ανθρώπων άπορων

ϋ πρδς τήν εϋρεσιν, πρδς ταύτην καταφεύγει τήν συλ-

λαδήν, ώς πρδς καΟέδραν οι τώ βαδίζειν αδύνατοι.

ΚαΙ ίνα συνελών είπω, πανταχοΰ ή τοΰ θεοΰ δύναμις

κα\ ενέργεια ακατάληπτος έστι καΐ άτεχνολόγητος •

ΰφιστώσα μέν ευκόλως άπερ άν έθέλη , τήν δέ λε

πτομερή γνώσιν τής ενεργείας ήμϊν άποκρύψασα. Διδ

και δ μακάριος Δα6\δ , έπιστήσας ποτέ τδν νουν τη

μεγαλοπρέπεια τής κτίσεως , κα\ θαύματος άπορου

πληρωθ:\ς τήν ψυχήν, εκείνο τδ παρά πάντων άδό-

μενον άπεφθέγξατο • Ώς έμεγαΛύτθτ\ τά ίργα σον.

Κύριε ! πάντα έν σορίφ έποίησας. Τήν μέν γάρ

σοφίαν ένενόησε • τήν δέ τέχνην τής σοφίας ούχ

ευρεν.

ΐιΐδ 1)»νϊι1 ειιιιι Γ.1ίΐ|<ΐ3ΐιι1ο ηιιίιιιιιιιι εί ιΐΗΊΐΐΐΜΐι ίΐιΙΙιίίκιίίίχΊ ηιΙ ηΐ3βΐΓιΓιεεηΙΪ3ΐΏ 0Γ03ΐυΓΧ, ηιιίιιηηυο ρΓΓ-

"Εχη(1. ιν, 2δππ• *Βχο<1. νπ, 17. ' Εχοϋ. νιιι, 6. . " Γ.χοιί. χιν, 10 δππ. * Εχοϋ. πι, 2 -φι.

" IV Κ>'8 Χ'". ί1•
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ρΐβχϊΐηΐο οΐ) ϊηβεπιΐβοίΐίβ ηιΐΓβευΙβ Γερίεΐιΐδ εββει, Ηΐιιη" φίοιΐ »1) οιηηϊΐιηδ ε»ηίΐυΓ ηοΐββΠο ιΐίεΐιιηι

ρΓοηπηίίανίΙ : βκβηίη ηιαφιϊβοβηΐΐα ρετ(εοΙα «««( ορετα ιηα, Ωοηιίηε ! οηιη'ια εηηι εαρϊεηίία [εεϊ$ιϊ ".

Νλπι δ.ιρίειιΐίαηι ιμικίοιη ηηίιιιο εοηεβρίΐ, βΓίβηι νείΌ ϋαρϊοηΐϊχ ηοη ίηνεηίΐ.

Καταλιπόντες τοίνυν τδ υπέρ δύναμιν άνΟρωπικήν Α ΟηϊιΐΙβηΙβδ Ίβ'ιΙιΐΓ >ης«ΪΓ6Γ6 3ΐφΐ6 δεπιΐβπ 63

πολυπραγμονείν, .εκείνο μάλλον ζητήσωμεν, 3 και φιχ νΪΓββ δΐιρεΓβηΙ Ιιιιι«3η»5 , ΠΙαιΙ ροΐ'ιιΐδ ηυχΓβ-

μερικήν ύποφαίνει κατάληψιν Τίνος ένεκεν δ;' ύδατος

ή κάθαρσις ; κα\ προς ποίαν χρείαν αί τρεις κατα

δύσεις παραλαμβάνονται; "Ο τοίνυν κα\ οί Πατέρες

έδίδαξαν, καΐ δ ημέτερος νους συντιθέμενος κατεδέ-

ξατο, τοΰτο τυγχάνει• Τέσσαρα στοιχεία γνωρίζομεν»

άφ' ών δ κδσμο; Ιχει τήν σΰστασιν, γνώριμα πάσι,

καν σιωπηθη τά ονόματα. Ει δέ προσήκε , δια τους

απλούστερους, καΐ τάς προσηγορίας ειπείν πΰρ κα\

αήρ, γή κα\ ύδωρ. Ό τοίνυν Θεδς ημών κα\ Σωτήρ ,

τήν υπέρ ημών οίκονομίαν πληρών, τδ τέταρτον τού

των ύπήλθε την γήν, Γν' εκείθεν την ζωήν άνατείλη.

Ημείς δέ τδ βάπτισμα παραλαμβάνοντες, είς μίμη-

σιν τοΰ Κυρίου καΐ διδασκάλου κα\ καΟηγεμόνος ημών.

ιιιιΐ5, φίοιΙ (Ίίιιιιι ρίΐι•Ιί<ιι1;ΐΓ(Ήΐ οδίειηΐϊΐ εοιηρΓε-

ηβηδίοιιεηι, (:υ]ιΐ5 Γ6Ϊ §Γ3ΐίβ ριτ ηηιιοιη ριΐΓ^ηΐίο

Π:ιΐ ? 61 οιιγ Ιοπι* ίηιηιει-δίοηοδ 3(11ιίΙ)ρ:ιιιΙιιι ? 0υο<1

ϊ^ίΐΠΓ Ι'Ι ΡΐΙΙΓΘδ (ΙοΟΙΙΟΓΙΐηΙ, 01 Π03ΐΓ3 1110118 388611-

δΐιηι [ιΓΟΕίιοηδ βεεερ'ιΐ, Ιιοε 681 : ^ιιοΙιιογ εΐβιηεηία

ηοΐα ΙιηΙιειηιΐδ, εχ φΐίυυδ ηιυηάιΐδ εοηβιϊΐιιΐυδ 681 :

ςιιχ 61Ϊ3Π1 8ϊ ηοιηίηη δϊΐεηΐϊο ρηΒίβΓββηΐιΐΓ , οιηηί-

1ιιΐ8 ηοΐα 8(ΐηΙ. Οηοιΐ 8Ϊ ρΐΌρΙοτ «ίιιψΓιαοι-οκ βΐϊβηι

ιιοιιιϊιΐίΐ ( εοπιιη ) 6(1εΓ6 3(1 γοιιι ρεΠϊηβΙ : ίςηίε

(681) 61 36Γ, 16ΓΓ3 61 3φ13ί 0.11111 ίξίΐΙΙΓ Ι)ι!!ΙΚ 61

86Γν3ΐΟΓ Π08ΐ6Γ ρΐ'Ο 1Ιθ1)ϊϋ 811$Γ.6ρΐ3[11 βώΐΐίΐΐΐδΙί'.Ί-

Γιοηειη ΊιιιρΙΐ'ΐιΊ , ιιιιιιιιι <;χ 1ιΪ8 φΐβΙιιΟΓ, Ιειτβηι

( δείΐίεεί ) κιιΐιίϊι, πι ϊΙΙίηε ν'ιΐηιη εχοϊΐαΓΟί. Νοβ

είς γήν μενού ΟαπτόμεΟα ( αύτη γάρ τοΰ νεκρωΟέντο; νβΓΟ 1)3ρΐΪ8ηΐ3 βδδΐιιηεηΐεϊ 3(1 ίιηίΐβΐϊοηεηι [ΐοηιίιιι

παντελώς σώματος γίνεται σκέπη, την άσΟένειαν κα\

φΟοράν της φύσεως ημών περιβτέλλουσα) , έπι δέ τδ

συγγενές της γης στοιχεϊον,τδ ύδωρ, ερχόμενοι, έκείνψ

εαυτούς έγκρύπτομεν, ώς ό Σωτήρ τη γη • κα\ τρίτον

τούτο ποιήσαντες, τήν τριήμερον έαυτοϊς τής ανα

στάσεως χάριν έξεικονίζομεν κα\ ταϋτα ποιοΰμεν οΰ

σιωπή" παραλαμβάνοντες τδ μυστήριον, άλλα τών

τριών αγίων υποστάσεων επιλεγομένων ήμίν, είς &ς

έπιιτεύσαμεν, έφ' αίς κα\ έλπίζομεν, έξ ων ήμίν

κα\ τδ νΰν είναι, καΐ τδ πάλιν ΙσεσΟαι περιγίνεται.

Τά/α δυσχεραίνεις δ πρδς τήν δόξαν τοΰ Πνεύματος

τολμηρώς μαχδμενος, κα\ ίηλοτυπεϊς τ&ν Παράκλη-

τον τοΰ σεβάσματος , ψ παρά τών ευσεβών σέβεται.

εΐ ύοείοΓΪδ ει ρπεεερίοπδ ηοκίιϊ , ϊη Ιοπ:ι ςιιίύεηι

ηοη δερεΙΊππίΓ ( 1ΐ3:ε ειιίιη ϊιιΓιπιιίΐ:ιΐοιιι ει εοπιι-

ρΐϊοηειη ιιηΐηιη: ηηδνπε εοορεΓΪεηδ ηιοτίε ρεηΐΐυδ

ρβΓειιιρί'ι εοτροιϊδ (β^υιηεηΐυιη εχδίδΐίΐ ), δβιΐ 8ιΙ

ΐει•Γ3Β εοςπ3ΐιιιιι οίειιιεπίιιιη ;ΐ(]ΐι.ιηι νεηίεηΐεβ , ϊη

ΐ II 3* δίευΓι δεΓνβΐυΓ ϊη Ιθγγ3 , ηοδ ϊΐΐδοοιιιΐίιιιιικ ,

ϊιΐιμιο ειιηι ΙεΓ δίηιιιΐ Γεεϊηιυδ , ΙγϊιΙιιο ριτ:κ•ΐ:ιιιι

ηοΐϊδ ΓεδϋΓΓεείίοηίδ ^ια(ί;πιι βΚΙπ^ϊπαιιβ , εβηιιβ Γη-

είπιυδ, ηοη δϋβιιΐίο πΐ)•δίει ϊιιιιι αδδΐιιηεηΐεδ , δι•(1

Ιπιπη 83ικΊ:ιγιιιιι Ιινροδίβδεοη, ϊη ηυβδ (Ί-ειΙίιΙίιιιιΐΝ,

ίιι <]ΐΐ38 61Ϊ3Π1 δρεί'βιηυβ, εχ ηυϊυύδ ηουίδ εοηΐίιι-

βϊ(, πι (Ί ηιιηε δίπιιΐδ, ε( ΓυΓδίΐδ Γιιΐιιι-ϊ Νΐπιιΐδ , ηο-

ηιίιιϊΙιιΐΛ δυρεΓ ηοδ ρΓοηυηΙίβΓιβ. ΡυΓβϊΐηιι οΙΤεη-

Καταλιπών δέ έμο\ συμπλέκεσθαι, άντίστηΟι ταΐςτοΰ _ (Ιεπδ , ς»ϊ βϋνιίΓδϋδ ^ΙοΓΪαπι δρΐπΐιΐδ εοιιΩιΙοιιΙΟΓ

Κυρίου φωναϊς, εΐ δύνασαι, αϊ τήν έπίκλησιν τοΰ βα

πτίσματος τοις άνΟρώποις ένομοθέτησαν. Τί δέ φησι

τδ τού Δεσπίτου παράγγελμα ; Βαχτίζοηες αύτονς

κΐς τό δτομα τοΰ Πατρός καΐ τοΰ ΥΙον χαϊ τον

αγίου Πνεύματος. Πώς είς τδ δνομα τοΰ Πατρδς ;

ΈπεΊδή αρχή τών πάντων..Πώς είς τδν Υίδν ; επειδή

δημιουργδς τής κτίσεως. Πώς εϊς τδ Πνεύμα τδ

άγιον; Επειδή τελειωτικδν τών πάντων. Τποκύπτο-

μεν ούν τω Πατρ\, ίνα άγιασθώμεν ΰ-οκύπτομεν

κα\ ΊΓΙω, ίνα αύτδ τούτο γένηται • ύποκύπτομεν κα\

άγίιρ Πνεύματι , ίνα τοΰτο γενώμεΟα όπερ έστι καΐ

λέγεται. Ούκ έστι τοΰ λγιασμοΰ διαφορά, ώς πλέον

τοΰ Πατρδς άγιάίονίος , έλαττον δέ τοΰ Τίοΰ , ή"ττον

δέ τών δύο τοΰ αγίου Πνεύματος. Διά τί ουν τάς τρεις

ριιςηαδ, 61 ϊηνίϋεδ Ρ3Γ3ε1εΐο νεηεΓβΐΊοηειη, <|ΐι:ι ρίί

ειιιη νεηεπιιιΐιιΐ'. 8εύ ηιιιίΙΙε ηιεεαιη εοιιίΙϊβΟΓΟ, 61

ορροηε Ιε, δϊ ροΐεδ, Ι)οιηϊηΐ νοεΐ1)υ8, φ»« ΐηνοο»-

Ιϊοηειη εΐ εοςηοηιΊιι.ιΓιοηειΐ) 1>»ρΓΐδΐιΐ3ΐίδ ΙιοιιιίηίΙιιΐδ

ϊηδίΐΙυβΓαηΙ ". ΕΙ ςυ* δυηΐ νεΓΐ)3 ΠοηιΐηΊεϊ ρΓ3Β-

εερί'ι ? ΒαρίΊζαηΐε» εο$ ϊη ηοιηβιι Ραιήι ει ί'ί/ϋ ει

&ρ\ήΐΗ» ίαηειί. ΰυοηιοϋο ϊη ηοηιβη Ρηΐιϊδ ? φι!»

ρηηεϊρϊυιη εβί οιπη'ιυιη τεΓϋηι. 0υ3 ΓβΙίοηε ϊη Κί-

Ιίιιιιι ? (|ΐιοηΪ3Π) εοιιιΙίΙιΐΓ ει•ε;ιΙιΐΓ;6 εδί. Οικ>ιιιοιΙο

ίη 8ρϊπ1ιιηι 83ηε«ιιη ? (μιί;ι νϊιιι οιιιιιία 3ΐ)8θΙιιΐ»

ΓϋϋιΙεικΙΊ Ιΐ3Πβ(. ϋιιΐιιηίιιίιηιΐδ \%\\\π ηοδ ΡβίΓΪ, ιιΐ

δηηείϊΠεε'πιιΐΓ ; δ'ϋ1)ΐιιϊ11ίιηιΐδ ϊίβηι ηοδ Γίΐϊο, ίιι Ιιοε

ΐρδίιιη Γι:ιΙ ; 8ΐι1)ηι'ιΙΙϊιηυ8 ηοδ δρΊιίΙιιϊ ηιιοςϋβ δ:ιη-

εΐο, ίιι ί<1 είΙίεΐιιηιιΐΓ , ηιιοιΙ (ΊΙΙη) βδΐ βε (ΙίείΙιΐΓ.

υποστάσεις κατακερματίζεις είς διαφδρους φύσεις, [) Νοη εβί (Ιί0εη'ΐιΙϊ3 δηικ Γιίί('3ΐίοηίδ , φΐ3δί ΡβΙγλ

βηιρίίιΐδ, ΡίΙϊο ηιίηυβ, οι ηιϊηιιβ <]ΐΐ3»ι υΙβΓςυβ 8ρί-

Γϊΐα 83ΐιεΐο δ3ηεΐΊ(?ε3ηΙε. Οιιι- \%\ΐ\ιτ Ιγϊιι38 ϊΙΙβδ Ιιν-

ροδΐ3868 εοηεϊιϋδ βε ύϊνκΓιβ ίιι (ΙίνεΓβαδ ηβΐιΐΓΒβ , ηε ΐΓεδ οΠΊεΐδ ϋεοβ ΐιιίεΓ ίε (ΙίβδίιηϊΙεδ, ίηπ» υηηϋΐ

ιΊ ιίιιικΙπιι ;ι!ι οηιηίΐιιιδ οΙΊ.ίιιι §Γ3ΙΪ3ΐη ηεί'ϊρίιΐδ ?

καΐ τρεις έργάζη θεούς ανόμοιους αλλήλων, μίαν

παρά πάντων κα\ τήν αυτήν χάριν δεχόμενος ;

Επειδή δέ τά υποδείγματα έμψυχότερον άε\ πρδς

τους άκούοντας τδν λόγον εργάζεται, είκδνι βούλομαι

παιδεύσαι τών βλασφημούντων τήν γνώμην, εκ τών

γη'νων κα\ ταπεινών σαφηνίζωντά μεγάλα, κα\ κατ'

αίσθησιν μή βλεπίμενα. Εϊ γάρ σοι συνέβη συμφοράν

11 Ρδ3ΐ. γ.111,24. " ΜαίΙΙι. χχνιιι,

Ρλτηοι-. Γιβ. ΧΙΛ Ι.

19.

Ουοηϊαηι αιιίεηι δϊηιϊΐϊίικίίηοδ »εηιρ6Γ ΟΓβιίπηεηι

ηριιιΙ ηιιιΙίΙΟΓί'δ ιιι..£ΐ5 τΊνίι1;ιπι ιοιίιΐιιηΐ : δίιιιιιΐΛίτο

νοίο ιη3ΐθ(1ϊεοηΙίιιιη πιεπίεπι εηιάίΓβ, ροΓ Ιειτβη»

Μΐιριΐ' 1ιιιηιίΙϊ:ι , πιηρηη , ςιιΛιριο δειίδΐι ηοη 66Γ-

ηυιιΙιΐΓ , ϋοεΚιταηδ. Νβηι βϊ πιιμιιοιΙΊ ι ϊ Ι » ϊ ε.ιίβηιϊ-

ί'ϋ
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ΙΛ8 αεοίαιβδεί, υΐ εΐιρίίνιι* 68808 βρικί Ιιοϋΐοβ ; 8(!Γ- Α αιχμαλωσίας ύπομείναντι είναι παρά τοΖς πολεμίοις-

νυδ αηΐβιιι βΐ ΊΐΠίιΊιΐδ ειιηι ββιιιίΐα ηιιΐίφίαιη Π

1ιοιΐ3ΐβιιι , ςιιηπι ΙιαΙ>υΪ5508 , ι1ο5Ϊι1ογ:ιγο5 ; αίφίο

ΓβρβπΙβ ηοΐί εΐ είνεβ ΐιβδ, <]ΐιϊ ίη ΓΟβίοηβιιι ιυοπιιη

ίίοιιιίιιοπιιη 3ο ΐ)τΛΐιηοπιηι αιΐνεηίδδεηΐ , εχ Χφΐίδ

|)ΗΓΐίΙ)ΙΙ8 (1»10 ρΐ'Ρΐίο, (|ϋΟ ΓΟιΙίίΙΚ.'ΓΟΠδ , 8ΙΙ1])ρΙΙΙ(]ΙΙΟ

ρβοιιιϊηηο χςυ»1ίΐ0Γ ίηΙβΓ »ο ιϋνίίο , ΓιυβιαδΒοηΙ

(β αϊ) ϋΓβοηΙο. ηβοβκβίΐηιο : 3η ιιοιι Ιιοο ϋβιιε&είυπι

εοηδβειιΐιΐδ , δίιιιΐΐίίει• ίΙΙοβ Ιγοβ ριο ΙκμκΓ.ιοΙοι ί-

1>ιΐδ 1ι:ιΙΐι•π>^ , εΐ μπΊίι ςυο Γ0(1βιηρΙιΐ5 08$ε8 εοηι-

ροιικαΐϊοηειη οχ π'ίμιί* ριιηίΐκΐδ ιιϊΙιιπίτ.ν : ευιη ει

δΐυάίυιη ρΓΟ 16 εοιηηιυηβ , διιιιιρίιΐδςιιο εοιιιπιιιηίδ

ΓυίδδβΙ, 81 ιιιοιίο ίιΐδΐιΐί Ι)ειιεΠεϋ :ι•ϋ!ίιηαΙθΓ βδδΟδ ?

ΛΙφιΐ' Ιι;ι•Γ. φΐίιίοιη φΐ.ΊΐεΐΙΜδ ρβΓ βΧβΙΏρΙα ΓΟΙΙΙ ιΐι'-

ηιοη8ΐΓ3Γβ εοηνβηίεΙ)3ΐ : ηπη ειιίπι ηιιηο ιιοΐιίδ

δουλεύειν δέ χβ\ ταλαιπωρεϊσθαι, και στένειν τήν

πάλαιαν έλευθερίαν ήν είχες• άθρόον δ» τρεις γνώρι

μοι *α\ πολΐται IV τη χώρα των σών δεσποτών κα\

τυράννων γενόμενοι ήλευθέρωσάν σε τής επικείμενης

ανάγκης, λύτρα δδντες έξίσης , κα\ τήν δαπάνην τών

χρημάτων έξ ισομοιρίας προς εαυτούς διελόμενοι•

άοα τής χάριτος εκείνης τυχών, ούκ αν ομοίως τους

τρεις ώς εύεργέτας έώρας, καΙ τών λύτρων την άμοι-

6ήν έξ ισομοιρίας είσέφερες, κοινής υπέρ σοΰ χα\

της σπουδής κα\ της δαπάνης γεγενημένης, αν περ

δίκαιος ύπάρχης τής ευεργεσίας κριτής; ΚαΙ ταϋτα

μέν όσον έν ΰποδείγμασιν οϋ γάρ νϋν ήμϊν σκοπός

τον τής πίστεως άπευθύνειν λόγον. Προς δέ τον εν

εστώτα καιρδν και την προκειμένην ύπόθεσιν άνα-

ριοροδΊίαπι εβί, τεείκ ϋιΐβί ΙγβπΌγο ι-αιΐοηβπι. δβυ" Β δράμωμεν. Ευρίσκω γάρ δτι τήν τοΰ βαπτίσματος

χάριν ού μόνον τά μετά τδν σταυρδν έκήρυξεν Ευαγ

γέλια, αλλά και πρδ τής ενανθρωπήσεως τοΰ Κυρίου

πανταχού ή ΙΙαλαιά Γραφή τής παλιγγενεσίας ημών

προετύπωσε τήν εικόνα ■ ού τηλαυγώς τήν μορ-^ίγ/

έμφανίζουσα , αίνίγμασι δέ τοϋ Θεού τήν φιλανθρω-

πίαν προϋποφαίνουσα. Κα\ ώς ό άμνδς προεκηρύττετο

κα\ ό νταυρύς προεφητεύετο• ούτω κα\ τ6 βά-τισμα

πρακτικώς κα\ λογικώς έμηνύετο. Άναμνήσωμεν δέ

τους φιλοχάλους τών τύπων απαιτεί γάρ ό τής εορτής

καιρός ώς άναγκαίαν τήν μνήμην. Ή "Αγαρ ή παι-

δίσκη τοΰ Άβράμ, ήν και Παύλος αλληγορεί πρδς

Γαλατάς διαλεγόμενος , έκπεμφΟεΐσα τής οικίας τοΰ

κυρίου, διά τήν όργήν τής Σά^όας ( χαλεπδν γάρ ταΐς

αά ρΓ%8ειΐ8 ιοιηριΐδ αε ριοροδίΐιιιιι 3Γ£ΐιιηεηΙυιη

ΓβευΓΓ»πιιΐ8. ΝαΐΏ ίιινοηίο, ςυοά ιιοιι δοΐιιη» ροΒΐ

ι:ι ικΐΊΐι , Εναιίξείίβ ς ι •:ιΐί:πιι 1)3ρΐίδΐη3ΐίδ ρι•;<:•1ί(Μ-

νιτιιηΐ , £6(1 61 ίΐηΐο ίηοίΐιιίΐίοηοιη Ποιηίιιί υυΐφΐε

νείυβ δπίρΐιΐΓΛ Π'^οιιοπιΓιοιιίί ιιοβίΓΧ ίιιιη^ίηοιη

ρπιΊί^ιΐΓΐινίι : ιιοιι βροΐβ ει βνίϋοηίβι• Γυπιιαιιι 08-

ΐεηάειίδ , 80(1 3βιιί({ΐιΐ3ΐί1)ΐΐ8 ει ίιινο1υοπ$ Ιιιιιιι.πιί-

ι.ιΐΐ'ΐιι Οεϊ ρΓχηιυιΐ8ΐΓ3η8. Ει ιιΐ η^ιιιΐδ αιιΐε υηο-

ιΙίι•:ιΙι.ιΙιιι•, 81 <;πιχ ρΓυρΙιβΐ3ΐ)3ΐιΐΓ, ί Ια εΐϊιιιιι υορίί-

81113 , 61 νοίΊιίδ 61 Γϋ ίρ83 Ίιι.ϋΐ';ι1ρΛ(ιΐΓ. ΑΙ Γ6(%3-

01115 ΙιοιιοβίΛΓυιιι ΓΟΐΊΐιη 8ΐυ(1ίθ8Ϊ8 ίη ηιεπιοΓίαπι

Γΐ£(ΐΓ38 ; εχί^ίΐ βηϊπΊ Ιοιιιριι» (ει ϊιιπιιιι ( εαηι ) ΐηη-

(|ΐι.ιιιι ηεεε883ΓΪ3ΐη εοιιιιιιοιιιοπιΐίοιιοιιι. Α^3Γ :ιιι-

οιΙΙβ ΑΙίΓαΙωιηι ", οιιιυδ οΙιαιη Ι'αιιΐιυ Άά 0;ι1:ι[.Ί8 ,

, , . ι, ■ .- γ •. .ι ι. Γ νομίμοις γυναιξιν υποπτευομενη δούλη προς τδν δε-
νεΓίια ίιιοιεηβ, Βΐΐοκοπεβσι ιιιυιιΐιοηοιη Ιηι-ιΐ '*, »1) « ... . , , . .

(Ιοπιο (ΙοιηίηΊ βιιϊ ρΓΟρΙβΓ ίπιηι 8:ιγγ;ρ ηϋΙε^ηΐ.Ί

( ιιιοΐββία εηίιη ΙβςΊΐΊηιϊβ ιιχοι ΊΙιιικ τεβ ο>1, ρτηρίεΓ

ιΙυιιιΊιιιιιη 8ΐΐ8ρβεΐα ηικ'ΊΙΙιι ), ϋοδοιία 3ε «ΙβδΙίΙυΐα

Γοιό1)»Ιιιγ αά Ιειταιη ι1θϊβΓΐ:ιιη, ΚιοΙιιιιΙοηι δοοιιιιι Ιια-

1>εη8 ριιεηιπι Ιϋίικιοίοιη ". Οιιιιι βυίειη γοι1;κ.Ί:ι 08$«(

3(1 ίιιορί3ΐη ΓΟΓυπι ηεεε883Γί3Γυηι , ίρβαφίο ρΓορο

ιιιοπί'ΐιι, ει ιιιιΐο εαιη .κίοο ριιοι• νειιϊδΒΟί (ςυαηι βηϊιη

ίο ιιΐπ: ;κιιι;ιιο ΙιιιΙιιιοΐ'κΐ , εοηβαιηρία εΓίΐΐ : φΐοηίαπι

ιιο ίίοΓί ςυίύβηι ροιεπιΐ, ιιΐ δνηα(;ο{;3, ςυιε οϋιη ίη

Ιί^ιιιίί ρβι-οηηϊδ ΓοιιΙίϋ νοι»;ιΙ)αΙιιι- , 8ΐιΜίοίι?ιιΐί;ιιιι

νίιχ ΙιαυοΓοί ), αηςεΙοΒ ίη ίηβρείΜΙΟ ηρρατεί, β( 08-

ΐοιιιΐίΐ ει ριιίοιιιη 3(]υχ νίνβηΐίδ : αίςυε ίιιιΐο ευιη

1ΐ3ΐΐ8ί8βΐίΐ , βοΓνιιι Ιβηιαείβιιι. νίιΐο ί^ΊΐιΐΓ ΙίβΐίΓαιη

ιιιν.Ηΐίοηιιι , ηυοιηαϋηιοοΊιηι 8ΐ;\ΐιιιι ;ι!ι ίηίΐίο ροΓ

σπότην ) έρημος έφίρετο προς Ιρημον γήν, ύπομάζιον

ϊχουσα βρέφος τδν Ισμαήλ. Επειδή δέ έν απορία

τών αναγκαίων γεγονεν, αυτή τε έγγϋς ήλθε θανάτου,

κα\ πρό γε αυτής τδ παιδίον (τδ γάρ δν έν τώ άσκφ

ύδωρ έδαπανήθη • έπεί μηδέ οίον τε τήν Συναγωγήν

αύτάρκειαν ίχειν ζωής , τήν τέως έν τοις τύποις διά-

γουσαν τής άεννάου πηγής) • ίγγελος έκ τοΰ παρα

δόξου φαίνεται, κα\ δείκνυσιν αύτη φρέαρ ύδατος

ζώντος• κάκεΐΟεν άρυσαμένη, σώζει τδν Ισμαήλ.

"Ορα τοίνυν τύπον μυστικόν ■ όπως ευθύς έξ άρχης

δι' ύδατος ζώντος τφ άπολλυμένω ή σωτηρία , οΰ

πρότερον ίντος, άλλα δι' αγγέλου κατά χάριν δοθέν

τος. Χρόνοις δέ ύστερον πάλιν γάμοις έδει καταζευ-

χθήναι τδν Ισαάκ, δι' δν κα\ δ Ισμαήλ συν τή μητρ\
III ΐ ,Τνί^ΜΙ»! , 1 Ι^Ι^.Ι 1 Ι •> VI ΙΙΐν'ΙΙ II III ΟΙ ι Ι Ι Ι Ι Η ,1|Ι ΙΙΙΙΙ1ΙΙ 1111 |*ν

3(}ϋαηι νίνειιίεηι, ηυ* ηοη ρτίϋ» βδδβΙ, «οϋ ρει• ηη- τ\« ιατρικής εστίας ήλάθη. Αποσταλείς δε ό οϊκέτης

μιΊιιιιι ιίοιιο (1αΐ3 686εΙ, ρονευηΐί βαίιιβ εοηιϊςεηΐ.

Ιιπιι ρΟΒίΟΓίοιί Ιοιιιροιι1 ηαρίίίδ (■οιιιιιι,μί οροιίβ-

1)31 ΐ833ουηι '6, ρι-ορίει* (|ΐιεηι οΐί:ιιιι Ιβιηηοΐ ιιπη

ευιη η.ιιΐιε ραΐεηια βειίε ρυίδΐιβ επι(. ΜΪ88ΐΐ8 βυίειη

8εΓνιΐ8 ΑΙίΓαΙιαηιΐ ρΓοηουιιβ εΐ ιιπ|.ιϊ:ιι ιπιι οοηοίΐία-

Ιογ, «ιΐ (Ιοιιιίηο 8ΐιο Βροιίίΐιιιι ηιΙιΙιιεοηΊ , ίηνιηίΐ

Κοίιοιοαη) ηιΐ ριιίοιιηι : 3ε ηυρίίχ, ΐ]ΐι;ο ΟιτίβΙί

Ι,ΌΙΙΙΙίί οΠβΟΐΙΙΓΛ! ΟΓ.ΊΙΙΙ, 3(1 3(|υ3ΙΠ ίιιίΐίιιιιι αε ριί-

ιικιιη ρηιΐΊοιιοιη εοηνεηΐίοηεπιηυε Ιι.ιΐηιοιιιΐιΐ. Οιιίη

εΐίαιη ίρβε ψιοφιε 18330 ευηι μΐΊ•-ίΙιι^ ρΓ«ΓοεΙιι$

68861, ίη οιιιηίΐιΐι.8 Ιοείβ 8θ1ίΐυάίηί$, ρυΐεοβ Γουίε-

:οΰ Αβραάμ προμνήστωρ, ώστε τώ κυρίω νυμφεύ-

σασθαι , ευρίσκει τήν 'Ρεβέκκαν έπ\ τοΰ φρέατος•

καΐ γάμος , ό μέλλων ποιεϊν τδ γένος Χριστού , έπ\

ύδατος έλαβε τήν αρχήν χα\ τήν πρώτην συνΟήκην.

Ού μην αλλά καΊ αύτδς δ Ισαάκ, ήνίκα ταίς άγέλαις

έφεστήκει , πανταχού τής έρημίας ώρυσσε φρέατα ,

άπερ ένέφραττον καΙ κατεχώννυον οί αλλόφυλοι • εις

τύπον τών είς ύστερον άσεβων, όσοι τήν τοΰ βαπτί

σματος χάριν έκώλυον καΙ άνεστόμουν, ζυγομαχούν-

τες πρδς τήν άλήΟειαν. Άλλ' δμως οί μάρτυρες καΙ

οί Ιερείς φρεωρυχοΰντες ένίκησαν, κα'ι π3σαν τήν

" Οοη. χνι, 15. " Οα1»ΐ. ιν, 22 8(]ς. " Οεη. χχι, 9 δ^ς. •• Οβη. χχιν, 3 βςφ
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οίκουμένην τδ τοΰ βαπτίσματος δωρον έπέκλυσε. Α 1)αΙ . φΐοδ 8ΐίεηΐ<;οιΐ5ε οΐΐδίπιουπηι, εί 38§οι•ε οΙ)ΓΗ0-

Κατά τήν αυτήν δέ τοΰ λίγου δύναμιν σπεύδουν κα\ ό

Ιακώβ έπΊ μνηστείαν, άδοκήτως έπΙ τοΰ φρέατος

συνήντησε τη 'Ραχήλ. Έπέκειτο δε λίθος μέγας τφ

φρέατι, 8ν πλήθος ποιμένων συνιδν άπεκύλισεν εΐθ'

ούτως έαυτοίς κα\ τοις προβάτοις ύδρεύοντο. Ό δ°ε

Ιακώβ μόνος άποκυλίει τδν λίθον, καϊ ποτίζει της

μνηστής τα πρόβατα. Αίνιγμα , οΐμαι, τδ" πράγμα

κα\ σκιά τοΰ μέλλοντος. Τίς γαρ δ επικείμενος λίθος,

ή αύτδς ό Χριστός; Περί οζ φησιν Ήσίΐα • Καϊ

Ι έμϋιι.ΐώ είς τά ΟεμέΛια Σιίοτ Μθοτ ποΛνζ&Λϊ}, ίτ-

τιμοτ, έχΛεχτότ. Και Δανιήλ δμοίως• Έτμήθη Λίθος

άνευ χειρός • τουτέστιν, Έγεννήθη Χριστός άνευ

ανδρός. Ώς γάρ καινόν έοτι χα\ παράδοξον, λίθον

πέτρας άποτμηθήναιάνευλιθοτόμου καϊ οργάνων λιθ-

Ιιιιιιΐ βΐ οοοιιΐΐαίιηιιΐ, 3(1 Π§ιιι;ιιιι ουπιιιι, ιμι'ι ροκίε»

ΓιιοιιιιιΙ, ίιιιρίοπιηι, φι'ι ιίοιιιιηι 1)3ρΐίδΐιΐ3ΐί§ ρτοίπ-

ΙκΊιαηΐ οι ϊιηρεύίβΐιαιιΐ, νβιίίαΐί 8086 ορροηεηΐεδ.

Υοπιιηίαηιοη ιιιαι-ψΓβδ ει ββοεπίοΐεβ ρυίευδ Γυάΐοη-

105 νίοεπιηΐ , οηηιεπΚ|υβ Ιοιτιιπιιη οΗιοιιι 1»:ι ρΐϊ-

8ΐιι;ιΐί8 (1(11111111 ίηιιηάανίΐ. ΓΌγ οηιιηίοιιι ίιοιιι δοπ-

ρΐιιι.Ό νίιιι ΓεβΙϊηαηβ .ΐιΐ 8ροη83ΐί» οιίαιιι ,Ι.κοΙ), ίικι-

ρίικιΐο 3(1 ραίευηι ουνίατη ΓβοΐιΐδεδΙ ΚαεΙιεΙί ". Ιιηρο-

δίΐΐΙΟΙ 3ΗΐεΠ1 6Γ31 ρΐΙΙβΟ 83X11111 111:1^1111111 , ιμίΟιΙ ιιΐιί

εΟΒίιΐδ ρίδίΟΓϋΐιι οοιινεηϊβδοί, ΓβνοΙνβΓβ, 30 βίε <1ο-

ίιιιΐο 61 κίΐιί εΐ ονίΐιιιβ οιμι.ιιιι ΙιαυτΪΓβ 8θ1ε1ι»ηΙ. Λΐ

.ΙίΐεοΙι 8θ1ιΐ8 ηιηοΥύΙ κηχιικι, 3ε ροΐιι 8ροη3;6 διι»;

τεΓιείΐ ονεβ. Μιύ^ηα, ορ'ιηοΓ, βα τεβ (ειαΐ), ει υιη-

1)Γ3 ΓιιΙιιπ. Ο " ϊ « εηϊηι ίηιροβίΐυβ Ιΐΐρΐδ αϋιΐδ αίψιβ

ουργικών οϋτω παντδς έπέκεινα θαύματος, έξ άνυμ- Β ίρββ ΟιιΊδΙιιβ ? ΰο ςηο ιΐίοΐΐ 1δ3Ϊ33 : Ει «ηιιηίί-

φεύτου παρθένου τόκον δφθήναι. Ιωη ϊη ξυ,ηάατηεηία ϋ'ιοη Ιαρίάβιη ρΐΊ•ιΉ'ΐηιιη , Ιιο-

ηοταΐηιη, βίεοίηηι '8. Ει 1);ιηίο1 δίιιιϊΙϊΙΟΓ : 8ίοΐη$ ε$ι Ιαρη ιώ&ηηβ ιηαην ", ϊιΐ 681 , Ναΐυβ 081 Οιιϊίΐιΐδ

;ι1)8•|ΐΐ(! νίτο. ΙΙι εη'ιηι ιιονπιιι, ϊηαιιιΐίΐιιιιι ει ϊηιΐδίΐ3ΐυπι εδί, ΙηρΜειη αϊ) πιρε .ιΐιβείικϋ δϊηβ ορεΓ3 ΙαΙοηιί,

βΐφιε ϊηδίπιηιοηΐϊδ Ιαΐοηιϊο'ιδ : ϊια 8υρεΓ»1 οπιιιε ιηϊι-αειιΐιιι», ν'ιϋβτΐ ραιΊιιιιι 3χ νίΓ§'ιιιε ίιιιιυρία.

Έπίκειτο τοίνυν τψ φρέατι ό λίθος δ νοητδς Χρι-

στδς, κρύπτοιν έν βάθει και μυστηρίω τδ της παλιγ

γενεσίας λουτρδν, έτι χρόνου πολλοϋ δεόμενον είς

άποκάλυψιν ώς σχοινιού μακρού. Ουδείς δέ τδν λίθον

άπεκύλισεν, εί μή Ισραήλ, δς έστι νους όρων Θεόν.

Άλλα κα\ άνιμδται τδ ύδωρ, και ποτίζει τά πρόβατα

της 'Ραχήλ, τουτέστι, μυστήριον κεκρυμμένον απο

κάλυψα; δίδωσι ζωτικδν ύδωρ τή αγέλη της Εκκλησίας.

Κα\ τδ τών τριών (ίάβδων τοΰ Ιακώβ πρόσθες. Άφ* ου

γάρ αϊ τρεις όάβδοι τή πηγή παρετέθησαν, έκ τότε

ό Λαβαν ό πολύθεος, πένης έγένετο, πλούσιος δε καϊ

πολύαρνος Ιακώβ. 'Αλληγορηθήτω δέ ό Λαβαν είς

τδν διάβολον, κα\ 6 Ιακώβ είς τδν Χριστόν. Μετά

γάρ τδ βάπτισμα, Χριστδς π2σαν ήρε τήν άγέλην

τοΰ Σατανδ, κα\ αύτδς έπλούτησε. Μωϋσής δέ 6 μέ

γας, βρέφος υπάρχων άστεϊον κα\ ύπομάζιον, ύπο-

πεσών τή κοινή καϊ σκυθρωπή ψήφω, ήν ό σκληρδς

Φαραώ κατά τών βρεφών τών άρ"όένων έξήνεγκεν,

εξετέθη πρδς ταΐς 6χθα;ς .τοΰ πόταμου, ού γυμνδς,

άλλ' έμβληθείς λάρνακι. "Εδει γάρ είναι τυπικώς τδν

νόμον έν κιβωτψ. 'Εγγίις δέ κατετέθη τοΰ ύδατος.

Γειτνι^γάρ δ νόμος τή χάριτι ■ κα\ τά εφήμερα τών

Εβραίων ρ'αντίσματα, α μικρδν ύστερον έμελλε τψ

τελείω κα\θαυμαστψ βαπτίσματι καλυφθήσεσθαι. Ός

δέ Παύλω τψ Οεσπεσίω δοκεϊ, κα\ δ λαδς αύτδς τήν

Έρυθράν περαιωθείς θάλασσαν, τήν έξ ύδατος σωτη-

ρίαν εύηγγελίσατο. Παρήλθεν δ λαδς, κα\ βασιλεύς

ό Αιγύπτιος μετά της στρατιάς έβνθίσθη, χα\ τούτο

τδ μυστήριον διά τών Ιργων προεφητεύετο. Κα\ νύν

γάρ, ήνίκα άν δ λαδς έν τψ τής παλιγγενεσίας ϋδατι

γένηται, φεύγων τήν ΑΕγυπτον, τήν μοχθηράν άμαρ-

τίαν, αύτδς μέν έλευθεροΰται κα\ σώζεται, ό δέ διάβο

λος μετά τών ιδίων υπηρετών (λέγωδή τών πνευμά

των τής πονηρίας) άποπνίγεται τή λύπη κα\ φθεί

ρεται, συμφοράν ιδίαν τήν τών ανθρώπων σωτηρίαν

Ιηιρο8ίΙιΐ3 ϊ^ϊΙιΐΓ ει-ίΐΐ ριιίεο Ι.ιρίδ , ςιιί ιιιειιΐε

εεπιίΐυΓ ϋΙιπ'Βΐυβ, 3ΐ)8εοιΐ(1εη3 ϊη ρΓοίαηϋο βιςυο

ηΐ)•8ΐ6ΓΪο Ιανίιοπιπι ΐθβοηοιαίίοηίβ , ιμκιιΐ :κΙ1ι•ι«-

ιηϋΙΙο Ιεηιροτε, Ι:ιιιΐ[ΐι:ιΐη Ιοιι§ο ίαιιβ, ηιΐ Γονοΐιι-

Ιίοιιεπι οριΐδ 1ΐ3ΐ)εΙ)3ΐ. Νειιιο αιιιειη ΙβρίιΙειιι ιιιιιο-

νοίι.ιί, ιιίβί Ιβΐ'ίίοΙ, (μι;ν εβί ηιεηβ νίιίοιίϋ ϋευιιι. Οιιϊη-

«Ιίπιιι ΙιαιιτίΙ βςιιαιη, βΐ ρυΐιιηι ρΓ:ΐ'1)0ΐ ονϊΐιυβ Κ:ι-

εΐιείϊδ, Ιιοο 681, ιπυλΙοπο, ι|ικκΙ :ι1)Μοοιΐ(1ίιιιιιι ( ι.ιΐ,

τενείβίο, (1;ιΐ αηιιβηι τίΐαίειη Εοο1θίί;υ ςπιχι. Α(1(1ε

Ο Ιιιιο ΐΓΪιιιη νΪΓββηιιη ^;1^ο1)^ τοιη ββ8ΐ3ηι• Εχ ήϋο

εηϊηι Ιγο$ ιΙΙ;ι• νίι•^;ο Γοηΐϊ αρροβίΐχ 8υηΐ, εχ εο

ΐοηιμοηι Ι.:ιΙιλιι ίΙΙο ηιυΙΐΟΓυηι ϋεοΓαιη 8υρεΓ3ΐίιίοιιε

ϊηιρίίείΐυβ, ρηιιροι- ενββϊΐ ; ίβεοί» βιιίειιι ϋίΐ.ιη ει

3ςηΪ3 ηΐιιιικίιπ'ο εοβρίΐ -°. Α11β§θΓΪεο αυΐοηι 8βηβιι

1.31)311 3(1 (Μ:ι1)θ1ιιιιι, ί;κ•ο!) 3(1 βηηβΐιιιη γοΙ'ογηΙιιγ.

Νβηι ροδί 1)3ρΐΪ8ηΐ3 ΟΙιιϊδΙιΐδ οιηηεηι ϋίβϋοΐί §;γ6-

ρειιι ;ι1)8(ιιΙΪΙ, 61 ίρββ <1ίΐ;ιΐιΐϊ 681. Μονβοδ βιιίεηι ίΙΙο

ηΐ3§ηιΐ8, ειιιη ρϋβΓ δεϊΐυβ εί είεββηβ, βΐηιιβ οΓιαιιι

ΙΙΙΙΙΚ,' 811 1) ΙΐΙ)01'ί1)Ι18 63801, 00111111 1Ι1Π 3ε Ιΐ'ίδΙί 80111011-

Ιί;ε, φιιιιη ιΐιιπιβ ίΙΙε ΓΙι;ιΐ:ιο αάνεΓδίιβ ϊηΓαηΙοδ

ιικΐ8οιιΙιΐ8 Ιπίοιηΐ, 8υ1)]εεΐυδ, οχρυδϊΐυδ εδί αιΐ Γΐρηβ

3ηιηΐ3, ικιιι ιιιιιΐ ιΐ8, 80(1 εϊδίχ ϊηιροδϊΐιΐδ ". ΟροΓ-

Ιβυηΐ εηϊηι Ιο^οηι 1)'ρ'κε 61 αΙΙε^οΓΪεε οβδε ϊη «γο.ί.

ΡΓορβ ;κ|π:ιιιι βυιοιη (1ορ(»8ΪΙυδ ο$1. Υίοϊιιβ οιιϊιη

Ι* (,τίΐ:ϊ:ι• Ιεχ εβί, ει ψιοΙκΠαιια; ΙΙοΙιγιοοιίιμι 38ρεΓ8Ϊο-

ικ'8 : (μι;ο, ραυΙο ροδί Γηιιιπιιιι ειβΐ υΐ ροι-ΙΌοΐκ

ακμιε ;ιιΙηιΐΓ.!ΐκ1ο 1)3ρΙΪ5ΐιΐ3ΐ6 οΙίΙοβΟΓβηΙιΐΓ. Αίςιιο

ιιΐ (Ιϊνϊηο 1'ΊιιιΙη νκίεΐιιτ", οΐΐιιιιι ρορυΐηδ ίρββ, ηιιί

Ι1ιι1:πιΐίΐ ΐιΐ:ιι-(• ΐΓαιΐδίνίΙ, οιιιιι, (μι:ο 6Χ :κμι:ι εοηΐίη-

μΐ, βηΐιιίοιιι 3ηηιιηΐί3νίι. ΤΓβηδϊνίΐ ρορηίυδ, 61 τεχ

^Ε^νρΐϊιΐδ ουιη οχοιτίΐιι δΐιΐιιιιεί'δΐΐδ εδί ", εί ηιγδΙο-

πιιπι ρεΓ «ροΐ'.Ί ρι-:ο(ϋοο1ΐίΐΐιΐΓ. Εΐεηίηι ιιιιπο ςιιβικίο

ρορυΐιιβ Γιι^ίβηδ ^νρΐιιιη, ϊηιρΓθ1)υιτι (βοϋίεεί)

ροοοαίιιιιι, ϊη »(]υ.ι ΓεςεηεηΙίοηίβ νεΓβαΙιΐΓ, ίρ8ε

ιμιίιίοιιι 1Ί!)0ΐ-:ιΙιΐΓ εί 8θΐ νιΐΐιιΐ" ; άίαίιοΐυδ νοιο οιιιιι

" Οοη. χχιχ, 9 8Π<ΐ• " Ιδβ. χχνηι, 10. " Ι)3η. μ, 45. " Οβη. χχχ, 27 βη^. «' Εχοά. χχπ,

3 8(π• " 1 Οογ. χ, 1 8(ΐη. " ΕχοιΙ. χιν, 22 8<](|.
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8ΐιΐ8 ΐϊΐίηίδίπδ (<1β δρίπΐίΙ>08 ηίηιϊπιιη ΙηιρΓοΙιίδ Ιο- ^ ηγούμενος. Ικανά μέν οδν κα\ ταύτα είς βεβαίωσιν

τής προκειμένης πραγματείας ήν. Πλην ουδέ των έξης

άμελητέον τφ φιλοκάλψ. Πολλά γαρ παθών, ώς έδι-

δάχθημεν, δ τών Εβραίων λαδς, καΐ τήν μοχθηράν

διανύσας τής έρημου περίοδον , ού πρότερον τήν γήν

της επαγγελίας άπέλαβε, πρ'ιν οδηγοΰντος Ιησού,

χα.\ τήν ζωήν αυτού κυβερνώντος, είς τδν Ίορδάνην

έπεραιώθη. Ίησοΰς δέ κα\ τους δώδεκα λίθους απο

θεμένος έν τω (/εΟματι, πρόδηλων έστιν, οτι τους δώ

δεκα μαθητάς, τους ύπηρίτας τοΰ βαπτίσματος, προ-

ηυτρέπιζεν. Ή δέ θαυμαστή ιερουργία καΊ πάντα νουν

ανθρώπων υπερβαίνουσα τοΰ θεσβίτου τοΰ γέροντος,

τί ποτέ 4λλο, ή πρακτικώς προμηνύει τήν είς Πατέρα

κα\ Υϊδν κα\ άγιον Πνεύμα πίστιν, κα\ άπολύτρωσιν ;

Επειδή γάρ άπας δ τών Εβραίων λαός τήν πατρώαν

ο,ιιογ) βιιίηιί άοΙοΓβ 8υ(ίοοαΙιΐΓ, βΐ οοηΠοίΙιιι•, ρΓΟ

8ΐΐ3 εαΐαηιίΐαΐβ Ιιοπιίηυιιι δηΐυίοπι <1ιι< οιιη. Αία,αβ

ίΐίβιιι 1ι;ιχ <]ΐιί<1(Μ]ΐ ηοΐιίδ 3ά οοιιΐΐπιιβίίοιιοηι ρΓορο-

δ'ιΐί ΐΓ30ΐηΐυ$ διιίΤεοεπηΙ. νβΐΌΐηΙ.ιηιοη ηβ δβςυεη-

Ιία ()υί(1βηι ΙιοηεδΙβι-υιη γθγιιιτι βΐυάίοδο ηβ^ϋζεικίβ

δΐιηΐ. Μυΐΐϊδ βηίπι ίηοοιηηιοιίίδ οοιιΠίοΙαΙιΐδ, ςιιεηι-

3(1πΐ0(1ιιηι «ΠιΓιΐ'ίιιπίδ , ΗεΙίΓχοπιηι ροριιΐυδ , ει

ΐ3ΐ)οηοδθ βίο,υβ ηιοΐεδίο δοΐίΐυάίηίδ οοηίβοΐο ο'ιγ-

οιιίιιι, ηοη ρποβ Ιειτβηι ρΓΟίηίδδϊοηϊδ Γβοβρίΐ, ςιΐ3»η

άΊιοεηΐβ Ιεδίι, Λ,ίίβηια,υε ε]υδ βϋΐιεηιηηΐε ζά Ιοι•ά3-

ηεπι ρει-νεηίΐ *'. ΡεΓδρίουιιηι ββΐ ηιιίειυ, ηιιοό" βΓιβπι

Ιεβυδ, <μιί άυοάεεϊπι βαχ» ίη Ποιηίιιβ (Ιβροδοίι,

ιΐυοάεοίιη άίδοίρυΐοδ πιίηίδΙΓΟβ ΙιβρίΊδιιιηΙΐδ ρηορβ-

ι•:ι1)3ΐ 30 ρΓίειΙεβΙίηβΙΐΗΐ. Ρογγο εηοΓΪίΊοϊιπιι ΠΙιιά

αόΊη'ίΓαΙιΠβ , ςιιοιίο,υο οιιιηεηι Ιιιιηΐ3η3ΐιι δΐιροπιΐ β πατήσας εύσέδειαν, είς τήν πολύθεον πλάνην εξέπεσε,

ιιιεηΐεηι, ΤΙιβδϋίΙίε ίΙΙίιΐδ δεηίδ, ο. ι» ο" 3ΐίιΐ(1 Οηάβιη χα\ & βασιλεύς Άχαάδ παρά τής είδωλολατρείας

310.06 γο ίρδβ ρηεδΐςηΐΠοαΐ ίκΐβπι ίη ΡαΙτειπ βΐ Ρί- έπαίζετο, κακήν τοΰ βίου κοινωνδν χα\ παμμίαρον

Ιϊοιιι οΐ Κρίπΐιιηι 83ηεΙιιηι, 3ΐφιο Γ6ΐ1βιηρ('ιοηεηι?

Ρο5ΐ03ψι»ιι> οηίηι ιιηίνβΓδίΐδ ΗεΙιΐΏοηιιιι ροριιΐιιβ

ρ3ΐΓΪ3 οοηοϋΙοΛίη ρ'ιοοίο, ίη οιτοΓοιη ηιιιΐιοηιηι

(ΙεοΓϋΐη οιιΐΐιΐδ ριοίαρδοδ ογλΙ : οι γοχ ΑεΙιαΙ) 30

δπιιιιΙϊΟΓυπιιη ειιΐΐιι άο1ιιιΙο1)3ΐθΓ, οιιηι ιιιβΙβιιι \Ίΐ3β

δοοίβηι δοοίεδΓΐίδίηιβηια,ιιο ϊιιφίείβΐίδ ηΐ38ίδΐι•3ΐη

Ιΐ3ΐ)0Γ0ΐ ίιιΓβϋδίβιη ει εχδεοΓβηιΙηιΐι ΙεζαΙιβΙβπι

τής ασεβείας Εχων διδάσκαλον τήν δυσώνυμον Ήζά-

6ελ• πλησθεΐςό Προφήτη; τής πνευματικής χάριτος,

έλθών δέ είς συντυχίαν τώ Άχαάβ, ύπδ μάρτυρι τω

βασιλεϊ κα\ παντ\ τώ λαώ, τοις τής Βάαλ ίερεύσιν

άντικατέστη πρδς αγώνα θαυμαστδν κα\ έξαίσιον.

Και προβαλλόμενος αύτοϊς τδ χωρ\ς πυρδς ίερουργή-

σαιτδνβοΰν, καταγελάστους έδειξε γ.α\ αθλίους, μά-

τερίεΐϋδ ρΓορΙιεΙβ ςιιιΐϊα ΒρΊιίΙϋϋΠ, 61 ουηι Αείιβϋο την ευχόμενους κα\ χρίζοντας τοις ούκ ουσι Οεοΐς.

Οοη^ΓΟδδΐΐδ, Ιεδίε ΓΟ^ε, οηιιιΊςιιε ροριιΐο δβεει-αΌ- Τέλος, έπιχαλεσάμενος αύτδς τδν Γδιον καΐ άληθινδν

ΧΊΙιυδ Β3»1 88 ορροδαίΐ 3ΐ1 εεΠβιιιεη πίβειίδ εΐ Λά- §εδν, ύπερβο).αΐς πλείοσι καΐ προσθήκαις, Οαυμα-

ιη'ΐΓ3ΐ)\1ε ; 3ΐ<ιυε ϊΙ1θ3 , ςιΓι ριΌρΟδιιεΜηΙ 3ΐηυε στώς έξετέλεσε τδ προβληΟέν αγώνισμα. Οϋ γαρ

ρΓοίεδδί εΐ'βηΐ, ςυοιΐ αΐΐδςυε ί^ηί Ιιονειη δβοηΠοβ- απλώς εύξάμενος ήγαγε τδ πύρ έξ ουρανού κατά των

Ιιιιϊ 6δ86ΐιΙ, Π(ΚοιιΙθ8 30 ιιιΊδ6ΐ'0δ οδίοιιάίΐ, ΓπίδίΓβ Ο ξύλων ξηρών υπαρχόντων, αλλά τοις ύπηρέταις έγκε-

ρΓΟΟ,αηΐεδ εΐ Ήινοοβηίοδ ιΐεοδ, ςυί ιιιιΐΐί βιιηΐ. Τ»η- λευσάμενος καν προστάξας ύδωρ κομίσαι πολύ. Τρίτον

ιΐβπι ίρδβ 800 30 νεΓΟ Οοο ίιινοοΒίο, 6Χ08δδΊϋΐΐδ ρΐιι- δέ τών σχιδάκων καταχέας τους άμφορίσκους, ευχή

Γΐϋϋδ εΐ αά]6€ΐίοηϊ1)ΐΐδ «ΓΐΓ3ΐ)ΐ1Ίΐ6Γ ρπιροδΐΐιιπι οογ- τδ πύρ άνήψεν έξ ύδατος- ίνα έκ τής φυσικής τών

Ιαηιεη ρεΓεδ'Ί "• Νοη εηϊηι δΐηιρΙίοϊΙεΓ ρΓεοηΐιιβ, στοιχείου έναντιότητος, έκ τού παραδόξου συνδρα-

Ιϊ§η'ΐ8,(ΐϋ33 3ΐ'ϊ<ΐ3 οδδοίΐΐ, ϊβΐιοπι ο οοϋΙ'ΐ δΐιρίΊ'ίιι- μόντων είς φιλίαν κα\ συνεργίαν, μετά πολλής ύπερ-

«ΙοχίΙ, 80(1 ουηι ηιϊηΐδΙίΌδ ΙιοΠβΙυδ 68801 ηο ^ιι55^δ- βολής τοΰ Ιδίου Θεού τήν δύναμιν ένδείξηται.

801, υΐ Πΐυ1ΐ3ΐιι αηυαιιι αΠΌπ-οηΐ, ηο Ιογ ίη Ιί^ιι» Γίδδη ηηιρΙιοΓΪΒΟΟδ είϊιιιϋδδβΐ, οιαιίοηβ ί^ηβοι βοοεηάίι οχ

βιρια, υΐ βχ ΓερυβηβηΐΪΛ ηηΐιιιοΐί είειηεηίοηιιη, ςιιχ ρπκίοι• δροπι εΐ ορίηίοηοιη 8*1 οοηοοπΙϊΒηι εΐ

ηηιΐουιη 3ί1]ιιηιεηΐαηι οοηοϋΓΓΟΓβηΙ, οαηι ηιη§ιΐ3 οχδυρεΓβιιΙία ηΐίΐπβ εχοοδδΐι ιιαίικα;, 8ΐιί Πει ροίβη-

Γΐ3ΐη ι1ειηοη5ΐΓ3ΐ•6ΐ.

Ηοο ιηοιίο Ε1ί3δ ςυϊάειη ηροΠο εβηι, ςυα; ίη ρο- Ταύτα μέν 6 Ηλίας σαφώς τήν ές ύστερον μέλ-

βίοππϊΐ ρεΓ38θη(ΐ3 6Γ31, ΌηρΓίδΠΊβΙίδ ί η *1ί Ιιι ΐϊ ο ιιοιιι λουσαν τελεϊσΟαι τού βαπτίσματος μυσταγωγίαν διά

61 ΐηϊΓιαΙϊοηβιη, ροΓ :ιι1ιιιΪΓ»1>ί1β ίΙΙικ! δαοπΓιοϊυηι τής θαυμαστής εκείνης ιερουργίας ήμϊν προανεφω-

ηοΐ/ΐδ ρΓϊϋίχ'ιΙ. Ασ,ηα βϋΜΐι Ιογ δΐιρο'ίηίϊΐδβ βοοεη- νησεν. "Υδατι γάρ άνήι^η τδ πύρ τρίτον έπαντλη-

8115 εδί ΊκιιΊδ, υΐ ΒΪβιιΐίΙοβΓβνώΓ, ςυοϋ «1>ϊ οο,ιι» ηινδίί- ° θέντι • ώττε δηλούσΟαι, ότι όπου ύδωρ τδ μυστικδν,

03 ΟδΙ, ίΙΓιο εΐίβηι 5ρίπΙ-<5 εδί ίΐ Ιο ν'ινίΓιοαηδ, 3Γ- έκεϊκαΐ πνεύμα τδ ζωπυροΰν, τδ Οερμδν, τδ πυροει

(1οιΐ5, Ί^ιιευδ, ηιιϊ ϊηιρίοδ οοπιΙιιιγΊΙ, οι ΠιΙοΙοδ ίΐΐο-

ηΓιιΐΒΐ. ΟυϊηβΓιαιη Ιιιι]ιΐδ ςιιοίμιβ ιΐίδοίριιΐοβ ΕΚδκυβ,

γοιιι Λά ειιιιι δΐιρρίεχ νοηϊδδοί Ναίιιιιβη 8γπΐδ **,

ςιιί Ιορηο ιιιογΙιο ΐΒϋοπώ»!, οαηι ΙβνίδδβΙ ίη ίοι•-

δές, τδ τους ασεβείς καϊον καΐ τους πιστούς φωτί-

ζον. Ού μήν αλλά κα\ ό τούτου μαθητής Έλισσαϊος,

έλθόντος πρδς αύτδν ϊκέτου Νεεμάν τοΰ Σύρου τοΰ

ήν λέπραν νοσήσαντος, λούσας έν τώ Ίορδά^/η, κα-

ιΐ3«6, ρ«Γ8»1 ίοί,'ΐ-οίοιιι, 61 βΡηεΓβΙί Ηδη 30,113:, ει Οαίρει τδν αρ^ωστον καΐτή γεν-λί) χρήσει του υοα-

δρεΓ'κιΓι ΛΐιΐιΓί!, ίΐΐίιΐδ ίιιιιηοΓδ'ιοηο βροηο ριτεηιοη- τος κα\ τώ Ιδικώ τοΰ ποταμού βαπτίσματι σαφώς

ί.1ι•3ΐΐ5 ΓιιΙιιπιηι. Εχ 3ΐιιηί1)ΐΐδ εηίιιι 8θ1ιΐ9 ΙθΓ<ΐ3ηίδ, ^.ροϋποφαίνων τδ μέλλον. Μόνος γάρ Ιορδάνης ποτα-

οπιϊι Ίιι 80 νοοορίδδοί 83ΐιοΙίΓΐΓαΙίοηίδ 61 1)θΐιε(1ϊοΐΊο- μών έν έαυτώ δεξάμενος τού αγιασμού κα\ τής εύ-

ι.ίδ ριί.ι.ίΐίιΐδ, 13110,113111 οχ α.ιιο<]«ηι Γοιιΐβ δΐι» ίί§ο- λογίας τήν άπαρχήν, ώσπερ Ιχ τίνος πηγής τού Ιδίου

Γ« ίη Ιοίιιιη ηιιιηιΐιιιη (ΙοηΜη 1.;ιρΐίδΐιΐ3Γΐ5, ο,ιιαδί τύπου τώ κόσμφ παντ\ τήν τοΰ βαπτίσματος έπωχί-

** ^υ5. ιιι, Ι 5ψ|. «■ III Ιϊΐ'β. χνιιι, 5<11• IV Πο^. ν, Ι δφΐ.
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τευσβ χάριν: Ταΰτα μένουν ενεργά κα\ πρακτικά Α ροΓ ΓΪνιιιη ει Βςικειίυείιιπι ΐΓαηδίυάϊι. Αίφιε Η*ο

μηνύματα της διά τοΰ λουτρού παλιγγενεσίας. Κατ-

ίδωμεν δέ λοιπόν τάς διά λόγων χα\ φωνών προφη

τείας. Ό μεν ουν Ησαΐας χέχρα^ί, λέγων Λούσα-

σθε, καθαροί γένεσΟε • άφέΛετε τάς πονηρίας άπύ

τών ψυχών υμών. Ό δέ Δαβίδ• Προσέλθετε πρύς

αύτύτ, καϊ φωτίσβητε, καϊ τα πρόσωπα υμών ού

ιιη καταισχυνΟή. Ιεζεκιήλ δέ τών δύο σαφέστερον

Λ3.Χ λευκότερον γράφων, ύπισχνεΐται την καλήν έπαγ-

νελίαν • Καϊ {>ανώ έφ' υμάς καθαρύν ϋδωρ, καϊ

καβαρισθήσεσΟβ άπύ πασών τών άκαΟαρσνώ*

υμών, καϊ άπύ πάντων τών εΙδώΛων υμών χαθα-

ριώ υμάς, καϊ δώσω ύμΐν καρδίαν καινών, καϊ

πνεύμα καινύν δώσω ύμΐν • χαϊ άρεΛώ την καρ

δίαν την Λιθίνην εκ της σαρκός υμών, καϊ δώσω

ςυϊάβιη ορει-ε βία,ιιε Γβ ΐρδ» (ΙβΒΪβηαΐ» βυηΐ ϊηάίεί»

ΓβδβηβΓβΐίοηίϊ, ςιυε ρβΓ Ιανβεηιηι εοηΙίη{;ϊΐ. Υίιίεβ-

ΠΙΙΙδ ίιιιΐΐ'ΐη (Ιείηεερδ €33, ςυκ ρβΓ δεπηοιιεδ :ιε

νοεεδ βϋίΐΟΒ δΐιηΐ, ρΓορΙιείϊβδ. Ι§ίΐυΓ Ιδαϊ.ΐδ πυίιίειη

εΐαηΐϊΐ ιΙϊπίικ : Ιιιναιιιίιιί, ρνή ειΐοίε, αιι[ετΙβ \\ε-

ηηϊίΐα$ αΰ αηΐηιαΙ/ηε ιΐίίΐπ'5 ". ϋ.ινκΐ αυΐοηι : Ααβ-

άΐΐε αά εαιη, ει ίίΙαηιΊηαιηϊηϊ, ει νιιΐΐιΐί νβιίτί ηοη

α»ι[ιιηίΙ::η!ιιι• ". ΕζεεΙιίεΙ 3ϋ1βπι ιιΐι-οφιε βρει-

Ιΐιιχ, είβηυδ βΐ οαηιΓκΙίυδ δεπ&εηδ, ροΙΠεεΙιΐΓ 1)0-

ΐιΛηι ρΓΟίηίδδίοηβιη : Εί ερναιιιη ινρετ νο$ αηιιαηι

ρηταηι, εΐ ριΐΓί/αοϊηχϊηϊ αύ οιηιιίΰιιχ ϊιηιηιηιιΙίιΠα νε-

ίίπ'ί, εί αο οηιηΐοιι» ύηχηίαεήί ναίτΐι ηιαηάαΰο νο$,

ΐΐ άαίιο νοί)ί$ όον ηονιιιη, εί ιρίηΐιιηι ηονηηι άαίιο

νι.Ι'ίχ, εί αιι[ίΊΐιιη εοτ ΙαρΊάειιιη άβ εατηε νειίτα; εί

άαίιο ". ΕνίύεηΙίδδίπιε αυΐεηι οίκιιιι Ζ3εη»ΓΪ3δ ει

Ιεβυηι ρΓορΙιεΙ.ιΙ ίικίυΐιιηι ραΐϋο δΟπϋαΌ ", βεΓνϊΙί

δείΐϊεει, ΐΜ.ϋιΐΐΊΐφκ! εαπιε; ει εχυειίδ ειιηι Ιι-ίδΐί νε*ΐε,

ριιπι δρ1εηϋί(1»(|ΐιε ίΐοΐη εχοΐ'ηαΙ, (Ιοεεηδ ηοδ ρε γ

ίπΐ3ςίη3Π3ΐη ΜΐιιίΙίίικΙίηοηι, ςυοιΐ ιιϊιιιίπιιιι ίη 1)3-

ρΐϊδηΐ3ΐε ,Ιι'.μι, οπιηεδ ηοδ εχιιεηΐεδ ρεεεβια , Ι»η-

φΐ.ιιιι Ιιιιιίεαπι ηιεηιΐίεί νίίπιι εί 8Χ ηιυΐΐίδ ραιιιιίβ

εοιίδΐιίαιη , 5«ει\ιιη αίςαε ρυΐεΐιεπϊηιαιη , ηεηιρβ

Γε§εηεΓαΐίοηϊδ ( νεδίεηι ) ϊηνίεεπι ϊικίυίηηίδ. Ι," \λ

νβΓΟ ροιιειηυδ (Ίί;ιιιι ίίίικί Ιδαϊχ ιιΐ';κ:πΙιιιιι, ;ι>1 δοΐΐ-

(ικΐϊιιειΐ) οίαηΐίπΐίδ : Ι,χΙατβ, ιοίϊΐιιάο Μεηι; εχζυΐ-

ίΐί ίοΐίΐαάο, αε (ΙοτεαΙ ηΐ ΓιΙϊιιιη : ει εβΙοτεζοβΛί εί

«ίίΐίίίαίΜΐίί άβ8βτία Ιοτάαηχ» ". ΡεΓδρϊεΐίυηι εδί

νμιν καρδίαν σαρκίνην • καϊ τό χνεϋμάμου δώσω άαύο υοΐιή εοτ εατηβηηι , εί ΒρίΗιηιη ηιενηι ίη νούΐε '

έν ύμΐν. Εναργέστατα δέ χα\ δ Ζαχαρίας τίν τε

Ίησοϋν προφητεύει τίν ένδίδυμένον τ6 (5υπαρ6ν ίμά-

τιον, τήν δουλιχήν χα'ι ήμετέραν σάρκα, έκδύων δέ

αύτον της σκυθρωπή; έσΟήτος, κοσμεί τη καθαρά

χα'ι λαμπούση στολή ■ διδάσκων ήμας διά τοϋ εικονι

κού υποδείγματος, δτι δη έν τω βαπτίσματι τοΰ Ιη

σού πάντες ημείς έκδυόμενοι τάς αμαρτίας ώς χι

τώνα πτωχικόν τε καϊ πολυκίλλητον, τδν ίερον χα\

κάλλιστον τδν της παλιγγενεσίας μετενδυίμεθα. Πού

δέ βήσομεν κάκεϊνο τοΰ Ήσαΐου τδ λόγιον, πρδς την

ίρημον κράζον ΕϋφράνΟτ\τι, ίρημος διψώσα• άγαΛ-

Λιάσθω Ιρημος, καϊ άνθείτω ώς κρίνο-*; καϊ έξαν-

θήσει καϊ άγαΛΑιάσεται τα ίρημα τοΰ Ιορδανού.

Πρδδηλον γάρώς ού τόποις άψύχοις καϊ άναισθήτοις £ εηίιπ,ςυοιΙ ηοηίοείβ Ίη3ΐιϊη)«1ίδ εί δεηδίι ε»ιεηΙϊΙ)ϋδ

την εύφροσύνην ευαγγελίζεται • άλλα τροπολογεϊ διά

τής ίρ-^μου τήν αύχμώδη ψυχήν καϊ άκίσμητον. "Ωσ-

περ δη καϊ 6 Δα6\δ, όταν λέγΐ) • Ή ψυχή μου ώς

γή άνυδρος σοι. Καϊ πάλιν Έδίψησεν ή ψυχή

μου πρύς τον θεύν Ισχνρύν τύν ζώντα. Κ*\ αδθις

έν Εύαγγελίοις 6 Κύριος- Έάν τις δίψα, έρχέσΟω

προς με, καϊ πινέτω. Καϊ πρδς τήν Ιαμαρεϊτιν •

Πάς ά πίνων εκ τοϋ ύδατος τούτου, διψήσει πά-

Μν δς δ' άν πίγι έκ τοϋ ύδατος, οί έγύ> δώσω

αύτώ, ού μτ\ διψι\σει είς τύν αιώνα. Καϊ ή τιμή

δέ τοΰ Καρμήλου δίδοται τή ψυχή τή έχούση τήν

όμοίωσιν πρδς τήν ίρημον • τουτέστιν, ή διά τού

Πνεύματος χάρις. Επειδή "(αρ/ΉΧίΛς μέν φκει τδν

Κάρμηλον (ονομαστδν δέ τδ 6ρος έγένετο διά τήν τοΰ

έποικοϋντο; άρετήν κα\ άοίδιμον), δ δέ γε Ιωάννης ϋ Ιίΐκιιΐίδ εί Γ»ιιια εεΙε1)Γ3ΐΐϋ εϊΐ), ^υαι1ηεδ ηιιΚ'ΐιι

1;εΐίΐί;ιιιι 3ηηιιηΙΪ3ΐ : βεύ ροΓ δοΐίιυιΐίηεηι ΐΓορίεβ

εί αΐΐε^οπεε δςυβίίιΐβπι ει ίηοΓηηΙαηι ;ι:ιίιιι;πιι δί-

ί.'ΐιίΙίι:;ιΙ. 1>ιΐ€ΐΐΊ;ΐ(1ιηθ(Ιιπιι δΐηβ εΙί;ιηι Ι);ινΐιΙ, ιίιιιι

ιΐίιίΐ : Αιι'ιιιια ηιεα ίϊΐϊί, είαιΐ ίεττα αηιιαηιιη ρεηη-

ήα Ιαΰοταη$ ". Ει πίΓδίΐδ : 5/ίίΐ'ϊί αηϊιηα ηιεα αά

ϋειιηι (οτίεηι, νϊναηι •*. Ιιειικιιιε Οοηιίιιυδ ίη Ενηη-

^εΐϋδ : Λ'( ηυίι ιϊίϊΐ,νεηϊαί αά ηιε, αε ΜΙιαί Η. Ει »(1

δ3ΐΒ3ΐ'ίΐ8η3ΐη : (}ιιίειιηηηε 4»*Μ< εχ αηιια Ιιαε, ύΐ'ιεί

πι )•«»» : αί ηιιι Ιιίί'ιΊ-Ίΐ εχ αηιια ιμα,ηι ε(/ο άαΙ>ο εί,

ηοη 8Ϊΐϊεί ίιι ειίεηιηιη ". Αίςιιε Ιιοιιογ βΐί»ιη ϋ;ιι•-

ιη (Ή -|,; ιΙ:ιΙιιγ ;ιηίηι;ε ΙιαΙιειιΐί δίιηίΐίΐυϋϊηειη ειιιιι

(ΙεδειΊο : Ιιυε ε$1 (Ιοηυιη, ιμιοιΐ ευηΐϊιιξίι ρει δρΪΓΪ-

Ιιιιιι. 0;ΐιιηί;ιιΐ) εηίιη ΕΙ'ωδ ςαϊϋεηι Οαιπιείικη ίικυ-

Ιεϋϊΐ ( είαπίδ «ιιίειιι ηιοηδ ρτορίετ νίιΐιιίειιι ίιιΐια-

δ Βαπτιστής έν τώ πνεύματι Ήλιου διαλάμπων, τδν

Ίορδάνην ήγίαζε • διά τούτο 6 Προφήτης έθέσπιζε,

τήν τιμήν τού Καρμήλου τφ ποταμώ δοθήσεσθαι. Και

τήν δίξαν δέ τοΰ Λιβάνου, έκ τής παραβολής τών

υψηλών δένδρων, έιΛ τδν ποταμδν μετήνεγχεν. Ός

γάρ εκείνο; δ Λίβανο; ίκανήν Ιχει θαύματος άφορ-

μήν, αυτά τά δένδρα ά φύει καϊ τρέφει • ούτως ό

Ιορδάνης δοξάζεται, ανθρώπους άναγεννών κα\ φυ-

τεύων έν τώ τοΰ Θεοΰ παραδείσω• ων, κατά τήν ψαλ-

μικήν φωνήν,άνθούντων άί'ι και ταϊς άρεταΐς κομών-

των, τδ μέν φύ)λον ούκ άπο^υήσεται, τδν δέ καρπδν

Β»ρΐΪ5ΐα ίη δρίηΐιι ΕΙϊ* νεδρίειιϋεηδ ", ίοπίαιιοιιι

$:ιιΐ(Ίϋίί';ιΙιηΐ : ίιΙείΓεο ρΓορΙιεΙβ ναΐϊοίηαΙίίΐΙιΐΓ Ιιο-

ΐιΟΓειη Γ.απηείΐ ίΙΓι Πιινϊι» ιΐαΐυιη ίπ. Λΐιμιε ειί»ιη

^1οΐ'ί:ιιιι υΐι:πιί ει δίιηίΐϊΐυϋίιιε ρΓοεετηΓϋπι αιΊ>0Γϋΐιι

ΐΐ'ΜΐΐδΐιιΙίι »ι1 :ιιιιιΐ(•ηι. Ι'ΐ εηϊιη ΕΊ1)3ΐπΐδ ϊΙΙε δ»1ίδ

ηκι^η.ιιη εβυδοηι 3(Ι[)ΓΐΓ3ΐίοηίδ ίρδβδ 3ΐ1)0Γεδ ηηΐιεί,

αιιβδ ρΓΟίΙυείΙ εΐβΐίΐ : ϊΐη Ιοπίαηΐδ εεΙοϋίαΙιΐΓ, ααοιΐ

Ιιοιηίιιεδ Γε^εηεΓΒΓεΙ αε ρΙαηΐϊΓεΙ ίη ραΓ3(Ιίδο Πει,

φιοπιπι, ]αχΙ» νοεεηι ρδβΐιιιϊ, βεηιρεί' Ποιεηιίυπι εί

νΐιίαΐϊυιΐδ (|η3δί ΙΊ-οιιιΙπιΐίιιιιι ίοΐϊυηι (μιίιΐβιιι ηοη

(ΙεΠαεΙ 38 : ΙϊυεΙυ αυΐεω ίη Ιεηιροιε ρεΓεερΙυ ϋεαδ

" Ιμ. ι, 16. '• Ρίβΐ. χχχιιι, 6. " ΕζβεΙι. χχνι, 25 δππ. " ΖαεΙι. ίιι, 5. " Ιβα. χχχν,12. " Ρδ;«!.

οχι.11, 0. "Ρδαΐ. υ, 3. »♦ ^υ3^1. νιι, 57. »• ^«η. ιν, 13. " Ιδα. χχχν, 2. " Ειιε. ι, 17. " Ρδ^Ι. ι, 3.
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Ιη.-ΙαΙιϊΙιΐΓ, ιοηςυΒΠΐ Ιιοηιιβ ρΙβηΙβΙΟΓ βιιϊδ ορβπΙ>ΐ)8 Α έν καιρώ δεξάμενος δ θεδς εύφρανθήσεται, ώς άγα-

Κβπιίβηβ. Ρογγο άίνϊιιιΐδ 0»νί(1 εΐΪΜΐιι νοοεω ρπιΐϊ-

οβιιβ, «ιυαπι άβ εοβίϊδ ΡβΙει• βυρβΓ ΡΐΓιυπ>, <Ιιιιιι 1>αρΙί-

ιαΓΟΙυι•, επιϊδϊΐ, ιιΐ :κ1 ικιΐιιπιΐιϋΐι άεϊΐβΐίδ (ϋξπίΐαΐεπι

(Ιβ«1ϋθβΓβΙ 3ΐΐ(1ί6Πΐ68, ψιί ρπαβ ;ιιΙ εαιη, φΐχ 8«1)

8βηβυπ) οαιίεϋηΐ, Ιιυηιαηαπι νϊΐϊιαίβιη Γ8!φίοίεΙ>3ηΙ,

ΙΙΙιΐ'ο Ρδβΐιηυπιηι 8ϋθ ιΐκΐιπιι ΠΙικΙ ϊηδοηρβίΐ : Υοχ

1>υιηϊηϊ ινρβτ αηηαι, νοχ ϋοτηϊηί ϊη ηιαι/ηϊβοεηΐϊα ".

νβπιηι ΐ68ΐϊιποηϋ8 ψιίιίεηι, εκ (3'ινίηα 8οτΐρΐιΐΓ» ϊη

ιηειίίυηι α Οι; τοη (Π δ, Ιιιε (ίηίκ βδίο : (ρΓη@Γ6(1ί6(ϋΓ

οηίηι οΐ'ϋΐίο.κΙ ϊπίίηϊίηιιι ρΓΟίίχΐΙαίεπ), 8Ϊ ςιιίδ νοίαβ-

πΐ οπιηΐβ δΪ8ΪΙΐ3ΐΐπι εΙειΊβ υηϊ ΠΙιγο πΐ3ηιΐ3Γ6.)

Υθ8 αιιΐβπι οηιηοδ , ςιιΐ άοηο Γ6§βηοΐ'αΐϊοηϊδ νο-

1)ίδ ρΙ:κ.Ί!ΐίδ , βε ρΐΌ βΙοΓΪα 83ΐιιΐ»ΐΊΊΐι Γεηοτ»(ίοηειη

1ια1)εΐίδ , οδίβικίίιβ ηι'ιΐιϊ ροβΐ π>νδΐϊθ3ηι ξΓ3ΐία:η

θ&ς φυτοκόμος τοις ιδίοις έργοις έπαγαλλόμενος. Ό

δε θεσπέσιος Δα6\δ χα\ τήν φωνήν προφητεύων, ήν

έξ ουρανών δ Πατήρ έπαφήχε τώ ΐίώ βαπτιζομένψ,

Γνα πρδς τδ φυσικδν τής θεότητος αξίωμα τους άκούον-

τας δδηγήσϊ), πρδς τήν αίσθητήν τέως την κατά τδν

άνθρωπον εύτέλειαν βλέποντας, ένέγραψεν έκεΤνο τή*

βίβλω, τδ , Φω*•ή Κυρίου έ.τΐ τών υδάτων, ςρωτή

Κυρίου έν μεγαΑοπρεπείφ. Άλλα τάς μέν έκ των

θείων Γραφών μαρτυρίας, μέχρι τούτου παυστέον ■

χωρήσοι γαρ δ λύγος είς πλήθος άπειρον, ει τις βου-

ληΟή τά καΟίκαστον εκλέγων έν\ παραθέσβαι βιβλίω.

'Τμεΐς δέ πάντες, όσοι τψ δώρψ της παλιγγενεσίας

έγκαλλωπίζεσθε, κα\ καύχημα φέρετε άνακαινισμδν

τδν σωτήριον, δείξατε μοι μετά τήν μυστικήν χάριν

ιτιοπιπ) ΊιηηιυίαΙϊοηειτι , εΐ ϊη ιηείίιΐδ ΐΓ3ΐΐδΓοπτ>3- Β τήν των τρόπων έναλλαγήν, καΐ της έπ\ τδ χρεΐττον

Ιίοιιϊβ ιΙΐίΤοΓΟίιΐίαηι ριιιίΐαίο νίΐ»! ίιΐίΐϊΐπΐί ϊικίίοαίο.

Νηιιι ηίΐιίΐ ςαϊϋειη βχ ϊϊβ η:1.)ΐΐδ, ςυχ δυΐ) οευΐοδ

ίΐκΐιπιΐ, ϊιιιιηυΐαίιΐΓ, οοτροηβ ίΐεηι δί^πη ίηΐθ£•^

πιαηεηΐ, ε^ΐδςυε <]υχ νκΙι.ΊπΓ ηβΐυτχ Άζητα ηοη

ιηυιαίιιΐ'. 8ει1 ορυδ εδί 3ΐίςυα ρΐΌΓδΠδ ενίιΙειιΓι

(ΙεπιοιίδίΓηΐίοιιο, ρεΓ ΐ]ΐκιηι 3£ηοδε3πιιΐδ Ιιοπιϊηεηι

Γοοεηδ 1Ι31Ι1ΙΙ) , βίξηίδ ψηΐιιΐδο'ηιΐ) ιτιηηϊΓεδΙίδ , ηο-

νιιιιι 3 νείβΓβ ιΙίδεοΓηοηίοδ : Ιΐίεο αιιίεηι δϊβίκι εβδε

ορίηοΓ εοδ, (]ΐιΊ δεειπηίιηη ρΓΟροδίΙπιτι ΓιαηΙ, :>ηϊ-

ηικ πιοΐαδ , ρβΓ ςποβ δεβε βε^Γβ^αηδ 3 νειεΓβ εοη-

δΐιείιιϋϊηε, :>ε ηονυιη νίΐιι; ίηδίίΐιιΐί ϊίοι• ϊιΐβΓπΙίηιΐδ,

ηρβΠε ΓΐΐηίΠαΓββ (ΙομΙιΗ, ιμιοιΙ ;ι1ϊ.•ι ηυχιίαιη εχ

αΙία ίβεο δϊΐ, ηιιΙΙ',πιι ροδί 8ε νιΊεπβ «ρΐ|ΐιίΓι;ε νε-

μετακοσμήσεως τήν διαφοράν τή* καθαρύτητι της πο

λιτείας γνωρίσατε. Τών μέν γάρ ύποπιπτύντων τοις

β^οαλμοϊς ούδεν άλλοιοΰται, οί δε τοΰ σώματος χα

ρακτήρες μένουσιν αμετάβλητοι, κα\ ή της δρώμενης

φύσεως διάπλασις ούκ αμείβεται. Χρεία δε πάντως

τινδς έναργοϋς αποδείξεως, δι' ?|ς έπιγνωσύμεθα τδν

άρτίτοκον άνθρωπον, συμβόλοις τισ\ φανεροΐς τδν

νέον άπδ τοΰ παλαιού διακρίνοντες. Ταΰτα δε οΐμαι

τυγχάνειν τά κατά πρδΟεσιν της ψυχής κινήματα,

άφ' ών έαυτήν χωρίζουσα τής παλαιόίς συνηθείας,

νεωτέρανδε τέμνουσα τής πολιτείας δδδν, διδάξει σα

φώς τους γνωρίμους, ώς 4λλη τις έξ δλλης γεγένη-

ται, ούδεν τής παλαιάς έφελκο^ένη γνώρισμα. "Εστί

εΐϊ^ϊιιιη 30 δίζΐιιιπι Γείΐηηιιεηδ. ΕδΙ ηπίοιιι Ιιϊε ΐΓβηδ- η δέ ούτος τής μεταποιήσεως δ τρόπος , 5ν μοι πεισΟέν-

ΓοπίκαίοίΓΐδ ΙΙΙΟιΙΐΙΒ , 81 ΓΓΐί Ιΐΐ ΓΓΟιΙοίΗι'δ οπιΓιοιιειπ

Ργο Ιε^ε δΟΓνανεπίΊδ : Εγ31 αιιΐε Ι)3ρΐί>ιη.ι Ιιοιιιο

ΡΓΟίβΓναβ , ΪΙΥίΙΠΙδ 61 Γΐ'311ΐΙ»(0Γ, Γ3ρ(0Γ Γ0ΓΙ111» 31Ϊ6-

ΐ)3Γΐιιιι, ΐΌΐινίιϊαιοΓ οι ιη:ιΙϋ(ΓιΐΊΐδ, ιικίκΙλχ , ε;ιΙιιιη-

ηίβίΟΓ, βε 8ϊ ηυοά Ηίδ βΐπιϊΐε (νίιίυηι) βδΐ ει βίΐίηβ.

8ίΐ ηιιηο ιιιοιίοδίυδ, δο^Γίπδ, βιιΐδ οοηιεηΐυδ, ει οχ

Ιιίδ ραιιρεΓΐ3ΐε ροηΠϊοΐ.ΊηΐίΙ>ιΐ8 ϊπιρβΓίίεηδ, νεηΐ3ΐΐ8

ΕΐιιιΠοδίΐδ, ΙιοηοΓΚίιι ΙϊΙιβηΙβΓ αΐϋδ (ΙβΓβΓοηδ , εοηιϊδ

ει ηΠαΙ>ί1ίδ : ιιΙ δΐιηιιη.ιιίιιι (Ιϊι-ηηι , οπηηοηι ΙίΐιιιΙο ιΐί-

ρηβπι βεϋοππη» εχεΓεεηδ. ϋί βιιίπι «ίνεηίβηΐε Ιυεβ,

ίβηβ!)Γ86 ϋϊβοϋΐϊυηΐιΐΓ, ει α11>ο οοΙοΓβ ϋΐϊΐο 3ΐΓ3ΐηοη-

Ιαηι ηΙ)θ1εΙιΐΓ : Ϊ13 εΐϊβηι νείϋδ Ηοηιο ]'ϋδΐΐ1ϊ* ορβ-

ΓίΙ)ϋδ εχοΓηαίιΐδ 3ΐ)ο1εΙιΐΓ. Υίάεδ υΐ βΐΐαιη Ζβε1ΐ33υ8

ιιιιιίαΐϊοηο νΐΐΒβ ϊηβΐίΐυΐί ρυϋΐίοβηυπ) οεοϊίΐϊΐ,ϋβ,

τες τδν λύγον ώς νόμον φυλάξητε' ΤΗν δ πρδ τοΰ βα

πτίσματος άνθρωπος ακόλαστος, πλεονέκτης, άρπαξ

τών αλλότριων, λοίδορος, ψεύστης, συκοφάντης, καΥ

εί τι τούτοις δμοιον κα\ άκόλουθον. Γενέσθω νϋν κό

σμιος, σώφρων, άρκούμενος τοις Ιδίοις, χα\ έκ τού

των τοις έν πενία, μεταδιδοϋς, φιλαλήθης, τιμητικδς,

εύπροσήγορος, πάσαν απλώς έπαινουμένην πράξιν

άσχών. Ώς γάρ τψ φωτ\ τδ σκότος λύεται, καΐ αφα

νίζεται τδ μέλαν έπιχρωσθείσης λευκότητος • οΰτω

χα\ δ παλαιδς άνθρωπος τοις τής δικαιοσύνης ϊργοις

έπικοσμηθείς αφανίζεται. Όρ3ς δπως κα\ δ Ζακχαϊος

τή μεταβολή τοΰ βίου τδν τελώνην άπέκτεινε, πρδς

μέν τους ζημιωθέντος αδίκως τετραπλήν έπανάγων

τήν άπόδοσιν ■ έμέριζε δέ τοις πτωχοΓς τά κατάλοιπα,

ΐ|ΐιί (1;ιιιιπιιιΐ) ίη]ιΐΓΪ3 3θθερβΓ3ηΙ, (]ΐΐ3(Ιΐ'ΐιρΙιιιιι ε]ιΐδ ^ * πρότερον παρά τών πτωχών θλιβομένων κακώς

ςυοί 3πιΪ86Γ3ηΐ , Γεροηεηβ : ϋϊδΐΓΐ5υίΐ ίιεπι ραιιρβ-

ΓΪΙ)υ8 Γε1ϊ(]υ3, ςυ32 ρπιΐδ 3 ρβιιρεΓϊϋυδ ηιβίβ εχίοη»

οο1ΐ8§8Γ3ΐ »•. Ενβη^βΗδίβ ΗαίιΙιχι» βΐίιΐδ ριι&Ηεβ-

ηιιβ ** οιπικίοηι ευηι Ζβεΐιχο ηυχδΐυιη Γβεϊεηδ ,

ββηιάβΓπίΐυε «ι-ίοιη βχεΓοεηβ, δΐ»ΐϊπι ρηβΐ νοοαίϊο-

ηβπ» ΐ3ΐι<|ΐ:ηιη ρ6ΓδΟΠ3Π1 <|ΐι:ιηι<1;ιιη νϊΐχ ιηιιΐηνϊΐ

ϊιΐδΓιΐιιΐιιιΐ). ΡεΓδεειιΐΟΓ (εΓ3ΐ) Ρβιιΐυβ, 8εά ροβΐ

ςΓ»ΐϊ3πι Αροδίοΐυ» 4•, βΓανεβ (ϊΙΙββ) ΓεΓεηβ ργο

<;ΐΐΓ!βΙο ε3ΐεη38 α<\ ροεηίίειιΐϊβιη εΐ ριΐΓ^ιιΙϊοιιεηι ίη-

]ιΐ8ΐ0Γυπι νίικ,ιιΙοΓίιιιι, ςυχ ουπι ίΐΠί]ΐιηικΙη βεοεριβ-

ββΐ 4 Ιβ^β. ΒΐΙνεΓδυδ Εν-βη^εΐΐ» ροΠβυίΐ. Τ»1ειη

οοηνοηίι εββε ΓεκεηεΓβιϊοιιβηι , ϊΐα »Ικ)1εΓ6 οροποί

έθησαύρισεν. Ευαγγελιστής δ Ματθαίος άλλος τελώ

νης, δμότεχνος τοΰ Ζακχαίου, ευθέως μετά τήν χλή-

σιν ώσπερ τι προσωπεΐονήμειψε τδν βίον. Διώκτης δ

Παΰλος, άλλα μετά τήν χάριν Απόστολος, βαρείας φέ

ρων τάς άλύσεις υπέρ Χρίστου, είς άπολογΐαν κα\ μετά-

νοιαν τών αδίκων δεσμών , & παρά τοΰ νόμου ποτέ

λαβών κατά τών Ευαγγελίων έβάστασε. Τοιαύτην

προσήκεν είναι τήν άναγέννησιν οϋτως έξαλείφειν

τήν πρδς τήν άμαρτίαν συνήθειαν • οϋτω πολιτεύε-

σθαι τους υίοϋς τοΰ θεοΰ ■ τέκνα γάρ εκείνου μετά

τήν χάριν άκούομεν. Κα\ διά τοΰτο προσήκεν ακρι

βώς έπισκοπήτασθαι τά τοΰ γεννήτορος ημών ίδιώ-

»•Ρϊα1. χχνιιι, 3,4. »• Ιιιο. χιχ, 8. " ΜαΙΙΙι. ιχ, 9. " Αοι. ιχ, 1 8ΓΠ .
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ματα, ίνα πρδς ομοιότητα τοΰ πατρίς εαυτούς μορ- Α εοηδυείιιάίηθίυ οιιιη ρβεοηΐο, ίΐα ΟΙίοδ ϋβί ίη νΐΐ»

φούντες κα\ σχηματίζοντες, γνήσιοι φαινώμεθα παί

δες τοΰ πρδς την είσποίησιν ημάς τήν κατά χάριν

καλέσαντος. Φαΰλον γάρ κατηγόρημα ό νόθος κα\

υποβολιμαίος, την πατρικήν εύγένειαν έπ\ των Ιργων

ψε;;δόμενος.Διό μοι δοκεΐ κα\ αυτός ό Κύριος έν Εύαγ-

γελίοις τους τοΰ βίου κανόνας διατάττων ήμΐν, έκεί-

νοις χρήσθαι πρδς τους μαθητευομένους τοις λόγοις,

ΚαΛώς Λοιέΐτε τοις μισοϋσιν υμάς, προσεύχεσϋε

ύΛέρ τών έχηρεαζόντωτ υμάς καϊ διωκόττων,

δπως γένησΟε νΙοΙ τον Πατρός υμών τον έν ού-

ρανοϊς, δτι τον ήΛιον αύτοϋ άνατέΛΛει έαϊ «οπ\-

ρούς καϊ αγαθούς, καϊ βρέχει έπϊ δικαίους καϊ.

άδικους. Υίοϋς γάρ τότε γίνεσθαι λέγει, 6ταν•τής

πατρικής άγαθότητος την όμοίωσιν έν τη" πρδς τους

8686 £6Γ6Γ6 (ΙβεβΙ : ΟΙΐΐ βιιίπι ΠΙϊιΐδ ρο«1 £ΓαΙΪ»111 νο-

οβπιιιι•. Αίςιιβ ϊόΌΪΓεο οχαείβ οοπτβηϊι 'ιηδρΐεει•β %ε-

ιιίίοτίδ ηοβίπ ρΓορηεΐ3(εδ , ιιΐ 3(1 8Ϊιη>1ΐΙυ(Γιηοηι ρπ-

ΙΓΪ8 ιΐϋδΐιιοί Γο-ηηβηΐεδ 61 εΠϊηββηΙββ , τβπ , ]υ9ΐίςυβ

30 ΙφΙίηιί Γιΐίί Γιαιηυβ ε]ιΐ8 , ςυϊ ηοβ »<1 ίάορίίο-

ιΐ6Π» , ςα»> ρβΓ §Γ3ΐίαιη οοηΐϊηβϊΐ , νοεβνίΐ. Οίνο

υιΓιηι ρι-οϋπιηι 651, :ιι1ιιΙΙεΐ'ίηιΐδ, δριιπυβ 61 δΐιΐχΐϊ-

ΙίΙίυδ , ηυϊ ίβεΐΐβ ειι'ΐδ ρβΙβΓηβιη ιιο1)ί1ίΐ3ΐειη ΓηΙΙηΙ

ιιίψιο ΙυιΙίΙίοεΙυτ : ρπψΐι'ΐνιι ιιιϊΐιί νϊίΙβΙιΐΓ 61Ϊ3Π»

ϊρ«6 Οοοιίπιΐδ ίη Εναηβείπβ νίνοηοΊ Γβριι1»δ ηοΐιϊβ

ρ|•8Β8€ΓΪ1)β118 , Πΐίδ 3(1 (]Ϊ8θίμ<ΐΙθ8 Πΐϊ νΟΓίΐίδ : ΒίΗβ-

[αάιε οΛίο ρΓοχαιιιοιΙίΰιιε νο$ , οταΐβ ρτο ν$ ηνϊ

ΙινιΙιιηί ιιο ρβηβηηηηΐΗΓ νο$, «Ι ϊ/Ιϊί /ίΐη ΡαΙτϊ$

ινδίπ', ί/ιιί ι'ίί ι'ιι πι-Γιη , ιμιοηιωη ιοίετη εηηηι εχοήχϊ

ομοφύλους φιλανθρωπία τοις οίκείοις λογισμοϊς έν- υ ««»»( ίνρετ ιηαΐοε εΐ ύοηο» , εί ρΐιινίαιη τηΐΐΐϊΐ ίΐιρετ

τυπώσωνται. )%Κο» «ί ιΉ/κϋΜ »*. Γϊΐίο-δ βη'ιηι Ιιιηο Οβη οΊεΐΙ ,

εαιη βίηιίΐίΐυα'ίηεηι ραίει-η,-ε υοηϊΐβΐϊδ, Ιιυιιιβιιίΐηίειη εν§3 ροριιΙβΓΟδ ει ρι-οχίπιοβ ρΓ3ϋ8ΐαηι1ο, δοηδ'ώυι»

$υίδ βΐ εο§;ί(3ΐϊοηΐϋυ$ ίιηρι-εδ^εηηΐ.

Διά τούτο χα\ μετά τδ τής υιοθεσίας αξίωμα, καϊ

ό διάβολος ήμΐν έπιβουλεύει σφοδρότερον βασκάνω

τηκόμενος όφθαλμψ, όταν βλέπη τοΰ νεογενοΰς άν

θρωπου τδ κάλλος, σπεύδοντας πρδς τήν έπουράνιον

πολιτείαν, άφ' ής εκείνος εξέπεσε ■ καϊ πυρώδεις ήμΐν

εξεγείρει τους πειρασμούς, συλήσαι σπουδαίων καϊ

τήν δίυτέραν έπικόσμησιν, ώς τδν κόσμον τον πρό-

ιερον. Άλλ' όταν αίσθώμεθα των εκείνου προσβολών,

προυΐιχι. τήν άποστολικήν (5ήσιν έαυτοΐς επιλέγειν

"Οσοι είς Χριστύν έ€απτ1σ0ϊ\μεν, είς τον θάνατον

αύτοϋ έξαχτίσΰιχμεν. Ε! δέ σύμμορφοι τοΰ θανάτου

ΚΙείιτο εΐίοιτι ροβΐ ιιιΙορίίοιΓίδ ιΙΊβπίΙηΙβηι , άια-

1)υ1υδ ιιοΐιίϊ νβΐιοηιβηΐίυδ ίιΐΛΪιΙί.ιΐιΐΓ, ίηνίιΐο οευΐο

ευηΐ3ΐ)88θειΐδ , ιΐιιηι Γβεειιβ ηβΐϊ Ιιοιιιίηίκ Γεβίίηβη-

Ιίδ 3(1 εαίίοδίειη ΐ'βιηριιΙ>Ιίεαιιι , υικίβ ΐΙΙε οχείιΐιΐ,

ριιΙϋΙΐΓϊιιιϋίηειη ΐηΐυεΙυΓ, εί 3οεΓΐ)3$ ιιοΐιϊχ :κ• νείιε-

ηιοιιΐΐ'» οχοίΐίΐ ΐεηΐ3ΐίοηεδ , «εευηάυηι ςυοςυε ογ-

ιΐ3ΐιΐ('ΐιΙιιιιι δϊοιιΐί ρΐ'ίοΐ'ειιι (ιι ικιΐιιιιι 3ΐι1'ειτε δΐιιύεηδ.

νβπιηι ιιΐιί «ι.•ιΐ8ΐ'Γ!ΐιιιΐ8 ε]υδ ϊηουΓδϋδ, εοηνεηιΐ βρο-

8ΐ(.ι1ϊοιιιιιιΓκ:ΐιιιιι ιιοΙ)ί^ΐ))οΐϊρδϊ$6ΐιΙ)]ίεεΓ6 : Οιιίαιηφιε

ΐη Οΐϊίΐίηηι 1>αριϊζα1ΐ ίΐιηιη», ίη τηοΠεη ίρΜίιχ Ικιριί-

ζαίϊ «κΗΐκί ". ^ϋ0^ δϊ οοηΓοΓηιεβ ιπογΙ'ι ΓβοΙϊ 8ϋ-

γεγόναμεν , νεκρά πάντως λοιπδν έν ήμΐν ή άμαρ- *■ ηΐϋδ, ηιΟΓίαιιηι ρΓ•Γδυδ άειηοερβ ϊη ηο1)ίδ ρεοοβίοπ»

τία, τω σειρομάστη διελαΟεΐσα τοΰ βαπτίσματος, ώς

4 πόρνος εκείνος παρά ζηλωτοΰ τού Φινεές. Φεύγε

τοίνυν άφ' ημών, ίυσώνυμ» • νεκρδν γάρ θέλεις συ-

λεύειν, τδν πάλαι σοι συνταξάμενον, τδν άπολέσαντα

πάλαι πρδς τάς ήδονάς τάς αισθήσεις. Νεκρδς σω

μάτων οΰκ έρα, νεκρδς οΰχ άλίσκεται πλούτω, νε

κρδς ού συκοφαντεί, νεκρδς ού ψεύδεται, ούχ αρπά

ζει τά μή προσήκοντα, ού λοιδορείται τοις προστυγχά-

νουσι. Ηρδς άλλην μοι ζωήν 6 βίος έκανονίσθη ■

έπαιδεύθην τών εγκόσμιων καταφρονεϊν, τά γήινα

παρατρέχειν, καϊ σπεύδειν πρδς τά ουράνια, καθώς

καϊ Παύλος διαρρήδην μαρτύρεται , δτι κόσμος

έκείνω έσταύρωται, κάκεϊνος τψ κόσμφ. Ταΰτα ψυ-

681 , Ι3ΐιε63 Ιι:ι|>Ιιμιι:ιΙι5 , δϊευΐ ίΐΐβ δεθΓ(3ΐθΓ 3 ΡΗΊ-

ηεεδΟ ζείοίε, ιμιί δΙυ(ΙΊο 3ΐςυε μιποιί; Ποί 03(|Γ3|)31,

ενριιΐΜΐιιι ''*. ΙΊ\$ύ ίξ'Ληί 3 ηο1)ίδ, οχβεοΓαηάε αίςυε

ϊιιΓαιίδΐε, ιηοηιιιιιη ειιίιιι δροΐίβτβ νϊ$, ηυϊ οΐϊιυ μ:

Ιίΐιί οοιι]υιιχεΓ3ΐ, ηιιί ρπιρίοι- νο1ιιρΐ;ιΐοχ ιιϋιιι 86ΐι-

811111 311ΐί$0ΓΜΐ. ΗθΓ(υυδ ε0Γρ0Γ3 ΙΙΟΙΙ 31113ΐ , 111 ΟΓ-

Ιυυδ ποβ εαρϊΐιΐΓ (ΙίνΐΙϋδ, ηιοΓΐυυ$ ηυη εαΙυηιιΓιβ-

Πιγ, ιηοΓίυυβ ιιοιι ιιιοιιΙίΐιΐΓ, ηυη πιρίΐ εα ςυχ :»ιΙ

εε ηοη ρειΊϊηεηΙ , ηυη ι:οιι νί« ί;ιΙιιγ βίϋί οΐινίβηι Γβ-

εΐίδ. ΑΙίαιη νίΙ% ΓΟβϋΙαηι , ηΐίϋΐι ηιοιιιιιι ίηδίίΐιιϊ

ηοΐΊΐκιιιι ; ύ'κΐίοϊ Γ68 ιιπιιιιΙ;ιη:ΐ8 εοηΙβιηηβΓΟ, ΙεΓΓείΐϊ

ρπιΊΟΓί'υιτοΓο , 61 :ιι1 .οα:1»'8ΐΊ;ι ΙΌϋΙϊικιΐ'ο , «ιιιοηι-

:ιιΙιιιηι1ιιηι εΐίβηι ΓηιιΙμ» ραΐαηι 30 άίδεπε Ιεδΐ3-

χής αληθώς άναγεννηθείσης τά όήματα • αύται τοΰ « ΙϋΓ ", ςυοιΐ ηιυηϋιιβ δίυϊ , 61 ϊρδβ ηιιιιιιΐο οπιεί

νεοτελούς άνθρωπου φωνα\, τοΰ μεμνημένου της οί

κείας ομολογίας, ήν έν τί) παραδόσει τού μυστη

ρίου πρδς θεδν έποιήσατο, πάσης κα\ τιμωρίας καϊ

ηδονής υπέρ της είς αύχδν αγάπης καταφρονείν

υποσχόμενος. Ταύτα μέν ούν αϋτάρκω; πρδς τήν

Ιεράν τής ημέρας ύπόΟεσιν, ήν ό κυκλωθείς ένιαυτδς

τεταγμέναις πρδς ήμας ήνεγκε περιόδοις. Καλδν δέ

λοιπδν τφ φιλανθρώπω τής τοιαύτης δωρεάς χορηγφ

προσαναπαύσαι τδν λόγον, φωνήν όλίγην υπέρ πρα

γμάτων μεγάλων τήν άμοιβήν άντεισφέροντας. Σϋ

γάρ αληθώς υπάρχεις, Δέσποτα, καθαρά κα\ άένναος

τής άγαθωσύνης πηγή, 8ς άπεστράφης ήμας ίικαίως,

Ιίχυδ εδ$εΐ. 11*0 .ιιιίιιιχ νοιο ι-ε^ειιει-Ηΐχ* νβι-Ιια ; 1ι;«

Γεοειίδ ίηίΙΪ3ΐϊ Ιιοηιϊηίδ νοοοβ, ρΐ'ορΓίυιη ρηοΐυιιι

ιηεηΐ0ΓΪ3 Ιεηεαίίϊ , ιμιοιΐ ραοΐαηι ΐη ΐΓβϋίιίοηβ

ηιγδΐ6Γϋ ευιη Ι)οι• Γεεϊΐ, ευηι οηιηειιι ρυειιαιη , εηι-

οϊ:ιΙιιιιι εί νυΐιιρίιΐίοιιι ρΓΟ ίΙΙίαβ ιΐϊΐοοίϊιιιιο 56 ηβςίβ-

(ΐιι πιπί 6856 ρΓηηιίδίΙ. Λΐιμιΐ' Ιιιεο ςυΜεηι 3(1 δβοηιηι

ιϋο,ί μι-^ιι ιιιοιιΐιιηι, ιμιΐ'ΐιι ιϋοιιι ίη οτυεπι 8ΐ3ΐϊδ 0ΪΓ-

(ΊΐίΙίΙΐΙΙδ 3111111* 301(1$ 3(1 Ι1(« ΐνΐΐΐΐίΐ , (1ίεΐ3 «ΙΐΙΙί-

εΪ3ΐιΙ. 1Ι;ιικ1 αΐίεηηηι (Ιείηεερβ ΓυεήΙ , ιιΐ 3(1 ειιηι ,

€]ΐιϊ ΐιιηΐιιιη ιιοΐιΐδ ιίοιιιιιιι Ιιεηί^ηε ΙβΓςΐΙυδ εδί , εοιι-

νει-δο δεί'ΐηοηβ , Ιιοε ιιιοιίο Ιίηοηι (Ιίοβικίί Γ30Ϊ3ηιυ5,

(•χ'ΐ£ΐι;ιιη νοοβηι ηΐ3ςη;ιιαιη γοπιιιι οοη)ρεη$3ΐίοηϊϊ

Μ ΜιΙΐη. ν, 44, 45. " Κοαι. νι,3. » Ναω-χιν, 8 β^ς, 4β Οβ1»1. νι, 14.
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Ιοοο ρι-οΓεΓει.ΐεδ. Τιι βη'ιηι ΓενβΓ3, ϋοηιΐηβ, ρυπίδ Α καΐ ήλέησας φιλανθρώπως. Έμίσησας, χα\ διηλλά-

ϊο ρεκιιιΓιβ Γοιίδ 1>οη'ιΐ3ΐΊ8 β8 , φιϊ ΙιΐδΙβ ηο-δ 3νεΓ- γης ■ κατηράσω, χαΐ ηύλόγησας • έξώρισας τοΰ παρα-

βιιΐιΐδ•, ηο Ι)βηϊ8η6 ηοδίΓΐ ιηΐδβΓίιΐδ 68 ; οάίο ρΓΟ- δείσου, χα\ πάλιν άνεκαλέσω • έξέδυαας τά φύλλα της

βεοιιΐιιβ, 61 ΓβοοιιοϊΙίΒΐυβ 68 ; 6Χ8β0Γαΐυδ 68, 61 1)6116- συκής την άσχήμονα σκέπην, κα\ περιέβαλες ίμάτιον

•ϋχίδΐί; 6χΐ6Γ-ηιΐη38ΐΊ βχ ρ3Γ3(1Ϊ80, βΐ ϊΙβΓϋηι Γβνο- πολύτιμον • ήνοιξας Ά δεσμωτήριον, χα\ άφήχας

ΐίΐβΐί; βχυϊϊΐί ηοβ ΓοΙϋβ Ιϊουΐηβϊδ, ΐηάβεο-ΓΟ ϊΙΙο τους χατακεκριμένους • έ£|5άντισας &δατι καθαρώ,

Ιι*βιιιηβηΐο, 61 εΪΓευηιάβιηδΙϊ ρβΐϋο ρΓβΐίοδΟ; βρβ- χα\ τών ρ"ύπων έχάθαρας. Ούχέτι καλούμενος πάρα

πιϊδίί ο»ΚθΓ6ΐιι, 30 (ϋπιϊδίδΐΐ εοηάοιηηαΐοδ ; 3δρ«Γ- σοΰ δ Αδάμ αίσχυνθήσβται, ουδέ παρά τοΰ συνει-

βίβϋ α<!ϋ3 ριιι•3 , 61 3 δΟΓάΊ&ιΐδ πιυηιΙβδΓι. Νοη δι δδτος ελεγχόμενος έγκαλύψεται, ύπδ τ? λόχμτ) τοΰ

ρο»1η»ο 3 Ιβ νοεείιΐΓ ΑάβΠ) , επώββεεί, ιιεςυβ οοιι- παραδείσου κρυπτόμενος. Ούτε μήν ή φλογίνη^ ρ"ομ-

Ν6Ϊ6111Ϊ3 0θ3ΓβιιβηΙβ, 8υ1) Ιυοο ρ3Γ3(ΙΪ8Ϊ 1316Π8 ρι•* φ«ία κυκλώσει τδν παράδεισον, άπρόσιτην τοις έγ-

ριιάοΓβ ββ 0ΐ)νβΐ3ΐ)ϊΙ. Νβςιιβ νβΓβ Πβηιπιβυδ «ΐΜίΙΐυδ γίζουσ» ποιούσα τήν είσοδον • πάντα δέ ήμΐν τοις

|κι.•3(1ΐδΐιιη οίΓειιηι<ΐ3ΐ)ΪΙ, αυϊ βάϊΐυ βεεβάβηΐεδ ρΓΟ- κληρονδμοις της αμαρτίας μετεσκευάσΟη πρδς εύ-

Ιιί1)6.ιΙ, 61 Ιοειιπ» βΙΒοϊβΙ ίηβεεβδϊΐιηι, δβ(1 οιηη'ια φροσύνην και βατίις μεν άνβρώπω. παράδεισος, καΐ

ιιοΐιΐδ Ιΐ8βΓ6(1ί1)ΐΐδ ρβεε3ΐΪ3(1 ΙκΙίΐϊαηι Ιι•3ϋιιεΐ3 δΐιηΐ, ούρανδς αυτός• συνηρμόσΟη δε είς φιλία-ν ή χτίσις,

:ιε ρ3ΐ•αάίδΐΐδ ςυίάβηι βΐφΐβ ϊρδίιπι ηϋβο εοΒίαηι Ιιο- Β ή εγκόσμιος τε καΐ ύπερχόσμιος, πάλαι προς έαυτήν

ιιιίιιϊ ρβίβΐ: ΟΓβαΐαΓβ βυίβω Ιαηι ηιιιηάβη» «ιυβιτι στασιάξουσα- κα\ άγγέλοις οΐ άνθρωποι έγενόμεθ*

8ϋρΓ3ΐηυη(1αη3θΗιηΐηΐ6Γδθ(1ϊδδί(Ιβιΐδ3(1 3ΐίΐίοίΙΪ3Πΐ σύμφωνοι, την εκείνων εύσεβοΰντες θεολογίαν. Λιά

εοϋΐ, 3ΐςιιο Γοεοηεί1ί3ΐ3 βδΐ, βί ηοηπηεδ οιιηι βη- δή ταϋτα πάντα, τόν της χαράς υμνον ψσωμεν τω

ί,'βΐίβ Ί110ΓΗΙΙ1 εοΐβιιΐβϊ Ιηεοΐοβίβπ» εο-ηεοπίε* ίβεΐί θεώ, δν στόμα τω Πνεύματι χάτοχον πάλαι προφη-

»:ιιηιΐδ αΐΐ|υε εοιίδειίδΐιτίϋβ. Ρι-ορΙει• η»ε ϊβΐΐυι• οηι- τικώς έξεβόησεν ΆγαΛΛιάσθω ή ψυχή μου εχ\

η'ια. 83υ<ΐα 1ιγπιηιιηι [)βο 03ΐΐ3ΐηιΐδ, ςυβπι 08 8ρΊ- τω Κνρίφ, έγδυσε γάρ με Ιμάτιον σωτηρίου, χαΐ

ι ίΐα ο&δβδδΐιηι οϋιτι ρΓορηείϊοε ηΐ3§η3 νοεβ ρι-οηυη- χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλε μοι • ώς ννμφίφ

Ιίανίι : ΚχαιιΙΐιΊ αιίιιηα ηιι•α ϊη ί)υιηΐηυ; ϊηιΐιιϊί αώηηιβ Λεριέθηχέ μοι μίτραν, χαΐ ώς νύμφψ•^ χατεχό-

ρο/ίίο «ίΐ/ΐίΐοη' , ει Ιχιηίοα ΙαΙϊΙΐαι αταιηάεάίΐ «ιβ; Κ( σμτ\σίμε χύσμω. Κοσμήτωρ δέ πάντως της νύμφης

ιμοη»ο αάαρίανϊί τηίΐιϊ τηϋταηι , «< «ί ιροηιαηι εχοτ- δ Χριστδς, δ ών, χαΧ προών, χαιέσόμενος, εύλογητδς

»ι«ΓΪ{ πιε υνηιαααιίο ". Οπκιΐϋν .ιυίοιιι δροηδχ ρΓΟΓ- νϋν χα\ είς τους αιώνας. Αμήν.

δΐΐδ βδΐ Ο&ΠΒΐιΐδ , ςιιί εδί, βΐ βηΐβ 6Γ31 , βί ΓυΙαΓαβ εδί, ΙιβηεύίοΙιιβ ηΐϊ»ιε οΐ ΐη 833θυ1α. Λπιεα-

" Ιδ3. «ι, 10.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΓΟΙ ΠΕΝΤΕ.

ΕαϋδϋΕΜ

ΙΝ δΑΝΟΤϋΜ ΡΑ80ΗΑ

. ΕΤ ϋΕ ΤΒΙϋϋΑΝΟ ΕΕ8ΤΟ ΚΕδυΚΚΕΟΤΙΟΝΙδ ΟΗΚΙδΤΙ ΟΚΑΤΙΟΝΕδ ΟυίΝΟϋΕ.

ίΟααηιιη ϊηίετρτΰΐα (νετε, ρτΐηκε Ρείηι» Ρτ. Ζίιηι$, $κηηιΙ(Β, Οτίχα ει φιαΠα: Ιαντεηΐϊ«ι 8ϊ[αηα3 , </«"''*

Έεάετκνχ ΜοΓεΙΙια.}

ΟΚΑΤΙΟ ΡΚ1ΜΑ. ΛΟΓΟΣ Α'.

8ΐ ςυβ ρ3ΐΓΪ3ΓθΙΐ3Πΐπι Ι)βηο(1ϊε1ϊο άίνϊηο δρΪΓΪΙυ ϋ ΕΓ τις πατριαρχών ευλογία θείω Πνεύματι τδ ρί-

ΟΟΐιΓίΓΠίαΐΗ εδί, δϊ ςυοά ΐη Ιοββ ρΐ'χιηϊιιιη ν'ιίβηι εχ 6αιον έχουσα , εΓ τι της πνευματικής νομοθεσίας

ν'ιΠυΐβ ϊηδίϊΐιιβιιΐϊυυδ ρι•οιιΓΐ55ΐιιτι, 81 ςιιίϋ νβΓίΐαΐϊδ άγαθδν δι' επαγγελίας τοις χατορθοΰσιν έλπίίεται, εΓ

νοίεπιιι» ΙΓΐδΐοι•ί8Γυπ» χηί^ηιαίβ ροΠβηάβΓυηΙ, δι τις διά τών Ιστορικών αινιγμάτων της αληθείας

(|ΐιϊ(1 5οπΐ ςιιθ(] δυρΓβ ηβΙϋΓαπι βίΐ, ρΓορηείβπιη» προδιατύπωσις είναι πιστεύεται, εΓ τις προφητική

οι-αοιιία ρΓκηυηΙίαΓυηΙ, 63 οιηηΪ3 1ιοι1η•πιο πιυηοιε φωνή τά υπέρ φύσιν ευαγγελίζεται, πάντα εκείνα

ςμηΐϊηεηΙϋΓ. φυο ιιο1>Ϊ5 ηοη βϋΙεΓ ηοηπι δι δρειία- τής παρούσης χάριτος είσι. Κα\ ώσπερ κατά τδ
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προχείμενον τοις οφθαλμοί; ημών θέαμα, εν φως Α ουίο ηοϋίδ αΐϊςαο ρτοροδίΐο Ιυηιεη υηιιιη 61 ϊηηυ-

περιαστράπτει τδ τάς βψεις έχ μυρίων λαμπάδων

έρανιζόμενον ούτω πάσα ή τοΰ Χρίστου ευλογία,

πυρσού δίχην χαΟ' έαυτήν λάμπουσα, τοΰτο ήμΐν τδ

μέγα φώς απεργάζεται, τδ έχ πολλών τε χαΐ ποιχί-

λι»ν της Γραφής αχτίνων συγχεραννύμενον. "Εξεστι

γάρ λαβείν άφ' έκαστου τών θεοπνεϋστων άποδειγμά-

των τδ τής παρούσης [ερομηνίας χατάλληλον. Ζητείς

την τοΰ Αβραάμ εύλογίαν ; "Εχεις τδ ζητούμενον, εις

τά παρόντα βλέπων. Όρας τά άστρα τού ουρανού,

ταύτα λέγω τά άστρα, τά έχ τού Πατρδς ημών άρ-

τίως άνατείλαντα, χαΐ ούρανδν αθρόως την Έχχλη-

σίαν ποιήσαντα, ών ή τής ψυχής άστράπτουσα χάρις,

ταϊς τών πυρσών άκτϊσι διασημαίνεται ; χα\ ταύτα

τις ειπών δντως τού "Αβραάμ είναι τέχνα έξ έπαγ

ιιιΐΊ•;ιΰίΙί1ηΐ8 Γαεϊυιιβ εοηΟαΙυπι ρι-ίΟδΙι-ϊη^οιοί βποιιι

οειιΐοηιιη, οηιη'ΐδ Γ.ΙιήϋΙι υβηβάίεΐϊο Ι3ηψΐ3ΐιι Ιιιχ

ροΐ' 36 Γηΐ^εηδ, ηΐ3£ΐιιιηι Ιιιιηε αηϊιιιίδ ηοδίπδ δρΙεη-

(ΙοΓβηι οχ ιηιιΐΐίϊ βΐ νβπϊδ δεπρίιΐΓίΒ Γ3<1ϋδ ρΓονβ-

ιιΐβηίειη βιηϊΐΐίΐ. Ι^ίουΐ οηίιη βχ δΐιΐξυΐίς (•]ιΐ8 (Ιίνίηίβ

βχεηιρϋδ ιηιιΐιιυηι ηιφίδεε εβΙβϋηΙαΙίδ Ιο» Ιϊιιτοιι ■ ιιιιι

ΟΟΐΙϊ^βΓβ. (}ΐΙ36Π3 ΛΙΐΓΐιΙκι; Ι)θηι'ί1Ί( ΐίοίΗΊιι ? ΡΓ368βη-

Ιϊα εοηίειηρίβι-β, βΐ ηβΐιβοίδ ϊά αυο(1 ΓοηιιΪΓΪϋ. ΰοβίΐ

βίεΐΐβδ ηοη νϊ«ΐ68 Τ? Ηβδ, ίηιμκιιιι, δΙεΙΙβδ, πιΐ32 ηυ-

ρβΓ εχ βρΪΓΪΙιι ηο&ΐδ εχοΠδβ, δίβΐϊπι εοείιιηι Εεείε-

8)3ΐη Γεάιΐϊιίεπιηΐ : δίβΐΐβπιπι βιιΐιη ι•3(Γη8 ρΓϊεΐ3Γ3

νϊι-οπιηι νΐΓΐϋΐβ ρΐοΐβίεςιιβ ρπεβίβηΐΐυηι 8Γα1ια 5'"

ςιιϊΠεβΙιΐΓ : ηυοδ βϊ <|πϊβ Α1)γ.ίΙι% ίίϋοβ βχ ρνοιπίδ-

δίοηβ η3ΐοδ εοεϋ δί(1βπ1)υδ δίπιΐΐβδ άϊχεπί, 3 νβπ-

γελίας αύτώ γεγενημένα, τά τοις άστροις τού ούρα- ΐαΐβ ηοη :ι1κ(πμΙΓιΙ. Μοδειη 'ιΙΙιιιιι βχίηιίιιιη :ιι1ιη'ΐΓ3-

νού δμοιούμενα, τής αληθείας ούχ άμαρτήσετα'.. Κα\

θαυμάζεις τδν ύψηλδν Μωϋσέα, τδν πάσαν τήν τοΰ

θεοΰ κτίσιν διαλαβόντα τη δυνάμει τής γνώσεως;

Ίδου σοι τής πρώτης χοσμογενείας τδ εύλογη μένον

Σάββατον. Γνώρισον δι' εκείνου τού Σαββάτου

τούτο"τδ Σάββατον, τήν τής χαταπαύσεως ήμέραν,

ήν εύλόγησεν 6 θεδς υπέρ τάς άλλας ημέρας. Έν

ταύτη γάρ κατίπαυσεν αληθώς άπδ πάντων τών

Ιργων αυτού ό Μονογενής θεδς , διά τής κατά τδν

θάνατον οίκονομίας τή σαρκ\ σαββατίσας • κα\ είς 8

τ]ν πάλιν έπανελθών, διά τής αναστάσεως άπαν τδ

κείμενον έαυτφ συνανέστησε, ζωή, κα\ άνάστασις,

κα\ ανατολή, κα\ ήμερα τοις έν σκότει και σκιί

Γΐδ, ({ΐι ί δε'ιεηΐϊ* εο^ηϊΐίοηίδςιιο ρΓΧδΙβηΐια Γβδ

ΟΠ1065 3 1Ί•ο ρΓηεΓ63ΐ38 εοιιιρί'ίΐκ'ΐιιΐίι Ί Εεεε Ιί1)ϊ

ρΐ'ίιηιΐ! ιιιιι ηιΓι ρΓΟΓ.ΓβαΙίοηίδ 5ηΙ>1>αΐιιιη, ειΓι οεηο-

άίχϊΐ ϋειιβ. Εχ ΠΙο 8α1)1)3ΐο ρΐ'ίϋδοιίδ Ιιοε 8:ιυΙ>:ι-

Ιυηι ίΐμπίΐΝπ•, (]υϊβΙΪ8 Ιιιιηε (Ιϊεηι, ειιϊ βυρΓ» ϋϊοδ

βΐίοδ ϋοηιϊηυδ ΙιεηεαΜχίΙ. Ιη Ηοε βηϊηι νεΓβ Λ οηι-

ηϊΐΐϋβ ηροπίηιβ δΐιΐδ ϋευδ υηϊββηΐΐιιβ εοηπιιίονϊΐ,

ςυ'ι (ϋνϊηο δβΐιιΐίβ Ιιηπιιιη,»* (ΐιπιιι<1;ι• εοηδΠϊο, ειιπι

ρβΓ ηιοΓίεηι εβΓηϊ φΐϊβίειιι ρι•3ΛιηδδεΙ, εΐ ίη Ίά,

<\υοά εΓ3ΐ, ρβΓ ΓεδίίΓΓβεΐϊοηβιτι τενεΓίΐδδεΙ, ηϋϊά-

ςυ'κΐ ]3εε1)3ΐ δοειιπι εχδυδείΐ3Π8, νϊΐβ, εΐ ΓεβιίΓΓβ-

εΐϊο, ει ηιίΓοπι, ει ηιβηβ, εΐ άΊβδ ίη (βηβΐιηδ βϊ

υηιΙ)]•» πιοηΐδ (Ιε^εηΐίΐιυδ ΓβεΐυδβδΙ'. δίηιίΐί Ι>οηβ-

θανάτου χαθημένοις γενόμενος. Πλήρης τοι ή [στο- ς ϋα,οηβ Ιιίβίοτϊβ ϊίβηι ΓεΓεΠβ εβί'. ΡβΙεΓ Ιδ3»ε άϊΐο-

ρία τής συγγενούς ευλογίας • 6 πατήρ τού Ίσαάχ

εκείνου τού αγαπητού μη φειδόμενος, χαΐ ό μονογε

νής προσφορά κα\ Ουσία γενόμενος, κα\ άμνδς άντ\

τούτου σφαγιαζόμενος. "Εξεστι γάρ ίδεϊν έν τη Ιστο

ρία πάν τδ τής εύσεβείας μυστήριον. Ό άμνδς τοΰ

ξύλου έξήρτηται, έκ τών κεράτων κατεχόμενος • ό δέ

μονογενής βαστάζει έφ' έαυτοΰ τά τής όλοκαρπώσεως

ξύλα. 'Οράς, ό πάντα φέρων τφ (ίήματι τής δυνά

μεως, 6 αύτδς καΐ τδ φορτίον φέρει τών ημετέρων

ξύλων, κα\ ΰπδ τοΰ ξύλου αναλαμβάνεται, βαστάζων

ώς θεδς , χα\ άμνδς βασταζόμενος • ούτω τού αγίου

Πνεύματος τδ μέγα μυστήριον τυπικώς άμφοτέροις

έπιμερίσαντος, τφ τε ήγαπημένψ Υίψ, καΐ τω συμ

πάραδειχθέντ ι προβάτψ ■ ώστε δειχθήναι έν μέν τώ

εΐο ΠΙϊο ηοη ρίΓεεηδ δΐιο, ει υηϊβοηίΐιΐί οΐιίαΐίο, ει

νϊεΐίιηα ΓαεΙυδ, ει η^ηυδ Ιοεο ΐΐΐίιΐδ ηιιϊ ΊηιηιοΙ:ι1>3-

ΐυΓ. ίίεβΐ βη'ιηι ΐοΐυηι ίη 1ι»ε ηϊδίοπβ ρίείβΐϊδ ιηγ-

δίβπυηι ίηΐυεΓΪ. Α^ηυβ β 1ϊ§ηο εοιηίϋΐΐδ η3ΒΓειΐ8

ροηιίβυβί. ΙΙιιίΒβιιϊΐιΐδ ηυΐβιη ΙιοΙοεηιΐδΐί 1ϊ§η3 βε8ΐβ-

1)81. ΟεΓηΐδ ςιιο πιοίο ηυϊ εαηείβ ίβΓΐ \8γ1)ο νϊπα-

Ιϊδ δΐιοβ, ίδ εΐ Γι$ιιοπιιη ποβΙγοπιπι ΓεγΙ οηιΐδ, βϊ βιι-

ρβΓ Ιί^ηυιη εχίοΙΙίΐυΓ, ΓεΓβηβ ςιιΐϋεηι υΐ ϋευβ, δΐιΐ)-

ΙίΙιΐδ βϋίβηι Ιαηςυαηι 38ηυδ? 8ϊε εηϊηι δρϊιίΐυβ

δηηείϋδ υΐΓβηυε Γβ ηΐ3§ηί ηινδίβΓϋ Π^υΓ»!" ρ»ΐ'1ϊ-

Ιυδ 051, Ιιιιτι άίΐεείο ΠΙΐο, Ιυηι ΒΪιιπιΙ οδίοηβο β^ηο;

υΐ ρεΓ β^ηπω πιοΠϊβ ΒβεΓβιηεηΐυιη Β'ι^ηίΠεβΓεΙ, ρβΓ

υη'ι§εηίΙυιη βυΐεηι νιΐβιη ιιιοηε ηοη ει-ερίβηι οβίβη-

άεΓεΙ. 8ί νίδ ει Μοδεηι ϊρδϋϋΐ εοηβϊίΙεΓβΓβ, ιη»-

προβάτω τδ τοΰ θανάτου μυστήριον, έν δέ τφ μο- ϋ ηιιιιηι εχίεηδϊοηβ εηιοεπι ΛεδεΓί^επΙβη , εβςυο

ΛγενεΙ τήν ζωήν, τήν μή διακοπτομένην τψ θανάτφ.

Ει δέ βούλει χα\ αύτδν τδν Μωϋσέα λαβείν, τη τών

χειρών έκτάσει τδν σταυρδν διαγράφοντα, κα\ ώς

τφ σχήματι τούτψ τδν Άμαλήχ καταστρεφόμενον,

έξεστί σοι βλέπειν έν τή άληθεία τδν τύπον, χαΐ τφ

σταυρφ τδν Άμαλήχ ύποπίπτοντα. "Εχεις κα\ τδν

ΊΙσαίαν, ού μικρά σοι πρδς τήν παροΰσαν συνεισ

φέροντα χάριν. Παρ" αύτοΰ γάρ προεδιδάχθης τήν

άνύμφευτον μητέρα, τήν άπάτορα σάρκα, τήν άνώδυ-

νον ώδϊνα, τόν άμόλυντον τόκον ■ ούτως είπόντος

τοΰ Προφήτου • Ίδοϋ ή παρθένος έτ γαστρί Λι'\ψε-

ται,καΧ τέζεταιυΐύν καΐ χαΧέσονσι τύ Ιγοιχα αύτοΰ

Γοπΐΐα Αιιΐ3ΐεεϊΐ3δ ϊη ίυββηι νεΠεηΐεηι, νεπίβΐβ

β^οΓβηι εχρΓ8δδ3ΐη, εΐ Αηιβίβεη εηιεϊ εβϋβηίβηι

3ΐιίιιΐ3ΐ1νβΓΐοδ*. Ηβηβδ ει Ιδβίβηι, ςιιϊ βΓ3ΐ'ι»ιη Ιιο-

άϊεΓηβηι ηοη ρβπιηι ϊΙΙυδίΓαΙ. ΑΙ) ΐρβο εηϊιη ηιβ-

ΐΓεηι ϊηηιιριβιη, δίηβ ρβίΓβ εβΓηειη, δ'ιηε <1ο1θΓβ

ρυβΓρεΓΪυηι, δίηβ Ιβΐιβ ρβΠιιηι βηΐβ ϋΐύΊεϊδΙϊ. 8ίο

εηϊηι ΙοςυίΐϋΓ ρΓορηεΙβ : £«« ν'ιτ^ο ίη ηίετο εοηΰί-

ρίίΙ, «Ι ραιίίί βίίαη> : Η νοΰαίηηΐ ηοιη«η ε]ν» Ετη-

ηιαηνεΐ, φιχ νοχ δϊβηϊΙίε3ΐ, ΝοΙ)ϊ$α»τη Ωίαι'. Εΐ-

εηίιιι δΐιιο οΌΙοΓβ ρβΠυπι βχδΐϊΓίδδε, ϊρβη Γβϊ 33ςιιΐ-

138 Ιε ΰοοεοίΐ. Ναιη ευιη οιηηϊδ νοίυρίοδ ϋο'οΓεηι

εοη]υιιοΙυιη Ιιαρεβί, ηβεβδδβ εδί, υΐ ίη ϋδ, ςυ* Ϊ13

Όβη. χχνι, 4. » 1β3. ιχ,2. 3 Οοη. χχιι, 1 βι^. * ΕχοιΙ. χνιι, 11. * Ιδ3. νιι,ϋ.
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εορυΐβΐβ ίοηΐ, ουη) υηυΐΗ 31)881, 3ΐΐεπιηι εΐϊ3Π) α ΈμμανονήΛ, δ έβτι Μεθ' ημών ό Βεός.Όχ: δέ άπό-

31)511. νως γέγονεν ή ώδίς, πρώτον μέν σε το εϊκδς διδαξάτω.

Επειδή γάρ πάσα ηδονή συνημμένον έχει τδν κόνον, ανάγκη πάσα ίπί των συνημμένως θεωρουμένων,

τοΰ ένδς μή δντος, μηδέ τδ έτερον είναι.

Ιΐ3φΐβ ΐ'ΐιιιι ιιιιΙΙα εοιιείρίεηύϊ νοίιιρίβδ βηΐεεεδδβ-

πΐ, ηβ ρηπβιηΐί αυϊαειτι άο\οτ β$1 εοηδεειιΐιΐδ. Ηυε

3ΐιΙεπ) ρΐΌρηεΙχ νει•1)ίβ βΐϊβιη ουηιρη»1)αΙιΐΓ, ςικβ βίο

ΙιηΙιβηΙ : ΑηΙβηιιαηι νεηΪΓεΙ άοίοτ ραηη$ ε]ηι, εβ'α-

βϊΐ, εΐ ρερβτίΐ ιηααηιΐχηη '. ΛιιΙ, αυεηΐηύπίοαΊίΠ) :ι|ιιι*

ίιιΐβι-ρΓβ» αΐΐ : Αηΐεαηατη άοίοτει ιεηίίτεί, ρερετίΐ'1.

Εχ 1)30, ίιιφιίΐ, ΥίΓ^ίπο ιηαΐΓβ Ρηετ ηαίπα ε$ΐ ηοΰί$,

ει βΐϊιΐί άαιιιι ε$ΐ ηοΜ». €η)μ ίτηρεήυιη ευρετ Αμ-

τηεταηι β;ιιβ, ει νοεαίητ ηοηιεη ε}α$ ιηααηϊ εοηιχίη

αηαείιι», Ωεα$ (οτΙ>$, ροΐεη», ρτϊηεερ$ ραεϊ$, ραΐετ

"Οπου τοίνυν ηδονή τοϋ τόκου οΟ καθηγήσατο,

ουδέ δ πόνος έπηκολούθησεν. "Επειτα δε καΐ ή τοδ

Προφήτου λέξις βέβαιοι τδν λδγον, έχουσα οϋτω ■

ΠρΙν εΙσεΛθεΐν τύν λούου των ώδίνων αυτής,

έζέρνγε, καΐ έτεαεν άρσεν. "Η, ώς φησιν έτερος

των έρμηνέων, ΠρΙν ώδινήσει, έτεχεν. Έκ ταύτης,

φησ\ , της παρθένου μητρδς Παιδίον 6)•εγνι]θη

ι)μΤν, κάί ν'ώς εδόθη ήμΊν οΰ ή άρχ1\ έγειι'ιθη

*πΙ τον &μον αϋτοϋ, μεγάΛης βου.Ιής "ΛγγεΛος,

κα\ τα έξης. Τοΰτο τδ παιδίον, ούτος ό υιός, Ός

(υΐατϊ ία•€ΐιΙΊ. Ιΐίο μυεί•, Ιιίο ΠΙϊϋδ, VI ονίι αά οεεϊ- Β πρόβατον έπϊ σφαγι\ν ί\χΟι\, καΐ ώς αμνός έναν-

ιϊοηειη άιιείηι ειΙ, εΐ Ιαηηηαηι ααηηι εοταηι Ιοηάεηΐε

Μ, οί)ί««(Μ!ΐ". νο! ροΐϊιιβ, ίιιςιιίΐ ^Γοηιίαδ, Ηϊε β$1

αιιηιι$ ίΙΙε ηιηηίαεΙη$, ηηί αά νϊεΐϊιηαηι άιιεϊΐιιτ*. Πιο

«δι ΜΙβ ρ3ηί$ οιιί Ιί(!ΐιιιιιι ίημεϊιιηΐ, φΐϊ ρβηϊβ Ιί^ηί-

φΐε κιιιιΐ Ιιοδίεδ "'. Ιιιιο νβΐΌ ΪΙΙικΙ ο ρΓορΙιεΐ3, ([ΐκκΐ

ηροΓίίδδίηιιιιιι ει εΐ3Π$ίιίιηυπ> ε$1, ει ηυο ιιινυΐο-

Γϊιιιη ρ1:ιηί»8ίηιε (1οεΐ3Γ3ΐυΓ, 3οεΐρΐ3ΐηυί>, ^οηx ηί-

ηιίπιιη εχυηιρίιιιη", (]ΐιϊ $ϊηε οΐΐ'ειιβϊοιιε ϊιι οεΐυιη

)Ι1ΚΓ085118, 61 8Ϊηε Π)θΐ6$1Ϊ3 Γ11ΓΜΙ1Ι1 Γ^ΓΟδϋΙΙδ, 011»

ϊη ε]ιΐ3 νίδοεηϋυβ ΐΓίϋυβ (1ίε1>υ$ ει ΐοΐκίοπι ηοείί-

1)ϋ5 ρεηιΐ3ΐ)8Ϊ88εΐ, Ι)οη)ϊηΐ βρυϋ ϊηΓεΓΟβ οοπ)ΐ))θΓί-

Ιίοηεη) ίικϋεανίΐ". Η3>0 οΐ Ιιοπιηι ί•ΊιηίΙία (ΐροι((Ί

εχ 8ϊΐ)^υ1ί8 δοηρίιΐΓχ 1οεϊ$ ϊι)(]3@3γ6, βΐηιιε 8εΙϊ-

%(χα. 0π)ηΪ3 εηίπι Π1;ι εχ ρτχιεηΐϊΐιυβ οεπιίβ. Εΐε«

χίογ τον χείροΥτος αύζύΥ άφωΥος' μδλλον δέ, ώς

φησιν Ιερεμίας, Τοντδ ίστι τδ άργίογ τύ άχαχοΥ,

τύ άγόμεΥοτ τοϋ θύεσΟαι. Ουτοί δ δρτος, φ τδ

ξυλον έμβάλλουσιν οι και τοϋ &ρτου κα\ τοϋ ξύλου

πολέμιοι. Μάλλον δέ τδ πάντων γνωριμώτερδν τε χα\

φανερώτερον έκ τοϋ Προφήτου λάβωμεν, δι' ου προ

γράφεται σαφώς τδ μυστήριον, τδν Ίωνάν λέγω, τδν

άπαΟώς κατά τοϋ κήτους καταδυόμενον, κα\ δίχα πά

θους έκτου κήτους άναδυδμενον, τδν και τρισ\νήμέ-

ραις χα'ι τοσαϋταις νυξΛν έν τοις χητώοις σπλάγχνοις

ίήν έν ^δου διατριβήν τοϋ Κυρίου προδιαγράψαντος.

Ταύτα καΐ τά τοιαύτα δεΓ σε παρ' έκαστης Γραφής

άναζητεϊν καΐ εκλέγεσθαι. Πάντα γάρ εκείνα, διά

των παρδντων δρας• καΙ έν τη- παρούση φαιδρίτητι,

ΙιοιΙίί'πΐΜ Ι.ιΊίιίιι, ιιΐ ϊη ΕνβηςιΊϊο Ιε^ίπιυϋ, ΤοΙα Ιεχ ^ "ΟΛος ό γόμος χρέμαται καΐ οΐ Λροφ^ται, καθώς

ρεηάβΙ, εΐ ρτορίιβίχ ". Ει, ςιιεπίϋιΐηιοίΐιιιΐ] ΡιιυΙιι»

3ΪΙ", οηιΐ)ϊ$ 8θΓίρΐϋΓ3Ρ, (Ιϊνΐηο δρΪΓΪια (ΙϊεΙβπΙε

6Χ3Γ3ΐ:ε, ]0{5ί8(|ΐιε 8ΐιη)ηΐ3 ϊη 1)30 βΓ3ΐία εοηοΐυιΐί-

Ιιιγ. ΙΙ;ι•ο ('ΐιίιιι ει ιικιίοπιη) 051 Πηϊ8, εΐ Ιιοηοπιη)

ρηιιεΐρΐυιη. Νηιη οχεηιρΓι 03υδ3, Μοη τεαηανΐΐ α4

Αάαηι '*, ίπιρετϋ ρεβΙίΓεη άυεεηβ ίηίΐίιιηι, (Ί ίιηρο-

Ιεη8 ιΙΙίυδ (Ιοπιίηαιυβ αά Μοβοιιι υ^ηυε ροηηηιΐϋΊΐ,

ουπ) ο^υδ νίδ ο Ιε^ε ιηίηίιιιε ΓορΓΪιηεΓεΙιΐΓ. ΎεηϊΙ

νίίΓε ΐΊ'^ιιιιιιι, εΐ 8θΙυ(υηι ε$ι ιηοπίβ ϊηιρβηιιιη.

Αρρ.ΊΙΊΗΐ 31Ϊ3 β(ΊΙ1Ί"ΐΙί(Ι, 3ϋ;| νϊΐ3, .ΐ1Ίΐ15 V ϊ V »? 1 1 ύ ί

Ι))0(1ΐ!5, Ϊρ8ϊυ8 1Ι31ΙΙΓ0 ΙΙ051Γ56 οοη)ηιυΐ3ΐίο. ΟιΚΈΜΛίη

ςεηεΓ3ΐίο? (Ιικε ηοη εχ ίαιιΐβΐίιιϊΙ<η$, ηεηνε εχ ι<ο-

Ιηηίαίε β/π, ηεηνε εχ τοίιιηίαΐα εαηιίί, ιεά εχ ΰεο

φησί που τδ Εύαγγέλιον καΙ πάς θεδπνευστος λδγο;

καΐ νόμος έν ταύτη άνακεφαλαιοϋται τη χάριτι, κατά

τήν τοϋ Παύλου φωνήν. Τούτο γάρ έστι, κα\ τών

σκυθρωπών τδ πέρας, καΐ τών αγαθών ή αρχή. Οίον

τι λέγω • ΈβασΙΛευσεγ ό θάνατος ά.τύ Αδάμ, της

φθοροποιού δυνάμεως λα'>ών τήν αρχήν, άλλα κα\

μέχρι Μωϋσέως αύτοΰ τδ πονηρδν κράτος διέμεινεν,

οϋδεν τοϋ νόμου τήν κακήν τοϋ θανάτου δυναστείαν

άμβλυναντος. ΤΗλθεν ή της ζωής βασιλεία, χ&\

κατελύθη τοϋ θανάτου τδ κράτος. ΚαΙ γέγονεν ίλ.λη

γέννησις, βίος Ετερος, άλλο ζωής εΐδος, αυτής τη;

φύσεως ημών μεταστοιχείωσις. Τούτου ή γέννησις

Οϋχ έξ αΐμάτοιγ, ούδέέχ Οε.Ιήματος ανδρός, ούίε

[αεία ε»ί '•. Ουϊηβιιι, ϊηηυϊεβ, Ιιοε Πειΐ ροΐεβΐ? Αυ- η ί* θε.Ιήματος σαρκός, άΛΛ' έχ θεον γενομένη.Πώς

(Γι, ιιαηι ρβιιείδ ι•\ρΙκ•;ι1)ο. Ρεΐιι$ ΙΓιε ροΓ (ϊϋεη) οοη-

είρίΙιΐΓ, ρεΓ 1)3ρΓι$ιηηΙΪ8 Γ6§εηεΓ3ΐΐοηοπι ΐη Ιυεεπι

ειΙίΐιΐΓ, ηιιίπεεπι Ιι.τΙιοί Εεο1ε8Ϊ3ηι, Ιιιι]ιι$ <1ο(ΊΓίιι»ιιι

εΐ ΊηδΓιΐιιΐ3 $υ§ί( ι»ηηικ)ΐη ιι!)ει•3, ΐΙΙί ε(Βΐε$ιί5 ρα-

ηϊδ εδί οΐ1)Η8 : »;131Ϊ8 ρεΓΓεοΐϊο εβί $υ1ιΙϊΐ))Ϊ3 νίνβηίΐϊ

Γ3ΐϊο, ηυρΙί.τΕ οοιίδΐιοΐυιΐο 83ρ'ιειιΙίχ : ΙίΙ)εη, βρεβ;

(Ιοιηυδ, τε^ηυιη; ΙιχΓειΙίΟβ 61 οριιίειιΐϊ», (Ιεϋεϊ;;:

ρβΓβάϊδϊ ; Πηϊβ ηοη πιογβ, 8εά νϊΐ3 ίΙΙβ, ςιΐ3Β (Ιί^ιιϊδ

Ρ3Γ313 εβί, 1>εηΙί88Ϊιΐ)3 εΐ δειηρίΐεΐ'ηη. Ηοε ϊη ιυείίιΐδ

εοη)Π)υΐ3ΐΐοηϊδ ίηίίπιηι νίϋεηδ ιιι:ι^ιιιΐδ ίΙΙβ ΖβεΙιβ-

ΓΪ38 3ΐΐ)Ι)ί•>Η, α,υοά ϊΐϋ ηοηιεη ίπιροηηΐ, ηυοιηοιίο

ρνκδεηίειη 8Γ»ι'ΐ3ΐιι 3ρρεΙ1εΙ. Εΐεη'ιη), ειπιι ε3 ςικκ

τοΰτο ; Σαφώς σοι παραστήσω διά τοϋ λόγου τήν χάριν.

Ούτος ό τόκος διά πίστεως κυοφορείται ■ διά της τοΰ

βαπτίσματος αναγεννήσεως είς φώς άγεται" τροφδς

τούτου ή Εκκλησία γίνεται• μαζδς, τά διδάγματα ■

τροφή, δ άνωθεν άρτος • ηλικίας τελείωσις, ή υψηλή

πολιτίία• γάμος, ή τής σοφίας συμβίωσις • τέκνα, αί

ελπίδες ■ οίκοι, ή βασιλεία • κλήρος κα\ πλούτος, ή

έν τω παραδείσω τρυφή• τέλος δέ, άνχ'ι θανάτου, ή

άΐδ:ος ζωή, έν τή υποκείμενη τοις άγίοις μακαριότητι.

Ταύτην δρα καΐ ό μέγα; Ζαχαρίας τήν αρχήν πρδς ϊδ

άγαθδν αλλοιώσεως, κα\ αμφιβάλλει περ\ τής τοΰ

ονόματος κλήσεως, τί χρή κυρίως προσειπεϊν τήν

• Ιδ3. ιχνι, 7. ' [83. ιχ, 6. * 189. ιιιι, ". 9 ί.τεη». χι, 19. "

40. '• ΜαίΙΙ). χχπ, 40. «» II ΤϊιηοΙΙι. ιιι, 10. ,!| Κοη). ν, 14.
ϊΐιίά. " ίοη. ιι, 1 8<ρΐ•

'^οβη. ι, 13.

'• Μαίιΐι. χιι,
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ένεστώσαν χάριν. Τά γάρ άλλα τά περ\ τδ πάθος Α 3<1 οπιεΐβΐϋδ ιηοιίβιηςυο ρεΝϊιιεηΐ, ροΓεπιΠδβει,

θαύματα διεξελθών, χα\ τοΰτό φησι περί τοΰ καιρού

τούτου , ότι Ούχ ήμερα, χαϊ ονχϊ νύξ. Δι1 ών εν

δείκνυται, δτι ήμερα μέν κληθήναι ού δύναται, ηλίου

μή δντος, νΰξ δε ούχ έστι τω μηδέ σκότος είναι. Τδ

γάρ σκότος έκάλεσεν δ θεδς νύχτα, καθώς φησι

Μωϋσής.

Έπε\ οδν κατά μέν τδν χρδνον , νΰξ, κατά

δε τδ φώς, ήμερα • τούτου ένεκεν φησιν δ Προφή

της • Κα\ Ούχ ήμερα, χαϊ ονγϊ νύξ. ΕΙ ουν μήτε

νΰξ, κατά τδν Προφήτου λδγον, δ χαιρδς ουτός έστιν,

4λλο τι παρά ταύτα πάντως ή παρούσα χάρις

έστ\ χαϊ ονομάζεται. Βούλεσθε εΓπω δ έντεθύμημαι ;

Αντιχ έστϊν ήμερα Ι\ν έποίησεν ό Κύριος • άλλη

παρά τάς έν αρχή έστιν αύτη. Έν ταύτη γάρ ποιεί ό

θεδς τή ήμερα ούρανδν καινδν, καΐ γήν καινήν,

<!β ΙβηιροΓβ Ιιοο, Νβφιε άΐα, ίηο,ιΓιΙ, ηεηνε ηοχ ".

Οιιιύιιβ νειίιϊδ οκιβικίίΐ, ηεο,ιιε ιΐίεηι, ειιηι $ο! ηοη

βίδ'ιΐ, νοοβη ροδδο, ηεςυε ηοείεηι, ουπι αΐΐδίηΐ Ιβ-

ηευι•33, ςιι»5 ϋουδ, υΐ ΜΌδΟδ δοπίιϊΐ, ηοείεηι ηοηιϊ-

η»νίι'*.

4}υαπ»ο1)Γ6ηι , ειιηι βΐ ηοχ Ιβηββπβ, ει άϊοβ βοΐο

ρΓ%$εΓί1>αΙιΐΓ, ρτορίιείη , Νεηηε άίεβ, ϊιιηυϊΐ, ηε-

φιβ ηοχ. Οικχΐ δϊ ηεο,ιιε ηοχ , ηεφιβ ιΐϊεβ , Ιειημιΐδ

Ιιοε ϋίε'ι ροίεβΐ , αΐίο ηοηιίιιο ρΓοΓεοΐο ρι-χδεηδ

βοΐία 081 »ρρβ11»ιΐ(Ια. Υιιΐιίδ εχροηβηι νοΙ>Ϊ5 ,

ιΐπίιΐ ιρβε 8εηΙΪ3ΐΏ ? ΙΙιια ε»ί ά'ιε$ ϊίία , φιαηι /'.τίί

Ζ)οηιϊπΜί", α ιΐ'ιείπιχ ίΙΗδ Ιοη^ε άίνει-53 , α,ιιΐ

ιιιιιιιυΊ ρΓοεΓοηΙίοηϊδ ίηίΐίο βπιιΐ οοηδίϊΐιιΐϊ , [ ι]ΐιο8

Ιεπιροπδ ειΐΓ5ΐΐ8 <Ιϊηιειίΐιιι•. ΑΚεπιΐδ 1ΐ3εε εδί ρΓΟ-
•••"■• ■ » ■■ π —

καθώς φησιν 6 Προφήτης. Ποίον ούρανδν; τδ στε- ΟΓεβΙϊοηΐδ ίιιίΐίιπιι. ] Ιη Ιιηε εηΐιη ϋϊε εοείιπη τιο

ρέωμα της ε!ς Χριστδν πίστεως • ποίαν γην ; τήν

άγαθήν χαρδίαν φημ^, καθώς εΐπεν δ Κύριος, την

γην τήν πίνουσαν τδν έπ' αύτη" έρχόμενον ύετδν, κα\

τδν πολύχουν στάχυν άδρύνουσαν. Έν ταύτη τή κτί

σει, ήλιος μέν έστιν δ καθαρδς βίος • άστρα δέ, αί

άρετα!• άήρ δέ, ή διαφανής πολιτεία • θάλασσα δέ, τδ

βάθος εστί τοΰ πλούτου τής σοφίας τε κα\ γνώσεως•

πόαι χαϊ βλαστήματα, ή αγαθή διδασκαλία χα\ τά

θεία δόγματα , άπερ ό λαδς της νομής , τουτέστιν ή

ποίμνη τοΰ θεοΰ έπινέμεται • δένδρα δέ ποιοΰντα καρ-

πδν, ή τών εντολών εργασία. Έν ταύτη κτίζεται 6

Αληθινδς άνθρωπος, δ κατ' είχόνα γενόμενος θεοΰ

χα\ δμοίωσιν. ΤΑρά σοι ού κόσμος γίνεται ή αρχή

νιιπι ΓβοιΊ ϋειίδ ει Ιεπ•3πι ηονβπι , ιιΐ βϊι Ριο-

ρ!ιεΐ3 ••. Εεςυοά εοβ1υιη? ΓιπιιηηιειιΙπιη ο]ιΐ8 ηιιηβ

ϊη ΟΐΓίδΙο ε$1 Γιιίεί. Εεηιιβηι 18ΓΓ3Π1 ? εοΓ ϋηηηηι,

ϊιιι|«;ιιιι , ιιΐ ιϋχίΐ Οοιηϊιιιΐδ , 18ΓΓ3Π1 (|ΐι;ν ΙιίΙιΐΙ χιι-

ρεΓ δβ νεηΐειιίεηι ϊηιΐιιοηι , βΐ 8ρ'κ•:ιιη ηιυΚϊρϋεετη

ρίπΐ". Ιη ηβε θΓ63ΐίοηε , 8θΙ ςιιΐιίεηι ε$1 νϊΐη

1111111(13 , κίεΐΐι; , νΪΓΐΙ!ΐ*>8 ; 36Γ, ρΓ33θΐ3Γ3 00!ΙΤβΓ33-

ιίο; 11131-ε, :ι!ιίΐικ1ι> (Ιίνϊιϊιιπιηι, 83ρίεηΙϊ% εΐ δεϊεη-

Ιί;ε ; 1ιι•ιΙκτη εΐ ^ιίίιιϊιιλ , Ιιοιιβ (ΙοείΓΪηα , ιΓιυπιλ-

(]ΐιε ι!(«Ίΐιιιοιιΐ3, ςιιχ ροραΐαδ ρ3δευχ , Ιιοε οκΐ,

ϋεί. ΒΓβχ εβΓρίΐ , βίςυβ «Ιβρβδε'ιΐυΓ ; 3ΐ•υοι•οδ ΓβΓεη-

Ιβδ Γηιείυιη , ιηβηό'βίοπιηι ο!)88Γν3ΐϊο. Ιη ηβε ιΐΐο

νεπίδ ηοηιο ργοογ631ιιγ &Λ Ίηΐ38Ϊηβηι εΐ δϊηιίϋΐιι-

αδτη, Ή ήμερα, ή*• έχοίησεν ό Κύριος; Περ>. ής Γ (Ιίηοπι ϋοΐ. Αηηοη ηιυικίιΐδ Ι'ιυΊ ΙίΙ Ιιοο ρΓΪηο'ιρΐΐϋΐι,

φησιν δ προφήτης Ζαχαρίας, δτι οδτε ήμερα κατά

τάς άλλας ημέρας, οδτε νΰξ κατά τάς άλλας νύκτας.

Κα\ οΟπω τδ έξαίρετον τής παρούσης χάριτος δ λόγος

Ιχήρνξεν. Αΰτη ίλυσε τήν τοΰ θανάτου ώοΐνα. Αύτη

τδν τών νεκρών πρωτότοχον έμαιεύσατο. Έν ταύτη

συνετρ£6ησαν αϊ σιδηραϊ τοΰ θανάτου πύλαι. Έν

ταύτη οί χαλκοί τοΰ ξιδου μοχλο\ συνεθλάσθησαν.

Νΰν ανοίγεται τοΰ θανάτου τδ δεσμωτήριον. Νΰν κη

ρύσσεται τοις αίχμαλώτοις ή άφεσις. Νυν γίνεται

τοίς τυφλοϊς ή άνάβλεψις. Νΰν τοϊς έν σκδτει κα\

σκιά θανάτου χαθημένοις, ή έξ ύψους ί^/ατοΧ^ επι

σκέπτεται. Βούλεσθέ τι χα\ περ\ τής τριημέρου προ

θεσμίας μαθείν ; Αρκεί τοσούτον μαθεϊν, οτι έν ούτω

δλίγω τψ χρονικω διαστήματι, ήρκε σεν ή παντοδύνα-

Ηα•ο άϊε$, ηηαιπ (εοϊΐ ϋοηιχπηί ? Οαβηι ιιεηιιε (Ιίεηι

εδδβ (ΙίιΊι ρΐΌρΙιβΙα ιΓκΊιιικ 3ΐϋκ , ηεςιιε ηοείειη

»1ΊΪ8 ηοειίΐιαί; δϊηιί1εηι? 8ε<1 πυο<1 ϊη Ιιβο βΓηΙϊα

ρΓ3•δΐηηΐΐδ8Ϊηιυιη 081 , ηοηύυηι ειρΗεβνϊηιιΐδ. Ηβεο

ηιοιίίδ ϋοΙΟΓβδ ιΐίδδοΐνΐΐ. Ηβϊο ηιΟΓίιιοππη ρπηιο-

^οηίΐιιιιι εάϊιΐίΐ. Ιη ηβε Γειτε» πιοπΐβ ρθΓΐ3? οοη-

ΓΓ30156 βιιηΐ. Ιη Ιιβε 33ΓβΊ ΐηΓεΓΟΠιηι νεείεβ εοηι-

ηιίηιιΐί. Νυηο ηιοΓίίβ εβΓοεΓ βρβΓϊΙϋΓ. Νιιηε οβρΓι-

νίδ ΙϊΙ)0Γΐ3δ (ΙεηιιηΙϊβΙιΐΓ. Νιιηε εκείδ νί<Ιβη(1ϊ ΓβοιιΙ-

Ι3δ ρΓ»1)βΙιΐΓ. Νυιιο ΟΓΪεηδ βχ βΐΐο ΐιινίδίι βοβ ηηί

ϊη Ιεηεβπδ εΐ «ηι1ιι•3 ηιΟΓί'ιβ οήηδίίΐεΐιηηΐ. ΎυΙΙϊβ

εΐίηηι (Ιο ΙγϊιΙιμ ρπνίίηΐΐη Ιιτιιιίηη :ι1ίΓ[ΐιίι1 ίηΙεΙΓι-

{ξΟΓο ? ΙΙΙιιύ ιΐϊχίδδο οοηΐεηΐϊ δίηιυβ, 13π> βχϊ^ιπιιτι

ΐεηιροΓΪδ δραΐΐιιτη ίαΐδδε δ3ΐ'ΐδ , αϊ οηιηϊροΐοηδ δ3-

μος σοφία έν τή" καρδία της γης γενομένη ό Κύριος, ϋ ρΐεηΐίβ ϊη ΟΟΓίΙβ ΙβΓΓ83 εχδϊδίεηδ πιβ^ηβη! ϊΙΙβιη

τδν μέγαν εκείνον νουν τδν έν αύτ7| διαιτώμενον κα-

ταμωράναι. Ούτω γάρ δ Προφήτης αύτδν κατονομά

ζει , μέγαν νουν αΰτδν άποχαλών κα\ Άαιύριο^

Έπε\ ουν εστία τίς έστι τοΰ νοΰ ή καρδία (έν ταύτη

γάρ τδ ήγεμονικδν είναι πιστεύεται), διά ιουτο γίνε

ται έν τή καρδία τής γης δ Κύριος, ήτις εστί τοΰ

νοΰ εκείνου ούράνιον ενδιαίτημα• ώστε τήν βουλήν

αύτβΰ μωράναι, καθώς δ Προφήτης φησί, κα\ δράξα-

σθαι τδν σοφδν έν τή πανουργία αύτοΰ κα\ περιτρέ-

ψαι αϋτώ πρ?? τδ εναντίον τά σοφά εγχειρήματα.

Επειδή γάρ άμήχανον ήν τδν άρχοντα τοΰ σκότους

" ΖβεΙι. χιν, 7. ,β Οοη. ι, 3. " ΡδβΙ. εχνιι, 24.

"183. χχιχ, 14. " Ιοί) ν, 13.

ηιοηιοηι ϊη εο ηβΐηίβηΐεηι βιιιΙιμιιι ΓειΙιΙβΓεί. ΡΊε

βηϊηι ϊΙΙυπι ηοιηίιΐ3ΐ Ρτορίιβΐ» , ηιβ^ηβιη ηιεηίοιη

ίΙΙιιιη εΐ Αδβνπιιπι βρροΙΙβηδ ". 0ιιοιι'ΐ3Πΐ ί^ΊΙιΐΓ

άΊιιηΊοΠίιιιη ςϋοάάβηι ιηεηΐίδ 681 οογ ; ϊη εο οιιϊιη

ρΓΪηοϊρβΙιΐδ αηϊπΐΐ εββε εΓ0(1ϊιιΐΓ : ίίΙο'ίΓΟΟ ϋοηιΐηιΐδ

ηιβηεΐ ϊη εοΓ^ε 18ΓΓ33, ιΐϋί εδί ηιεηΐϊδ ϊΙΙϊυβ εοβίε-

δΐβάΌηιίεϊΓιυηΊ, «ι εοηβ'ιΐΐιιηι ε)υβ δίοΐΐιιηι ι-εύάβΐ,

χιΐ 3ΐι ρΓορΙιεί» , ει 3ρρι•ε1ιοηα'«1 δβρίεηΐεβ ϊη

3δΐηΐϊ3 εοπιηι ", εΐ δβρΊεηΐεβ ΐρβοΓυητ εοηβΐυβ ΐη

εοηΐΓ3ΓΪαηι νβΓίηΐ. Νβιη ηυίβ ίϊεπ ηοη ροΙεΓηΙ ιιΐ

ρπιιοορβ Ιοηο1)Γ3Γαιη ηιεΓ3ΐη Ιηοίδ ρΓ.-κκοΐιΐϊίΐιι»

»• ΐδ3. ι.χν, 17. •« ΐδβ. «ι, ιι. " ΐβ». χ. **;
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βΐΐίιΐβοΐΌΐ, ηίδΐ ραιΊβπ) αΐϊςυαιτι (•:ιπιϊ« ϊη ϊρ^α Λ

ϋοη$ρεχί$86ΐ, ϊϋοϊΓεο, ρο>ΐι::ιι•ιι;ιιιι ιΐίνίικιηι οιιγ-

ικίιι νϊϋϊΐ , 01 Γβ$ 3ι1ηιίι•Λΐκ1;\5 φΐχ ροΓ ίρδ3ΐη η

•ΓινίηίΙβΙε βΙΒοίβΙ)3ΐιΙαΓ , βδρεχίΐ, βρβΓανίΙ, 8β , $ί

ιηοπβ ι:ιπΐι•ηι ηΠ'ϋΰίδδοΙ, οιιιηεηι εΐϊαπι νίιαυίεηι ,

<ΐπ;ι: ϊη ϊρδβ ιτ.ίΙ , δυρεΓ3ΐυπΐηΊ. Ιΐ3<]υε (Ιιιιιι ίη-

Ιιϊαη8 3(1 ΟβΓηΐί βϋοαηι ηκρίππ , ϋίνίηΊίαΙίδ Ιι.ίιιιο

Ιι^ηδίϊχυδ 651, ;ι 1<ι ιιι; ίΐ3 όΊ•300 ρεΓ Ιΐίΐηιιιηι ιίικίυδ

ι•νΙ, η ι :ι'ιΐ ϋιιΐι , (|ΐιί ρβΓ $6, ςυοά ΓιιΙυπιιη <•>;ι(,

ΙρΓ;ΐΊΐιιιιΐϊ:ιη» , Ηαηιο , ίηηυίΐ, άταοοηΐη άανεβ**.

Λιιι1ί;ιιιιιΐϋ ηυΐεηι α ρΓθρΙ)6ΐ3 , φι;ι>ηηιη 6Γ3ΠΙ 63 ,

ςιυε οογ ίδΐυιΙ ΙβΐΎΚ -ηΐνιτειικ υηϊνβΓβιιηι ίιιίΐηιΐ

εοιίδϋία, ιιπιι η<]νβΓδΐΐ5 Οοιιιίιιί ι•;ιπι«ιιι Γαυεεδ

οροΐΊΐίΐ. ΟπίιΙ ϊη <-ιιιη ιΙίι-Ίι Ιδβίβδ , ίΙΓιυβ Γεύατ-

μ ιΐι•ιΐί εο£ίΐ3ΐ3 ? Τ» άϊχϊιΐϊ ίη οοτάβ Ιηο : Ιη οαΊπια

αχαικίηιη , ινρετ αιίτα οα•ϋ ροηαηι εοΓιιιιη ηιεητη "

(αάείοχη ηχοηΐε εχοείεο αιηη-α ηηΙ>α> ιοηιεβηάαηι) ,

εί ετο ιηηίΐϊί ΑίΙκί'χηχο". Ηκο ίοουιη $οε!βΓίΐΙυιιι

οογ οο8'ιΐ3ΐ)3ΐ. Αηΐβ νβΓΟ , ςυίά ηΐ3{-η3 ίΠ;ι ηιεηβ

ϊη ιηαΐϊΐϊα , ααίιΐ ιηιριοϋϋδ ΠΙο Αδδγπιΐδ δβευπι

ίρββ ΙοηιιεΓεΙυΓ , εχ 183190 ίΐοηι νοΓϋ'ΐδ ίιι(ιΊϋμ:ιιπιΐί :

ΰχχϊ, Ροηχίχιάχηε ηχαηχι» ηχεοε (αεχαχη , εί ρηιάεηίχα

ίΐηήεηίϊίΕ ηιεκ Ιετηιΐηυε ρβιιΐχχιηι αχιξεταηι , ει (οπ'ι-

Ιχιάχηεηχ εοτιιηχ ρτα>άαΙ>οτ , ει εοηεχιίχαχη κ••ί>βί Ιια-

ΙήίαΙαί, εί οιΊηίιι ίετταηιηι ιιιιχνεηχιηι Ιαηηχιαχη χχχ-

άχιηχ εοχηρτείχεηάαηι , εί Ιαηηηατη ουα (ίενείχεία Ιοί-

Ιαηι, είηοηεήΐ ηηϊ εβΊιςχαΐ ηιε, ιιχιΐ οοηΐταάκαι

«ηιΑΐ". ΙΙβο ίΐΐβ 8ρβ (Ιεεερίιΐδ, ευιη ο,υί ρι-ορίεΓ

βαβηβ εΓ^β βεηυβ Ιιηιικιιιυιιι οεηενοΐεηΐίβηιίη Ιειτίδ

ηοϋίδουιη νεΓ83ΐ)»ΙϋΓ , ϊη δβ δΐιβοερίΐ. ν«πιπι <-υ;ο- λ

ιΐ3ΐιι ίΐΐί βοπιω Ιοεο, φΐ33 ερβΓαϋαΐ , βνεηβπηΐ,

ρΓορΙιβΐ» 03ΐ3πυΐ3ΐειη ΐρδίϋδ (ΙεοΙβηηβ βρειΊβ δί-

■$ηίπΌ3ΐ, ςΐΗοηιοάο, ίηα,ιιίεηδ, εεάάχί ε ανίυ ίχιεψτ,

ηχιχ ιηαηε οήεΐιαίχιτ ? Οχιοχηοάο εοηΐήΐη» ε»ΐ ίη Ιετ-

ταηχ ? Βηρετ εαηι ϋταΐα ε»1 ρηΐτεάο , ιηάηηιεηΐηηι

ίριϊαι αϊ νετηιϊητη ορεήηεηίαιη" , εί 03316Γ3 , <ιυί-

1)υδίιιΙεΓίΐϋδ β]υδ (ΙεδΟπΙιΐΐυΓ, ςυκ ευίϋΐιεί Ιϊεει

οχ ριορίιβΐ» βεπρίίδ ϊηίεΙΙϊ^βΓβ ; Ηΐίΐιί εΐιϊιη αΛ

ρΓΟροδϊΐυπί ΓιίΙιΊΙ 11(1 1 II II 681.

ΟΙϊ ία ΐ^ϊΐυΓ νεΓ3 δβρίβηΐίβ ίη ΒΓΓορηΙί οοΓ(1β

ΙΟΓΓ33 νεΓδβΙυι•, ιιΐ ιηβ^ηβπι ϊΙΙβπι ίη πιαίίΐία ηιεηίβηι

ίΐείεβΐ, υΐ ΐεηεοΓχ ϋίδΟϋΐίβηΐιΐΓ 3 Ιυεε, υΐ, πυοά

ιηοΓίβΙβ βδΐ, »1)δοιΙεαΐι»Γ 3 νίΐ3 ", ει βχίΓεηιο ίηί-

ηιίεο, ηιΟΓίε ηίηι'ίΓυπι, ιΙβδίΓϋείο, ιιιαίυιη ενεΠαίπτ.

ΙΙ330 Ιϊϋ ρΓ33δθΐίρΙο Ιπιΐυί δρβίίο οοιιΓεοΐα δυηΐ. 1)

Νυηι ΐ3Γϋ3 νίιίεΐυι- Ιΐ330 §Γ3ΐί3 ? Νιιιη ηίπιίδ Ιοιι^ο

ίηΙβΓνβΙΙο Ιαηΐυιη 1)οηυηι ρβπυπι βδΙ? Υΐβ βχϊιηίαιη

νίΠαΙβιη 3§ηοδεεΓβ, ςυβ ΐιηι εχί^ηο ΐεπιροΓίδ δρ3-

ι ίο 1)330 §65(3 ϊυηΐ ? Οπιηοδ ιηίΐιί Ιιοπιίηυπι 8εΐ3ΐβ3

βηυιηβη, ςυ»3 }3τη ίηαΌ 3ϋ ίρδο ριϊηιο ηιηΙοΓυ™

0Πϋ υβςυε 3ϋ εοΓυιη ίηΐεπίυηι οχδΙίΙοΓυηΙ, ςυοΐ

βίιΐβΐιΐϊδ ηϋΐαΐίϋυβ Ιιοηιίηβδ, ςιιβηι ηιυΐΐβ ηιιηοΐίδ

κΐίΐΐίϋαδ Ιιοηιίηυιη ηιίΙΙίβ ΓαοΓυηΙ. Ιηίπ ηοη ροΐοΓίι

ηυιιΐ0Γϋ8 ηιυΐιίίικίίιιίδ εοπιιη, ρεΓ ςυοδ ηιηΐίΐίη ]υΓβ

<]ΐιοα\•<ηιηιοι1ο ΙιΚΓεα'ίΙβπο δίο ρΓορβ^αΐβ βδΐ, οΐ

1Π3Ϊ3Β ίηιρΓο1)ίΐ3ΐίδ αΊ'νίιΪ33 ίη δίη^πίοβ άίδρβπΐΐ»!

δίιι^υΐοηιηι δΐυϋίο εί ορ8Γ3 βυείκ δίιιΐ , βΐιριε ίΐη

άχράτιο ιιροίμίξαι τ^ τοΰ φωτός παρουσία, μή σαρ-

χός τίνα μοϊραν θεωρήσαντα έν έαυτώ ■ δια τοϋτο

ώς είδε την θεοφίρον σάρκα, είδε δέ κα"ι τα παρ* αώ-

τήί ενεργούμενα της θεότητος θαύματα, ήλπισεν. ε Ι

της σαρκός δίά τοΰ βανάτου κρατήσειε , καΐ πάσης

της έν αύτϊ) κρατήσειν δυνάμεως. ΚαΙ τούτου χάρ»\

τό της σαρκός δέλεαρ περιχανών, τω της βεότητος

άγκίστρω περιεπάρη, κα\ οϋτως ΤιχΟη δ δράκων δίά

τοΰ αγκίστρου , καθώς φησιν δ Ίώ6, ό προαναφωνή-

σας δι' αύτοΰ τό έσδμενον , λέγων, δτι "Αζεις τύτ

δράκοντα έν άγκίστρφ. Άκούσωμεν δέ παρά της

τοΰ Προφήτου φωνής , τίνα ?}ν, α ή καρδία της γης

αϋτη /ατά τοΰ παντός έβουλεύσατο , δτε κατά της

σαρκός τοΰ Κυρίου τό στδμα ήνοιξε. ΤΕ λέγει προς

αυτόν Ησαΐας έλεγχων αυτόν ; Σύ έϊπας έν τχ\ καρ-

Βίφ σου • ΕΙς τόν ούρανύν άνάβήσομαι , επάνω

των νερεΛών Οήσω τον θρύνον μου, χαΐ Ισομαι

δμοιος τφ ΎψΙστφ. Ταΰτα ή πονηρά καρδία καθ'

εαυτής έβουλεύσατο. Κα\ Ετι πρό τούτων, 6 μέγας εν

κακία νους, δ πονηρός Άσσύριος, οία προς αυτόν δι-

εξήει, άκούσωμεν πάλιν έκ της Ήσαΐου φωνής• "Α

εΤ,Λε ■ Τχί Ισγύϊ της χειρός μου ποιήσω, χαΐ τι}

σορίφ της συνέσεως άφεΛώ δρια εθνών, χαϊ τήν

Ισχυν αυτών αρονομενσω, χαϊ σείσω πό.Ιεις χατ-

οιχονμένας, χαϊ τΊ\ν οίχονμένην όΛην χαταΛι)-

ψομαι ώς νοσσίαν , χαϊ ώς χαταΧεΧειμμένα ώα

άρώ, χαϊ οϋχ έστιν Ις διαφενξεταί με, ») άντείχχ

μοι. Μετά ταύτης της ελπίδος δέχεται έν έαυτψ τόν

διά φιλανθρωπίαν τοις κάτω έπιδημήσαντα. Τί δέ

αύτώ αντί των έλπισΟέντων γ'νεται, διηγείται σαφώς

ή προφητεία τό κατ' εκείνου πάθος λέγουσα* Πώς

έξέπεσεν έχ τον ουρανού ό εωσφόρος ; Πώς σνν-

ετρί€η έπϊ τι'/ν γήν, φ ϋπεστρώθιχ τ} σήψις , ψ

ένδυμα γίνεται ή ΛεριβοΛίι τών σχωΛήχων; και

οσα άλλα περί τοΰ άφανισμοΰ αύτοΰ διεξέρχεται ,

άπερ έξεστι τψ βουλομένω έξ αυτών τών γεγραμμέ-

νων δι' ακριβείας μαθεΐν. Έμο\ δέ πρδς τόν σκοπόν

έπανακτέον τόν λόγον.

Διά τοΰτο γίνεται ή αληθινή σοφία, έν τή- μεγα-

λο^ήμονι ταύτη καρδία της γης, ίνα εξαφάνιση έξ

αυτής τόν μέγαν έν κακία νουν, κα\ φωτισθή τό σκό

τος, κα\ καταποθή τό θνητόν υπό τής ζωής, καϊ τό

κακόν εις άνυπαρξίαν μεταχωρήση, τοΰ έσχάτβυ

έχθροΰ καταργηθέντος, ός έστιν ό θάνατος. Ταΰτά

σοι ή τριήμερος προθεσμία κατείργασται. Μή βρα

δεία ή χάρις ; μή δι' άκρας περιόδου τοσούτον αγα

θόν κατώρθωται ; Βούλει γνώναι τό υπερβάλλον τής

δυνάμεως, τών έν ούτω βραχεί χρόνω κατορθωθέν-

των ; Άρίθμησόν μοι πάσας τάς μεταξύ γενεάς τών

ανθρώπων, άπό τής πρώτης τών κακών εισόδου καΐ

μέχρι τής αναλύσεως, πόσοι καθ' έκάστην γενεάν άν

θρωποι έν πόσαις άριθμούμενοι μυριάσιν. Αδύνατον

έστιν αριθμώ διαλειφθήναι τό πλήθος, ων έν ταΐς δια-

δο/αΐς ή κακία συνεπλατύνετο , καΐ ό κακός τής

πονηρίας πλούτος εις τους καθ' έκαστον μεριζόμε-

νος, δι' έκαστου μείζων έγίνετο, καΐ οδτω πολυγο-

ίυΐ) χι, 19. » Ιδα. χιν, 15 14. '« Ιβα. χ, II.- 5' Ι^α χιν, 12 5(ΐα• " Η Οογ. ν, δ.
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νοΰσα συνδιεξήει τοις άεΐ έπιγενομέναις γενεαίς ή Α ίεειιηάβ ιη.ιΐϊΐί» χΐ3ΐί1)ΐΐ5 0Γ(3ϊηε 5ΐιοοβ*1οιιΙΐΙ>ιι& ροτ-

γ.τν.ίι χεομένη τώ πλήθει πρϊις άπειρον, έως εις τδ

άκρδτατον τοΰ κακοΰ προελθοΰσα , πάσης κατεκρά-

τησε τής ανθρωπινής φύσεως • ούτω τοΰ Προφήτου

καθολικώς άποφηναμένου , δτι Πάντες έξεκΛιναν ,

άμα ήχρειώθησαν, χα'ι οΰκ ήν έν τοις ουσιν ουδέν,

δ μή κακίας δργανον ην. Την ουν τοσαύτην τοΰ κά

κου σωρείαν τήν άπδ καταβολής κόσμου μέχρι ιής

κατά το πάθος τοΰ Κυρίου οικονομίας συναΟροιαθεί-

σαν, δ έν τρισ\ διαχέας ήμέραις, μικράν σοι πεποίη-

ται της ύπερβαλλούσης δυνάμεως τήν έπίδειξιν ; ή

ουχί πασών τών ίν ταίς ίστορίαις θαυματοποιών

Ισχυροτέραν ; "Ωσπερ γάρ πλεονάζει τοΰ Σαμψών τδ

θαύμα, οΰ κατά τδ κατισχύσαι μόνον τοΰ λέοντος,

άλλα κα'ι τδ άπόνως αύτδν διαχειρίσασθαι γυμναΐς

Γϋδ3 εΓενεπΙ ίιι ίιιΓιιιίΐυιιι, ϋοιιεο 3(1 δΐιιιιιιιιιιιι ιιι:ιϋ

('ΐιιιιιιΐιιιιι ρειτεηίεηδ Ιυΐατη ιοιίιικιηι 1ιυηΐ3ΐι»ιιι

οεευρβνίΠ 8ίε βηίηι δίηε εχεερίίοηε Ι'ι-ορίιεο ββη-

Ιεηΐϊβηι Ιιιϋΐ, Οηιηα, ίηφίίειίδ *•, άκΙΐηανβτΗηΙ,

ιϊιηηΐ ίηκιίίει [αείϊ αιηί, ηιΐοο ιιΐ ηίΐιί) ίηνοηίπΗιΐΓ,

*1 ιιοίΐ πιαίϊιίχ ηοη εδβεΐ ίιΐδίπιηιεηΐιιπι. Τβηΐιπιι

ϊ^ίΙιΐΓ ιηηΙοΓϋηι ηεεΓνυηι, 30 ϊρ$3 ιηιιικϋ εοηδίίΐιι-

Ιϊοηε ί«Ι ιηοΓίεπι υδφΐε Πυιηίηί ουτηαΐαΐυτη ει ηιι-

εΐιιπι, α,ιιί ΐπΐηΐδ αΊεϋΐΐδ άίδδοΐνίΐ, εΐ ονεπίΐ, ρηι•-

ναιηηε Ιίυί ρι-9βδΐ3ΐιΐίδ ροΐεηΐϊχ, νίιΊπΐίδο,υε δΐϋβ

δίβΐιίΠοβΙίοιιοιιι (1ε(1ίΐ? Νοηηε νϊδ ε]ϋδ, Γεπιιη" οιη-

ιιϊοιιι, φΐ:ε ηιοηυηιεηΐίδ Ιιίδΐ0Π3ΐΊΐιη ;ο1ιπίι :πκ1.:;

εοιηιηεηιθΓ3ηΙιΐΓ, ;ιρρ;ιι ιιίι εχεεΙΙεηΓΐδ5Ϊηΐ3 ? Οιιειιι-

3υΊιΐ0(1ιιιη ο,ιιίιιι 83111501115 Γ3εϊιιιΐδ εο ιηβξίδ ηιΐιηίιη-

καΐ άό-λοις χερσ'ι τδν θήρα καταπαίζοντα δϊασπάσα- " ιαητ, ςυοά ηοη δοΐυηι Ιεοηειη νίεϊΐ, βεά ευηι δίιιε

σθαι• ούτω κα\ τοΰ δίχα πάσης έργωδίας τδν Κύριον

τήν τοσαύτην άφανίσαι κακίαν, άπόδειξις μείζων

έστ\ τοΰ τής δυνάμεως υπερβάλλοντος. Ούχ υδάτων

απείρων έπΐ(5(5οα\ έκ τών άνωθεν χαταρακτών τώ

ύποκειμένω έγκαταπίπτουσαι , ουδέ άβυσσοι τών

ιδίων όρων ύπερο'.δαίνουσαι, χα\ τοις πελάγεσι τήν

γήν έπικλύζουσαι, ουδέ πάσα ή οικουμένη νηδς δίκην

αΟτανδρος τφ βυθώ καλυπτόμενη, ουδέ δρη γινόμενα

βύθια, κα\ κορυφαΐ τών δρών υποβρύχιοι • ουδέ καθ'

ομοιότητα Σοδόμων αί τής φλογός έπομβρίαι τώ πυρί

τδ διεφθορδς έκκαθαίρουσαι • ουδέ άλλο τι τοιούτον

ούοέν ■ άλλα απλή τις κα\ ακατάληπτος επιδημία

μόνη ζωής , καΙ φωτδς παρουσία , τοις έν σκότει κα\

ΐ3υΟΓ6 δΐιρεί'βνίΐ, (]ΐιοι1ιιιιΐ' ιιιιιία Ίιιει ιιιί'ρΐί: ιιιιιιιιι

1;ιιιΐ;ιιιι Ι'οπϊιιι, Ι.'ιιΐφκιιιι Ιιιάεηδ οι αιΐίΐ ε( (]ίΐ3εοΓ3-

νΛ,,, : δϊε ε» Γ8 ϋοπιϊηί νίτΐιΐδ εχεείΐυίΐ, ςιιθ(1 ιΐϋΐΐο

ιιεςοίίο ιιιαίϊ Ιϊηιη ιΐοΐονίΐ. Νεφίε οιιίιίι δυρεί'ίοπϋιΐδ

ε3ΐ3Γ3εΙϊδ ριιΐΐ'Γ,κΐίδ, 3ΐ))•55Ϊ5φΐβ ρΓορηοδ Ιεπιιϊηοβ

(Γ3ΠδίΓιεη(ί1ιυδ, εϊ ΐυιηεΓβεΙϊδ, ηφΐ8πιιη ίιιιιηεηδα

νϊδ ίη,βπιϊΐ, ςιικ Ιειτβπι οϋηιεηδ υηϊνεΓδβιη, ηιοη-

Ιεδ(]υε Ιΐ'αηδεεικίειίδ, ει ηιοηίππιι Γαβίϊ^ίη δΐιρεΓ3ΐΐδ,

οιΊιείιι Ι:ιιιΐ)ΐκιηι ιι:ινϊ{ζϊιιΐιΐ δΐΐηυ) ειιιιι ίρδίδ ικηιΐίϋ

3ΐ(ΐυε νεείοτϊυιΐδ (ΙεηιεΓδεπΙ. Νεηιιε, υΐ 8υ(Ιοιιιίΐ3-

ιυηι (εηιροΓΪυυδ εοηΐίξίΐ, ϊξηίδ, ιΐ ΙΚιιιιηιιιππιι

ϊιηΐιεί', (]ΐκιι1 εοιτυρίυηι εΓ3(, ρυΓ^3ΐΐδ εχρϊανίΐ.

Νεςυε ηΐίικί ι|ΐιΐ(Ιίμΐ8ΐιι αοοϊϋϊΐ ρ]ι:5ΐιιι»Ιί. 5ει1 δίιη-

σχιά θανάτου καθημένοις , ϊκλειψιν παντελή καΐ _ ρΐεχ ψιχ(ΐ3ΐιι εΐ ϊηεοπιρΓε1ιεηδ3 ρεί'εξΓίηαΐϊο, βοΐβ

ΛίΟΛ^ίΤίΐΛυ ΤΓι' Ι —~ /ΤνήΤΛΙΙ - ν/"• *Λ(ι (ι -, - ι "ι~ι.\ ■ τ- / ! ν—λ ■ ιμΙιιι ΙιίΛι'πηιιη 1 1 ι .Πί-,π ■ Ιίη !η ΙηπηΚ»!π π! ι•ηη!ί•ιι,ι 11 .\ΐ

άφανισμδν τοΰτε σκότους καΐ τοΰ θανάτου πεποίηται.

ΕΓπω τι πρδς τοις είρημένοις καΐ Ετερον; Έφύη τδ

χαχδν έν τώ δφει • ήττήθη ή γυνή τής πείρας τοΰ

δράκοντος • ήττήθη μετά ταΰτα τής γυναικδς δ

ά*-ιήρ. Δια τριών Ισχε τδ κακδν τήν γένεσιν. Πρδς τ£

μοι βλέπει τούτων ή μνήμη ; "Εστί τινά τοΰ άγαθοΰ

τάξιν διά τής έν τώ κακώ τάξεως κατανοήσαι. Τρία

βλέπω ταΰτα τοΰ κακοΰ δοχεία ■ πρώτον μέν , έν φ

τδ πρώτον συνέστη • δεύτερον, εις δ μετερ\ίϋη • τρί

τον, έν φ μετά ταΰτα έπεγένετο. Επειδή τοίνυν έν

τοις τρ:σι τούτοις ή κακία έπλήμμυρε,τη διαβολική,

λέγω, φύσει, κα\ τψ τών γυναικών γένει, χα\ τώ

πληρώματι τών ανδρών • τούτου χάριν ακολούθως έν

ΓρισΙν ήμέραις ή νόσος εξαφανίζεται, έκάστφ γένει

νίΐ3ί Ιυείδηυο ρΓΧδεηΙϊβ ίη ΐεηεΙίΓίδ, ει Γε8ΐοηε υιιι-

Ιιγχ ηιοΓίίδ εοηδϊ(1εη[ίΙ)υδ ΐεηε1)Γ3δ οηιηεδ ϋϊδρυΐίΐ,

ε( ιιιοι Ιί'ΐιν ίρ33ηι ϊηΙεΓΓεεΐΙ. Αΐίικίηε ΐ}ΐιΐ ϋηυαιιι

3θ]ιιη83ΐη ϋδ (|ΐι;« (1κ•ΐ3 5ΐιιιΐ? Ιη δΟΓρεηΐε ιιιβίιιιη

εχοΓίυηι εδί. Μιιΐίοΐ' «1γ;ι(οιιϊ» ϊηδίιΐίίβ (1εεερΐ3 ΓιιίΙ.

Μυΐϊεηδ ϊΙΙεεβΙιπδ νΐτ ΐρδβ εεδδίΐ. Τπϋιΐδ Ιιίβοο

£1'8(Ιί1ιΙΙ5 ΟΚΐίίΠιΙ είΠΡΓδίΙ. (ΙιΙΟΓΗΙΙΙΙΙ ΙίΒΕΟ ίρβΡί.Ίΐ

εοηιιιιεΐΓ.οι°3ΐίη ? ΕίεεΙ εχ Ιιοε ηι:ι1ί οηΐίιιι: ηυειικίηιιι

Ιίθηϊ ΟΓάίηεηι ΊΙΙί Γεβροηϋεηΐεηι βηΐηιηόνεπεί'ε. Ιΐ3.•ε

ΙγΪ3 (ΊΊ'πο ιικιΐί Γ(Μ•ι-ρ(:ΐΓΐιΐ3 : ριΊιιιιιιιι, ίη <]110 ρηηιο

εοηβΐίΐίΐ: βΙιεΓυηι, ίη ςαοιΐ (ΙεΠαχίΙ ; ΐεΓίίιιηι, ίη

ψιο ροδίεβ ίηΐιχδϊΐ. (Ιικιγο ευιη ίη Ιιίδ (ΓΪϋυδ ηι.ιίί-

ΙΪ3 ΓοιΙιιηιΙϋΐ'ίι, ηειηρε ίη ικιΙιιι'.ί ιΐϊαίιοΐ'κα, ει ίη

ςεηεΓε ηιιιΐϊεπιηι, εΐ ίη νΪΓΟηιηι ρΐεηίίικίίηε ; ί οι ι -

τών έν καχία νενοσηχότων μιας ημέρας άποκληρω- ρ δεηΐ3ηειιι>ι ίυίΐ, υΐ ΐΓΪυηι (ϋοππιι βρβίίο ιηοΓίιυδ

Οείσης πρδς ίασιν ■ έν μιςί ήμερα οί άνδρες τής νό

σου καθαίρονται • έν τη δευτέρα, τδ τών γυναικών

θεραπεύεται γένος ■ έν τη" τελευταίοι , ϊσχαχος έχθρδς

καταργείται δ θάνατος, καΐ περ\ αύτδν άρχαί τε, κα\

έξουσίαι, υ.λ\ δυνάμεις τών αντικειμένων δυνάμεων

των τε προκαθημένων συναφανίζονται. Μή θαυμάσης

δέ εϊ χρονιχοίς διαστήμασιν ή τοΰ ά.•(α^ο^ κτίσις

επιμερίζεται. Κα*, γάρ παρά τήν πρώτην τοΰ κό

σμου γένεσιν, οϋκ ήτόνει ή θεία δύναμις άπαντα έν

άκαρεΐ τελειώσαι τά δντα, άλλ' όμως συμπαραλαμ-

€άνει τη δημιουργία τών δντο^ καΐ τά χρονικά δια

στήματα ■ ώς τόδε μέν τι κατά τήν πρώτην ήμέραν

εχρεΙΙεΓείιΐΓ, βίη^υΐίδ ^εηεΓΪοηδ ηιαίιΐΐα 13»ογ3ιιΓι-

Ιιυδ Ιΐ'ίΙ)υΙο ηΐΓΐΙίοηίδ (Γιε, υΐ ιιηο ςυίάειη νινί ι ιιγ;ι-

ΓεηίαΓ, βΙΙεΓΟ Γειηίηβι-υηι (βηύβ, εχίΓεπιο βιιίειη

εχΐι°εηιυδ Ιιοδίίβ, πιοΓδ, (ΙεδίπιεΓείυΓ, εϊ ηυί ηιοηίδ

πιίηίδΐπ βυιιΐ ριίηείρεδ, ει ροίεβίβίεβ νΪΓΐυΐυηι 3(1-

νει•58ΐ'ί3Γΐιηι εϊ ίηιρεΓαηΙίυιη ρΓοΠί^βΓοηΙιΐΓ. Νεε

ηιΙιπϊι-ΐΊ'ϊδ Ιιοιιί ρΓονεηΙυιη ίίοΓΪ (εηιροιϊδ ϊηίοινηΙΙο.

Νβηι εϊ ίη ρπηΐ3 ηιυικίί ρΓοεΓΟβίίοηε ηιοιηειιΐο

ρι.Ίί.Ί'.ιΐ άίνίηβ νίιΐυδ ειιηείβ ρεί'ΠεεΓε, βΙΙβιηοη

ΓΟΓίιιη ί8ΐ»Γί(.'3ΐίοιιί Ιοιιιρ'.)Γ;ι ιΙινΙ ΓΐΙιιιίι ; ιιΙ ριίιηο

ΐ|ΐιίι!ΐΊΐι άίε ρ3Γ5 (ΐΛΠίηι ιιηα εοηδίίΙυβΓείυΓ, δεεηικίο

3υΐειη 3ΐιεΐ3, 3Κ]υε ίι» άεϊηεερδ Γείϊηαχ, ύοηεο

" ΡβηΙ. χιπ, 3. •■' ίϋϋίε. χιν, 6.
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οηιηΐβ ρει-ίβεΐβ ΙϋΐιΙ, ΟΙ 3ΐ)δθ1ϋΐ3, βο .Ιίεππιι ηϋ- Α τελειωθήναι τδ μέρος τής κτίσεως , έν δε ιή δίυτέρα

ιιιογο, ςιιϊ βειϊρΐιΐδ β$1, ϋεο ειιηείβ ρει-ϋεϊεηΐε : δ'ιο

εΐίϋηι Ιιϊε 63 δ.ιρίεηΙίχ πιΐίοιιο, ηιιχ νεΓϋίδ εχρϋεβίΊ

ηοη ροΐεεί, ιι•ίΙ>υδ (Ιίεΐηΐδ ιιιηΐιιιη ο]ίοίΐιΐΓ, βΐ βτ.-

εΙιιϋίΐιΐΓ αϊ) Ιιοηπηΐυυδ, ηιιιΓιεηΐΗΐδ, βΐ α δΟΓρεη-

ιίιιηι βιηεΐ'8, Ίιι αυϊϋιΐδ ρπππβ ηηΐιΐΓ;ι νίΐϋ οΝηιη

ΙιαΙιιιίΙ.

Η«ε <1β Ιπυπι ύΐοΓυπι ηοηιεπ ε3υ$α εοβΐΐ3νϊπιιΐδ :

Γβείε, ηεεηε , βαύϊΐΟΓαιη ]α(1ϊεϊϋΐη εβίο. Νεςιιβ

εη'ιιη νειίκι ικικΙγκ εει-Ιϊηι ϋεηιοηδίΓβΙίοηίδ γβΓιο-

ιιβιη 1ιπ1)8Γε νοίυπιυδ, ββά ΐιβ α,υδΒΓεηοΌ ηοδ βχεΓ-

εβηιυβ. Οαοϋ δι τε ίρ5» ρΓκΓιηϊΐυπι ηοηιηι άίεΓοπι

ιιυιιιεπιηι ρίβηε νίβ ρεΓδρίεεΓβ (ηεα,υβ εηϊσι ίΙΙί

ρηπιηι άεεδί, δί ροδί Ιιοπηιι ηοιιηηι ραι•»δεεν;υ

Ιεηιριΐδ εοιίδ'κΙοΓεδ, ςυβ ςυϊάοηι Ιιογβ Οοηιίηαβ Ρα-

Ιιϊδ ιηαηίυυδ δρίπίαιη εοπιπιεηο'βνίΐ), ρβαΗβρεΓ »1-

τδ έτερον καΥ εφεξής ομοίως έπεραιώθτ τά δντα,

ρ"ητοίς ήμέραις τοϋ θεού την κτίσιν άπασαν συναρ-

μίσαντος. Ούτω καΥ ενταύθα κατά τον άρρητον ούτοϋ

της σοφίας λόγον, εν τρισΥν ήμέραις τών όντων τδ

κακόν έξοικίζεται, έξ ανδρών, έκ γυναικών, καΥ τον

γένους τών δφεων, έν οΤς πρώτοις ή της κακίας φϋ

σις εσχε τήν γένεσιν.

Άλλα περΥ μεν της τοϋ άριθμοΰ τών ήμερων αϊ

τίας , ταύτα ύπενοήσα μεν • είτε δέ ορθώς, είτε καΥ

μή, έν τι} κρίσει τών ακροατών καταλείψομεν. Οΰ

γαρ άπόφασις ό λίγος έστΥν, άλλα γυμνάσια καΥ ζή-

τησις. ΕΙ δέ ζητείς δι' ακριβείας ϊδεϊν έν τψ πάθει

τών ήμερων τούτων τήν προθεσμίαν (λείπει γάρ τω

αριθμώ ούκ ολίγον, ει μετά τήν έννάτην της παρα

σκευής ώραν άριθμοίης τον χρόνον, άφ' ή* ς ταϊς πα-

τρικαϊς χερσι τδ πνεύμα παρέθετο), μικρδν έπίσχες.

Ιεικίε, ει ΓοΠ35δε, ςιιοά ςιιχπδ, ίιΐΐεηϊεδ. Ουοηβπι, Β καΥ παρέξει σοι τυχδν δ λίγος τήν περ\ τούτου σα-

ϊικμιίεδ, ρβειο ? ϋϊνίηο! ροΐεηΐΐίΒ πιββηϊΙυάΊηβηι εοη-

δίι1εΓ3, εΐ ςαοιΐ δεϊΓε ευρϊδ, ιηΙεΙΠξεδ. Κεεοι-ύβΓβ,

ιριίι! (1ι• δε Ποιιιίιιιικ ρνοιιιιηΐκιηΐ, 61 <:;•ιιι ίρδίυδ

εδδβ νίΓίαΙεπ» εο^ηοδεεδ, υΐ νοίυηίαίε, ηοη κιιιεπι

η;ιΐιη•;« ηεεεδδίΐαίε αιιίιικιηι 3 εοΓροτε (Ιίε,ίΐΗΐβίΐ.

Νεηιο εηίπι, ίιιιριίΐ, ίοΙΙϊΙ αηηηαιη ηιεατη α ιιι<\ »εά

εςο ροηο ίΙΙιηιι α ηιεΐρ$ο. Ροΐε&ΐαΐεηι εηχχη Ιιαύιο

ροηεηάί ΐαηι, εΐ ροΐαΐαΐεπι Ηαύεο ϊΐεηηη ααικηεη-

ίΐϊ *•. Ηοε ηουίδ ίΐα εοηδίίΐηΐο, ρεΓδρϊεηε ρ3ΐευί( ίιΐ

ςηοιΐ ηυχδϊΐυιη εδί.

ΟιιΊ εηϊηι ροΐεδίαίε βαβ ευηεία ϋϊδροηϊι, ηοη ει £

ρΐΌιΙίιΊοηε δίΐιϊ ϊηιρεηιίεηίειη ηεεεδδ1ΐ3ΐεηι , ικ»κ

,ΊκΙγγοπιιιι (|ΙΙ38Ϊ ρΓχάοηυπι ϊιηρείιιιη, ηοη ϊηίςιιαηι

Ι'ϊΙιιΐΊ Μ'ηΐεηΐκιηι εχδρεείαΐ, υΐ οοππη ηιαϋΐια δΐΐ

εοιηηιιιηϊδ Ηοηιίηιιηι δαίυΐΐδ ρηηείρΐυηι ει εαυδβ ;

δεά εοιΐδίΐίο βηο βηΙενεΓίίΐ , ει αι-εαηο δ»εΓίΓιεϋ

ςεΐΐβΓε, (ΐικιιΐ 31) Ιιοηιϊηϊυιΐδ εεΓηϊ ηοη ροίοτηΐ, δε-

ϊρδηιη ρΐ'ο ηουίδ Ηοδίίαηι οίΤοτΐ, ει νίειίπιαιη ίιη-

ιιμιΙλι , δπιχπίυδ δΐπιυΐ εχδϊδίεηδ, ει ηςηυδ ϋεί, ϊΗβ

ιΐιπ ιιιιιηιΐί ρεεε3ΐιιπι ΙοΙΓιΙ. Οπηικίιι ί(1 ρπκδίίΐίΐ ?

(ΐπιΐ εοΓριΐδ ϊΐιιιιιι άΐδείροΐϊδ εοη^Γε){3ΐϊδ εϋεηιΐυηι,

οι δ>αη^ιιϊηβιη ηϊϋεηαυηι ρΓΚϋΐιΐΙ, Ιυηε βρεΠο (1ε-

εΙαΓανΊΐ »§η'ι δαεπΓιεϊιιιη ]βηι εδδε ρεΓΓεεΙυπι. Ν;ιι»

\•Ία'ιιη;ε εοΓρυδ ηοη εδί :ιι1 οϋεηοΌηι ίοΌηεπηι, $ί

:ιιι;ιιι;.ΐ'.ιιιι δ'ιΐ. Οιι;ιπ' ευιη εοι-ριΐδ ο.Ιεηϋιιιη , εΐ

φήνειαν. Τις ουν δ λόγος ; Άνάβλεψον εις τδ μεγα-

λεΐον τής θείας δυνάμεως , κα\ ούκ αγνοήσεις τδ έν

τόπω ζητούμενον. Μνήσθητι της Δεσποτικής αποφά

σεως, τ£ περ'ι α!ι•ζο\) αποφαίνεται δ τοϋ παντδς έξημ-

μένος τδ κράτος ■ πώς αυτοκρατορική εξουσία, καΙ

ού φύσεως ανάγκη διαζεύγνυσι τήν ψυχήν έχ τοϋ

σώματος , έν οΤς φησιν, ότι Ουδείς αίρει, ιή»• ψυ-

χτ}»• μον, άΛΧ έγώ τίθτχμι αυτήν άρ* εαυτού. Έζ-

ουσίαγ ίχω θεΊναι αϋτί\γ, καΙ εξονσίαν Ιχω πά•

Λιν Λαβείν αυτήν. Τούτο μοι στήτω, καΥ τδ ζητού

μενον σεσαφήνισται.

Ό γάρ πάντα κατά τήν δεσποτικήν αύθεντίαν

οικονόμων , ούκ αναμένει τήν έκ της προδοσίας

ανάγκην, καΙ τήν ληστρικήν Εφοδον τών Ιουδαίων,

καΙ τήν τοϋ Πιλάτου παράνομον κρίσιν, ώστε τήν

εκείνων κακίαν άρχηγδν κα\ αϊτίαν της κοινής

τών ανθρώπων σωτηρίας γενέσθαι ' άλλα προλαμ

βάνει τϊ) οικονομία τήν Ιφοδον, κατά ιδν 4ρ"ρ"ητον

τής Ιερουργίας τρδπον, καΥ τοΓς άνθρώποις άίρατον,

καΥ έαυτδν προσήνεγκε προσφοράν καΥ θυσϊαν ύπβρ

ημών, ό ιερεύς άμα, καΥ δ άμνδς τοϋ θεού, δ αΓρων

τήν άμαρτίαν τού κόσμου. Πότε τούτο ; "Οτε βρωτδν

εαυτού τδ σώμα εις βρώσιν σαφώς ενδείκνυται ιώ

ήδη γεγενήσθαι εντελή τοϋ αμνού τήν θυσϊαν. Ού γάρ

αν ην τδ σώμα τοϋ Ιερείου πρδς έδωδήν έπιτήδειον,

είπερ ϊμψυχονήν. Ούκούν οτε παρέσχε τοις μαθηταϊς

εηιΐξΐιίηεηι Μυεικίιιιΐ) άϊδείρυΐίδ εχηΐϋιιϊΐ, ]3ΐη 3Γ- Ο έμφαγεϊν τοϋ σώματος, καΥ τοϋ αίματος έμπιεϊν, ήδη

κατά τδ Οελητδν τή εξουσία τού τδ μυστήριον ο!κο-

νομοϋντος ά^όήτως τε καΥ άοράτως τδ σώμα έτέθυτο.

ΚαΥ ή ψυχή έν έκείνοις ήν, έν οΓς αυτήν ή εξουσία

τού οίκονομοϋντος έναπέθετο μετά τής έγκεκραμένης

αυτή θείας δυνάμεως, τδν έν καρδία εκείνον χώρον

περιπολούσα. Ούκούν άφ' ου προσήχθη τώ θεψ ή

Ουσία παρά τού μεγάλου Άρχιερέως, τοΰ τδν έαυτοϋ

άμνδν υπέρ τής κοινής αμαρτίας άέ,ίήτως τε καΥ άορά-

τω; Ιερουργήσαντος, άπδτότε τις αριθμών τδν χρόνον

τής αληθείας ούχ άμαρτήσεται. Εσπέρα μέν γάρ ήν

δτε έβρώθη τδ ίερδν εκείνο καΥ αγιον σώμα. Νΰξ

6έ τήν έσπέραν έκείνην ή πρδ τής παρασκευής διεδέ-

ξατο. Είτα ή της παρασκευής ήμερα, τή έπεισάκτω

εοιια ει ηοη .ΊδρεεΙα1>ίΙί Γαιΐοηε εοΓρυδ 0Γ31 ίπι-

ιιιοΐΐΐυηα, υΐ ίρδίιΐδ ιη^δίεΓίυσι ρβτα&,εηΐΐδ ροΐεδίβΐϊ

εοΙ1ί1>ιιεΓ3ΐ. Ει αηίιιια ίη ίΙΙίδ ιί;ιι, ϊη ςυϊουδ εαάειη

Ίρδ» ροΙεδΐ3δ ίΙΙηιιι (Ιΐ'ροδίιϊι, δίηιυΐηαε ευπι Ίίνίιι:»

νίιΐιιΐε, ςιι% ειιιη ίΙΙι» ιτ;ιΐ εοη]ιιηεΐ3, ϊη 63 τε^ίοηο

εοηΐίδ νετδαΐα ε^ΐ. Ιΐηιμιο δϊ ςιιϊδ ίηϋε Ιεηιρυδ Ιη-

ιίρίαΐ άϊιηείίπ, ευηι δαεΓϊΑείυιη ϋεο Ιιιείιιιη εδί 3

ιη:ιχηο ϊΐΐο Ρπηείρε δαεεηίοΐυηι, ςυί τηΓιοηβ, ςιιοε

ηηε νβΓϋίδ εχρϋεαί'ϊ, ηβε οευΐίδ ρεΓδρίΓΪ ροΐιιΐΐ, δβ-

ιρϋυιη ριο εοηιηιυηϊ ηοηιίιιυηι ϋαίιιιε οηηιιιιιη

:ιμιιιιιιι οϋΐιιΐίι, ηοη τεεεάεΐ 3 νεήΐ3ΐε. Ει•»ι εηϊιη

νι^ρ.τα , ευηι δαεΓυηι ίΐΐιιιΐ εοΓριΐδ εοηιεάεΓυηΐ :

ι|η,ιιη (|ΐιΊιΙι'ΐιι νεδρεΓ3ΐη ηοχ, ψιχ ρ3Γ3δεενεη αη-

" Ιο,ιη. χ, 18.
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νυκτ\* διατμηθεϊσα , εις μίαν νύκτα κα\ είς^ήμέρας Α ΐεεεοΜΐ, εχεερΐΐ. Ηηϊε δυεεεδδ'ιΐ ΡβΓβδεενίβ ιΐίεδ, αυ«

ηοείε Π Ια ρι-ορίεν δοΐϊδ ο1)5πιι;ιΙίοικ'ΐιι ίηΙβΓ]εεΐ3 ϊη

άίεδ (ΙΐίΟΗ 61 ηοείεπ) ιηκιιιι ϋίνίδβ εδί. Ν;ιιη, βΐ

ΐΗ'ΐΐϊ ιιοιίϋΐιι ΐεηε1)Γ38 ηρριΊ1:ινίι ", Ιπΐιιΐδ αιιίβηι*

ηοπ$ ΐεηε1)Γ« ΓαεΙχ δυηΐ δυροι- υηίνθΓδϊΐηι ΙεΓπιηι ",

δρηΓιυιη ϊ 11 τι «Ι πι (Γιοι ηιεοΊο εαηδίίΐυΐιιηι ηοχ Γιιίΐ,

ςυχ κίη^ιιΐίβ ϊΙΓιαβ εχ ιιΐπκμιο ρβΝε «εειίοηϊυΐΐδ

Ιιίηοβ (Ιϊΐ'Λ άεϋηϊνίΐ : υηυπι (]υίάειη :ιΙ) οιΊιι δοϋδ

\ΐ5ΐ[υε 3ά 80x13111 ΙκΐΓ.ιηι, ίΐΐΐεηιηι βυΐεηι ;ι1ι 1ΐ0Γ3

ηοιίΐ ιΐδςυε :η1 νββρβί'αηι. Αίςυε ίΐα ιίικίδ ]αηι ηο-

εΐεβ Ιυυειηυδ, 81 Ιοίίιίειη ύΐεδ. Ηϊπε 8;ιΌ1);ιΐί ηοχ

εδί &α1)δεευΐ3, ει 8;ι1ι1ι;ιΐϊ άΊεδ. Εχ ςυϊυυδ Ιιεδύΐοδ,

εΐ ηοείεβ ίιϊάβιη ΐιτκ ?οηίίεπιηΐυι•. βεΐϊςυυηι ε$ΐ

ιι! ΓεδυιτεεΙίοηίδ Ιιοπιηι ϊηυ,υϊι-βπιυδ : ηυα α,υΐϋεηι

ίηνοηία, νοι-ϊΐηβ εχδΐ3ΐηΙ. ΟιιηικΙο ϊ^ϋιιι• δίπτεχΗ

δύο καταψηφίζεται. Ει γαρ τι) σκότος ύ θεδς έκάλεσε

νύκτα, έν δέ ταίς τριαίν ώραις έγένετο σκότος έπ\

πάσαν την οίκουμένην ■ αύτη εστίν ή κατά το μέσον

της ημέρας καινοτομηθείσα νϋξ , τα δύο τμήματα

των ήμερων δ'.' εαυτής περιγράφουσα, τδ μέν άπδ

τοΰ δρθρου επί τήν έκιην ώραν, τδ δέ άπδ της έννά-

της έπ\ τήν έσπέραν. "βστε είναι μέχρι τούτου, δύβ

νύκτας κα\ ημέρας δύο. Είτα, πρδ τοϋ Σαββάτου νϋξ,

κα\ μετά ταύτην ή ιοΰ Σαββάτου ήμέραν Εχεις τάς

τρεΤς νύκτας. Ζήτησόν μοι λοιπδν την άναστάσιμον

ώραν, κα\ εύρήσεις τήν έν τοις είρημένοις άλήθειαν.

Πότε ουν τούτο; Όψέ Σαββάτων, Ματθαίος βοά.Αΰτη

τοι ή ώρα τής Αναστάσεως κατά την τοϋ αγγέλου φω-

νήν. Ούτος όρος της έν καρδία τής γης διαγωγής τοΰ

Κυρίου. Εσπέρας γάρ ήδη βαθείας γεγενημένης (αρχή Β Ουιιιίηιικ ? \αρβτε $αΙ>Ι)(ΐΐοηιιη , ΙίΙιί ΜαΙίΙιχυδ εΐβ-

δέ ήν τής νυκτδς εκείνης ή εσπέρα, ήν διαδέχεται ή

μία των Σαββάτων ήμερα ), τότε δ σεισμδς γίνεται.

Τότε ό καταστράπτων τοις ένδύμασιν άγγελος άπο-

κυλίει τδν λίθον τοΰ μνημείου. Αϊ δέ γυναίκες μικρδν

έπορθρίσασαι, ύποφαινούσης ήδη τής ημέρας τδ φέγ

γος, ώς καί τίνα ήλιακήν αύγήν τής ανατολής ύπερ-

φαίνεσθαι, τότε ίστοροΰσι τήν ήδη γεγενημένην άνά-

στααιν • αϊ τδ μέν θαύμα έγνωσαν, τήν δέ ώραν οϋκ

έδιδάχθησαν. "Οτι μέν γάρ ήγέρθη, είπε πρδς αΰτάς

6 άγγελος • τδ δέ πότε, τψ ίήματι ού προσέθηκεν.

Άλλ' ό μέγας Ματθαίος μόνος των ευαγγελιστών

πάντων τδν καιρδν δι' ακριβείας έπεσημήνατο, ειπών

τήν ίαζέραΜ είναι τοϋ Σαββάτου, τήν ώραν τής Ανα

στάσεως.

ι.ί νοεε ιΐϋΐιιιιιΐϊιιΐ ". Ι1;εε εΒί ΓΟδίιιτεεΙίοηίδ Ιιογ.ι,

8βευη(1υηι αηςεΐί νοεοιι. Πιο. Ιεηηϊηιΐδ Γιιίι οοιιι- '

ηιΟΓϊΐΐοηίδ ϋοηπηί ϊη εοπίε Ιειτίο. Υοδροι,ι εηίηι

ρηι ρΐ'οΓιιηιΙ», α,υα* (|αί(1οτι νεβρεΓβ ηοείϊβ, <|ΐι:«πι

ιι»» δαΙιΙιηίοΐΊίπι (Ιίεβ εοηδβφΐίΐηι•, ρπηείρ'ιυιη ει-ηι,

ΐεπ'χηιοΐιΐΒ ίβεΐυδ 681. Τυηε 3η£εΙηδ ϊη νεδίϊιηεη-

ΙΪ8 Γιιίςεηδ Γενοΐνϊΐ Ι.αρϊϋοιη ιηοιπιιιιοιιΐϊ. ΜιιΓιετεβ

ηιιίοιι ηι;ιηε 5ΠΓ§οιΐοδ, ευπι άϊεϊ ]αιπ Ιυχ ηρρητεΓεί,

ε( οπεηΐϊδ δοϋδ δρΙειιύΌι• εεπιοιείιπ•, ΐιιπι νϊδίιπι

ρει-ξΐιηΐ ΓβδϋΓΓεείΐοηεπι, φιχ ]αιη Ι'αείη ο γ η ι : εΐ

ηιπηοιιΐιιιη ςιιΜοιιι εοςηονεππίΐ, Ιιοπιιιι βυίειη ςυα

εοηΐΐ§Ϊ88εΙ, ηοη ιΐϊιΐίεεηιιιΐ. ΑηςεΙιΐδ εηίηι κιιγιό-

ΧΪ886 ί|ηΐ(1ειη Ρυηήηιιιη ηιιιιΐίιινίΐ ; ί|ΐι.•ιιιι!ιι ιιιιΙιίιι

Βΐιπνχοπΐ, ηοη ρβίείεείΐ. Αι πιβ^ιιαβ ΜαίιΙιχυβ 80-

Ιυβ εχ οηιιιΊ1)ΐΐ5 εναηςεϋδΐίδ Ιεηιριΐδ αοευταίε «Ιεδεηρβίΐ, (Ιϊεεηβ ΚεδυΓΓεείϊοηϊβ Ιιυτηιη ΓιιΪ88ε 8;ιΙι-

1)αιΊ νεβρεΓβιη.

Εί δέ ταΰτα τούτον έχει τδν τρόπον, εστηκενήμίν (] Οιι« ευηι Ϊ13 βε 1ιαΙ>ε»ηΐ, εοιίδίαΐ ηοΙ»ί.>> ρταρΩπΐ -

,ή προθεσμία, άπδ τής μετά τήν πέμπτην εσπέρας,

εις τήν τοΰ Σαββάτου έσπέραν διαμετρουμένου τοΰ

χρόνου, τής εμβόλιμου νυκτδς , καθώς είρηται, τήν

παρασκευήν είς ημέρας δύο χα\ νύκτα μίαν κερμα-

τιζούσης. "Εδει γάρ έπ\ τοΰ δεσπόζοντος έν τή δυνα

στεία- αύτοΰ τοΰ αιώνος, μή τοις συντεταγμένοις τοΰ

χ,ίίνου μέτροις τά έργα κατ' ανάγκην συμπαρατεί-

νεσΟαι • άλλα πρδς τήν τών Βντων χρείαν καινοτομεΐ-

σθαι τοΰ χρόνου τά μέτρα, κα\ συντομώτερον τήν τών

αγαθών ένέργειαν τής θείας δυνάμεως έπιτελούσης,

κολοβώτερα τοΰ χρόνου σχεδιασθήναι τά μέτρα ■ ώς

μ,ήτε έλάττονα τών τριών ήμερων κα\ τών τοσούτων

νυκτών άριθμηΟήναι τδν χρόνον. Επειδή τοΰτον τδν

άριθμδν ό μυστικδς καί άπό^ητος επιζητεί λόγος,

ΐιιηι ΐπιΐιιί βραΐϊυπι 3 νεδροΓα ροδί ΐ|ΐιίιιΐ»ιιι υ8(|ΐιβ

3(1 νεβρεΓοπι 5α1>1}αΐϊ Ιειηρυβ ιε8ΐΐΓΓεϋΐίοηί8 ίΐα

ϋϊιηείίΓΐιΐίΙιΐΐδ, υΐ ίη(βΓ]εεΐα ηοχ, ςυεηιαιίηιοιίυηι

ιΐίί',ΐιιιη ε8ΐ, ('οιιηιιιηεί'εΐιΐΓ, ςυχ ρ3Γ3βεενεη ίπ ιΐίΐ'8

(Ιιιοδ εί ηοείειη ιπιαηι ρηιΐίΐιιΐ'. Οεεε1)3ΐ εηίιιι, υΐ

ϊη ε]υδ ίιηρεηο, ςυΐ βχευΐϊδ (ΙοηιίηαΐϋΓ, ηονβ π<-

Ιϊοηε δραιϊα Ιειηροηδ :>(:ε()ΐιιιιιοιΙ:ΐΓΐ•ηΐπι• 3(1 ητιιιιι

υΐίΙίΐ3ΐεηι, ηοη ;ιυΐειη τεβ ηεεεδδ3Γίο δΐηΐιιΐϊδ Ιειιι-

ροΓΪδ ΐΓπιιίηίδ ('\1(ίι(!ργοιιΙιιγ, εί ϋίνίη» ροΐεηιίη

εείεπυβ Ιχιηβ ηοοίδ 0(1 εχϊΐυιη ρεΓ^υεεηΐε, ΐεπηίηί

ΐεηιροΓίδ ϊΐα εοηΐΓ3ηβΓεηΙιΐΓ, υΐ ηοη ρβυείοΓεβ Ιβ-

ιηΐ'ΐι, (]!ΐ:ιιιι 1ι*εδ (Πΐ'δ εί ΐοΐίιίεηι ηοείεδ εοηΐίηε-

γιίιΙ. ΙΙιιιιο εηίηι ηυιηει ιιιιι ιιινΜίε,ι ει :>π•ηιιη Γαΐίο

ροδΙυ1»Ι)3ΐ, ηε δοϋΐ3 (Ιίεππη ει ηοείϊυηι 8ραΐϊα εείε-

μήτε τά συνήθη τών ήμερων τε κα\ νυκτών άναμέ- ϋ τεπι (1ίνίιΐ36 νίπυΐίδ αείίοηεη) Γεΐ3Γ(1.ΐΓεηΐ. Οιιί

νουσαν διαστήματα πρδς τδ τάχος τής ενεργείας τήν

Οείαν έμποδίζεσθαι δύναμιν. Ό γάρ έξουσίαν έχων

κα\ θεϊναι άφ' έαυτοΰ τήν ψυχήν καί άναλαδείν δτε

έβούλετο, έξουτίαν εΐχεν ώς ποιητής τών αιώνων,

ουχί δουλεΰσαι διά τών έργων τψ χρόνω, άλλα ποιή-

σαι κατά τά έργα τδν χρόνον. Άλλ' ουπω τοΰ μεγί-*

στου τών κεφαλαίων 4 λόγος ήψατο. Ζητεϊν γάρ τους

φιλομαθέστερους είκδς, πώς έν τώ χρόνω τρισ'ιν έαυ-

τδν δ Κύριος δίδωσι, τή τε καρδία τής γής καί τω

εηίηι εί ροηεηιΐχ εί Γυτδυηι δΐιιηειηΐχ ηηίιιιχ, ευιιι

νείΐεΐ, ΙκιϋουίΐΙ ροΐεδίαίειιι, ροΐεπιΐ εΐϊαιιι, Ι;ιικ|ΐι:ιιιι

ΒχευΙοΓϋηι βυείΟΓ, εΙΙίΐ'οιο, «ι 3εΐίοηί1)υδ δυίβ Ιβηι-

ρυδ ϊηδεΓνΪΓεί, ηοη βυΐεηι βεΐίοηεδ ΐεπιροπ. 5εά

ΐϋΓυηι πιαχίιιιαπιιιι εαρυΐ ηοηιΐιπη αΗϊ^ίιηυδ. ΙΙΙικΙ

εηϊιη 3 δΐιιϋίοδίδ οροπυίΐ Ίηνεδΐϊ§3π, η,ιιοπιηιΐο ιιηο

εοιίειικριε ΙεηιροΓε Οοπιϊηυδ 86 ΐΓίοηβ Ιιϊδ άεάεπί,

ΐ'0Γ(1ΐ Ιεπ';ι•, ρηι-:ΐι1ϊδο ευπι ΐ3ΐΓθηο, ΡβίΓΪδςυε ηιη-

ιιϊΐυίδ. Ν;ιηι 3ΐ.Ι ρΗ3ΓΪδΧ08 ([ΐιίιίειιι , ηΗαηικΙιιιυίΐΜη,

•* Οεη. ι, 5. " ΜαίΙΐι. χχνιι, Ίο. " ΜίΙΙΙι. χχνιιι, 1.
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ϊιΐφΓιΙ, Ιοηα* («Η ίη νεηΐτε εεΐ'ι Ιπίκί <Γκ•Ιηιβ : *ιΥ Α παραδείσω συν τφ λβστή χα\ ταΐς πατρφαις χεραΐ.

ίτϊί εΐ /''ί/ίΐίί ΛοιηΐΗίί ϊη εοτάείεττα: ΙιίιΙιιιιιιο Ιβηιρο•

Πδ βρηιίο **. Α(1 ΙλΙγοποπϊ ιιιιίοιιι, //οίίίί ΐΝβειοη βτϊ* ϊη

ραταάϊ$ο" ; 3(1 Ρβ'ίΓΟΠΐ νβΓΟ, Ιη ιηαηΐΜ Ιηαβ εοηαηεηάο

ίρ,'η'ΐκηι ΜίΗ/Η ". Νβπιο εηίιη 3ΐιΙ ρ»ι ιιιΐί&ιιιιι βρυά

ϊηΓοΓΟβ οδδοαΊχεπί, βυΐ ΐηΐβι-οδ ϊη ρβηιϋδο, υΐοοαΌηι

ΐειηρΟΓβ ϋΐΓθ1)ϊ(ΐϋβ ΓϋβπΙ, 3ϋΙ Ιιίδ ΡμΙγιη πκιηιΐδ

ϊικϋοπΓΐ. Αι Ιΐ3κο ρίβ 0οη8Ϊ(ΐ6Γ3ηΙί1)υ3 ηβ φΐχδΐίοηβ

ςιιίιίοιη Γοιίβδδβ νκΙοβιιΙιΐΓ (Ιϊ^ιιβ. (ίυί βηίιη <ϋνϊιια

ροΐοηΐκι 8ΐι» υΜφίβ εδί, ϊβ βΐ Γβυυβ 3<1ε5ΐ οιιιιιίΐιιΐδ,

οι 1 1 1 1 1 1 ο ι\\ι•ίιΐ'Μΐιιΐ' Ιοοο. Υονυιιι οςο πιΐίοηβπι 3ΐΪ3πι

. ρΓκίετβϊ ηιβίΐΐϊηϊ ιηβ ιΐίιΐίοϊδδβ, φΐβπι νουίδ, δι ρΐ3-

οοΐ, ϋΓβνϊΐοΓ οχρίίοβοο. Ο,υβηάο δριπίιΐδ ΒΗηοΙυδ

πι νίΐ'ξίηειη νεηϊΐ, εϊφΐβ Αΐΐίδδίηιϊ νίιΊιιβ οίηιιιι-

1)Γ;ινίΙ ", υΐ ηοπιο ηονϋδ ίπ ίρδ3 £Ϊ£ΐιεΐ'εΙιιι>, φΐϊ

Πρδς τους Φαρισαίους μέν γάρ φησιν, δτι "Οσπερ

Ίωτάς μέν -ήν έν ττ\ χοιΑΙφ τοΰ κήτους, ούτως

Ισται καϊ ό ΥΙός τοϋ άνθρωπου εν τ^ καρδία της

γης, κατά τδ τριήμερον τοΰ χρόνου διάστημα • πρδς

τδν ληστήν, δτι Σήμερον μετ' έμοϋ ίσ'χ) έν τφ πα-

ραδείσφ • πρδς δέ τδν Πατέρα, δτι ΕΙς χείρας σον

παρατίβημι τύ ανεϋμά μου. Ούτε γάρ έν ύποχθο-

νίοιςτίςάν τδν παράδεισον, ούτε έν παραδείσω τά

ύποχθόνια • ώστε κατά ταύτδν έν άμφοτέροις είναι,

ή χείρα τοϋ Πατρδς λέγεσΟαι ταΰτα. 'Αλλά τοΰτο μέν,

έν τοις εύσεδώς λογιζομένοις τυχδν ουδέ ζητήσεως

Αξιον. Ό γάρ πανταχού ων διά της θείας δυνάμεως,

καϊ παντί πάρεστι καϊ ούδενδς απολείπεται. Έγώ δέ

κα\ Ετερον οΐδα λόγον περ\ τούτου μαθών, δν βουλο-

ρΓορίεΓβΒ νοεαίιΐδ 881 ηονυβ, ςηοο* α ϋβο ρΓίεΙει- α μένοις ύμϊν δι' ολίγων έκθήσομαι. "Οτε τ^λθεν έπ\ τή

Ιιοιιιί ιι ΐ! ιιι οοπδυεΙιιάΊηβιη 0Γ631113 681, ιιΐ ΓΊ ϊ 68861

ιΐιιιιιί» ΪΙίιιιιι 11011 ιιι ;\ 1 1 υ Γ;ι ο Ι. ιι ΓΠ ; ΠΟφίβ βηϊηι ίη ηιη-

ηυίαείίδ, Ιιοο εβί, Ιιοπιίηυιη οροΓα εοιίΒίΓϋΟΐϊβ Α1-

Ιί88ίπιιΐ8 Ιι.ιΙμΙ;<ι 3Η, Ιυηε δηρίειιΐίη 8ΪΙ)ϊ άοπααιη εχ-

χιΙίΓιεβηΙε ", οΐιαιιιϋΐ'ηΐίοηε Ιαηητιαιΐ) Βΐ^ηϊ Γοπιι»

ϊιιΐιΐϋ ;οι1ί(ίι:ίΐ) εοηδίϊΐυΐο, (1ιι;ι1πικ ίΙΙίδ ραΓίίΙιυδ, οχ

ςιιϊΙ)υ$ Ιιιιηι:ίΐιη εοηδίηΐ η»ΐιΐΓ3 ( αιιίπηιιη ε( εοΓρυβ

ϊηΐεΐϋξο ) , ροΐεηΐία ιΙΊνϊιι:» εοη]υηεΙ& εβί , ββββ

υΐΓϊφΐβ ρϊνϊΐεΓ εοιηηιϊδεεηδ. Ορο«ε1)3ΐ βηίηι, υΐ,

(ίιπι ιιΐι:ιΐ|ΐκ_• ρΐΓ3 ρΓορίβΓ ροοοηΐιιιη Βυρρίίεϊο

ιηυι•Γΐ5 05501 ο1>ηοχί3 ( Βίςυϊϋβπι αιιϊηιπο ηοθΓ8 631 Λ

νεΓ3 νϊΐ3 8θ]ϋηειίο, εοτροΓίδ βυΐεπι πιογβ εβί ϊρββ

εΟΓΓίιρΓιο ει ιΓΐ55θ1υΐϊο ), οροι-ΐοΐιηΐ, ϊηηιΐ3πι, πι

Παρθένον τδ Πνεύμα τδ δγιον, κα\ ή τού Υψίστου

δύναμις αύτη έπεσκίασεν, ίτΛ τφ τδν καινδν 4νθρ(ο-

πον έν αύτη συστ5]ναι ( τδν διά τοΰτο καινδν ώνομα-

σμένον, δτι κατά θεδν έκτίσθη, ού κατά άνθρωπίνην

συνήθειαν, ώστε γενέσθαι θεού δοχείον άχειροττοίη-

τον • ού γάρ κατοικεί έν χειροποιήτοις, τοις ύπδ αν

θρώπων, λέγω, κατεσκευασμένοις, δ Ύψιστος) ■ τότε

αύτοΐς τδν οίκον της Σοφίας οικοδόμου σης, κα\ τψ

της δυνάμεως άποσκιάσματι οιονεί τύπω σφραγϊδος

ϊνδοθεν καταμορφωθέντος, τότε άμφοτέροίς, δι' ών

ή ανθρωπινή φύσις συνέστηκε ( ψυχή τε , λέγω , κα\

σώματι), ή θεία κατακιρνάται δύναμις, έκατέρφ

καταλλήλως έαυτήν καταμίξασα. "Εδει γάρ τών

νίΐ3ί ΐΌΐφΐηεΙΐο 31) ιιΐΓ.'κμιο ρβΓίε πιογΙοπι εχρείΐε- /. δύο τούτων διά τής παρακοής νεκρωθέντων (επειδή

γοΙ. Ιΐιΐφίο (Γινίηίΐ3ΐβ ιιΐΓΪςυε ΙιοιιιίιΓίδ ρατίϊ οορα-

Ι.ΐΐΐΐ, ί 11 ΙΐΙΙ'3φΙ6 ρΟΓδρίΟΙΙΛ ΟΧΟθΙΙ(Ί1ΐΊ5 ΙΙίΙΙΙΜΊΟ ϊικίϊ-

013 ρβΙϋβΠΙΠΙ. ΟθΓρ«8 Οπΐπ» 3ΐΙιΙ(•Ιιι 8ϋΟ Π10Γ003

ΟΙΓ3Ι15, ϋϊνϊιιΊίαΙβιη ρτίΟ 86 ΓθΓ6ΐ)3ΐ ; βηίπιυδ αυίβηι

ροΐοηΐί ίΙΙη νο1αηΐ3ΐβ άϊνίηβπι νίΠαΙεπι ΐηιϋοβυβί.

ϋαειηηϋηιοοΊιη) οηϊηι Ιαη^βηιΐϊ βεηδυδ εβί εΟΓροΓΪδ

ρι-ορπυδ, δϊο βηίηιϊ ρΓορΓίιΐδ εβί νοίυηΐβΐϊδ ηιοΐυδ.

ΑεοοιϋΙ ΙβρΓΟδίΐδ εοΓροΓβ ρηι ϋ'ΐ33θ1ιιΙθ8 βίςυβ

εοηΓεοΙϋδ. ΟϋΟΐιιοοΌ ευηΐϋΐ' 3 ΰοιηΐι\ο? Αηίιηυδ

»α11, οοι-ριιβ [ βΙΙ'ιιΐβίΐ. υίΓοςιιβ ηιοιίο οχρεΙΙίΙιΐΓ

ηιοΓίιιΐδ. διηΐΐιη ειιϊιη, υΐ βεπρίυηι 651 *°, άίδοεβδΐΐ

»1)6θ]1ορΓ3. ΚϋΓ5ΐιιη οιπιι Ιοί Ικιιηίιιιιηι ϊη Ί 1 1 ί α

βρικί 50 οοιίδΐίΙβΓΟίιΙ ιιι ίοϋίικίίιιο, ηοΐιιϊΐ 608 ]β]ϋ-

ηοδ ιϋιιιίιΙΟΓβ. Μ3ΐιί1)ΐΐ8 ϊβϊΙιΐΓ ρηηβδ Γγο|;ϊΙ.

νέκρωσις ί^ν , ΐής μέν ψυχής ή τής δντως ζωής

άλλοτρίωσις • τοΰ σώματος δέ ή φθορά τε κα\ διάλυ-

σις), αμφοτέρων τούτων τη επιμιξία τής ζωής έξοι-

κισθήναι τδν θάνατον. Πρδς έκάτερον τοίνυν τών τοΰ

άνΟρώ-ου τμημάτων καταλλήλως τής θεδτητος έμμι-

χθείσης, δι' αμφοτέρων έπίδηλα τής ύπερεχούσης

φύσεως τά γνωρίσματα ήν. Τδ μέν γάρ σώμα τήν

έν αύτφ θεότητα διά τής αφής τάς ιάσεις ενεργούν

έπεσήμαινε• ή δέψυχή τψ δυνατψ έκείνφ Οελήματι τήν

θείαν ένεδείκνυτο δύναμιν. "Ωσπερ γάρ ή κατά τήν

άφήν αΓσθησις τοΰ σώματος έστιν Ιδία, ούτω κα\ τής

ψυχής ή κατά προαίρεσιν κίνησις. Προσέρχεται δ

λεπρδς διερ^υηκώς ήδη και ήχρειωμένος τφ σώματι.

Πώς γίνεται επί τούτου ■καρίί τοϋ Κυρίου ή Γασι; ;

Ή ψυχή θέλει χ&Ι τδ σώμα .'. . ή λέπρα. Πάλιν τόΰς έν πολλαίς χιλιάσι κατά τήν Ιρημον σ-ΰ-ΰ) προσεδρεύ

σαντας, άπολϋσαι μέν νήστεις ού θέλει ' ταΐς χερΛ δέ διακλάται τους άρτους.

νΊιΙι'8 ςιιοιτιοάο (1ΪΫ*ιηίΐ38 υΐΓΪφΐβ ρηΓίϊ οοιψιιι- ϋ Όρδς πώς δι' αμφοτέρων ή έν έκατέρφ συμπαρ-

οΐ3 ριτ υΐΓβιηςαε (ΙοεΙβΓβΐυΓ, οαιη ει ευΓρυδ >£3ΐ,

61 βηΐηιυβ νείϊΐ ? ΥεΓίιιη ηοη οδΐ ηοοοβδβ ιιΐ Γ6δ

οιιιηοδ 3ΐΙηΓΐΓ3ηιΐ38 οοιίοηι ρβοΐο ρΡΓΓοοΐ35 ΐ'οοοη-

δε3ΐιιιΐ8. 8υηΙ εηίιη οηιηϊϋιΐδ ηοΐίε. ΟιιππιοΙιγοιιι ;κ1

ί(|, 01ΐ]ΐ15 8Γ3ΙΙ3 Ιιαιο οοιικιιειιιΟΓβηιιΐδ , ΓονεΓίοηΐϋΓ.

^ιιοιιιοι(ο οικίοιτι ΙοιηροΓβ 61 ηρκύ ϊηΓοΓΟδ, οΐ ίη

ρΛΓ3ΐΓΐ50 Οοηι'ιηιΐί ΓιιοιίΙ, ηιιΧΓΪίιΐΓ. ϋιι]ιιβ (|ΐιίι1οηι

(|ΐκο5!ί()ηί5ΐιιΐΛ δοΐιιιΐο 081, υΐ (Ιίο.ιιιηΐδ, ιιϋιίΐ ιινίηιιι

3ΐιΐ ίηηοοεβδυιη βδδκ !ί-ο, ϊιι ςυο οηιιιϊα οοπ5Ί$ΙιιηΙ.

ομαρτοϋσα θ-δτης δημοσιεύεται , τφ τε ένεργοΰντι

σώματι, κα'ι τη δρμή τοϋ έν τη ψυχή γινομένου θε

λήματος. Κα\ τί χρή πάντα διεξιέναι αυτά θαύματα

όμοιοτρδπως επιτελούμενα, τοις προδήλοις ένασχο-

λοΰντα τδν λόγον ; 'Αλλ' Ου χάριν τών είρημένων

έμνήσθην, πρδς εκείνο καϊ μεταβήσομαι. Πώς κατά

ταύτδν κα\ έν τφ αδη κα\ εν τφ παραδείσω δ Κύ

ριος ; Ου ζητήματος λύσις έστ\ μία, τδ μηδέν 5€ατον

είναι θεφ, έν ω τά πάντα συνέστηκεν. Έτερα δέ

** ΜλΙιΙι. χιι, 40. "1.110, ιχιιι,ίδ. " ιυιιΐ•, 40." " ίυε. ι, 35. " Λοί. χνιι, 24. " Ριον. ιχ, Ι.

" ΜαίΙΙι. νιιι, 3. *' ΜβΙΙΙι. χν, ό"2 5φ|.
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πρλς ήν νΰν δ Χάνος βλέπει ■ ότι δλον τδν άνθρωπον Α ΑΙΐβΓ» δοΐυΐΐο 681 ϋ!:ΐ, »ά ςιΐ3ηι ηιιικ ΟΓαΙίο ηοδίπι

τοΰ θεοΰ διά τής πρδς έαυτδν άνακράσεως εις τήν

Οείαν φύσιν μετασχευάσαντος, έν τφ χαιρφτής κατά

τδ πάθος οικονομίας ού θατέρου μέρους τδ άπαξ έγ-

κραθέν άνεχώρησεν (άμεταμέλητα γάρ τοΰ θεοΰ τά

χαρίσματα) ■ άλλα την μέν ψυχήν τοΰ σώματος, ή

Οεότης εκουσίως διέζευξεν, έαυτήν δε έν άμ^οτέροις

μένρυσαν έδειξεν. Διά μέν γάρ τοΰ σώματος, έν ψ

την έκτου θανάτου καταφθοράν ούκ έδέξατο, κατήρ

γησε τδν έχοντα τοΰ θανάτου τδ κράτος, διά δέ της

ψυχής ώδοποίησε τφ ληστή την επί τδν παράδεισον

εϊσοδον • κα\ τά δύο κατ" αύτδν ενεργείται, δι' αμφο

τέρων της θεότητος τδ άγαθδν κατορθούσης" διά μέν

της τοΰ σώματος αφθαρσίας, τήν τοΰ θανάτου κατά-

λυσιν • διά δέ της ψυχής πρδς τήν ιδίαν έστίαν έπει-

δροείαΐ : ηβπιρβ Οοηηι ψιί Ιοίιιηι Ιιοηιίηεηι ρει-

Βΐιαηι ι- ιι ιιι ϊΐΐο εοιψιηεΓιοιιβιη ίη ηηΐιιπιιιι ύίνίιιηιιι

ιΐΜΐΙί*ν<;ι:ιΙ, ιιιοΐ'Ιίδ ΙβιηρΟΓβ α ηεΐιΐΓ3 ίΙΙίιΐδ, ιμιοιιι

δβηιβΐ 38&υηιρ56Γ3ΐ, ραΓίβ Γεεββδίδδβ. Νιιηςιοηι

ΐΊΐίιιι ίΙΙιιιιι 5ΙΙΠΠΠΙΙ ιιιυιιο'ΐιιΐ) ρο&ηίΐβΐ ". Οί\ ίιΓιΙ.Ίί

βΓ§ο νοίυηιαίβφιΐιΐοηι αηϊιηυιη 3 οοτροΓβ άϊδ]ιιηχίι,

86(1 ίη ι)Ιγο<]ιι6 Ιηηιοη 86 ηααηβΓβ ΛβπιοηδίΓανίΙ.

Ν;ιιη ρβΓ οοι ριικ, ίη ςιιο εΟΓΠιρΙίοηβηι βχ ιηοπβ

ρΓΟνεηίβηΙεηι ηοη 3ϋΊιιίδί( *', ενβΓίίΙ βυιτι, ςιιί Ιια-

1>β1)«ΐ ηιοπ'ΐ8 ίηιρεπιιηι": ρβΓ 3ΐιίπιαηι βϋίειη 1α-

ΐΓοηϊ ρβίεΓβοίΐ βϋίΐυηι ίη ραΜ<Γΐ8ΐιπι : υίπιηιααο

ηιιιοηι οοΛοιη ΙβηιροΓβ ροΓΓεεΙαιη 681, όΊνίηίΙβΙβ ρβΓ

ιιίτηιηψιο Ιιοπιίηΐδ ραπειη 1)366 Ιιοηη ρΓΧδΙαηΐβ, ιιΐ

ρβΓ εοΓροπβ ίηοοΓπιρίϊοηβηι ηιοιΊυιη ίρβασι (Ιίδ-

γομένης, τήν επί τδν παράδεισον των ανθρώπων έπ- " δΟΐτβΓβΙ, ρβΓ .Ίιπιιιί τογο ϊη δθιΐβ ρΓθριί.1 εοη-

δΐίΐυΐίοηβηι ΙιοηιίηίΙκΒ ίχΐιΐιιιιι ίη ρ:\ι•»(Γΐδΐιιιι βροΓΪ-

Γΐ'Ί. (Ιιιοιικηιι ίςίΐιιΐ' (Ιυρίοχ 68( Ιιοπι'ιηίδ εοηβΓΟίίο,

ίίηιρίΐ'χ 3ΐιΐ6ΐη α 1 1 1 1 1 ο ιιηα. ϋίνίιιίΙ,Ή'ΐδ ιι.ίιηπι, ευιη

Ιιοιιιυ άίπηκιΙιΐΓ αΐηυβ (1Ϊ8ΐΓ3ΐ)3ΐυΓ, ιΓινίιιίια» ίρβα

(]|ι;εί)ΐ(1ϊνί(1(ΐ;ι 68(, ΠΟΠ 86ρ3Γ31ϋΓ, 86(1 60ΠΙΓ3 ρυΐίϋδ

ρΓορΙβΓ υηίΐαίοπι η3(υΓΧ ιϋν'ιηοε, φΐ56 υίπηυβ 1)0-

τηίηϊδ ραπί εχ χςυο ίηεβΐ, ςυοε δ6]υηεΐ3 βερβΓβία-

ςαβ βΓβηΐ, πίΓδίιηι εοευηΐ ει εοη]"ΐη§υηΐ(ΐΓ. Αίαυο

ίΐα εχ ριΐΓΐίππι εοιι]ιπκΊ:ιπιηι άίνίδίοηβ ηΐ0Γ8 δβ-

ςιιϊΐιιΐ", εχ (ΙίνίδβΓυηι βυίοπι εοη)ΐιηεΐίοηβ γθ8«γ-

Γοείίο. Ουοά δί ςυχηδ ςιιοηιοάο ίη ρβΜοΊδο δβ

ΡαΐΓΐδ Π)3ηί1)ΐΐ8 εοιηηιβηύαπί, ΙίΙ)ί δΐιΐιΐίιηίχ Ιβηίαδ

ΓβδροικΙεϋϊΙ άο εοείβδίί Ιβπίδαίοπι, α,υβηι ηίΐιίΐ βΐίικί

ηϊδί ραΓαϋίδυπι 6886 βΓβίΙίηιυβ εχ ϋεί ρεΓδοηβ : ΰβ-

βεπρίί ηκσο$ , ίηςυϊεηδ , ίκοί ϊη ηι'αηϊΙ>η$ ηιβίβ **.

ΟικίΓβ δί ,ίοπίϋηίειιι, 1)00 681, ρηΐ'ΐχϋδΐΐδ, ίη ηιαηίουδ

Ραΐτίδ (Ιβδεηρία εδ(, εοηκίιιΐ ειιηι, ιρΓι ίη ρ3Γ3(Ηδθ

8)1, ίη Ρ31ΓΪ8 ηι.ΊΐιίΙιιΐδ, ίη ψιϋιηδ οΐβκεηρίίοηεη)

1ΐ3ΐ>εΙ (Ιίνίπα είνίΐ33, εοπ)Π)θΓ3Γί. Αε (1ε Ιιίδ (|υίϋεηι

1)3εΙεηυ$.

άνοδον. ΈπεΙ ουν διπλοΰν μέν τδ άνθρώπινον σύγ-

κραμα, απλή δέ και μονοειδής ή τής θεδτητος φύσις,

έν τφ καιρφ τής τοΰ σώματος άπδ τής ψυχής διαίεύ-

ξεως , ού συνδιασχίζεται τφ συνθέτω τδ άδιαίρετον,

άλλα τδ έμπαλιν γίνεται. Τί} γάρ ένίτητι τής θείας

φύσεως τής κατά τδ ίσον έν άμφοτέροις οδσης, πάλιν

πρδς άλληλα τά διεστώτα συμφύεται. Κα\ οϋτω γίνε

ται, δ θάνατος μέν, έκ τής των συμπεφυκδτων διαιρέ

σεως• ή άνάστασις δέ, έκ τής τών διαιρεθέντων ενώ

σεως. Εί δέ ζητείς πώς έν τφ παραδείσω ών, έν

ταϊς χερσί τοΰ Πατρδς έαυτδν παρατίθεται, ερμηνεύ

σει σοι δ ύψηλδς Ησαΐας τδ περ\ τούτων ζητούμενον.

Είπε γάρ εκείνος έκ προσώπου τοΰ θεοΰ περ'ι τής

άνω Ιερουσαλήμ , ήν ούκ άλλην παρά τδν παράδει

σον είναι πιστεϋομεν, δτι ΈπΙ των γ^ειρών μου έζο>-

γράφησά σου τά τείχη. ΐΛ ουν έν ταϊς χερσί τοΰ

Πατρδς περιγέγραπται ή Ιερουσαλήμ, ήτις εστίν δ

παράδεισος, δηλονότι δ έν παραδείσω γενόμενος ταϊς

πατρφαις πάντως ένδιαιτάται παλάμαις , έν αΤς ή

θεία πόλις τήν περιγραφήν έ'χει. Κα'ι ταύτα μέν είς

τοσοΰτον.

"Οσα δέ τών Ιουδαίων άκούομεν κατατρεχδντων

έν σφοδρά κατηγορία τοΰ δόγματος, άξιον άν είη

προσθεΐναι διά βραχέων τω λόγω. Αέγουσι γάρ έν τφ

τερ\ τοΰ Πάσχα λόγω τοις Ίουδαίοις νενομοΟετήσΟαι

παρά τοΰ Μωϋσέως τήν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοΰ σε-

ληναίου δρόμου περίοδον, κα\ τών επτά ήμερων τήν

άζυμοφαγίαν, κα\ δψον έπ\ τοις άζύμοις ποιείσθαι

νεπιιΐ' ςυί» ίαάχ'ι νεΙιεπιειιίεΓ ίπδΐίΐαΐαπ) ηο-

δίπιιη :ιι"•ειΐ8αηΙ, ηοη αΐίεηιιηι ειΊΐ, ιιΐ, ςυχ ηοοίδ

υ1)]ϊοϊιιιιΙ , ρπ.'νίίει• ι•είε11;ιιΐ)ΐΐδ. 1)ίειιιιΙ ίβίΐιΐΓ ίη

Ρα3ε1)3ΐβ εβ1ε1)Γ3η(1ο 8Ϊε 3 Μοδβ (ΐιιηΐ'ΐιιηΐιίεείιηιιιη

Ιυηα; εΐ)Γ8ϋ8 εΪΓουίΐυιη ίη 1βί$ε ρΓΧδΟΓίρΐυιη εδδβ,

υΐ δερίβηι (1ίε1>ιΐ8 ρηιιε δίηε Γεηηεηΐο, 61 1>βΓΐ>ίδ

αηιβΓίδ ρΓΟ ο1>δθηίο νβδεβΓβηίϋΓ ". ΟιιβρΓορίβΓ, 8ί

τώνπικρίδων τήν πόαν. ΕΙ ουν επιμελής ύμίν ή τής ρ ήΐΐ3ΓΐϋΠΐ(1βείηιαηι , ίηςιιίυηΐ, «Ιίβηι οηδβΓνβΙϊδ, βί-

τεσσαρεσκαιδεκάτης έστ\ παρατήρησις, συμπαραφυ-

λαττέσθω, φησίν δ Ιουδαίος , κα\ ή πικρές κα\ τδ

άζυμον. Εί δέ ταύτα τού παροράσθαι άξια, τίς ή

περί εκείνης σπουδή ; Ού γάρ δή τοΰ αύτοΰ νομο

θέτου, τδ μέν τι δίκαιον κα'ι ψυχωφελές, τδ δέ άχρη-

στον κρίνεται κα\ άπόβλητον ■ ώς έπάναγκες εΤναι, ή

πάντα κατορθοΰσθαι παρ' ημών, δσα πβρ\ τοΰ Πάσχα

διηγόρευται, ή μηδ:νδς ήμας περιέχεσθαι. Τί ουν

ημείς ; Μνησθώμεν τού παραγγείλαντο; , μή φοβεΐ-

σΟαι τδν όνειδισμδν τών ανθρώπων, χα'ι τφφαυλισμφ

σύτών μή ήττάσθαι. ΟΕδαμεν γάρ τών άζύμων τήν

ψυχωφελή παρατήρησιν, και τών πικρίδων τδ κέρ-

»' Βοΐο. χι,29. "Αεί. ιι,27

Ρατκοι.. Οβ. ΧΙ,νΐ.

" Ηβ1)Γ. ιι, 14.

ιιιιιΙ ειίαηι Ιιοδ είΐκΐδ εοηιεΛίΐε. 8ίη ϊΐΐοδ Γ6δριη1ί$,

ευΓ ϊη ιΐίβ οΐΐδοινιιικίο δΐηάίιιηι ροηίΐίδ ? Νεπιιο

ειιίιη (Πι τικίιιιιι 681, (ρι;υ :ι1ι οοι!(!ΐη ΙβςίδΙαΙοΓβ δΐιηΐ

('ΟΙΙδΙίΙΐΙΙ:), ρβΓίίΐη «886 1ηΐ1(]ΙΜΜ1 ,{(1813 3!(|Ι16 311111113

ιιΐίΐί.ι εοιηρΓοΙιαικΙα , ραΓίΐιη πι ίη]υδΐ3 61 ίηιιιίΐίιι

ιτριιιΐίαικί;). ΙΙίδ ΛΓ^ιιηιβηΐίδ οοιιείϋϋηηΐ , :ιιιΐ οιιι-

ηί3, (|ΐΐί«: ίη ΡβδεΙιβΙβ εείεϋπιικίο ]ιΐ£83 3\ιη( , βιιΐ

ΐΐϊΐΐίΐ ()1)36Γν3Γ6 ΙΙΟδ 0ρ0Τΐ6Γ6. ({ΐΐί<1 ϋ 11 1.0111 1108 3(1

Ιι;Γ.ε ? Μεηιίηεπηιιΐδ ιιοΐιίδ 6336 ιικιικί^ΐυηι, ηβ ηο-

ηιίηιιιιι ηκιίειίίεΐίδ 61 εοιιΐιιιιιείϋδ 8ΐιεευηιΙ)3ηιυ8 ".

Νονίιηιΐδ ιιΐίίειη ρηηίδ δίηε ΓεΓηιεηΙο εοηΓεείί υΐι-

86Γν3ΐίθΙΐ6ΐη, 1160 3ΙΠ3ΓΛΙ 11111 1|0Ι'1)»Π1ΙΙ1 ΙϋΟΠΙΙΙΙ, Ά111

** Ιδα. χιν, 18. Μ Ε\οά. «ι, 8. " ΜβΙΐη. ν, 39 εςπ.
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Ιϋί*

άϊ* φ.ΒΠβϊΐΙεείηι* υδΐιηι ϊ8ηοΓ3ΐτ«ΐ5. Εεχ , υΐ ραη- Α 8ος, χΛ τής τεσσαρεσχαιδεχάτης τδ χρήσιμον. Ό Μ

«18 Γβιίοηοηι Ιιβηε εχρίϊεεπηίδ , ίϊιΐιιιοπιιη ϋοιιο-

ηιπι ϋηιΐ3Γ3ΐ« οοηΐϊηοιιβ*8, υηιιιη ΠΙοά ρι-οροδΗιιιη

Ιιαίχϋ, υΐ ναπίδ ιιΐ3η(1»Γΐ8 Ιιοηιο ββ ίηιιηΐβΐ» η»ια•

Γ3» 8ΐΐ3β Μίΐϊιίί ρυΓβΟΐϋΓ. Ηυε δρβοΐβΐ εΪΓειιηιεϊδϊο,

Ιιηε δ;\1)1ΐ3ΐ'ι , Ιιυο είϋοπιπι, Ηαο \λτ\χ βηϊιηβΐίιπη

ϊιηπιοΐβΐϊοηίδ, Ιιυο οπιηΐυηι <1ειιϊ<ιιΐ8 1β8'» οκΓβηιο-

ηίαπιηι εΐ ΊηβΓιΙυίοπιιη οηδβΓνβΙϊο. ί-οη^πηι ΒΐιΙβηι

βδββ», βα ηιΐίβ Ιβχ ρβΓ ίοηί^πιαΐ» ρΓΕβδεπΙι'ιΙ , ππιη-

(ΙιΙϊβιη αηϊηιι βϊβηϊΠοΛηΙ'ιη , δϊβ'ιΙΙβΙίηι ΓβεβηββΓβ.

0ιιβιιΐ3ύίηοϋυηι ϊςϊΙυΓρεΓ ε'ιρειιιιιείδϊοηειη, ουκ βρΐ-

ΓίΙΙΙ ρβΓη§ίΙΙ1Γ, Ι13ΐϋΓ3 εΐΐρίΐΓΐΙβΙβδ 3ΐ)]ϊθΊΐ, νϊΐαηΐ 03Γ-

ηί οΐιηοχίηπ» βιηριιίβρδ εί είι-ειιηιείιίεηδ , ροΓ δβΐν

ΙκιΙιιιη βυΐεηι ίιΐδΙίΙυ'ιιηιΐΓ, ιιΐ ςιιϊβδοεηΐεδ 3 ρεεε3ΐΪ8

3ΐ)δΙϊηβ3σΐϋδ, εΐ αηϊηιαΓιιιιτι πιβείβΓιο ηοδ άοεβΐ,

λόγος ου-ός έστιν, δν ΐι' ολίγων έπισκεψόμεθα• Ό τήν

σκιάν των μελλόντων αγαθών έχων νόμος, πρδς Ινα

κατά τδ προηγούμενον βλέπει σκοπδν , δίχως άν διά

των ποικίλων παραγγέλματος καθαρθείη της έμμι-

χθείσης κακίας ό άνθρωπος. Τοΰτο έν τϊ| περιτομΐ).

τοϋτο έν τω Σαββάτω, τούτο έν τή των εδωδίμων πα

ρατηρήσει, τοΰτο έν τή ποικίλη ζωοΟυσία, τοΰτο έν

τοις καθ' Ικαστον παρατηρήμασι κατορθοΰται τοϋ

νόμου. Κα\ μακρδν αν είη τά περί έκαστου ήμΐν

αίνιγματωδώς εΐ; τδ τοΰ βίου καΟάρσιον παρά τοΰ

νόμου δηλούμενα δι' ακριβείας έχτίθεσθαι. "Ωσπερ

τοίνυν διά τής περιτομής τής πνευματικώς επιτελού

μενης ή φύσις τδ εμπαθές άποίίθεται, περιαιρουμένη

τον σαρκώδη βίον ■ διά δέ τοΰ Σαββατισμοΰ, τήν έν

3118111103111118, εν αιιιιιιαιιυιιι ιιια».»α.ι» ...,»-~~-, —--,.. - .

υΐ ρβηυΛβίΐοηβδ 61 νΐΐιβ ηιβείεηιιιβ, βΐ εϊϋΟΓυπι Β τω κακώ άπραξίαν διδάσκεται • ή δέ ζωοθυσία χατα-

ΊηΐΓΐΐιιπύοΓααΐ ϊηΐεπϋεΓιο ηοδ ηιοηβΐ, «Ι 3ΐ> ίηιριΐΓ3

ίηιηηιιιιΐ3ΐ]ΐΐ6 νϊΐα τεεειίϊηΐϋδ : βίε ει Ιιαεο εείεοπ-

138 Ϊ113Π1 ίηάΐε3ΐ οβΐ6ΐ)ήΐ3ΐβιι>, »ά ς«»π• »ηίηιΐιβ

ρβΓ 3Ζ)'Π13 ρΓ3?ρ3Γ3ΐϋΓ, άϋΐη 86ρΐ6Π1 άΊβϋΙΙδ » ΓβΓ-

ηιεηΐο ]α1)βΙ βΙΐδΙΐηβΓβ. δερίβηι βηϊιη «ϋοπιπ» ηηηιο-

Γ«δ ρΐΉΐβΓβηηΙβπι Ιιυηε Ιβιηροπδ οιίΓδίιιιι Βΐ^ηϊβ-

031, ψιϊ ροι• ΙιεΜοιηβιΙββ οΪΓΟιιηινοΙνϊΐιιι•. ΟϊΙίββηΐεΓ

βιϊιιη ςιιοΐϊϋϊβ ωνβηάϋπι ββΐ, ηε άϊεδ ΊηδΙβηβ αΐΐαβ

1»68ΐβΓη3ί ΙΠ31ΪΙΪ3Ε: Γβΐίςαΐβδ οοηδβι-νεΐ , ηβ ςυίιΐ

8οεΓΐ)ίΐ3ϋ8 λμΙ 3ΐιΐ3πΐϋάϊηϊδ ηοάϊει-ηο Γεητιβιιΐο

νβίβπδ ΊιιιρΓθ1)ϊΐ3ΐί8 ιηϊδίϊο ρβπαΐ. 8οΙ ιιβ οοάάαΐ

αιρβτ ηαοαηάΐαιη ιΐίίΐΓβηι, ϊηςυίΐ Αροδίοΐαβ *•, ς«"ι

,ρΓΒΒΟίρ'ιΙ, ϋ« (Ιΐβηι Γεδίιιηι εβ1βΙ)Γ«ιηυδ, ηοη «η \ΐτ-

ηαηΐο ιιβίβπ, η«ί [βτιηβηΐο ηιαίϊιϊα βΐ ηίηαίιΐχ, αά

σφάζει τά πάθη, χαΐ ή νενομισμένη περί τά βρώμα-

τα τών ακαθάρτων διάκρισις συμβουλεύει σοι τοΰ

ρυποΰντός τε κα\ ακαθάρτου βίου την άλλοτρίωσιν

ούτω κα\ ή εορτή σοι αδ-η τήν Ιορχ^ι εκείνην εν

δείκνυται , πρδς ήν ή ψυχή διά τών άζύμων παρα

σκευάζεται, έν επτά ήμέραις τής τοΰ ζυμωτού βρώ-

σεως καθαρεύουσα, ων τδ αίνιγμα τοιούτον έστιν

Ό τών επτά ήμερων άριθμδς τδν παροοΊχόν σοι

τούτον χρόνον έκδείκνυται, τδν δι' εβδομάδων άνακυ-

κλούμενον. Έν ψ χρή δι' επιμελείας εις την ένεστώ-

σαν ήμέραν μηδέν τής χθιζής χακίας λείψανον δια-

σώζεσθαι , ώς άν μή τίνα στύψιν και όξίδα τίρ ση-

μερινώ φυράματι ή τής εώλου κακίας ποιήσειεν. Ό

ή.Ιιος μη Ι&ιδνέτω έπϊ τφ ααροργισμφ νμύτ.

αζί/ηι'α ήηκτίίαΐΐ» ίί ϊίπ'Ιίΐΐίϊ'0. Οιιοά ηυίειη ε φησίν ό Απόστολος, ό μή έ>• ζύμη πα-ίαιξ,, μηδέ

άϋ 11110 ΐΌ3ΐΚί33 ^βηβΓβ άΐάίοΐηοαβ, ϊιΐ βΐιηΊΐ'ι Γβιϊοηβ

ϋβ ΓβΗςυϊδ ιηβΙϊΐΐβΒ 66ηΒΓ'1)υ3 ί•"1011»11 οχΊ8ΐ»ηβ-

ηΐιΐ*. Απΐ3πΙϋΐ1ο βηϊιη ο ν'α» ΐοΓροΓβιη 61 ίβηβ-

νϊβιη οχρβίΐΐΐ, 61 ίΐΐίϋδ Ιοεο ΙΌηβια ει ι1υΓ3ηι ει

βδρεηιη ν'ινβηά'ι ΓβΓιοηβηι ΊηίΓοιΙαεΐΐ, δίςϋ'ιϋβιη

οιηηίδ ύ'ΐδείρΐϊιια ρπηοϊρ'ιο νϊιΙοΙιΐΓ ηοη ΙΐΙίΙϊβιη,

ίοι) ηιο1εδΙΐ»ιη ηϋ'ειτυ.

ΟιιβΓβ α,ιιί νίΐβϊ ΙοΙϊυβ 1ιο1>ι1οηΐ3(ΐ6ΐη. ηυΠ3 νβίβπ

ηΐ3ϋΐί3 εοιιιιηΐδίίπι, δεύ βο ϊρδϊυβ Γεπηβηΐο Ιϊϋβ-

Γ3ΐιι ΐΓΗΐΐδϊ^ίΐ , ΐειιιρθΓΜΐιΐΊ;ιιη ίη νϊεΐιι ι«ιΐ(|ΐι;ιιη

οΐΐδοη'ιιιιη 3(11ιί1)βηδ, ίδ βΐ) οηιηϊ ΐβηβηπεοδΒ ηιϊ-

ϋΐίοηη δβ ϊρδαηι 3νοο3ΐ. Ηοε εηίηι (ΐυβΠίεάβεϊιηΒβ

έν ζύμη κακίας καΐ πονηρίας, άΧΧ έτ άζύμοις εΐ-

ΛικρινεΙας καϊ αληθείας έορτάζειν έγκελευόμενος.

"Ο δέ περ\ τοΰ ένδς τής κακίας εΓδους έγνωμεν, ανα

λόγως τοΰτο περί τών λοιπών τής χακίας είδών διδα-

σκόμεθα ■ ή δέ πικρίς έκβάλλει τδ καταβεβλακευ-

μένον έν τώ βίο) κα\ έχλυτον • άντεισάγει δέ τόν

εγκρατή κα\ κατεσκληκότα, χα\ τή αίσθήσει δύσλη-

πτον βίον. Επειδή πάσα παιδεία ού δοκεΐ πρδς ίδ

παρδν χαράς είναι, άλλα λύτ.ης.

Ό τοίνυν διά πάσης τή., τοΰ βίου τούτου εβδομά

δος άνεπίμικτον παλαιάς κακίας κα\ άζυμον τήν άε\

ένεστώσαν κατορθών ήμέραν, δψον τής ζωής ποιού

μενος τήν έγκράτειαν, ούτος έαυτδν πάσης σκοτεινής

επιμιξίας χωρίζει. Τοΰτο γαρ ή τεσσαρεσκαιδεκάτη

Ιιιηχ οιίΓδίΐδ δΪΒΐιίβθ»1• Νβιη εαιιι Ιοίηιη ΐρβίιιβ Ι> τοΰ σεληναίου δρόμου ενδείκνυται. Επειδή γάρ εννέα

ειίΓδίΐηι ιιονεηι 61 νΐςίηΐί ιΐίεδ ουηι άϊιη'κΐϊο εοηΓι

Γ.ϊ3ΐιΙ, φιο ςυϊιΐβιη δρβί'ιο Ιαηα ΐιιιη εΓεβεβηϋο εΪΓ-

εηΐηπι ρβΓΠεϊΙ, Ιαηι (ΙεεΓεδοεηάο ηιϊιιιιϊΐυΓ , υΐ οηι-

ιιί ρΓΟΓβϋβ Ιιιοβ (ΙβϋοΐΒΐ, Οι, υΐ ΙιοΓυιη ιΙϊεΓυιη Λ\-

ιιιίιΐ'ιιιιιι ιπιπιο Ί (]ΐι;ιΙαυηΙο(;Ίιιι ιΐίοδ 61 ρ:ιιιΙιι 3Π)ρ1ϊυ8

ΐοηΐϊηβ3ΐ. Ουηι ϊ^ίιαΓ ρΓορΓίο ουκα ρΓΟ^Γβϋϊβηδ

ιιοείιιηιη δρ3ΐίο βίε ογΙιιίιι δυυηι Ιιιε•; εοιηρΙβνβΓίΙ,

ιιΐ (Ιϊοί δρΙβηϋοΓΪ ηΐΙΟΓβηι α^υη^αΐ δΐιηηι, δβηιιί-

ιιιγ, «ι ηβιιαβ νοβρεπ, ηεα,ιιβ ιικιιιε (εηε!)Γ38 ιιΙΙηκ

δϊηβΐ ϊπίοι-ροιιί , «]ΐιΊ1ιιΐ5 εοηΐίιιυ3 Ιυεϊδ ββι-ϊοβ Ίη-

ΙβΓΓϋΐηραίιΐΓ, ειιπι ΐιι βΙεηιεηΓι* ρεΓρειυβ Ιυηιϊηίδ

είσΐν αϊ πάσαι τοΰ σεληναίου δρόμου , κα\ εΓκοσι κα\

ημίσεια , έν αίς εκ νεομηνίας ή σελήνη δι' αυξήσεως

τελειωΟεΐσα τώ κύκλω, πάλιν διά μειώσεως εις τήν

παντελή τοΰ φωτδς ίκλειψιν επανέρχεται, δηλονότι τδ

ήμισυ τοϋ μνημονευθέντος αριθμού τεσσαρεσκαιδε-

κάτη έστ\, κα\ μικρδν Ετι προς. Ούκοΰν, όταν έν τούτω

τύχη ούσα ή σελήνη τώσχήματι, επειδή συμπροϊοϋσα

χατά τδν ίδιον δρόμον τώ νυκτερινοί διαστήματι, προσ-

τίθησι τδ λεΐπον τώ κύκλιο, ώστε πληρωθεΐσαν φω

τδς ταΐς αύγαΐς τής ημέρας τάς παρ' εαυτής λαμπη

δόνας συμπαρακαταμίξαι, ώς μήτε κατά τήν έσπέ-

*• ΗεΙ>Γ. χ, 1. ♦» ΕρΗεδ. ιν, 26. »• Ι Οογ. ν, 8.
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ραν, μήτε κατά τδν δρθρον, σκότους τινά παρενΟή- Α Μΐοεεδδίο ηιηηε.ιΐ. ΡπηβηΜίη βηϊιη βοΓιβ οεε'κίεη-

χην διακόψαι τού φωτδς τήν συνέχειαν, έν τή διαδοχή

-ϋν στοιχείων, αδιαιρέτου της αυγή; μενούσης. ΠρΙν

γάρ ακριβώς τήν ήλιακήν ακτίνα καταδύναι, άντι-

φαίνεται δι' ευθείας ή σελήνη τω ήλίω κατά τδ διά-

μετρον , κα\ τω ίδίω φωτ\ καταλάμπει τδ ΰποκείμε-

νον. ΚαΊ πάλιν πρίν πάντως τδν χύχλον αυτής ύπελ-

Οείν τδν ορίζοντα, τοϊς λειψάνοις τοΰ σεληναίου φωτδς

ή τής ημέρας αυγή κατακιρνάται. Κα\ ούτω τής

πανσελήνου εκείνης ήμερα; τδ σκότος εξαφανίζεται,

κατά τε τδν δρθρον κα\ την έσπέραν , τη τών φω

στήρων διάδοχη λαμπρυνόμενον. "Οπερ τοίνυν τω

αίσΟητφ φωτΐ κατά την τεσσαρεσκαιδεκάτην συμ

βαίνει, τδ διά πάσης νυκτός τε χα\ ημέρας άπαρά-

δεκτον είναι τής επιμιξία; τοΰ σκότους, τούτο βού-

λεται δ πνευματιχδς νόμος , σύμβολον γενέσθαι το?ς

πνευματικώς έορτάζουσιν, ώστε διά πάσης τής κατά

τήν ζωήν εβδομάδος, ϊν Πάσχα φωτεινδν κα\ άσκό-

τιστον όλον τδν χρόνον αύτοΐς τής ζωής έργάζεσδαι.

Αύτη γάρ τών περ\ τδ Πάσχα παραγγελμάτων τοις

Χριστιανούς ή κατάστασις. Διά τοΰτο πρδς τήν τεσ

σαρεσκαιδεκάτην βλέπομεν, διά τοΰ αίσθητοϋ τούτου

κα\ υλικού φωτδς, τού άδλου τε κα\ νοητού τήν φαν-

τασίαν άναλαμβάνοντες , ώς τδ μεν δοκεΐν σελήνην

πλήθουσαν έπιζητεΐν, τδ παρ' εαυτής φέγγος διαρκές

παρεχομένην ήμΐν παννϋχιον, τη" δέ άληθεία , νόμον

ήμΓν είναι τδ παρατήρημα τοΰ πάντα τδν χρόνον, τδν

Ιίδ πιιΐϋ ρΐ3ηβ ϋεΠείοηΙ, ο γο^ϊοιιι• οοπιίΙϋΓ Ιυηπ,

φι» Ιυοο 8ΐιη πιιιικίυιη ΠΙιΐδίΓαΙ. Ει ΓυΓδίιιη 3ΐιΙο-

π,ιιηπι ηίηο ειίΓδίι εοηΓοοίο Ιυηο (ϋδεεάηΙ, Ιυοίβ

οίιιβ ΓβΓιφιϋδ ιΓιεί δρΙειιιΙυΓ η^αιι«ΊΐιΐΓ. Αίφιε ΐΐα

εχ ΊΙΙα ηοοίβ, φα3 Ιυηα ρίοηη βδΐ, ΐοηοΙίΓοε ρεηϊΐιΐδ

βχοίικίυιιΐυι•, ηιυΐιιβ δοϋδ οι Ιοηχ Ιιιιη νεβρεπ

Ιιιιιι ηιβηε διιοεεδδίοηε. Οαοιΐ Ϊ£ΪΙιΐΓ Ιιιεί 8εη«ΊΙ>ιι$

βχροδϊΐχ φΐ3Π3άεε'ιπ>3 ιΐΐο εοηΐϊη^ίΐ, ϋΐ ρρ.Γ Ιοίηιη

ηηείεηι ηΐφιβ ιΐίεπι ηιιΐΐαηι Ιεηι;1>Γ3Πΐιη ιηίδΐίοηεηι

αιΐηιίιίαΐ, ΐ<1 δρϊΐ'ϊΐιιαίίδ Ιοχ νιιΐΐ εββο (ΙοειπιιεηΙιιηι,

ιιΐ («τ ΐιιΐιπιι νϊΐίβ ΙκΊ«Ιοηι:κ1;\ιη ρι-χείηπιιη ιιιιιπιι

Ρβίοηβ εΐ α Ιεηε&πδ ΓεηιοΙίδδίηιιιηι εείβυηηΐεδ ,

οηιηε ΐεηιροΓίδ κραΐίυηι ϊη Ιιιεε ΐΓβηδΐββιηιΐδ. ΙΙχε

681 εε1ε1>Γ3ηάί Ρ;ΐ8(Ίΐ3ΐ'ΐδ ηριιϋ Οιπδΐΐβηοδ ϊιΐδΐϊ-

ΙιιΙίο βΐφιε οΙ}$εΓναΙίο. Ι(Ι(ίΐΌ0 ιμι;η ΐαιηϋεοίηΜίιι

Ιιβηε ιϋοηι βΙΙεηϋίιηυδ, ιιΐ εχ ϋαε Ιυεε, ςυχ δειίδΐι

ρεΓείρίΐυΓ ει ϊη οιαίεηα $ίΐα εβί , Ιιιεεηι α ηιαίο-

ιίϊ δΐ^ιιηείαιιι 61 ςυχ &ο\λ ιηειιΐβ εοιηρΓεΙιεικΙΐΙιΐΓ,

ϊιιίεΙΓιμίπηιΐδ, εΐ, «Ιιιιη νϊϋεηιιΐΓ Ιυιιαηι ρίειοιη Ίη-

ςιιΪΓΟΓε, ςιιχ ρεΓρβίυυηι εχ 86 Ιυιηεη Ιοία ηοοίβ

ρΓΧΙ>63ΐ, ηϋιίΙ :ι 1 ϊ ιι 1 1 ιιοΐιίδ εα Γβ Ιεχεηι ρΓΧδεπ-

Ιιιτε εχίδΐίηιεπιυδ , ηϊδί υΐ οιηηε (εηιριι» , ςυοι!

ηοχ ιΙίθδ(]ΐιε ιΙίιηειϊΙπΓ , νΪΓΐυΙΪΙιυδ ϊΐΐιΐδίηιΐιιηι ε(

δρΙεηιΓιιΙυπ) , εΐ ηυΙΙίδ ΐεηεΙ)Γθείδ 3οΐίοιιί1>ιΐ8 ρεΓ-

ηιίδΐυιη ίηιιυϊηβΐιιιπνε (Γ3(1ιιε3ΐηυ8. Αε ιΐε Ιιίδ ςυϊ-

(Ιοηι δ3ΐΐδ.

νυχτί χα\ ήμερα διαμετρούμενον , λαμπρδν ήμΐν διαρκώς είναι, καΐ τών Εργων τών σκοτεινών άνεπί-

μικτον. Κα\ περί μεν τούτων, τοσαΰτα.

"Οσα δέ δ σταυρδς εμπεριέχει νοήματα, δι' ου β

τελειοΰται τδ περί τδ πάθος μυστήριον, τις άν βχ-

οίως τψ λόγω σαφηνίσειε ; Μή γάρ οϋκ ήσαν μυρίοι

τρόποι πρδς θάνατον φέροντες, δι' ών ήν δυνατδν

πληρωΟήναι τήν υπέρ ημών τού θανάτου οίκονομίαν;

'Λλλ' έκ πάντων ουτο; ώρίσΟη παρ' αυτού τοΰ έαυτώ

κιτ' έξουσίαν τδ πάθο; δρίσαντος. Δει γάρ, φησί, τύν

'//<)>" τον άνθρώχου. Οϋκ είπε, Τά χαΐ τά πείσεται

ό Υίδς τοΰ άνθρωπου, ω; δν τις απλώς είποι προαγο-

ρεύων τδ λεγόμενον , άλλα τδ άναγκαϊον κατά τίνα

λόγον απόρρητον γενέαθαι όφεϊλ.ον δογματίζει τφ

όήματι, έν τφ είπείν, ότι Δεϊ τον Υίύν τοΰ άνθρω

που ποΛΛά παθεϊν χαΐ άποδοκφασΰήναι, καί

στανρωΰήί'αι , «αϊ γ;] τρίτχι ι\μέρα άναστηναι.

Κατανόησόν μοι γάρ τοΰ Αεϊ τήν διάνοιαν, δι' ής

Οιΐ56 νεΓΟ 3(1 ΟΓαοειτι ρεπίηεηΐ , ρΐΜ• ςιι:ιηι ρβδ-

8ΐοηί8 ηΐ)'δΙοηιιιη ρεΓΓιεϊΐιΐΓ, ςιιίδ ε:ι Γαεϋε (ϋεεηιΐο

ηιιβαι ('χρίίοηη! ? Λιιιιοιι εηϊιη ίιιηυτηοι-αΙ*ϊΙθ8 οινιιιΐ

ηιοηεηιΙΊ Γ3ΐϊοηεδ, ψιϋιιΐδ ηιοηΐδ ρΓΟ ποίιίβ ο1)ευπ-

ι1;ε εοιίδϊϋιιηι εχρΙεΓΪ ροΐεΓαΐ ? Ηβηε Ιϋηιεη εχ

οιηη'ιΙ>ιΐ8 ιιηαπι ί«, ηυϊ ιιιοηίδ , ηυβιη νε!1β(, ορί-

ιιίοηοηι 1ΐ3ΐ>ε1);ι(, δΊΙ)ϊ ιΐείο^ίΐ 3ΐ(]>ιε ρΓ.ΐδεΓίρδίΙ.

θρονιά εηϊιη, ίη(|ΐιίι , Ρϋίκιη Ιιοηιϊηΐι. Νοη πΜχίΐ,

Ιιχο ει Ιιχε Γίΐίιΐδ ηοιη'ιηίδ ρβΓιείιΐΓ, υΐ βϋηυίβ

Γπΐιπη ρΐίεηιιηΐίηηβ δίηιρΙϊείΙεΓ ϋίχϊδδεί, βεά ιιε-

εϋδδΗΐ'ϊιιιη 3Γε3Π3 ηικκίηιιι ΓβΙίοηε 3ε «ΙευίΙιιιη

εδδβ δίςιιίΓιεηΐ, (Ιιιιη, ΟροτίεΙ , ίηηιιίΐ, ΓΊΙίιηη Ιιοιηί-

ηίχ ηιιιΐΐα ραΐϊ, ι-ι Τϋρΐούαή, ιΊ α-ηάβφ, ει ατ-

ιΊα ά\ΐ Τ€ηιτ§βτί ". νΐιη εηϊηι ίΙΙίυδ νβΓίίϊ, οροτίβΐ,

ηιϋιί εοηδϊ(]εΓ3, ει ϊηνβηίεδ ίιΐ ϊη 63 εοηΐίηεΓΪ, υΐ

ευρίσκεται τδ μή δεϊν άλλω; ή διά τοΰ σταυροΰ γε- Ο δίβηΊΓιεεί, ΟβΓί 8ΐϊΐ6Γ ηοη οροιΐ6Γ6, ηϊδϊ υΐ ρεΓ

(τικ ΐ'ΐιι ηΐ0Γ8 ορρεΙβίιΐΓ. Οιιχ Ιιιι)ιΐδ<ο τεί ο:ιιΐδ;ι ?

Ρ;ιυ1ί βοΙίυ$ 6δΙ 63ΙΠ εχροηεΓβ, ροΓ αιτ:ιιι:ι ϊ II η νεΓίο,

((πα: ίη :κ!νΐίί ραπκΓίδϊ οοιίδΐίΐιιΐιιβ .ιιιι!ί\ ίι : δοΐίιιβ ίη-

ςυβηι, ΡβιιΙι ββΐ, Ιιοε ΟΓυείδ ηιγδίοΓίυηι βχρΙβηβΓβ ,

φΐειηαϋηΐ0(1ι>ηι οι'ι&ιη βχ ραΓίε αϋ<|ΐια ίη ερίδΐυΐβ 3ιΙ

Ερήβ8Ϊο$ Γ;κ•ίι , ιΐιιηι .•\Γ(•;»ιιιιηι Ιιοε ραΙεΓβείεηδ , Ιίι

ροι$ίίί», ίικμιΊΐ, ι-υιιφηΊΐι'ΐιιΙύϊχ αιηι οιιιηίυιι* ΐαηοΐϊί,

ψιιι: «ίι ΙαΙίΐαάο, (Ι Ιοηρίιηάο, ει ϋΐιΐιϊιαιϊΐιιχ, εΐ ρτο-

(ηικίιιιιι, αόνε αίιιιιι &υ.ρετεΗΐΊηεηΙεηι ΚΪβηΙΐα «Ααπ-

ίιιΐιΐη (.//Γ/.'.ίί, «1 ίηψίεαηιϊηϊ ίη οηιηειη ρΐεηχίηά'ι-

ηειη ΒεΊ **. Νείΐιιε εηίιιι ΓπΐίΐΓβ (1'ινίηιΐδ ίΙΙε ΑροκίοΙί

οευΐυδ εηιείδ ΠβΐΐΓβπι εχεος'ι^νίΐ. δειΐ ε3 ίΐεαι ιβ

νέσθαι πάντως τδ πάθος τδ δογματιζόμενον. Τίς ουν

δ περ\ τούτου λόγος ; Μόνου τού μεγάλου Παύλου

εστί, τοΰ έκ τών ά^όήτων βημάτων παιδευθέντος,

α έν τοΐ; άδύτοις τού παραδείσου μυηθείς ήκροάσατο,

χα'ι τδ περ'ι τούτου μυστήριον διασαφήσαι, καθώς έν

μέρει διά τών πρδς Έφεσίους λόγων τδ κρυπτδν

ύπηνίξατο λέγων ■ Ίνα έξισχύσητε χατα.ΧαδέσΟαι

συν χάσι το'ις άγίοις , τι τύ πΛάτος χαϊ μήχος ,

τύ βάθος χαϊ νι^ος, γνώναί τε την ϋχερβάΛΛυνσαν

άχάχτ\ν τής γνώσεως τον Χριστού, ίνα Λ.Ιηρω-

Οήτε είς χάν τύ Λ.Ιήρωμα τοΰ θεοΰ. Οϋ γάρ άρ-

γώς ό θείος έκεΐνό; όφθαλμδς τού Αποστόλου, τδ

»' Μ;ιΐιΗ. χνι, 21 ; Μβγο. νιιι, 51 ; Ειιε. ιχ, 22; Ιοβη. χιι, 31 «$[. ,! Ερίιεδ. ιη, 18, 19.
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Ι;κιί(' οδίβηιΐίΐ, 86 οηιηί1)ΐΐ8 ί^ηοΓαιιΐίοβ δφΐηηιϊδ :Α> Α ^/ή,'•12 τοΰ σταυρού κατενόησεν * άλλ' Ιδειξβ ν.ι\ Ζ•Λ

οεαίιβ ιηοιιΐΐδ εχοιίδδΐδ , ιρββηι γ•ί-ιιιιι νεπίιιΐβπι

εΐ3Γ6 ρεΓδρεχίδδε. ΝονϊΙ εηίηι, 83 Γιςυτα , ςιιηΐιιοΓ

εοηιίυυδ ι: ηιι'(Ιίΐ) ρι-ονεηίεηΓιΙιυδ (ΙβδεπρΟ, ροίβη-

Ιι.ίιιι ριτ οηιηίη εοιηηιεαηίειιι βί ρΓονίιΙοιΙίαπι

ίΙΙΪιΐδ, ΐ|ΐιί ίη ϊρ8» ηιβηίΓο,δίηΐιΐδ εδί , δί^η'ιίΐοπ, ει

ίιΐι'ικο ραιίεδ ίΙΙίιΐδ δίηςηΚίδ ρρορτϋβ ηοπιίιι'ιυυδ

αρμοΐΐανϊΐ. Εαηι βηίιη , ηυχ 3 ιηοιίίο (ΙοοΓδίιηι νοΓ•

μίΐ , ρΐ'ΐιΓιιικΙιιιιι νοειιΐ ; (|ΐΐίΕ ηιιίοιη δΐιΐδΐιιιι, δΐιΐιίί-

ιιΐ!ΐ;ιΐ<Ίΐι; 1;ιΐΊΐιΐιϋιικιΐ) νοιο εΐ Ιοηςίίικίίηειτι ίΙΙ;ΐδ ,

φι:ΐ' υίπηφιο ΐΓαηβνεΓδχ ρΓΟίεηύΊιιιΐιΐΓ , ιιΐ , ςυχ

Ιιίηε 3 ιικίΙιο ρπκΙικΊΐιπ- , Ι;.ιίΐιΐί!ο , ψν.ν ιιιιΐοηι

ίΙΙίηο , 1οη§ϊΐυι]ο ηοηιΊηοΙιιι• : ΐ|ΐίίοιΐδ βροπο ιηϊΐιϊ

νίάεΐυτ βεπηοηε άΌεΐ3ΐ•3ΐ•ε, ηίΐιίΐ ίη πΊιιι» ιτοιιΐίϋ

6880 , φιοι! ιιοιι (Ιίνίιι:ι Π3ΐυΓ3 ίηεοΐΐΐηιε (ΙΙ631ΠΓ ,

τούτου σαφώς, δτι πάς της αγνοίας λεπίδας άποβαλών

των ομμάτων, προς αυτήν δρά καθαρώς τήν άλήθειαν.

Οΐδε γάρ δτι τδ όχημα τούτο τέτταρσι προβολαϊς ά•*δ

της έν τώ μέσω συμβολές μεριζδμενον, τήν δια πά)

των ήκουσαν τοΰ έν αύτφ φανέντος δύναμίν τε κα\

πρδνοιαν διασημαίνει, καΐ τούτου χάριν έκάστην

προβολήν ίδιαζοΰσαις κατονομάζει φωναΤς• βάθος λέ

γων τδ έκ τοΰ μέσου κάτω , κα\ ύψος τδ ύπερκείμε-

νον ' πλάτος δέ κα\ μήκος, τδ έκ πλαγίου παρατεινό-

μενον μετά τήν συμβολήν εκατέρωθεν • ώς τδ μέν

Ενθεν τοΰ μέσου, πλάτος, τδ δέ έτέρωΟεν, μήκος προσ-

αγορεύσαι• δι* ων τούτο μοι δοκεΐ σαφώς διαση-

μαίνειν τώ λίγοι, δτι ουδέν των Βντων έστ\ν, δ μή

τή θεία διακρατείται φύσει, τδ ϋπερουράνιον, τδ

ςυοά 881 δΐιρι-3 εοείοδ, ο,ιιοϋ δΐιΐ) Ιειτβ, ηιιοϋςιιε 3(1 Β ύποχΟόνιον, τδ έπ\ τά πέρατα τών δντων πάντοθεν

έκ πλαγίου παρατεινόμενον. Σημαίνει γάρ διά μέν

τοΰ ύψους, τδ ύ-ερκείμενον διά δέ τοΰ βάθους, τδ

ύποχθόνιον ■ τώ μήκει δέ κα\ τφ πλάτει, τά διά μέ

σου πέρατα, τά ύπδ της παν διακρατούσης δυνάμεως

συνεχίμενα. Έστω δέ διά τών έν τη σή ψυχή γινομέ

νων έν τη περ\ θεού έννοια ή τών λεγομένων άπδ-

δειξις. Άνά6λεψον γάρ είς τδν οΰρανδν, κα\ τά κάτω

βάθη τω λογισμώ κατανόησον, ϊκτεινον έπ\ τά πλάγια

κα\ τά άκρα της τοΰ παντδς συστάσεως τήν διάνοιαν,

κα\ λόγισαι τις έστιν ή ταύτα συνέχουσα δύναμις,

οΐόν τις σύνδεσμος τοΰ παντδς γινομένη. Κα\ Βψει ώς

αυτομάτως έν τη διάνοια ή περ\ τής θείας δυνάμεως

Εννοια τδ σχήμα τοΰ σταυρού έγχαράσσεται, έκ τών

(λ(π:ιιι:ι ιιπιιΐιΐϊ Ιΐ'3Π8νεΓ8υηι ιιικΠα,ιιε ρΐΌίεικΙΊΐιΐΓ.

Ν,ίιιι ρεΓ αΙΓιίαιΙϊηοηι, Ίιΐ ιριο,Ι 681 8ΐΐΓ8υηι ; ροι• ρΓΟ-

Γιιηιΐιιηι, ηιιοιΙ 8υΙ)ΐ6ΓΓ3ηευηι ; ρι•ι• Ιοηβίΐυϋίηοιτ] εΐ

1.ιΐϊΐικ1ίιΐι•ιιι ίη ιιΐΓΐΠυ ρο$ίΐ3 εχίτεηια δίςηίΠοβΐ ,

ψι;<• 3 νίπιιΐε Ιοίιιιη Ιιοο υηίνεΐ'βϋΐη ΙυεηΙε εοηΓι-

ιιιίιΙιιγ. Ρθ108 ;ιιιί(•ηι εχ ίίδςηΧ ΪΙ1 31111113 1.113 Ω II II Ι ,

63 ιμκι: (Ιο Ι)οο εοςίΐαηιΐβ δΐιιιΐ (1εοΐ3Γ3ΐ3 εοηίοιη-

ρ!ηι•ί. Οαΐΐιιιη ειιίιη βυςρίεε, ει ραιίΰδ ίηΠηΐ38 ;ιιιί-

ιιιο εοιηρΙεεΙβΓβ , βχΐΐ'ειηοβο,υβ 30 δίίπιιηοδ ογ1>Ϊ5

Ιεηυίιιοδ εο§ίΐ3ΐίοηε εοηιρΓβίιβηάβ , βΐηυβ εοηδί-

ϋοΓ.Ί, ο,ικεηαιιι ροΙεηΙΪ3 οηΐ]υ3ηι υιιίνοΐδίκιιίδ νίη-

ι ιιΐιιιη Ιιχο οιιιιιί;» άενίηεΪ3ΐ 3(ςιιβ οοηΐίηοηι : νί-

<1βΙ>Ϊ3Γ|(.ιβ βροηΐβ 8113 ίιι ε3 (ΙίνίιΐΛ! ροΐεηΐίχ εοηίειη-

ρΐαΐϊοιιβ οηιοΐδ ΠβϋΓβΐϊΐ εχρπηιί ίη βηίιηο 36 ηιεηΐβ 0 υψηλότερων έπ\ τά βάθη καθήκον, κα\ έπ\ τά πέρατα

Ιικι, 3 δυρεπδ 3(1 ϊιιΓοιμ , 3ΐι οχΐΐ'ϋΐιιίδ 3(1 εχίτειη»

Ι»π>ΐι Γ.ΐ:ιιη 3ΐ<]υε (ΙεδεπρΟηι.

Ρίςυτηιη Ιιβηε ιιΐ3§ηιΐ3 ι;ΐί.ιιιι 1);ινίι] Λλ 36 Ιοηυεηβ

εχρΓΟδδίΙ : βκο ίϋο, ίηηυίΙ, α ίρϊτίΐα ιαο, βί ηιιο α

{αάε ίνα (ν^ϊαηι ? 8ϊ ακοηάΐτο ϊη αιΊιιιη (Ιιχε 6ϊΙ

8ΐιΙ)1ίπιί(:ΐδ), (κ ίΙΙίο α. 5/ άβζαηάιτο ϊη νι\\'τηηνι

(Ιιοε εδί ρΐ'οΙιιικΙιιιιΓ', αάα. 8Ί &ηηιρ»βΓο ρίη>ια$ ιηαιι

(ΙϊΙηοηΙο, ί»1 6»Ι, 3(1 οι Ιηιη δοΐίδ (Ιιχε 631 ΙίΐΙίΙιιιΙο),

ϋΐ Ιιαΰίίανβνο ία βχίτειηίί ηιαή$ ** : βίε εηίιη οεεβ-

δ«ηι 3ρρβ1ΐ3ΐ (Ιιχε ε χ ι Ιοηςί(ικΙο). (ΐοηιίδ αιιο ηκκίο

εηιείδ Γι§ιΐΓ3ΐη (Ιυδειί1)3ΐ? Τυ βδ, ίηςιιίΐ, ςυΐ ρβτ

οηιηίβ ευπιηΐ633, ηυϊ ευηείβ άενίηείδ, ηυί ίη Ιοίρβο

(,ΌΐηρΓεΙιεικΙίί ιιιΓινιτδΐι. Τιι δΐιρΜ εδ, Ιϋ 68 ίηΓι-3.

Ιη 1)36 ('χΐΓΐΊΐι.ι ρ3Π6 ηΐ3ηιΐδ 6&1 (ιΐ3, 61 ίη αΙιοΓα

τών άκρων έγκαρσίω; παρατεινδμενον.

Τούτο τδ σχήμα κα\ 4 μέγας Δα6\δ έν τώ καθ*

ίαυτδν ύμνησε λδγω• ΙΙον πορευθώ άηο τον Πνεύ

ματος σον, καΐ άχύ τον πρόσωπον σον αον ρύγω;

Έάν άναβω είς τύτ οϋρανύτ ( τούτο τδ ύψος ).

Έάν χαταβώ είς τύ}• ςίδην (τούτο τδ βάθος ). Έάν

άναΛάβοιμι τάς πτέρυγας μου κατ* ίρΟροτ, δ έστιν

ή ανατολή τοΰ ηλίου (τούτο τδ πλάτος). ΕΙ χατα-

σχψ•ώσαιμι είς τα ξσγατα της θαλάσσης (ούτω

γάρ τάς δυσμάς δνομάζει)• τούτο τδ μήκος. Όρ^ς

πώς διαζωγραφεΐ τδ τοΰ σταυρού σχήμα διά τών

λεγομένων; Σΰ ει, φησίν, ύ διά πάντων ήκων, κα\

σύνδεσμος τών γινομένων, καΐ πάντα έν έαυτώ δια-

νί;β (Ιιιχ 6»ΐ(ΐ6ΧΙΐ'Γ3 Ιικι. Οο ί(Ι ηΐ3§ηιΐ3 ίΐβπι Λρο- ΰ λαμβάνων τά πέρατα. "Ανω σύ ει, κάτω συ πάρει,

ΜυΙιΐδ, ('.ιιΐιΐ οιιιιιί:ι ΙιιΙο 61 εοςηίιίοιιβ Γ6ρ1ε(3 Γιιβ-

I ΙΙΙΙ, ΓθΓ6 (ΙίείΙ, ΙίΙ 18, (|1ΐί δΙίρϋΓ 0ΠΙ11Ϊ3 ('Νΐ, ίη 110-

ιηίηβ .Ιΐ'δΐι ΟΐΓίδΓι η(Ιοι•(•ΐιιι-, ει 3 εοείεδίίϋυβ, ει »

Ι(;ιτ68ΐι•ί1)ϋ8, εΐ βί) ϊηΓΐΓΐιίβ " : ηυίΐιυβ νβΓϋίβ ρεΓ

εηιείδ ΓιςιίΓηιικΙίνίίΙίιΟΙίΓίδΐίβϋοΓβΐίοηεηι. ϋαβίβδίίδ

«ιιίιιι π'μίο ίη δΐιΐιΐίιπί ϋΓυείδ ριιιΐο 3θΌΐ'3ΐίοηίδ οιιΐ-

4(ΐιιι οχΐιίΐιεί, ιμ(μιιΙ:ιιι3 ίη ιικπίϋδ, ίιιΓεπΐ3 3(1 ριο-

Γαηιίαπι ρεΓίίηβΙ. Ιιΐυιιι ηιε3 ςιιίύβηι 8βη1εηΐί3 βί-

βΐιίίίειιΐ εΐίβιη ίοΐα ίΙΙικ), 8Ϊ ειιιη 3ρίεβ οοιι]ιιικ1ιιιη

οοη8Ϊ(ΐ6ΓβΙιΐΓ,(]ΐιο(1 εΐ οηείο »ι»1ιίΙίιΐ8, ει 16ΓΓ3 βπηί-

υβ, 61 οιιιηί ΓεΓυηι εοιίδΐίΐιιΐίοηβ εεΓίίιΐδ εβι. ϋοε-

Ιαχη εηίηι ει Ιειτα ίΓαηΜιιηΙ ", βί, II «}η* ηιιΐίΐί/ι

έν τώ πέρατι τούτω ή χειρ σού έστιν, ν.%: έν τώ

έτέρω ή δεξιά σου οδηγεί. Διά τούτο κα'ι δ μέγας

Άπδστολος, ένθα πληρωθή τά πάντα της πίστεως κα\

έπιγνώσεως , προσκυνεϊσθαι λέγει τδν υπέρ πάν

δνομα δντα έν τω ονόματι Ιησού Χριστού, ύπδ τε

τών ουρανίων καΐ τών επιγείων καΐ τών καταχθόνιων

πάλιν κα\ διά τούτων κατά τδ σχήμα τού σταυρού

μερίζει τοΰ σταυρού τήν προσκύνησιν. Ή μέν γάρ

ύπερκδσμιος λήξις έν τώ άνω τοΰ σταυρού μέρει τώ

Δεσπδτη πληροί τήν προσκύνησιν ή δέ εγκόσμιος, έν

τοις μέσοις- ή δέ ύποχΟόν.ος , τοΰ βάθους έχεται.

Τούτο κα\ τδ Ίώτά έστι κατά τδν έμδν λόγον, τδ

" Ρί,.Ι. εχχχνπι, 7 5(ΐς. •* ΡΙιίϋρρ. ιι, Ιο. " Μαίιΐ». χχιν, 55.
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μετά της κεραίας Οεωρούμενον, δ κα\ των ουρανών Α βαιιτα ρπΒίβήί «•, ίοΐα ααίαη βχ /<■<;<•, ει αρβχ «»)(«

μονιμωτερον , καΐ της γης σταθερώτερον, και πάσης

τής τών δντων συστάσεως διαρκέστερον. Ό ουρανός

χαΐ ή τηΙ ααρεΧεύσεται • κα>., "ΟΛον ζοϋ κόσμου

παράγει ζδ σχήμα • ζύ 6έ Ιώτα έκ τοϋ νόμου, καΐ

ι) κεραία ού παραδέχεται. Ή εγκάθετος γραμμή, ή

άνωθεν έτή το βάθος καΟήκουσα, ιώτα λέγεται • ή 54

έγκαρσίως αγομένη δια πλαγίου, κεραία ονομάζεται,

καθώς Εστί κα\ παρά των ναυτιλλομένων τούτο μα-

Οεΐν. Το γάρ ξΰλον το διά πλαγίου τώ ίστώ έπικείμε-

νον, ο\> χα\ την δθόνην έξαπλοΰσι, κεραίαν λέγουσιν,

έκ τοϋ σχήματος δνομάζοντες. Διό μοι δοκεΐ προς τούτο

βλέπειν ή θεία τοϋ Ευαγγελίου φωνή• οτι έκείνό έστιν

έν ψ τά πάντα συνέστηκε, τ6 των εν αϋτώ περικρα-

τουμένων άϊδιώτερον, 8 την εαυτού δϋναμιν την συν

ηοη ρηείβήι ". Ι,ίηεη ι•εεΐ3 β δΐιυΓιιηί ίη ίπιικη άο-

δεεηιίεηδ ίοΐα άίείΐιιι•. ΟΙιΓιςιιο αυΐβπι αιΐ Ιβίβι-α

ροΐΊίιιςί'πχ βρεχ ηοιιιίηαΐυι-, ίιΐ ψιοιί «!> ίρδίδ ιι.ί-

νί£3ηΐίηυβ ΠεοΙ (ΙίδεεΓε, η;υί Ιϊ^ηυητι ίΙΙυϋ ΐΓαηδνοΓ-

δυιη ηιβίο 3ά]3εεηδ, ειιί νβΐί βιΐδρεηύιιηΐ, 0Γ?εεβ

εούεηι ηοηιίηβ ςιιο ιΐρίΓοιη ηοηιίηβηι, ιιειηρε εε-

Γ*3ΐη. 0υαηιο1)Γεη> ϋίνίη3 1ΐ3?ε Εναη^ΐϋ νβι-Ι)8 ηιίΐιί

νΐ.ΙηιιΙιιΐ' ίη επιείδ Ιί),Ίΐι•:ι 1;ιικ|ΐι;ιιιι ίΐ'ΐιίμιηιιΐε είδρε-

ευΐο ςυοιίαπι ίΙΙικΙ οδίοιιϋιτβ, ίη ο,υο οηιηΐ» εοη-

εΐίίβι ■ιιιιΐ, (|ΐκ)(1 οηιηίυιΐδ, ϊ|ιιοβ ίη ίρβο εοηΐΐηεηΐιΐΓ,

δίαυίΐίιΐδ ε$(, βΐφιβ ιείεπιιιιη , ευ]ιΐδ ροΐεηΐίβ ειιη-

ιΙ:ι ιιιι.κΙιϊγ;ιΙιιι'. ΓπιίιιιΙι.• Ι)οιιιίιιΐ!Β ;>ΪΙ, οροίΙεΓβ Εί•

Ιίιιιη ηοιηίηίβ, ηοη δίιηρίίειίει• ηιοπ, βειΐ ΟΓυοίΓιςΊ,

ιιΐ επιχ Οοιιιη βεδίαηβ 3<1νθΓ58πί8 οιηηϊροΐβιιίειη ί Ιΐί-

τηρητικήν πάντων των δντων, ο!Όν δι' αινίγματος Β υδ,ηιιί ίη ίρ83 ρβιιιΐβι-εΐ, νϊηι,α,ιΓιςιιβοιιιηία ίηοπιηί-

κα\ έσόπτρου τίνος τοϋ κατά τδν σταυρόν σχήματος

ύποδείκνυσι. Διά δη τοΰτό φησιν, δτι δεϊ τδν ΥΙδν

τοϋ άνθρωπου, ούχ απλώς άποθανείν, άλλα σταυρω-

Οήναι, ίνα γένηται τοις διορατικωτίροις θεολόγος δ

σταυρδς τήν παντοδΰναμον έξουσίαν τού έπ' αύτώ

δειχθέντος, χα\ πάντα εν πάσιν δντος, άνακηρύσσων

τω σχήματι. Μή παρασιωπήσωμεν, άδελφο\, μηδέ τδν

εύσχήμονα βουλευτή•/ εκείνον, τδν άπδ Άριμαθίας

Ιωσήφ, δς δώρον τδ ίχραντον κα\ άγιον εκείνο σώμα

λαβών, καθαράν περιτίΟησιν αύτώ σινδδνα, κα\ καθα

ρά μνημείω εναποτίθεται. Νόμος ήμϊν Εστω τδ τοϋ

εύσχήμονος εκείνου βουλευτού ?ργον τοϋ κα\ ήμας

ομοίως βουλεϋεσθαι , δταν λάδωμεν εκείνο τδ δώρον

1»ΐδ ε8ΐ °8, Ωχυτη 8ΐΐ3 ραΐείηεοι-εΐ. ΝοηίΙίδ ίίΐε δβηβΙΟΓ

.Ιοίΐ'ρΙι, Γγ31γο8, αϋ ΑπηιηιΙκχα ηοη ε8ΐ ιιοΐιίδδϊΐεη-

Ιίο ρΓίΕΙβΓεϋηόΊΐδ, ί(πί ειιηι ίηΐηιααιίαΐί 83ΐιεΐΉμιβ

ϊΙΙίιΐΛ εοΐ'ροΓΪβ ιιηιιιιΐΛ 3εεερΪ38ε(, δΐικίοηε ιηιιιιιΐο

ίΐΐιιι! ϊηνοΐνίΐ, ει ίη ιηοηιιιΐιοηΐο ηογο-3ϋ ριίΓΟ εοΐ-

Ιοεανϊΐ. (Ιιιοιΐ 31) Ηοηββίο ΙιοεβεηηίοΓε ^εδίιιιη 08(,

ηοΐιίδ δϊι Ιίΐιςυηηι Ιοχ, ιι! Μι•ηι ηοδ (ριιχριο ρΓΧ-

δίεηιαδ, ειιηι ίΙΙικΙ εοΓροΓίδ ιηιΐιιιΐδ δυδείρίιηυδ, ηβ

ϊιΐ δοτϋΐιΐο ΰθΠ50Ϊ€ηΙϊί£ ΙίηΙβο ϊηνοΙν3ΐτιιΐ8, ηβνβ ίη

εοι-ϋϊδ ηιοηυηιεηιο ηιοηιιοπιιη 085ΐ1)ΐΐδ οιιιηίί|πο

ίιιιιηιιιιιΐίιίιι ρΐεηο τεροηηιιιιΐδ. δεϋ ιιηηδςιιΐδΐιυε, ία

δΐΊ'ΊΙιίι ΑροδΙοΙυδ, δε ΐρβιιιη ρΐ'οοεί, ηβ ηιιιιιιΐδ ■■>■

ύίβηβ ϊυδείριβηΐί δϊι ίη ]υϋίοίιιιη "9. Υεπιηι, ιίιιιη Ιΐίοο

του σώματος, μή ί^ρΌπωμίνη τη της συνειδήσεως ς. 1οΐ|υοΓ, 1ιιοί()3 δηββΙΊ δίοΐβ ηιεηΐίδ ηείειιι ηιϊΐιί ρβΓ-

σινδίνι λαμβάνειν, μηδέ όδωδδτι έξ δστέων νεκρών

χα\ πάσης ακαθαρσίας τψ μνήματι της καρδίας

έναποτίθεσθαι ■ άλλα, καθώς φησιν ό "Απόστολος,

δοκιμάζειν εκαστον έαυτδν , ίνα μή κρίμα ή χάρις

γένηται τω άναξίως δεχομένω την χάριν. 'Αλλά γάρ

μεταξύ λέγων αισθάνομαι τη φωτεινή στολή τοϋ αγ

γέλου καταστραπτδμενος, καί μου διασείει ύφ' ηδονής

τήν καρδίαν ό γλυκύς εκείνος σεισμδς, ό τδν ^αρίιν

λίθον τού ανθρωπίνου μνήματος άποκυλίων , δι' οζ

ανοίγεται ποίσιν ή θύρα της αναστάσεως. Δράμωμεν

ν.α\ ημείς έπ\ τήν θέαν τοϋ παραδόξου θεάματος•

διαγέγονε γάρ ήδη τδ Σάββατον • μή κατόπιν τών

γυναικών άπαντήσωμεν. "Εσται κα\ έν ταίς ήμετέ-

ραις χερσ\ τά αρώματα, ή πίστις κα\ ή συνείδησις.

ϋΐι-Ίιι-ϊι, ει (Ιυΐείδ ίΐΐε (εΓΓΧ ηιοΐυδ, ηυο ^Γ3νίδ ίΙΙε

Ιιιιηιαηί ηιοηυιηεηΐί Κιρϊ» τενοΐιιΐιΐδ ο.ιΐ, οιηηίϋιιβ-

(\ηα ΓεδηιτείΊίοηίδ ΓοΓεδ ρβΙβΓαεΙΧ δΐιιιΐ, ρτχ νοίιι •

ρΐ:ιΙε ιοΓ ιηοιιιιι εοηειιΐίΐ. Οιιπαηιυδ εΐ ηυ$ ηιΐ εοη-

δρίείεηιΐυιιι δρεείβειιίιιιη ηοε πομπή εΐ βϋιηίΐ'βυίΐε.

8η1ιΙ)3ΐιιηι εηίιη ];>ηι ίΙΙυχίΙ. Νε ρεπηίΙΙβηιιΐδ, ιιΐ

ιηυΙίεΓβδ ΛηΙενειΙαηΙ. &Ί)ιΙ ιΊ'ι.ιιιι ίη πιαηϊΐΐΐΐδ ηοίΐΗβ

3Γ0ΐη»Ια ίίιίεί ριΐΜ« |ΐιο εοιιδείεηΐϊίβ. Ιη Ιιίδ εηίιη

Γοηκίδΐίΐ 1)0ΐιυ8 οάοΓ Οιΐ'ίδΙί. ΝεηυΧΓΟηιιΐδαιιιρΙίιιβ

\ίνειιΐειη ευηι ιηοΓίαΐβ. ϋοιιιίηυδ εηίιη ειιηι 3 ΐ|ΐΐ'.>

βίο ΓεςιιϊΓϊΐιΐΓ, Γε]ίείι ει 3ΐ•εεΐ, (Ιίεεηβ : ΝυΙϊ τηβ

ΐαηι/βτΒ". Οιιιη βυίειη 3δεεηϋεΓ0 3ά ΡβίΓβιη, Ιιιηε

ιιιε Ιίεεηίΐ »ΙΙίιΐ£εΓε. [Μ εδί, ειιηι ηοη <•οι-ρ«π':ιηι

:ι:ιΐ|ΐϋιΐ8 8βΓνίΙειιΐ(|ΐιε Γοηηβηι, βεϋ ειιιη, (|ΐιί εδί ίη

Αυτή γάρ τοϋ Χρίστου έστιν ή εύωδία. Μηκέτι μετά Ο βίοι-ία ΡαΐΓΪδ, ο,υί εδί ίη Γοπικι Πβί, ει ϋειιιη ΥεΓ-

τών νεκρών τδν ζώντα ζητήσωμεν. Τδν γάρ ούτως

α4τδν ζητούντα, απωθείται ό Κύριος, λέγων Μή μου

δχιον • άλλ' δταν άναβώ πρδς τδν Πατέρα, τότε σοι

έξεστιν απτ;σΟαι. 'Ακοϋσωμεν τί ευαγγελίζεται ν.α\

ή γυνή ή προλαΰοϋσα τδν άνδρα διά της πίστεως, κα\

καλώς τούτο ποιήσασα, ίνα διά τοϋ κατάρςααθαι

πρδς τδ άγαΟδν περ\ της τοϋ κακού αιτίας άπολογή-

σηται. Τί ούν έστι τδ τής γυναικδς Εύαγγέλιον ; "Ον

τως ουκ έξ ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπων, άλλα διά

Ίησοΰ Χριστού. "Ακουε γάρ, φηιΐν, δ έντέταλται

ήμϊν δ Κύριος πρδς ύμας είπείν, ύμας ους κα\ αδελ

φούς αυτού κατονομάζει, ότι Πορεύομαι πρύς τύν

Ιίιιιη, ΙίιΚ' εοηεερεΓΪΙίδ, ιιιηε ηιε, ηοη 3ΐι1εηι β ϊ η ι -

ρΐίεεηι δεΓνί Γυπιηιη, αϋοΓείίδ.] ΛικΙίιιηιιι» οοηιιιιι

ηιιηΐίιιηι, ηιιεηι ηυοίδ ηιηΙίεΓ αίίΰτΐ, ςιι;υ ΓκΙβ ρι-ίοΓ,

ο,ιΐ3ΐη υϊγ, βεεεϋίΐ, βε ηιεΓίΐο ςιιίιΐβη), υΐ ϊηείρϊβιΐδ

ίρκ» 3(1 υοηιιιη ειίΓΓβΓε, ο"ϊ1ιΐ3ΐ επηιεη, ίη ςαοά ίη-

είιΐίΐ, ειιηι ηηΐε ειιειιπ'ίΐ 3(1 ιιΐίΐΐιιηι. ΕειμιοιΙ ι^ιΙιιγ

εδί Ιιοε ιηυΙίβΓΪδ Ενβη^εΙίυηι ? Νοη εχ ΙιοηιίηίΙιιΐδ

ρΓοΓεείο, ηειμιε ρεΓ Ιιοιη'ιηεβ, δειΙ ρεΓ ϋο»ιιιη Ι^ίιι-ϊ-

δΐιιηι. ΑυϋίΙε, ίηΐ|ΐιί(, ιρηκΙ ιηίΐιί ϋοηΐίηυδ, ιιΐ το-

1)ίδ <|ΐκΐδ ΓΐίΐΙιΐΉ εΐί;ιιη ηυηιίιιβΐ, ιηιηΐ'ΐ3π:ιιι, ϊρββ

ηιιιιΐιίιινίΐ. Αίοεηάυ, ίη<]ΐιίΙ, αά ΡαΙταη ηιβιιιη, «Ι

Ραΐταη ταΐτηηι, Ι)αιηι ιηαιιιι, ΐΐ Όαιηι ναΐταΐΛ ".

" 1 Οογ. νπ, 31. " ΜαιιΙ» ν, 18. » Ι Οογ. χν, 28. " Ι Οογ. χι, 28. " ίοαιι. χχ, Π. ιΐη.1.
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Ο ηιιηϋυιη ρΓχεΙβηιηι εΐ ηοηητη! 0»ιϊ ρΓΟ ηο&ΐδ Α Πατέρα μον, ναι Πατέρα υμών, καΐ θεόνμον,χαΐ

Ι.κ'Κΐδ <?δΐ Ιιοιιιο, Ϊ3 ευιη 8ΪΙ ΙΙιΓιςεηϊΙιΐδ, ςιιο ιιο$

Λ'βίΓββ (■(Ιϊοί.ιΐ Βυοβ, 8β Ιιοηιίηεηι οϋ νεπιηι ΡαίΓοηι

ηιΐιΐικ ίι, ιι Ι- |ΚΊ• 86 ίρβιιιη οιηηεδ εθ£η3Ιο3 Μ'Οΐιιη

ιγ:(1ι:ιΙ, ιι ο ροδβϊΐ ίΙΙΐϋ βπιρίίιιδ οΙ>]ϊεί, ςυο(1 608,

«Ιΐι ϊ ιι:ιΙιιν;ι (Ιίί ηοη 5υηΙ, .•χΙοπιυριϊιιΙ. Εΐεηϊηι πιιιι

:ιι1 νϊνεηίβηι εΐ νβΓυπι ϋκυιτι ιΐιίοναιιιΐυιη ΓβνοεβΙί

8ΪηΙ, αϊ) Ιιιιτειίίΐηΐε ρ;ιΐι•πι:ν Ι.ιηηιιαη) Γο]οεΐϊ ΓβρΓΟ-

Ι)»1ίφιβ ηοη ροββιιηΐ βχοΐιιιΐϊ, ψιοιικιιιι Γϋ'ιιιηι νβ-

πιμι ϊρδϊ ρ6Γ ΒϋΌρΙίοηβηι ίίΐϋ βοοϋΐϊ δΐιηΐ. Ο,υί ηιιιΐΐϊδ

ιιι ΓΐΜίπυιΐδ ρηιιιο§βηίΐιιιη εΓεβίιιΠΕ δε ρο γ ι ηπιοιη

«■ΙΙίαειίδ, οηιηβιη ηαίιιιτιιη Ιιιιιποηϋηι, < ιι ϊ ιι» ραπΊ-

<•ερ« 6886 νοίϋίΐ, αδδΐιιημΙΧ'Μπιίδ ηεοεδδίΙυοΊηβ βίΙ>ί

πιιψιιιχίι. δε(1 ηιιία ρηηίδ ;ι/νιιιιΐ8 αηΐβ Ραβεηα ρ ιό

«1)801)10 Ιΐι'ίΙκίί 3Π13Γ38 ΙΐηΙΐί'Ι, νΐ(1β331(Ι8 φΙ3 ](1-

ειιηύίΐ3ΐ6 ρο$1 ΓεδυΐΓβεΙίοιιβιιι ρβηίδ οΠί«:ί:ιΙι;ι• (ΙιιΙ-

013. (Ιι'ΐηίϋ ίη π:αιιίΙ>ιΐ5 1)οιιιίπί ΡοΐΐΌ ρίροαιιΐβ ρα-

ικίιι βΐΓ;ινυιη πιβΠί$? ΙηαΌεοηΒΐιΙεΓ», ίη ςιιίιΐ 3ΐιΐ3-

ι ίΐϋιΐο νϊΐββ εοηιιηυΐεΐυΐ'. ί> ιαι <■ ηθ3 ϊίβηι οχ ρίβοα-

ΐιι νΐΊΐιοιιπη ϋεϊ ]3ηι 3(1 ρ;ιιιπιΐ ίΐΐιπιι εοβίεδίεη

.ΊθευΐΎ3ΠΗΐ8, α,υεηι &ρβί Γανιιβ όυΐεεπι ι-εάοΊί ίη

ϋΙΐΓΪδΙο ίβδϋ ί)(ΐιιιίιιο ΙΙ0311Ό, ε ιίί §'.οπα εΐ ροΐεη-

ιία άπα ειιιιι ΡϋΙτβ οι δρίπΐιι $3ΐιεΐο, πιιηο οι βοιιι-

ρβΓ, 61 ίη 3χευΐ3 δχειιΐοηιηι. Αιηεη.

ΟΠΑΤΙΟ II.

Γιε η$ιιττεείίοηε Οοηιίηχ ηο$ιή Ιεζη ΟΙιηιΐϊ, ει ηιιοά

ηιιΙΙο ηιοάο ϊηΐετ «β εοηΐταήί ευαηαεΙϊιΗε άϊνεν-

»ι$ ιηοάίι ηιεηιοήιε ρτοάχάεηηΐ εα φια! αεεΐάεηιηί

ίη τεαιττεείίοηε ΕηιιηαηιιεΙί!.

Ι

Ουαηίΐυβιη οηιηεβ (](ΐϊ(1βηι ρΐΌρι-ηΊούυηι, ύϊΐεείϊ,

Οϊΐιι φΐίβ 3 ιιο!)'ΐ5 ίιι Οοπιίηίεβ ηοείβ εοιηιιιοιίο 31-

ςυε οοηιρεΙβηΙβΓ ίηίΓοαΊιεΙβ εβί, Ενβη^οΙίοι-υΓηβρ-

ρΓοϋαηΙ ΙεεΙϊοηεηι άβ ΓβδυιτεοΙίοηβ ιηηκιιϊ 1)<:ϊ ει

δβΐ'νβίΟΓΪβ ηο5ΐπ .!«8ΐι <]Ιιπ6ΐί : ηοηηιιΙΙί Ιαηιεη υΐί-

1ϊΐ3ΐ6ΐιι ηηϊ(Ι(Ίΐι 86 ββηκίδδε ηοη ιιβςαηΐ, 3Ε(1 φΐο.•1

ριιΐοηΐ 36 ;ιΙί(|ΐιαηι1ο Ιεείϊιΐδ ει ουδειιηιΐδ ιίοι-ΐοδ

6386, (1ε (::κΙ(.•ηί Γβ ηοη ειΐιίειη, ββιΐ εοιιΐΐΜπη εΐ αιι-

ιΙΐΙΟΓοηι ηΐ3§ΐ3 ιιιΐ ϊηεΐ'*ο'αΙϊΐ3ΐειη ίηάυεβηΐϊβ (ΙίοοηΙί-

1)ΐΐ5 ενβηςβίϊδίίδ, ροιίιιιΐι.'ιιί 36 3'κιηΙ. (ΙιΓι οηίιη (το-

ιίοιιιΐιιιη 651 ?Μ3111)8Β0, ηιιι νεδρειΐ δκυυαίοπιηι τε-

ΒΟΓΓεεΙίοηειη 3εεία'ί886 8εη1)ίΐ?3η .1ο;πιιιϊ, ςιιί Ιιοί

ίιίοιη ηΐ3ηβ, ('ΐπΐ) ηιϋιικ'. ΐεηε1)ΓΧ εβββηΐ, εοηΐίβΐδδβ

ΐίΐειιιοι•ϊ;Η ρπιιΐίιΐίι'ί Λη Ιιΐιοίβ εΐ Μηιτο : ψιοπιιη

θενν νμων. "Ω χαλών τε χα; αγαθών ευαγγελίων 1

Ό δι" ημάς γενόμενος χαΟ' ήμ3;, Γνα δια τοΰ γενέ

σθαι ήμϊν ομογενής, αδελφούς ήμας έαυτοΰ ποιήστ),

προσάγει τον εαυτού ίνθρωποντφ άληΟινω Πατρ\, Γνα

ίι' αύτοΰ άπαν το ίμογενές έφελχϋσηται, ώς μηχέτι

δνειδος είναι τοις δουλεϋσασι τοις μή φύσει οΰσι θεοϊς.

Διά το προσαχΟήναι πάλιν τω ζώντι χαϊ άληθινω

θεώ, μηδ' αποβλήτους χα\ άποχηρύχτους τής πα-

τρψας κληρονομιάς γενέσθαι , τους τω ΥΙω δια τής

υιοθεσίας άκολουθήσαντας • 6 έν πολλοίς άδελφοίς

πρωτίτοκον δια τής σαρχδς ποιήσας έαυτον, πάσαν

τήν κιίσιν τ,ς έκοινώνησε δια τής άνακραΟείσης αύ-

τω σαρκίις έπεσπάσατο. Άλλ' επειδή δ πρίι τοΰ Πάσχα

σίτος ό άίυμος, Βψον τήν πικρίδα Εχει, Γδωμεν τίνι

" ήδύσματι ό μετά τήν άνάστασιν ίρτος ήδΰνεται. Όρας

τοΰ Πέτρου αλιεύοντος έν ταϊς χερσ\ τοΰ Κυρίου

Αρτον κα\ κηρίον μέλιτος; νδησον τι σοι ή πικρία

τοΰ βίου κατασκευάζεται. Οΰ/.οΰν άναστάντες και

ημείς έκ τής των λόγων άλείας, ήδη τφ δρτω προσ-

δράμωμεν, 3ν καταγλυκαίνει τδ κηρίον τής αγαθής

ελπίδος, έν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω ημών, ω ή δόξα

κα\ τδ κράτος σϋν τψ Πατρ\ κα\ τω άγίω Πνεΰματι,

νΰν κα\ άε\ κα\ είς τοΰ; αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Β'.

Περί της αναστάσεως τον Κνρίον ι)μών Ιησοΰ

Χρίστου , χαϊ ΰτι κατά μηδέν άΛΛήΛοις έναν-

τιωΟέντες οΐ εΰαγγεΛισταΙ , διαρόρως τά σνμ-

βεβηχύτα τη άναστάσει τον Έμμ<ινον'ι\Λ Ιστό

ρησαν.

Πάντες μέν, αγαπητοί, ώς ειπείν, αποδέχονται

τήν εν τη Κυριακή νυκτΐ παρ' ημών είσηγηθεΐσαν

αρμοδίως τών ιερών Ευαγγελίων άνάγνωσιν , περί

τής αναστάσεως τοΰ μεγάλου θεοΰ κα\ Χωτήρος

ημών Ίησοΰ Χρίστου. Τινές μέντοι τδ μέν ώφελεϊ-

σθαι όμολογοΰσι ■ πυκνότερον δέ πως άκροάσθαι δο-

κοΰντες, ταράττεσθαί φασι, τών ευαγγελιστών μή τά

αύτάλεγόντων περ\ τοΰ αύτοΰ πράγματος, άλλ' εναν

τία, κα\ τδν άκροατήν μάλλον πρδς τήν άπιστίαν εν

αγόντων. Τίνι γάρ πιστευτέον ; Ματθαίω γράφοντι

τήν άνάστασιν όψέ γεγενήσθαι Σαββάτων , ή Ιωάννη

ταύτδ τοΰτο συμβεβηκέναι πρωΐ έτι σκοτίας ούσης,

Ιστορηκότι, ή Λουκ3 κα\ Μάρκψ ■ τφ μέν δρθρον

βαθΰν , τω δέ άνατολήν ηλίου τδν αύτδν χαιρδν όνο-

!ιϊε οΠϋΠΐ 5θΙΪ8, ϊΐΐε ρι-οΓιιηιΙυιη άϋυοϋΐιιιη βιιηΐιΐβιη Ο μάσαντι ; Πρδς ουν τήν τοΰ υποκειμένου προβλήμα-

3Γΐϊειι1ιιιτι (ειηροπδ,ηυο ϊΙΙαεοιιΓιςεηηΐ, ηοηιϊιΐ3νϊΙ?

ΛιΙ 8θ1ιιΐΐοηειη ίι,'ίΐιιι- ρΓοροδϊΙϊ (Ιυΐ)ϋ, αΐϊαηιιη^ιιβ

ι•ϊγ(:3 80Γυΐ3ΐϊοηβηι (Ιίοιοπιηι εχυηεηΐίιιηι (ριχβΐίο-

ΐίίΐιιι, βχείΐβΓΪ ηο3, ΗεείίιιΓίΓηιοί, 3 Οβο, ςιιί τεβυΓ-

ΓοχίΙ, ει ρ1»ι>3ΐιι 3(1Ι)ίΙ>εΓβ πιίεΓρί'οίηΐΐοηειη οροι•-

ΐοΐ. Εΐεηίπ) εαηι ηιιί εοιηεη Ιοι-Ιιοηίδ ϋε]ε(•Ίΐ, ο;ιπι-

ςυβ ίη αιιηΐιιι:, υηίνεΓβοΓυιη κμπΓκϊι, χηικιιη 081

ϊιΐ(1β ςυοηιιβ οιΊιιιήιιι η(ΐχ$Ιίοηυιη τεοΊΙειε Γ3ΐίο-

ηειη. Ηοο ίΐαηυο Γ;ιι•ο•ι; εΙΪ3η), :ιίΐ]ΐιο εχ ίΙ1Ϊ3 ίρβίβ,

«ρ•;•• βυρεΓ 1ιί3 (Ι(ΐ])ί(ηηΐε3 (Γιερίιηιιΐ, πιΐίοιιειη

ϊηίεΓΓε οοηηΙ>οΓ. Νεπ,οε βηίηι 53ογϊ Ενβη^εΐίοπιπι

δειϊρίοΓΟδ, νεί νεδροΓί δαίιυαίοιυπι, νεί ηΐΒ]οΓί

ρβιΐβ ηοεί'ιβ ρΓΧίβηία, νεί (ΠΙυειιΙο ΓϋΓβυβ, νεί ροβΐ

3θΐ3ΓΪ5 Γίϋϋ εΐ))εΓ5«ηι, Γείϋΐτεχϊδδε Ποιηϊηυιη ιϋ-

τος λύσιν, κα\ τών άλλων τών χατά τήν έξέτασιν τών

^ητών αναφυομένων ζητήσεων, διεγερθήναι δει παρά

τοΰ άναστάντος Θεοΰ, καίπερ ασθενείς δντας ήμα; ,

κα\ τήν έρμηνείαν παραστήσαι σαφή. Κα\ γάρ δ τδ

σπέρμα τής αναγνώσεως καταβαλόμενος , κα\ ταϋτην

πλατϋνας έν ταίς απάντων άκοαίς , δίκαιος έστι κα^

τών βϋντων έντεϋθεν ερωτημάτων άποδοϋναι τδν λό-

γον. Τοΰτο δή κα\ ποιήσαι πειράσομαι, έξ αυτών ων

οι έπαπορήσαντες έφασαν τήν λύσιν έπαγαγεϊν. Ουδέ

γάρ εϊπον οι τών Ευαγγελίων 1ερο\ συγγραφείς, όψέ

Σαββάτων, ή παρωχηκότος τοΰ πλείονος τής νυκτδς,

ή δρθρου πάλιν, ή μετά τήν τήί ηλιακής άκτίνος βο-

λήν έγηγέρθαι τδν Κύριον • ούτω γάρ άν έναντίωσις

ήν, τδ έν πράγμα τών συγγεγραφότων οϋχ έν'ι μϊλ
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λον, άλλ' έν διαφόροις ίστορησάντων γεγενήσθαι χαι- Α χβπιηΐ. 5ΐε βιιϊιη οοηΐΓβποΙαϋ 68861, &"ι ιιιιιιηι Γβο-

ροίς • άλλα τάς γυναίκας Εγραψαν , άλλοτε άλλως

έπιπαρβγενέσθαι τω τάφω, χα\ οΰ κατά τον ούτον

καιρόν * ττώς γάρ τάς διαφόρως έλΟούια; , πάσας δε

ομοίως άκηκοέναι παρά των αγγέλων περ'ι τοϋ Σωτή-

ρος. δτι ΊΙγέρΟη, οϋκ ίστιν ώδε, μή προστεΟέντος

τοΰ πότε; ώς χατ' έκείνην μέν ομολογουμένως χ<Α

συμφώνως την Οείαν νύκτα τής αναστάσεως γενομέ

νης • μηδενός δέ την ώραν έπισημηναμένου , τήν

πδσιν άγνωστον, πλην τοϋ άναστάντος θεού, κα\ τοΰ

Πατρός τ'ιΰ μόνου γινώσκοντος ούτω τον Υίδν , ώς

αύτδς Ιγνωσται τφ ΠατρΙ.... Κα\τοΰ Πνεύματος τοϋ

πάντα έρευνώντος , χα\ τά βάθη τοΰ θεού. Ματθαίος

γάρ εφη Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν χα\ την άλλην

Μαρίαν δψέ Σαββάτων επί τήν Οέαν έληλυΟέναι τοΰ

ΙΙΙΙΙΙ, ΙΙΟΠ III ΙΙΙΙΟ ρΟΐΐΐΙδ, 86(1 III ΐΙΪΫΟΓδϊδ ΐ6ΙΙφΟΓίΙ)ΙΙ5

αθϋϊ<1Ϊ88β 80ΓΪρΙΟΓ08 ηΐ6ΜΙΟΓΙ36 ρΓ<>(Π(Ιίδ!>ΟΙΐΙ. 8«Η

ΐηιιΓιεΓϋδ δοπρδΰπιηΐ, ηΙΊο Ιειηροπ: βΐίηδ :ιιΙ βερπΐ-

ΟΙ-υΐΐΙ \ΐΐΓΐ550, 81 ΠΟΠ 6ΓΓ63 ΟΗΙΪ1ΐΙβΙ»1 ΙεΐΙΐρΟΙ'ίδ 3ΠΪ-

•'πΐιιηι, (ιμιοιηοαΌ βιιϊιη 633, ηιι;Β άίνεΓδίδ Ιοιιιροπ-

1)ϋ8 νβηοπιηΐ ?) υηιηεδ νβΓΟ δϊιηίΐϊίοι• βιιιΐίνϊδδε αϊ)

αιΐββϋδ ϋε δβΓναΐοΓβ, 8*τηχίΐ, ηοη ιιΐ Ιιίο ' : ηοη

ιη1]ο(:Ιο ςυαηύο. ()ιι»μ ίιι Ί11;ι ϋίνϊη* ηοείε »1>8Γ|υβ

εοηίΓονοΓδίη, εί ίιι Ιιοε οηιιΓώιιβ εοηδεηΓιεηΓιΙιιΐδ

Γΐ!5ΙΜΊ•(•('Ιί() (|(Μ(]ι:ΐΙΙ ΟΓ,ΟΪΐΙοΓΪΙ, ΠΟΠΟ νΟΓΟ ΙΐΟΓϋΙΙΙ

ηοΐανει-ίΐ, <]ΐι»! οιηηί1>ιΐ8 ϊβηοΐη βτηΐ, ρΓαίΐιτηυβηι

4ΐι ιιι Ιν<>, ΐ(ΐιί ΓεβαΓΓεχίΙ, Ιιιιιι ΡαΙτί, (|ΐιί δοΐυβ ίΐ3

ηοδοίΐ Ρϋίιιηι, ιιΐ ϊρδε εοςηίΐυβ 081 α Κ ΐ 1 ϊ ο : ιιιιιι

δρίπΐιπ, ψιΐ οιιιηϊ» δεηιίαΐυι*, εΓιαηι ρΓοΓυικϋΙηΙεϊ

τάφου • σεισμόν τε γεγενήσθαι μέγαν ■ άγγελον δέ Β 1)οϊ. ΜηΐιΙιχιΐδ ειιϊηι ιΐίχίΐ * Μαπαιη Μ3£<Ι:ιΐ6η3ΐιι ει

χαταβεβηχέναι έξ ούρανοΰ , τδ μέν ε'δος αστραπή ,

χιόνι δέ τήν ατολήν παραπλήσιον ίνα τφ μέν φοβερφ

κατάπληξη τους φύλακας [οΐ χαΐτήν Οέαν οΰχ ένεγ-

κόντες, μικροΰ κα\ άπώλοντο καταστάντες τφ δέει

νεκροί, τω φαιδρφ δέ προσκαλέσηται τάς γυναίκας,

καΐ Οάρσος έμποιήαη ταϊς τήν φύσιν εύπτοήτοις καΐ

δειλαϊς, καΐ τήν άνάστασιν δι' αύτοϋ τοϋ σχήματος

άναγγείλη περιχαρώς. Έπε\ καΐ τούτων χάριν άπ-|

έσταλτο.Τδν γάρ λίθον άιτοκυλίαας, εδρεν ίγηγερμέ•

νον τδν Κύριον , κ:χλειτμένον τδν τάφον , χα\ ταίς

σφραγϊσι κατησφαλισμένον , καΐ τή στρατιωτική

φρουρά πεφυλαγμένον , άπολιπόντα θεοπρεπώς , δν

τρόπον και των Ουρών κεκλεισμένων είσω τοϋ δωμα

τίου γενόμενος τοις μαθηταϊς έπεφοίτησε. Διο κα\

3ΙΪ31Ι) ΜίίΓΪηΐη ν08ρ6ΓΪ δ3ΐ)Ι)3ΐΟΓϋΙ« νεΐ1Ϊ85β3(1 νί-

ϋβηιΐιιηι βορυΐεπιηι : Ιβιτκ ιηοΐυηι βυίειη ΓβεΙαιη

6880 ιιΐ3£ΐιυιη : αΙΐ{ΐιβ απςεΐυιη <\β 0021ο (Ιοδοοηϋϊδββ,

ειι]ιΐδ 38ρεοΐιΐ8 ςιι'κίεηι ΓυΙξυη, δίοΙα νοΓοηίνϊ Ιηυα

(ΙΊδδϊιηίϋδ Γυεπί, ιιΐ ίρδο ΙθΓΠΐ)ϋ'ι (ΐιιϊϋβηι Ιια1)Ίΐιι

ρεπεπ'εΓηεο.ΓεΙ ειΐδίοιίοδ, (]ΐιϊ βΐ'οηι ηοη ΓοΓεηΐε*

νίδϊοηεηι, ρατυπι βΙιΓιιίΐ <|υπι ρβΓΪΓβηΙ, ηιοηιιϊ Γηείι

ηιοΐιι : ι ;ιιιιΙοΐι: νείΌ ίηνίΐατοί ιιιιιΙϊογοκ, οι ΓιιΙικ•ί:ιηι

ίιι]!θ6Γ6ΐ ιιηΐιινιι Ιίιιιίιΐίδ 36 ΓυπηίιΙοΙοδίδ, νβδίΐΓΠ!-

ι•ιίΐ)Π(Ίΐιΐ|ΐΐΐ' ρεΓ ϊρδίιιιι Ιια1>ίΙυιη ειιιη ϊη^οηΐί Ι;ι Γιιία

3Ιΐηυΐΐ1ί3Γ61. Ηίδ 1'ΐΓΐΙΙΙ (Ι(' 63υδίδ Πΐϊδδυδ εΐ'3(. ('.ΙΙΙΙΙ

εηϊιη 1;ιρκ1οιιι Γβνοΐνϊδδβΐ, ΓερβπΙ τεδυΓΓεχίδδο Οο-

ηιίηϋΐιι, δοριιίει-ο «μιοιΙ δϊςίΐΐϊδ ηιιιιιϊΐιιιιι Γυεΐ'31, 30

ρπΕδίιΤιο ιηίΐίΐυιιι εηδΙοϋίεϋαΙιΐΓ, δϊευΐ ΙΚίιιπ ϋεοε-

ίλεγεν • Οϋχ έστιγ ώδε , άΛΧ ήγέρΟη ' μηνύων ό 1)31, εΐ3ΐιβο τεΓιεΙο, ψιειΐ)3(Ιηιθ(1υηι είαιΐδίδ (ΐαοί]!!©

άγγελος της οικείας άφίζεως προτεΟαυματουργήσΟαι

τήν τοΰ Σωτήρος άνάστασιν, ήν ώς θεάς ίδια δυνάμει

πληρώσας , τήν οίκονομίαν ένήργησεν , αγγελικής

συμμαχίας οϋ δεηθείς. Εί γάρ τοΰτο μή ήν , εΐπεν

&ν, Ίδοϋ εγείρεται, δηλών τδ παραυτίχα γινίμενον ■

επειδή δέ προεγεγόνει τφ παρεληλυΟότι χρδνω χρη-

βάμενος, έφησίν Οϋκ ίστιν ώδε, άΛΧ ήγέρΟιι.

]3ί)υί8 ρεηείταιίδ ΐη ιΙοιιΓιείΓιιιηι 3(1 ιΐίδοίριιΐοδ 36-

εοβδίΐ. ΟαβΓΟ εΙΪ3ΐη ι1ίπ•Ικιΐ : Νοηαΐ Ιιΐο, βειΐ «ηγ-

π'.π'ί ; δίςηΐΓιεβηβ 3η^;εΙυδ ηηΐε δΐιυιη 3(1νεη1υηι•

ηι]ιΐ)ΪΓ;ι1)ί1ΊΐοΓ βοείιΐΐδδβ ΓββιίΓΓβεΙϊοιιειη δεΓνβίοπδ,

ηιΐ3η) η Ι Οοηβ ρΓθρπ3 νΪΓΐυΐε εχδε(|αεηδ ίιι ϋβ, ηπ»

(ϋδροδίΐα 36 (ΙεδΙίηβΟ 6Γ3ηΙτ, ρεΓβξεηιΙϊδ ηυΙΙυηι

αηςβίυηιπι ηιιχίΐίιιιιι (ΙεδίιΙοΓανίΐ. Νίδϊ εηϊηι Ιιοε ίΐα

ΟδΒεΙ, «Ιίχίβδεί : Εεεβ π^ιιγ^Ίι, δϊ^ιιϋίοβιΐδ ίι), ςιιοιΐ δΐηΐίιιι ΙίεΐΌΐ ; δε<1 ψιυιιίαιη αηιε ΓαεΙαιη 0Γ31, ρΓ%-

Ιογϊιο ΐειιιροΓϋ υίβηβ ιϋνίι : Νοη αί Ιιϊο, 8<:<1 ευτΓβχίι.

Κάκεϊ δέ έκ τούτου δείκνυται σαφώς, ώς οί άπόστο- Λΐιμιΐί ιΐΐιιιΐ οΐΐιιιιι ιιχ Ιιοι: :ι|.κί Ιΐ' ιΙοιιιοιιδΙπιΙιΐΓ,

λοι κηρύττοντες τδ Εύαγγέλιον , έλεγον τδν Χριστδν φΐοά ιροβίοΐί, ευηι ρΓκάίεαΓεηίΕνβηββΗιιηι,ρΓοριεΓ

έγηγέρΟαι ύπδ τοΰ Πατρδς , διά τδ τών άχουδντων ϊηΓιι*η)ϊΐ3ΐεηι αιιιΓιυηΙίιιιη (Γιε<<Ιι:ιιιΐ ΟΐΓΪδίυηι Γεβιΐδ-

άσΟενές , εύπαράδεχτον τδν λόγον ταύτη χατασκευά- εϊΐαΐυιη εβδβ 3 ΡβίΓβ, αεεερίβϋΐεηι εί οοηιηιοηίΐα-

ζοντες. Ό δέ άγγελος τήν εύαγγελιζομένην τήν άνά- ΙιϊΙειιι ΙιοεηκχΙο δεπιιοιιιιιι Γθι1(1εηΐε8. 8β(1 αη«οΙ«ΐ5,

στασιν όήςα^ φωνήν, γυμνήν έκφαίνων τήν Οεοπρε-

πεστάτην έξουσίαν τοϋ άναστάντος έ6όα • Ουκ ίση*•

ώδε, ά.ΙΛ' ι'ιγέρϋη. Κα\ τδ έγηγέρθαι δέ αύτδν ύπδ

τοΰ Πατρίς λέγεσΟαι, τών μέν άχουόντων, ώς ϊφην,

οικονομεί τδ ασθενές • τδν δέ αύτδν £χει νουν , χλ\

ούχ Ιχερον. Έν τ!νι γάρ 6 Πατήρ ενεργεί; Έν τή

οικεία δυνάμει δηλονότι. Τίς δέ έστιν ή δύναμις τοΰ

Πατρός; Ούδε\ς άλλος, ή 4 Χριστός• Χριστδς γάρ

θεοΰ δύναμις, κα\ θεοϋ σοφία. Ούκοΰν έαυτδν άν-

έστησεν δ Σωτήρ, εί κα\ ύπδ τοΰ Πατρδς έγηγέρθαι

λέγεται. Τδ δέ Όψέ Σα€6άτων, οΰ τήν έσπίραν τήν

κατά τήν δύσιν τοϋ ήλιου δηλοί • ουδέ γ3ιρ ένιχώς

ςυί ρπιηιΐδ Γεδυιτεείίοηίδ βηηυηΐϊηΐηεειη νοεοη πι-

ριΐ, ηυϋβηι (Ιεβϊδηβηδ 3« ηΐ3]εδΐ3ΐίδ ρΙβηϊδ8!ΐη»ιι>

ίιίεοηυε ηι,Ίχϊιιιε ε<οηνεηίϋΐιΐειη ε]υδ, ςιιϊ ΓΟδίιιτεχο-

Γ31, ροΐββίΒΙοηι, είβηιβίοΐ : Νοη αί Ιμ, 88ι1 ίΐιηβ-

χΐΐ. 1ΐ3<ιυο ηυοά ιΙϊεΐΙιΐΓ ευηι ι-εδυδείΐαίιιηι οβδε 3

ΡηίΓο, βυϋίεηΐϊυη) φι'κίβηι, ιιΐ ιΐϊχί, ύΐδροηο1)3ΐ 31-

ςιιο ΐ)ΐθ(1θΓ3ΐ)3ΐυΓ ϊηΓΐΓπι'ιΐ3ΐβηι, ειιιηιίεηι νβΓΟ ουιαϊ-

ηβΐ, εί ηοη βΐίυηι ϊηΐεΐΐβοΐυπ). Νβηι ίη α,ιιο ορβΓ»ΙιΐΓ

Ρ3ΐβΓ? 1η ρι•ορπ3 ροΐεηΐϊ3 νϊϋβΐίεοί οι νϊΓΐιιίε.

Οιιχηαιη εδί βυΐεηι νίηιΐδ »ο ροίοιίϊ» Ρ31γϊ«? Νεη)0

ιιϋιΐδ ρίΜ'ίειο,ιιοπι ΟΐΓΪδίιΐδ : ϋηπδΐιΐδ εηϊηι ϋει

νϊΠιΐδ ηε ροίοιιΐία, ϋε'ιφιο δϋρίειιΐία ο^ΐ. Εγ^ο βείρ-

1 Μ.ιΙΐΙι. χχνιιι, Ο ' ιΙμιΙ. 1 $(|^.
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δΐιηι ΓβδυίοϋανίΙ ΟΙιπϋΙιΐδ, είδ'ι 3 ΡίΙτβ άίο'ιΐυχ βδδβ Α εΐπεν Όψε Σαββάτου, άλλα πληθυντικώς, ΌψέΣαβ-

ιό8ιΙ80ϊΙηΙιι8. ΟχΊεπιιη όψέ Σαββάτων, ίιΐ εδί, ιετο

νεί ναρεη 8αΙ>ΰαΙοηαη,ι\οη δϊςηίίκ'.αΐ νοδροπιπι, ςαΐ

ροκί 0003δυιη 8θ1Ϊ8 ΓιιίΙ : ηεςυε οιιίιιι 8°ιη£ΐιΐ3πΙθΓ

ιΐίχϊΐ, 86ΓΟ δαΙ)1)3ΐί, δεα" ρΐιιπιΐϊΐιτ, δι-πι δ:ιΙιΙι;ιΙηπιιιι.

δβϋυαίβ υογο οιηιιοιι βοριίιιιηικιιη νοοβΓβ βοΐοηΐ Ηβ-

Ιιγχϊ. Ναηι ηβ Ιοηξίιΐδ πΐιοηβ, υν.ιη"οΙΐ8ΐ:ο, αιιο 8αΙ>-

οαΐοηιηι, ϊηςυϊυηΐ : οιηη ϋϊεεηϋυιη ΓιιΐδδεΙ, Ρπωο

ϋίο δερϋηιβηχ. δίο ηίηπππιι εΐϊβιη ίη εοιηηιιιιιί

οοηδυείικίίηε ιιΙΐηιυΓ, δεοιιηαΊιηι δαυίιαίοτυιη εΐ

ΐΐ'Πίιιιιι δηΙ)Ιι.ι!οπιιη ηρροΐΐηιιΐοδ δεοπηίΐυηι εΐ Ιεΐ"•

Ιίυιη αΊειη βεριΐιιιαηχ.Νοη ϋίχίι ϊ^ϊιιιγ, βει-ο 831)1)3•

Ιί, 3ΐιΐ νοβροπ 8;ιΙ)1ι;ιΐϊ, υΐ νεδροιιιιιι ίΙΙΪιΐδ (Ιϊβί βί-

£ΐιί(ϊι -3ΠΊ : 56(1 8βπ> ϋαΐ'ΰαΐοηιιι, υΐ Ιαηΐϊιΐδ, οί

υπιΙΙιιιη (ΙίϊΙ.ιπδ ϊη(1ϊ(;3Γ6ΐ. Είβη'ηιι :ιΙίΓ|ΐΐ3ηαΌ ηοϊ

^αοίΐυε Ϊ1:ι ϋϊοθτβ δοΐβιηιΐδ, όψε τοΰ καιρού παραγέ-

γονας, 'κΐ βίΐ, «βΓΟ \ο1 ίατάχχα αά κηψΗ$ νειιηΐί : όψέ

της ώρας, ίι! βδΐ, »ετο νβΐ ίαπ/ιΉί αά Ιιοταιη : άψε

της χρείας, ίιΐ εβί, χα υ 30 Ιατάίιιι, φκιπι ιίδυδ 01

ηεοεδδίΐ3δ ρο8ΐυΐ3856ΐ : ιιοιι νββμοτηπι, ιιεςυε Ιβιη-

ριΐδ, (|ΐιο(1 ροδί οοοαβιιιη βοΠδ βδΐ, δίςηίΓκ βιιίεδ, βοά

ΙΒπΙΐΙΙδ, Οί ρ05ΐ «1113111 118118 βΐ ΠΟΟΟδδίΐΒδ ρθδΙΐΐΙη\0-

Γίΐ 3ΐιΙ ροδί Ιεηιριΐδ οοιηηιοϋυιη ει ορροΠιιηιιηι Γα-

«Ιιιιη 6880 ι(ΐΓιρρΪ3ΐιι Ιιοο ιηοϋο ϊηιϋοβηίοδ. Αΐ(|υοοψέ

Σαββάτων, ίιΐ 681, &ετο νεί ναρεή 8αϋοαΐοηιηι, Ιοη-

£Ϊιΐ8 61 (3Γ«ϋυ8 ρΓΧίοπίχ ΐερίΜίκιιι.ΐ! Ιειιιριΐδ 81(5111-

Πθ3ΐ. ΙιηρΙυΐιΐΓ ηαχϋυεί δβρΙίηΐ3ΐ)3 0003δυ 8θΙί«

δαίιΐκιΐιπιι εχείρίεηΐε. Ν3ηι οΐίαιη ΜιιΐιΙκοιίδ ουιιι

βάτων. Σάββατα δε τήν πασαν εβδομάδα καλεϊν

Έβραίοις Εθος. Αύτίκα γοΰν οί εύαγγελιστα\ τη" Μιφ

τών Σαββάτων φασ\ δε, Τϊ) πρώτη ήμερα της

εβδομάδος, ειπείν. Ούτω δή και έν τι} συνήθεια κε-

χρήμεθα , δευτέραν Σαββάτων, χα\ τρίτην Σαββάτων

προσαγορεύοντες τήν δευτέραν κα\ τρίτην της εβδο

μάδος ήμέραν. Οΰκ είπεν ουν, Όψε Σαββάτου, ή,

Εσπέρας Σαββάτου , ίνα την έσπέραν της ημέρας

εκείνης δήλωση • άλλ', Όψέ Σαββάτων, ίνα το βρά-

διον και πολΰ διεστηκδς έμφήνη. Κα\ γάρ που χαΐ

οΰτως ήμΐν σύνηθες λέγειν Όψέ τοΰ καιροϋ παραγέ-

γονας, δψε της ώρας , οψέ τής χρείας• ούχ\ τήν

έσπέραν, κα\ τον μετά ηλίου δυσμάς χρόνον δηλοΰ-

σιν • άλλα το βράδιον, κα\ κατδ-ιν της χρείας, 5)

" τοΰ καιροϋ γενέσθαι τδν τρόπον τούτον μηνϋουσι.

ΚαΙτο Όψέ Σα€€άτων,τ1> πόρ"ρ"ωκα\ βράδιον της πε-

ραιωθείσης εβδομάδος δηλοΐ. Πληρούται δε έβδομα;

έκαστη , ταΐς μετά τδ Σάββατον ηλίου δυσμαΐς. Αμε

λεί καν τδ πολΰ διεστηκός τοΰ καιρού πρδς τδ τέλος

της πληρωθείσης εβδομάδος δ Ματθαίος δηλών , κα!

ώσπερ έρμηνεύων έαυτδν, έπήγαγε, Γή έχιφωσχού-

στ) είς μίαν Σαββάτων. Παρφχήκει , φησ\ν , ή νΰξ

τοσούτον , ώς είναι τδν καιρδν της των άλεκτρυδνων

βοής, ήτις τδ φώς τής μελλούσης ημέρας προανα-

κρούεται. Ταύτη τοι , κα\ τώ καιρψ τούτω, κα\ ού τϊ)

μετά τδ Σάββατον εσπέρα καταλύοντες τάς νηστείας,

τής ευφροσύνης άρχόμεθα, τής κατά πάντων κρατη-

1<:ι»ροπ8 3ΐΊϊ«:ιιΙιιΐ)ΐ, ςιΓι οιυΐΐυιιι ϋί8ΐ3ΐ•3ΐ 3 Γιηε Ο σάσης συνήθειας συνηγορούσης τω πράγματι.

εχρίεΐχ βερίϊιηβιιχ, κί^ηΊΙίοαΓοΙ, ει ιμι.ΐΒί 86Ϊρ8υιη ΊμΙογ|)ιό13ΓοΙιιγ, 3ΐ1]ο(:ϊΐ, {1\ικ ϊΙΙιιεβιείΐ ΐη ηηαιη 8αί>-

ΰαΐυηιηι. Ρΐ'χίοιίεπιΐ, ίηιμιΊΐ , ϊιι ΐ:ιιι[ ιιιιι ηοχ ιιΐ 688ε( Ιειιιριΐ8 £3ΐ1οπιιη ο:ιιιΙιΐ5, ςυϊ 03η1ιΐ8 Ιιιεεηι

ίιιΐιιι ί ιΙί(•Ί ρΓ»'.οε«1ίΙ. Τ ιιιιο ιιϊιιΓιγιιιιι ηΐ([ΐΐί; ίη Αιοε 3ΠίουΙο ΙοηιρθΓΪ8, ηοη :ιιιΐι•ιιι νε$ρεΓ3 ηιιιε δ.ιΜι•.»-

ΐιιηι ίηβεςυϊΐυΓ, Γιηίεηίοβ ]β]υιιί3, ϊηοϊρϊιηυ$ ηοβ ο1>Ιεοΐ3Γβ αΐιριι: Ιχ(3ΓΪ, οοηβιιβίικίίηο, ςιιχ 3ρικΙ

οιηιιι,'8 ο1)ΐίηαϊ(, Ιιηηο γοιπ οοιημπ>1ΐ3η(ο.

• ϋιιηι 1(511111" ΙΓιο Ιϋΐιιροπδ 05861 3Γΐϊου1ιΐ8, Μ;ιιί3

Μ;ιι;ι!;ι1ι•ιι:ι :ιΙι|:κ; ηΙΐΒία ε]ιΐ8>Ιειη ηοππηίδ 3(1 80-

ρ:ι!(:πιπι νοηεΓυηΐ, ε( 3ηςεΙιιιη, ςυί (Ιο οοείο Ί<:-

$εεη«1εΓ3ΐ, ηκεηΐ3(1παο(1υηι ιΓκΊιιιη 081, νί(1βηιηΐ :

ςυί, Γονοΐιιΐυ 1:ιρ"κ!ο, $υροΓ οιιιη 60(1β1)3ΐ : 3 φιο

οΐϊαιιι ίιινίΐ3ΐ:•' νίιίοπιιιΐ Ιοοπιι, ιιΐ.ϊ ροδίΐιΐδ 6Γ3(

ϋοιιι'πιιΐ8 : 61 οιίΓΓΟΓε ]υ38Χ, ({ΐιηκιιιο 3θοερ6Γ3η(,

ηΐ3Π(ΐ3ΐ3 «ΙΪ8θίρυΙΪ3 εϋεΓε, ε@Γε88% οεΙεήΙΟΓ 6 ιιίο-

ηιιιιιεηΐο 0ϋΓΓε1)3η( : ίίβηυβ ουΓΓοηΙίϋιιβ οΐινίβιη

Τοΰ καιρού τοίνυν δντος τούτου , ή Μαγδαληνή

Μαρία χαλ ή ομώνυμος έπ'ι τάφον ήλθον , και τον

άγγελον τδν έξ ουρανού κατα6ε6ηκ<5τα τδν προειρη-

μένον έθεάσαντο τρόπον , άποχυλίσαντα τδν ' λίθον

καΐ έπ' αύτδν καθεζόμενον, ύφ' οί κα\ προκληθεΐσαι,

τδν τόπον είδον, όπου Εκείτο ύ Κύριος , κα\ προστα-

χθεΐσαι τοις μαθηταϊς δραμεϊν κα\ άπαγγεΐλαι, έξελ-

θούσαι ταχύ τοΰ μνήματος Ιδραμον ■ κα\ δή τρεχού-

σαις προσαπαντήσας ό Ίησοΰς προσεφώνησε • ΧαΙ-

ΓβεΙϋβ ίββυβ βρροΐΐβνϊΐ 038, «ϋοβιΐδ, Ανείε'. Εΐεηίιη ^ρετε. ΚαΧ γάρ Εδει πρώτον τδ γυναικών γένος καΐ

οροι°ΐοΙΐ3ΐ ρΐ'ϊιηυιη ιιιιιΙϊε1)Γοηι βοχυιη ει -αΐι 3η$;ε1ο

1)01111111 Γ0511Γ1ΌΐΊίθΙΐΪ8 300Ϊρ0Γ0 ιιιιιιΓπιιιι, (.1 1)οπιί-

ιιιιιη νίϋβΓΟ, εΐ ρπιιΐ3<ιι 31) εο νοοειη βιιιΙίΓβ,

Λνείβ. Οιιοηϊβιη ηιιιΐίοΐ" ηιιοηιιο ριΊηκι 3ΐΐ(1ϊνεΓ3(

1γ:111(|0ΙΙΙ δβΓ^βΙΙΙΪδ, 01 ('ΟΙίΐΓϋ ρΓΧΟερΙΙΙΙΟ νί(1βΓ3ΐ

ϋμηί ϊηΐ6Γ(]ϊοΐί Γι ικΐιιιη, ει ρα;ιι;ι ΐΓΐβΙίΙίχ 80 (Ιοίο

1Ϊ3 ΟΟΙΙ(ΙθΙΙΙ1Ι3ΐ3 ΓΐΙ0Γ3(. (1ΐΐ;ΐ[1Γ0ρΙ«Γ 01Ϊ3Ι11 30ΌΓ3Γ0

δβρνβΐΌΓ ει ρο(1ο8 3ρρΓο1ιοηϋθΓβ εΐ οοηίΓεοΐβΓΟ ροΓ-

ηιίΙΐε1)3ΐ, ϊιι ϋ8 «ιυχ ρηιηχ (ΙοδοϊνοΓ.ιιιΐ οί 3ΐίειΐ3ΐχ

«Ί3ΐιΐ 3 1) εο, ει (Ιίδεϊρυΐϊβ ββυϋίυιη αηιιυηΐί.ιι-ε ]υ-

Ιί:Ι).ιΙ, ευιη ηιυΙίεΓοηι, ςυχ ΐΓίβΙίΙίχ ηιϊηΪ8ΐΓ3

ΛιΙ.ιιιιο ΓυεΓ»1, ^'αικίϋ ιιιιικϊαιιι νΐτΐδ 0886 νείΐεΐ,

εοαΐΓ3ΐ'ϋδ οοηΐΓ3η3 ευΓ3η5. Ειιηί'ώια 3υΐεηι ϊΙΓα,

τήν άνάστασιν εϋαγγελισΟήναι παρά τοΰ αγγέλου,

καΊ τδν Κύριον ίδεϊν, χα^ πρώτην τΛρ" αϋτοΰ φωνήν

άκοϋσαι , τδ, Χαίρετε. ΈπεΙ και γυνή πρώτη τής

άπατης τοΰ δφεως ήκουσε, χαΧ είδε παρανόμως τδν

τού άπηγορευμένου ξύλου καρπδν, καΐ λύπη κατεδι-

κάζζτο- διδ καΐ προσχυνεϊν δ Σωτήρ κα\ κρατεϊν

τους πόδας συνεχώρει , ώς πρώταις άποπεσούσαις

χαΧ άλλοτριωθείσαις αύτοΰ , κα\ τοις μαθηταϊς τήν

χαράν διαγγέλλειν έκέλευσε, χαράς ίγγελον άνδράσι

γυναίκα γενέσθαι βουλόμενος, τής λύπης τψ Αδάμ

γενομένην διάχονον , τά εναντία διά τών εναντίων

[ώμενος. Πορενομένων δέ αυτών, (ρησ\ν, άπαγγεΐλαι

τοϊς μαθηταϊς , Ιδού τίνες της κουστωδίας έΛθόν-

_ ι

1 Μ.αιΙι. χχνιιι, 9 8«ι«ι.
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τες είς τήν πόΛιν, άπήγγειΛαν τοις άρχιερεϋσιν Α ΐηςιιίΐ, ιιΐ ιιι;ιη(!;ιΐ3 γοΓβγγοιιΙ (ΙΐδεϊριιΙίδ, εεεε ηηί-

άαηι άε ααίοιίία ίιι υ,τΰειη νεηεταηΐ, αε τεηκηΐΐανε-
απαντα τά γενόμενα. ΚαΙ συναχθέντες μετά τών

πρεσβυτέρων, συμβούνιόν τεΛαβάντες, αργύρια

Ικανά Ιδωχαν τοις στρατιώταις Λέγοντες • Είπατε

ότι οΐ μαθηταΐ αΰτοϋ νυκτός έΛΟόντες έχΛεψαν

αυτόν ημών καμωμένων, καΐ έάν άκουσθη τούτο

επί τον ήγεμΰνος , ήμεϊς πείσομεν αυτόν , χαΐ

υμάς αμέριμνους ποιήσομεν ■ οΐ δε Λαβόντες

τά αργύρια, εποίησαν ως έδιδάχΟησαν , καί δι-

εφιχμίσθη ό Λύγος οίτος παρά ΊονδαΙοις μέχρι

της σήμερα•.

Ή μέν ουν άλλη Μαρία (ταύτην δ! είναι τήν θεο-

τόκον πιστεύειν άκόλουθον, δτι μηδέ άπελείφθη τοΰ

πάθους , άλλ' ϊστατο πάρα τψ σταυρω , ώς Ιωάννης

τχιηΐ ρτ'ιηάρ'ύιι* ίαεετάοΐνηι οιηιιϊα, ηικε αεάάεταηί.

Αΐι/ιιε ίΙΙΊ εοαείι, ηηαηηε ηιιη ίβιιίοπ&Μί Ιιαϋΐο εοη-

ίίίίυ ίαΐίί ιηαφηαηι ρεαιιιϊαηι άβάετηηΙ ηιίίίιίΐηΐί άϊ-

εεηΐεε : Οίίίίβ, ηιιοά ιΙί$είρηΙί «/«* ηοείε νεπεήηΐ,

<•ι ΜΐΙηίριΐίΊΊΐιΙ εηηι νοΜ» άοτηιΐεηΐΐΐηα. Ει ίί Ιινε

άεΐαίαιη (νετϊΐ αά ρτααΊάεηχ, ηο» ρεηιιαάεΐιΐηιιιι ει,

ει νο» ιεαιη>& τεάιίειηιι». ΙΙΙί αιιίεηι αεοερία ρεοηηϊα,

(εεετιιηΐ ηηειηαάιιιοάιιηι εταηΐ εάοοίΐ : ει άϊναΐραΐαε

ειί Ιι'ιε ηιιιιιιι- αρηά ίν.άοιο& ιιεηνε ίιι Ιιοάίετηιιηι

άϊειη *.

Αίςιιβ 3ΐΐ£Γ» ςιιΐϋοηι Μαήα (Ιΐίηε βιιΐοηι Οοΐρ»-

γ;ιιιι Γιιΐδδβ ι ΓΓΐΙυιν (:<>!ιμίιΙ;ιιιι;ιιιιι 681 : ςυοηίαηι

ιιι•. ■ 3 ρ38δίοιΐ6 ςυίϋειη ηΙιΓιιίι, 80(1 δίβΐιβΐ ]ιιχΐ3

ίστόρησεν , ?| χΑ έπρεπε τά της χαράς εύαγγελίσα- Π επιεβιιι , υΐ 1ο»ηιΐΡδ ιιιειιιοιϊίβ ρπχΙΜίΙ ° , ςιιβπ)

σΟαι, ό'.ζτι τής χαράς ουσί), και καλώς άκουσάση τδ,

ΧαΤρε , κεγαριτωμένη , ό Κύριος μετά σοϋ ) , τδ

•πρόσταγμα τοΰ Κυρίου πληρούσα , τοϊς μαΟηταϊς

πάντως άπήγγειλεν. Ού γάρ ήν θέμις μή πληρωΟή-

ναι το οϋτω σοφώς οίκονομηθέν τε χαΐ προσταχθέν,

ει χα\ ήπίστησαν οί άκούσαντες. Έπε\ καί Επεται

τοϋτο πολλάκις τη των απαγγελλομένων θαυμάτων

υπερβολή. Ού γάρ άν άργο\ διέμειναν, ε! έπίστευσαν.

Ή δέ Μαγδαληνή συμπορευομένη τη θεοτόκψ , και

■προς τήν άπαγγελίαν ομοίως έπειγομένη , πέπονθέ τι

κα\ άνθρώπινον • και ώσπερ ό Πέτρος ύπδ Ήρώδου

συλληφΟε'ις, κα\ διά τοΰ αγγέλου των άλύσεων λυ-

Οε\ς αυτομάτως, κα\ τής φυλακής έξω γενόμενος,καί

έπιπολΰ βαδίσας , ώς καί τήν τής πόλεως πύλην

6113111 (Ι60β1)3ΐ 63, (μια! :ιι! [;;ιιΐιίίιιιιι |Η•ιΙίιιι;1ι;ιιιΙ,

3ΐιηιιιιΓΐ3Γβ, υΐ ηικν πΐίΐίχ ^αυιϋϊ 08361, ;ιο ρΓχεΙβΓβ

3υύϊνί386ΐ ϊΐΐιιιΐ, Λυβ, ι/ταΐία ρΐεηα, ϋυιιιϊιιιΐί ίι'-

ΠΙΙΙί β) , ΙΙΐ:ΐΙ1(Ι:ΐΙΐΙΙΙ1 ΠΟΙΙΙΪΙΙΪ ϋ.\56ι]1!6ΙΙ3 (1>8θίριιΐί3

(Η11Ι1Π10 6χρο8υίΙ. Νοη 6ΐΓιηι Γ;ΐ8 6Γ31 ιιοιι ηιΐίηι-

1'ΙΐΊί ί(1, ([ΐιιχΐ Ϊ13 ο.ΐ3Γβ ίΙΊβρυβίΐυιη, ηίΙιη'ιηίβΙΓ»-

Ιιιιιι, 61 ρΐ'^Ο'ρΙΐΙΙΙΙ 6Γ31, ΐ3ΙΠ6ΐ8ί 11011 (.ΊτϋοΠΊΙΙ

(|πί ;ιιιιΙί(Ίι:ιιιΙ. Οιιοΐιϊ:ιιιι Ικκ: ([ΐιοιρκ; 83>.ρβ αι:οϊ-

(Ιο'ΰ βοΐβΐ, ϋιπη ίιηπιβηβα ιηϊΓαειιΙβ αηηιιηΙίαηΙιΐΓ.

Νβςυβ οιιϊιιι οΐϊοβϊ ρβηιιαηβίββοηΐ, 8Ϊ ΟΓβιΓίιΓιβί,οιιΐ.

Αϊ Μ;ι^(Ι:ιΙυιι;(.• ιιικι ('ΐιιιι Ι)ιί|ι;ιι:ι ιιΙκίιιιΓι 6ΐ «Ίιιιίΐί-

16Γ ;ιιΙ αηιιιπιΐϊαικίιιιιι ρΓοροΓβηΙί ηοείϋίΐ ηυίϋιΐβιιι

ηιΟΓβ Ιιιηααηο : 61 ([ΐιεηκκίηιοιίιιιη ΐνίπιβ :ι1ι Ηΰ-

Γοιίβ Γοηΐ[)ΓιΊΐι.Ίΐκιι<5, 61 ροι• ηιι^υΐιπιι δϋΐΐΐΐίί ιιΐΐπ»

διελΟεϊν , αληθές ούκ ώετο τδ γινόμενον , άλλ' ένόμι- Ο 0316ΠΪ8 βχ ουβίοϋία 6(1υε1υ3, ιιιυΙΙιιιιΐΐ|υο δρβίϋ

ζεν όραμα βλέπειν • οΰτω κα\ αΰτη τήν ύπερβολήν

τοΰ θαύματος οίονε\ άχαιρόν τίνα λογισαμένη , καί

άμα των φυλάκων έπιφθασάντων χα\ άρξαμένων

μετά των αρχιερέων τήν συκοφαντίαν ύφαίνειν κατά

τής αναστάσεως • αίσθομένη πάντως τοιούτου τινδς

έπιψιΟυριζομένου , τους τής αμφιβολίας παρεδέξατο

λογισμούς, χαΐ τής απαγγελίας όλιγωρήσας, κα\ τοΰ

σωτηρίου προστάγματος, πρδς τδν τάφον έχώρει

πρωί , σκοτίας Ιΐί ούσης , ώς Ιωάννης φησίν.

"Ωσπερ γάρ συνεχώρησεν ό Κύριος τδν θωμάν έξ

απιστίας ειπείν , Έάν μη ϊδω εν ταΐς χερσίν αυ

τού τύν τύπον των ήΛων, καί βάΛω τον δάκτυΛόν

μου είς τύν τύπον των ήΛων, καϊ βάΛω την χεΤρά

μου είς την πΛενράν αΰτοϋ, ού μή πιστεύσω• κα\

διά τής εκείνου πολυπράγμονος απιστίας καί επαφής,

ημείς είς τήν πίστιν έβεβαιώθημεν , εν ψ σώματι

πίπονθεν , έν αύτφ και έγηγέρθαι πιστεύσαντες τδν

Εμμανουήλ, τους τής δοκήσεως μύθους άποπεμψά-

μενοι • τδν αύτδν τρόπον κα\ τήν Μαγδαληνήν Μαρίαν

πρδς απιστίας ύπονοστήσασαν , κα\ μεγαλευχερώς

τοΰτο παθοΰσαν ( ούκ άδηλον γάρ τδ τής γυναικείας

εύόλισθον φύσεως ), συνεχώρει διά τής περιέργου

ζητήσεως , πιστύτερον έργάσασθαι τδ θαΰμα τής

αναστάσεως , πίστεως υπάρχον πέρα καί παντδς

λογισμού. Κα\ μετά ταϋτα τής αμφιβόλου διανοίας

έλθοΰσα , χαΐ ϊδοΰσα μόνον τδν λίθον άποκυλισΟέντα

ρΐ'0£Γ638υ8, ([110 3(1 ροΗίΐιιΙ ηποίρκ; ΜΙ'Ιιίϋ (Γ3η3ΪΪ8-

861, ηοη ρυΐ3ΐηΐ νεπιιη εδ38 ςιιοιΐ β^εΙιβίιΐΓ, 86(1

νίδ'ιοιιειη δβ νίιΐιτο εχίί,ιίπκιΐκιΐ : 113 βΐϊαηι Ιιχο

οιπιι εχιεΙΙοιιΓιίΐηι ιιιίΓ;ιειι1ί νείϋΐί ίηιρυιΊΐιιιιιιιι 61

ίηΙειιιρι.'3ΐίνιιιιι ([ΐιί(Κ1:πιι 6836 Γεριιΐ3η:1, 61 δίηιιιΙ,

]ΐοδΐε;ΐ(ΐιΐ3ΐιι ευδίοιίβδ 3ηΙοτ6Γΐί8δεηΙ, εΐ ευηι ροη-

ιί1ί(-ί1)ΐΐδ εοερΐδδβηΐ ΐβχβΓβ εβίϋπιηϊβηι βιΐνενδίΐδ γο-

811Π'οεΐίθ110Ι11, ρΐΌΓ8Ι18 ΐ3ΐθ (|Ιΐί(Ι(ΐ31ΙΙ ΝΙΐΙιΚΙΙΜΙΓΙ'ίΙΓΪ

δεΐ18Ϊ386ΐ, 3Ι1ΐΙ)Ϊ£Ιΐίΐ3ΐί3 30 (ΙιιΙιίιηΓιοιιΊί 0θ£Ϊΐ3(ίοηεδ

ηύιιιϊΐΑΐ : ηε^ΐοοίίκριο ΐ'οηιιιιίί:ιΓιοικ• 3ΐηυο ϊιιΙιιΙπγϊ

ηΐ3Ι1(ΐ3ΐ(•, 3(1 80ρΐΐΙ(ΊΊ111Ι ΙΟΙΙιΙιΊι.ΙΙ 1113116, ('ιιιΐ' ηιΙΙιιιε

ΐαιώπν εαεηΐ, υΐ Ιθ3ηιΐ63 α'ιΐ'. ΟικίικιιΙιιηηΙιιιι;

οιιιιιι ρεπηϊδίι ϋοιιιίικίϊ, ιιΙ εχ ίηοΓοϋυΙίΙβΙε Τι,ο-

1)133 ιΓκ-εινΙ, ΛΊ'«ί υίάετο ϊη υιαηώιιχ ε)\ι% ιχαίψιηιι

εΐανοηιιη, ει ηιϊΙΙατη άψίαίη ηιβαιη ϊη νείίψηηι

είανοηιηι, ιηίΙΙαιη Ηειη ιηαηιιιη ηιεαηι ίιι ΙαΙη$ ε]α$,

ηοη ετεάαιη * : 3ε ρβΓ ευΓΪ083ΐη ΐΙΙίυβ ΐιιεΓει1ιι1ίΐ3-

(βιη βΐ εοιιΐΓεεΐ3ΐίοιΐ6ΐη, ηοδ ϊη 63ΐη Γιύειιι εοηΓίΓ-

πΐ3ΐϊ δίικαδ, ίιι οιηϊδδίδ ορίιιίοηυπι 36 δυερίειο-

ιιιιιιι Γ;ι1)υΙΪ3, ([ΐιο εοτροτε ρ388ΐΐδ ββΐ, 00(1επι ιΊϊηηι

ΓεδυδείΟΙιιηι 6836 εΐΊ'ΐΐ3ΐιιιΐ3 Ι•'.ιιιιη:ιιιικΊϋΐιι : εοάεηι

1110(10 Μ3ΓΪ3Ι1Ι (|ΐιοι|ΐιι• Μ:ι^ι1.ι1ι'ΐι:ιπι 3(1 ίηΟΓειΙιιΗ-

Ι3ΐειιι ΓβνεΓδαιτι, πιιιι Ιιοο οΙΪ3ηι Ι:κ'Ί1ϊιΐ8 ει βεεί-

ιΐίδδβΐ (ιιοιι ϊ^ηοΐα βδΐ εηίπι ιηιιΐίεΐιπδ δβχυδ Γιη^ί-

1Ϊ138 ει Ι';κ•Ί1ίΐ38 :κΙ Ιβρ^υηι), ρεΓ ευΓΪ083ηι ε( δυ-

ροι-νβοιηιη ϊηηυϊδϊΐίοηειιι, ιπίΓ:ιειι1ιιιιι ΓεδυΓΓβεΙίο-

* Μβιΐΐι. χχνι:;, 11-18. « ίοαιι. χιχ, 25 * ίυε. ι, 28. ' ϋο:ιη. χχ, 1. ' ϊΐιίϋ. 25.
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ηΐ$, φιθ(1 ΟΜίιιοιη ίίιΐβιιι εοςίΙηΓιοηεηιηιιε δΐιροτηΐ Α της θύρας τοΰ μνήματος, ού μην άγγελον Ικ' αύτφ

ίίςιιε εχεειίίΐ, π-(!ΐΙΪ1)ίΙίιι$ οΠΐοοι-ϋ ροπιιϊΐΐβΐιαί. Ι^ιιιιι

Ιιαε ίι,'ίΐιΐΓ .ΊΐηΙιί^ιι.ι ιηΐΜΐΐο βεεεϋβηδ, ειπιι Ιαρ'κίεαι

ιΙιιιι!;ι\;ι( αϊ) 051ΪΟ ιιιοιιιι ιιιοιιΐϊ ΓβνηΙιιΙυπι νΐϋΪΒβοΙ,

.•ιιΐί,'οΐιιιιι αιιίειη ηοη 3ΐ»ρ!ίυ<; δυροΓ εο, υΐ ραυΙο

ηιιΐι', βεϋεηΐεη) ; :>1ι ίιιεΓεϋυΙϊΙΐΙβ νίηε'ι βε ρ3δ83

οϊΐ, ίιη3£Ϊη3ΐίοηβιη ει αΐίειιαίίοηεπι ιηεηΐίδ εχ ρα-

νοΓε Γρρεηΐίηο οοηΐι•αοΐαιη εδβο οχϊ&ΐίιιιαηβ ίιΐ,

καβάπερ ήδη καΟήμενον, δέδωκε τ|) άπιστεία τδ κρα-

τεϊν , φαντασίαν οίηθεϊσα τήν Οέαν καΙ Εκστασιν,

κα\ ούχ ώς αληθή , άλλ' ώς ψευδή ■ κα\ δραμοΰσα

πρδς τδν Πέτρον κα\ τδν άλλον μαΟητήν , 8ν έφίλει

Ιησούς, έ6όα λέγουσα• τΗραν τον Κύριον εκ τοΰ

μνημείου, χαϊοϋχ οϊδα αού εΌτ\χαγ αντύγ.

ςιιοιΐ ρπιΐδ νϊι1θΓ3ΐ, ϊϋ(]ΐιε ηοη ρΐΌ νεΓΟ, 50(1 ρΓΟ

ΓαΙβυ (]ιιεεΙ>3ΐ : ειηηηιιε βεευϊτίδ&εΐ 3(1 Ρείηιιη εΐ 3(1 αΐϊυιη όΊδεϊριιΙιιιη, ιμιοιι (Ιίΐίςευαΐ ίεδίιβ, εΐα-

ιι::ι!ι:ιΐ, ϋΊεεηδ : 8ιι$1α1εηι»1 Οοηιϊηαηι εχ ηιοηνιηβηΐο, (Ι ηεζάο ίώί ρο$αεήηΙ ίκυι».

Υϊϋεδ (ΐιιοϋ ευηι εχ ΐϊ& ςπα; ροβΐ ΓεΙαΙίοηοιη εα- Όρας ώς ϊχ των λογοποιηθέντων νύκτοιρ παρά

δίοιίιιιιι ηοείυ βρυά" ,1ικΙα:οδ εοηΠι:(α ει :ιηΙ, ηΐίψικί Ίουδαίοις μετά τήν των φυλάκων παραγγελίαν πε-

Ι.ι1ε 3(1 31ΙΓ88 β]ιΐδ ρβΓΥβιιΪΒδβΙ, ηιεηΐε ίιιιππιΙ;(ΐ3 ριηχ|ηΟ]ίϊσά τι τοιούτον, παρηνέχΟη τον λογισμδν

αΙ<ιιΐ6 θΊ•ρΓ3ΤΛΐβ εβί : ηε ριιΐ.ινίΐ 3(]νθΓ5»πθ5 Γκτα- η κα\ψήθη τους εναντίους κλέψαι τδ σώματον Ίησοΰ,

Ιοδ 8888 εοΓριιβ Ιβδίι, πι ΓυιΊυηι ίη 3ρθ8ΐο1οβ εοη- Ενα τήν κλοπήν τοις άποστόλοις έπιφημϊσωσι. ΓΙλήν ό

ΓοΓΓβιιΙ. Αι ΡείΓυβ εΐ Ιοβηηββ βίηβ ιιιογ;ι ίυιτεχε-

ιιιιιΐ, ει 3(1 βεριιΙεΓυιη ευοιιιτβπιηΐ. Νοη εηϊηι

ηονιιηι βΐ ίιιορίη.'ΐΐιπιι ο:ι( η ιιοίΐ (ΙίοεΙιηΙιΐΓ, ιιΐ,

(|ΐιΐ)(1 :κΙ Γβδυιτεείίοηεπ) 3ΐΐίηεΐ, Γιϋβηι ηοη Ιιη1)6-

τειιΐ : ίηιο νοιο εΐι'βηι οπΜϋΙιΊΙβ ει ηοη (ΙίβεοΓάπηδ

• Ι αΐίεηυιη εΓ3ΐ 3 ιηαΐίΐίί 3 • ■ < 1 ΐΐ ί <_- ιι . Ιιιίτορίΐΐβ ηυίβηι

εΐ ιιΐΐϋΐμκ• πιείιι ί(Ι 3^βΙ)3ηΐ, ειιη» β'ιίεηΐίυηι εδβεΐ,

ΙιμιοΙ»γϊ3 ηοηοΊιιη αΊδευδδίδ, Οεοςιιβ ΓκΙυείβιη είδ

:ιΐΐ|ΐιο αηίηιί ρΓΧδεηΐίαιη 8υ1)πιϊηϊ8ΐΓ3ηΙβ. δοιΐ οιιιιι

ευ νεηΪ83εηΐ, ιη3ηίΓε$ΐα αΐηιιβ ενίϋεηΐίβ δί^ηα Γβ-

δΐίΓΓοειϊυηΐδ ίηνεηεηιηΐ. Υϊϋεηΐ βηίιη ίη ββριιΙείΌ

ΗιιΐοΗΐιιΐιι» ]αεεηΓΐ3 : ηυοά ηεφιηιμιαηι αεεϊάΊδδεΙ,

βϊ εοΓρυδ ΓιιγΙο κιιΜ.ιΐιιιη ίυίβδεί. Ρπιηιιηι εηϊηι

Πέτρο; καΐ "Ιωάννης έτοίμως διανίστησαν , χα\ ίτΛ

τδν τάφον ΕΒραμον. Ού γάρ ήν παράδοξον τδ λεγόμε-

νον , ίν' ώς επί τής αναστάσεως άπιστήσωσι • μάλ

λον δέ κα\ πιστίν κα\ ούκ άπάδον τής Ιουδαϊκής

κακουργίας. Άφδδως δέ τούτο έποίουν , κα\ ήσυχ.'ας

ύπαρχοϋσης κα\ έτι σκότους δντος , και πρ^ς τοΰ

θεοΰ τδ θα^εϊν λαβΐντες. Άλλα έλθίντες εΰρον

εναργή τά σημεία τής αναστάσεως. Όρώσι γάρ έν

τφ μνήματι τά όΟόνια κείμενα• τούτο δέ ούκ άν ποτέ

έγένίτο , κλαπέντος τού σώματος. Πρώτον μέν γάρ

τοίς κλέπταις φίλον τδ λωποδυτεϊν • έπειτα δέ , τδ

ταχέως ένεργεϊν άγαν τήν κλοπήν, Ενα μή φωραθώσι

κα\ τά πάνδεινα πάΟωσι. Περ\ δέ τοΰ σώματος τού

Πιπυυδ ηιοδ 881 νεδίεδ ϋβΐΓ3ΐΐ8Γ8 31ςηβ δροϋαιβ :0 Ίησοΰ γέγραφεν ό Ιωάννης ώδέ πως• "Εδησαν αύ-

ιΙι-ιιμΙο :ιιΙιιΐ(κ!ιιιιι (•ιΊοι Ίΐι•ι• εοιιιηιϊΙΐ8Γ8 Γιιιΐιιπι, ηβ

ίη ϊρδο Γ;ΐ(•ίιιοι-ε (ΙερΓβΙιεηβί ρεδδίηιε πιυΙεΙεηΐιΐΓ.

Οβ εοΓροΐ'ε ηυΐΐ'ΐη ίι•ί« ίη Ιιιιηε ΓεΓε ιιιυιΐιιηι βερί-

ρδίΐ Ιομιμκιχ : Οΰνΐιιχεηιηΐ εντη Ιϊηΐεϊι <«?ιι ατοηια-

ιϋηι*, ρηιηΐ ιιιαχ ιιιι! .ΙικΙκί* »ερεΙήε". Οαοηιοϋο

Ίμίίικ' ηοη ιηιιΐιί ηεςοίϋ Γ88 ΓιΐΓ.ηιιΐίΙχίδ Γυίδδβΐ ν'ιη-

ειιία δοΐνεΓε, εοι•ριΐδφΐβ ηικίίΐπ: 1ίη(ε3ΐηϊηί1)ΐΐδ, ((ΐιχ

]απι 3(ΙΙιχδίδ$εηΙ, εΐ ίαεϋβ βνεΐΐί ηοη ροίηϊδδεηΐ,

:ιο ρΓπικςυαιη (Ιοίταοΐη Οδκοιιΐ πιηιρει•εηΙυΓ? ΜίδΐυΓβ

«•111111 3ΐθ88 εΐ Π)}ΤΓΐΐΧ, (|1ΐ:ΐΙΙΙ 3ΐΙυ1βΓ3ΐ >ΊθΟ(1(•1ΙΙΙ18,

εοιΐ88Γΐα εΐ ιπιρΓιεαία 8Γ»ηΙ. 0»Ί" εΐΐ3ηι βικίαηιπη,

ΐ|ΐκκ1 Ιιιγγιιι ίη εβρΐΐε ε]υδ, ηοη ι-ιπιι Γιηΐεαηιίηίυιΐδ

ροδϊΐυιη, 88ά δεραΐ'αΓπη ϊιινοΐιιΐιιιη ίη υηιιιη 1η-

ΐΊΜΐι, ηυΐΐίυδ ΐΓβρϊιΐΛΐϊοηίβ, ςιιβδϊ ΓυιΊο βηυΐαΐυηι

(Όΐ'ρυδ ΓυίδδεΙ, ίηϋϊείυιη 8Γ31. Οηί εηίιη οΐίιιιη, I;»-

Ιίδη,ιιο δεευηΐηβ ίιιήυυδ Γιιϊδδεί, πι ιε^υηιεηΐιηη

εΐΊβηι εηρίΐίδ 3ρ1ε ίηνοΙνεΓεηΙ, ει 8οραι•αΐιιιι (1ε-

ροηβΓεηΙΙ Ιιαηιιε Ιιοε βΐίίπι ηιαηΐΓεδΙο νεΓίΐ3ΐεπι

ΓεδίίΓΓεεΙιοηίβ Οδίοηιίείοΐ : 8'ιιηιιΙ αιιίειη οίκιιη ηιγ-

βίεΓΪιιηι 3 οΊνίη» ηΐ3]εδΐ3ΐε Ικηιιΐ ηΐίεηιιηι ίηηυβ-

1).ιΙ : ιπηίιπιηι ηιιθ(1 εοριιΐ (ΙϋΐίαΙίδ Ιοειιιη οίηίηεηδ

(}ιιχ(α ίΐΐυιΐ, ϋυρηΐ ΟΙηίίΐϊ Ι>• «.•. ") ει ςυί (Ιε εο

ε\8ΐηιιΙ δοηηοηεδ, ιηαιιοηΐ ε'ιτεα ε.ιΐ'ηίδ Ιιιιιηαικυ

3$$υιιιρΙίοιιειη ςυββϊ ϊηνοΐυΐί αία,ιιε Ίηϋϊ38υΙυΙ)ί1ε8 :

εΐίαιηεί ϊιιΓογϊογ3, ηιιοΒ εϊπ•3 (ΙίδροβϊΓιοηβιη βΐ α«1•

ηιίηίϊίπιΐ'ιυηειη. (|ΐι»ιη ίιι εαπιε ρυΐΌ^ίι, εΐ είτε»

βαιιι, ςιιηιη (ΐιηι Ιιοιυίηίυιΐδ ίη Ιΰΐτα εοιινεΓ83ΐίο-

ιιεηι 1ι:ι1κΜΐ (((ιιπγιιιιι ιεπιιη Γιςυι-α , ΓιιιΙεαιηίιια

τύ έ»• ύΟονίοις μετά των άρωμάτωγ , χαΟώς ί•Οος

ί[τ τοΤς Ίουδαίοις εγζαφίάζειν. Πώς ουν ούκ ερ

γώδες τοις κλέπτουσι τδ λύειν τους δεσμούς , κα\ τδ

σώμα τών όΟονίων άπογυμνούν, προσκεκολλημένων

κα\ δυσαποσπάστως εχόντων, κα\ πρ\ν άπαμφιασθή-

ναι £ηγνυμ:νων ; Μίγματι γάρ αλόης κα\ σμϋρνης

συνε-λέκησαν, δπερ έκόμισε Νικόδημος. Άλλα χα\

τδ σουδάριον , δ ην επί τής κεφαλής αυτού , ού μετά

τών όΟονίων κείμενον, άλλα χωρίς έντετυλιγμένον είί

Ινα τόπον , οϋδένα βόρυβον ώς Ιπ\ κλεπτών έδήλου

λα6όντων τδ σώμα. Πού γάρ σχολήν είχον οϊ κλέπται

κα\ τοιαΰτην άδειαν, (Ός κα\ τδ τής κεφαλής κάλυμ

μα κατά τάξιν εΙλεΕν καΐ τιΟέναι χωρίς ; "Ωστε καΙ

τούτο συνίστητι σαφώς τής αναστάσεως τήν άλή-

θειαν • άμα δέ κα\ μυστήριον παρεδήλου θεοπρεπές,

ώς ή κεφαλή τής θεότητος τάξιν επέχουσα (κατά τδ,

ΊΙ χε<ρα.1ι\ τυν Χριστού ό θεύς) , κα\ οί περ\ αυτής

λόγοι μένουσι κα\ μετά τήν ένανΟρώτίησιν οίονε>.

ένειλημ[μ]ένοι καΙ άδιάλυτοι ■ καν τά κάτω τά περί

τήν ένσαρκον οίκονομίαν , κα\ τήν ίπ\ γής μετά αν

θρώπων άναστροφήν (ων τύπος ην τά όΟόνια) , κατά

τδ δυνατδν ήμϊν διαλέλυταί τε κα\ έψηλάφηται. Κα\

ταύτα ϊδόντες οϊ περί τδν Πέτρον έπίστευσαν , ούχ

απλώς μόνον, άλλα χαΧ κρείττονι νψ και άποστολικώ

Οεασάμενοι. Πλήρης γάρ ην δ τάφος φωτδς , ώστβ

καΙ νυκτδς ούσης έτι , διπλώς ΟεάσασΟαι τά ένδον,

κα\ αισθητώς κα\ πνευματιχώς. Ει γάρ φώς δικαίοις,

κατά τδ γεγραμμένον , διά παντός , πολλώ μάλλον

• ]ο3ΐι. χχ, 13. 3ο:μι. χιχ, ΪΟ. 1 Οογ. χι, 3.
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<τφ των δικαίων θεψ. Ούκ έπίστευσαν δέ , φησ'ιν, Α βΓαηΙ) βεείιίεπιηΐ, ψκιιιΐιιιιι 0]08 Γιργϊ ροΐϋίΐ α ηο-

έπεϊ μηδέπω βδεκταν την Γραρην, δτι δεΊ αυτόν

έκ νεκρών άναστηναι. Κα\ μήν ί,δεισαν τοΰ Σωτή-

ρος αύτοΐς πολλάκις προειρηκότος , ώς άναστήσεται*

άλλ' ούχ ώς άπδ της Γραφής πεπεισμένοι κα\ τών

εκείθεν φερομένων χρησμών ( ους μη έκβήναι των

αδύνατων ήν ) , άλλ' έτι περί τήν πίστιν όκλάζοντες.

Ιιίδ ιΐίδδοΐιιία βία,ιιο εοηΐΓεεΐ3ΐ3 βίιιΐ. Αιηυβ Ιιίϋ

νϊδϊδ ΡβΙπιβ (Ί (όιιιι.'χ ε,μΐδ εΓ6θ"κ1βπιηΙ, ειιιη ηοη

δίηιρίίείίοι- 8<>1υηι, νβπιηΐρΐίΒΐη ρι-ΧδΟηΐίοή ηιοηΐο

;»ο Ββηβα βροβίοΐϊοο γοιιι δρεοΐαδδεηΐ. ΡΙεηυηι ειιίιιι

Ιιιηιίηϊδ βτβΐ δεριιίεπιηι, ιιΐ 6ΐΪ3πΐδϊ ηοχ ηιΙΙιιιΐ' βδ-

δοΐ, (ΙιιρΙίεϊΙεΓ Ιαηιοη, Ιιιπι δρηδϊυ'ιΐϊίβι-, ΐιιιιΐ βρίπ-

Ιιι.ίΓιΙογ νΐιΙοΓβηΙ βη ψι;6 ίιιΐιΐδ βΓβηΙ. Ν'βηι δι Ιιιχ ]ιΐδΐίδ ρεΓρείιιο, ρΓοιιΙ δοπρίυηι εδί, ιηυΐιο ηι3§ϊδ

]ιΐ8ΐοι-υπι Πιο. Νοη οτεάίάεηιηΐ αηΐβιη, ίηςυίΐ, ψιία ηοηάηηι ηονεταηΐ ΞοτίρΙαταηι, φιοά οροπετεί ίκιιι α

νιοπιιϊε ταιιτηετε '•. Αΐ(]ΐιϊ 8θίρ1)3ηΐ, ηιιϊα 8βΓναΐθΓ οΐδ δ.τρο ρΓχαΊχβΓαΐ, ηιιοιΐ ΓεβυιτεοΙιίΓυδ εβδεί :

βεά ηοη Ιαηψιοηι α δεΓΐρΐιΐΜ, αίςιιε ϊηιΐβ ρειίΐίδ οηευΐίδ (ςιι« Γιβπ ηοη ροιοιαΐ, ςυίη ενβη'ίΓοηΐ)

:κ1ιΙΐ!(Ιί, δοιΐ (αιιψίϊιη (μγγ:ι Πιίβηι ηιΐΐιιιε ΙαΙιαβοεηΐεδ αΐηυε εΐ3ΐι<]ί63ηΐ63.

Παρίστησι δέ τδ γυμνδν τδν "Ιησοΰν άναστηναι, ΟοεΙΟΓυηι ηιιοιΐ ηιιάΊΐδ Ιββιΐδ βΐΐδςιιβ 1ίηΙ«ιηιΊηϊ1)ΐι8

των όθονίων χωρίς , τδ μηδαμώς αύτδν δτι κατά Β ΓβδυΐΎβχίΙ, κίμιιϊΐίί'ηΐ ευιη ηεηυοα,ιιηιη ροδίΐΐαε είΙ)ΐ

σάρκα γνωσθήσεσθαι τροφής ή ποτού δεηΟησόμενον, ροΙιΐδΛβ, αιιΐ ϊιιιΙιιιιηίιΙοϊηιιι (ξΟδΙαιιι'ιηίί* αΙΐ|υο ορβ-

ή ενδυμάτων περιβολής. Ει καΐ τήν οίκονομίαν πλη

ρών , τούτοις εκών ΰπέΟηκεν έαυτδν , ώς της αυτής

φύσεως κοινωνήσας ήμΐν , έπειτα δέ δηλοΐ κα\ τήν

τοΰ Αδάμ εις τδ άρχαίον άποκατάστασιν, δτε γυμνδς

?)ν έν τω παραδείσω κα\ ούκ ήσχύνετο. Λοιπδν γάρ

ώς θεδς . εί κα\ σεσαρκωμένος , δόξη τη Οεοπρεπε-

στάτη πεοιεβέβλητο, αυτό; ών ό αναβαλλόμενος φως

ώς ίμάτιον, ή φησιν δ προφήτης Δαβίδ. Άλλ' 6 μέν

Πέτρος κα\ Ιωάννης πιστωΟέντες έκ τών τεθεαμέ-

νων, άνεχώρουν οΓκαδε • τη Μαρία δέ εΐπον ουδέν.

'φκονόμει γάρ δ μόνος σοφδς , ώς άπιστούσαν έκ

θέας αυτήν προσάγεσθαι μάλλον , ή ακοής. Είστήχει

τοίνυν προς τφ μνήματι έξω χΛαίουσα , χαϊ πα-

ραχύψασα είδεν άγγέΛους δύο Λευκούς χαϊ φαι

δρούς τη στοΛη, χαβεζομένονς ίνα προς τη χε-

ραΛή , χαϊ ενα προς τοις ποσϊν, ΰ.ιου Ικειτο τύ

σώμα τοϋ 'Ίησοϋ ■ κα\ δέον τδν δδυρμδν εις εύ-

φροσύνην μεταβαλεϊν, τών δακρύων ούκ έληγεν, ώστε

τους αγγέλους οιονεί μετ' έπιτιμήσεως είπεϊν • Γύ-

ναι, τί χΛαίεις; ώσανεΐ ϊλεγον • Γυναικεία ταΰτα

τά δάκρυα, ούκ εΟφρονος νοΰ. Ποΰ γάρ χώραν Ιχει

τδ μετά τοιαύτην θέαν δδύρεσθαι ; Κάκείνη της αυ

τής απιστίας έχομένη ( παρετείνετο γάρ τδ πάθος ,

ίνα τοις κατά μικρδν προτιΟεμένοις ε!ς πίστιν τε

λείως έκκαΟαρΟείη) , πρδς αύτοϋς είπεν δτι ΤΗρα»•

τόν Κνριάν μου έχ τοϋ μνημείου , χαϊ ούχ όΐδα

ποΰ ΙΟηχαν αυτόν. Καϊ ταΰτα είποϋσα εστράφη

ΓΪηιεηΐί ΐ'£ειιΐεηι ίιι εηπιΐϊ εο^ηΐΐιιηι ΐπ. Ει δι ίιΙ,

ςυοιΐ ιίρει-εΐιιιη, ιΐίδροίίΐιΐ'η 3ε α'εδίϊηηΐιιηι γπιΙ,

βχ88(ΐιιειΐ8 εί 3(1ηιϊιιϊδΐΓαιΐ8 δροηΐε δϋα 88 Ιιϊβ ΓεΙ)ϋδ

εηΙ)]ε('ϊ(, ιιΐ ηιιΐ ε]ιΐδ(ΐ6ηι ηοΐιϊδειιηι ηηΐυτχ ρβΓίϊ-

εορδ 68861 : (Ιι'ίιιιΙΐ' δί§ηίΩε3ΐ ιΊί;ιιη ΛιΙ.ιιιιϊ ίιι ρτϊ-

δΐϊηυιη δίβΐυπι ΓεδΙίΙιιΐϊοηεηι, ίη ηιιο ηικίιιβ 6Γ31 ίη

ρ3Γ3ΐ1ϊδθ, εί ηοη (•πι1ι08γιΊ):ιι. Νβιη ϋε οχίεΓΟ (αη-

γ( ! ι α 1 1 1 Ι)ΐΊΐ8, ΙίεεΙ ίηεβπιαίυδ, §1οπ3, (|ΐι;τ! Ποιιιη

ιιΐ3χίηΐ6 ϋβεε(, είΓειιιηα!»ΐιΐδ ογλΙ, ευιη ϊρδβ δϊ( Ίδ,

β;ιπ Ιιπηϊηβ Ιηιΐίριηιιι ρ:ι1ϋο ίηύΊΓιΙυτ, ιιΐ ϊηηιιϊΐ ρηι-

ρΐιβία Οηνίιΐ '*. Αε Ρε1ι•υβ ςυκίβηι εί .!;ι;ιιιικκ, Γιίβ

ίρδίδ εχ ίΐ3 ί|ΐιο3 νίιίεΐ'ηηΐ Γαεία, (Ιοηιιιηι Γβνβπβ-

πιιιΐ; Ματί33 νεπο ηίΐιίΐ ιΐίνοππιΐ. 0ιιΐ'»Ι)3ΐ εη'πη ιΊ

' ο|ι(ί;πμ ι1ηΙ)η( ίβ, (|ΐιί δοΐιιβ 83ρϊεη8 881, ιιΐ ΓκΙειη

ηοη ΙκιΙκΊΐδ ρεΓ 83 ςιιχ νίιίοι-εΐ ροιίυδ, ηιιβιη η\ιββ

ημιΓιπΊ, 3ϋ ΟΓβιΙβηϋυηι ηιΜικΌπΊιΐΓ. ϋΐαίιαί ϊ^ΐΐιΐΓ

ριχίιι ιιιοιιιΐ'.ηΐΊΐΐιιηί (οήί ρίοταιη, εί «ί»ι ϊικΓηιαχζεί

εβ, υίάΐΐ ωιιμΊυχ άιιοι νε&Ιβ εαηάίάα ϊιι*ϊ<ιιια> ει ΐΙΙιι•

»ίτε$, ιεάηιίει ιοιηιη αά αιρηΐ, αΐΐεηιηι αά ρεάε»,

«/ί' )ιιιηοηιΐ €υιφι<χ ,ϊααι ''' : 61 ευιη ΙβηιεηΙαΙίοηεηι

Ι;εΐ!ΐί;ι εοηιιιιυΐ3Γβ οροιΙεΓεί, ΐ30Γνηι.ΐΓΪ ηοη (Ιεδί-

8ΐεΙ)3ΐ, ηι1(Ό υΐ 3η§εΙί (]ΐΐ33Ϊ ιιπιι ίηεΓερβΓιοηο ιΐϊ-

εβΓοηΙ : Μιιίίετ, ηηΐά βει? ρεηη(1ε ηε βί κΙϊοοΓβηΙ :

ΜιιΙϊ<;υΓ08 Ιιχ «ηιιΐ Ι;κ'Γ)Ίΐι:ε , ηοη Ι.ιΊί αηΐιηϊ.

Οιιί βιιϊιιι 1οι ιιιιι 1ΐ3ϋ6ΐ ΐ3ηιεηΐ3ΐίο ροδί Ιηΐι: ?ρο-

εΐ3ευΙυηι? Αίςυβ ίΙΙα ίη 63(1ειη ιικ•ΐΊ•(1ιι1ίΐ;ιΐο ρβΓ-

8ενεΓ3ΐ)8 (ρΓ0Γ0§αΙ)3ΐιΐΓ εη'ιηι εί εχίεηάεοαίυΐ' ρβΓ-

είς τά οπίσω, χαϊ θεωρεί τύν Ίησοϋν έστώτα, ο ΐηι•1>ηΐιο, ιιΙ ρεΓ 63 απ* ρ»ηΐ3ΐΐηι 3ϋ]ίεϊεΙ>:ιηΙιΐΓ, 3(1

χαϊ ούχ ήδει δτι Ίησοΰς έστι • τούτο μέν έκ τών

δακρύων έπισκοτουμένη, κα\ οίον άχλύϊ βεβαρημένη,

τούτο δέ τοΰ Ίησοΰ οίκονομοΰντος τδ μη γνωσΟήναι

αύτη • διδ κα\ είπε ■ Γϋναι , τί χΛαΐεις ; Τίνα ζη

τείς ; ΈχεΙνη δοχοΰσα δτι ό κηπουρός έστι , Λέ

γει αύτφ • Κύριε , ει σύ έβάστασας αΰτύν , είπε

μοι που ίθηκας αυτόν , χάγώ αΰτύν άρω. Τάχα

δέ ούκ Ιξω τοϋ πρέποντος κηπουρδν ύπέλαβεν είναι

τδν Ίησοΰν • τω δντι γάρ ?^ν αΰτδς ό τοΰ παραδείσου

γεωργδς αληθής κα\ αθάνατος, έν τω τού μνήματος

κήπω καΟάπερ έν τω παραδείσω τήν γυναίκα, τήν

έξ απιστίας τδν 'Αδάμ τδν πρώτον κηπουρδν άπατή-

σασαν,διορΟούμενος. Ούτως ούν άπαντα μυστηριώδη,

κα\ λόγων έμπλεα θειοτέρων καϊ υψηλών.

ΓΓΟίΙεικΙιιιη ρεΓΓβεΙε εχρυΓ^βίΌΐυΓ) Αά βοβ (1'ιχϊΙ :

8ιΐίΐαίετηηΙ ΰοηιιηκιη ιιΐίυηι εχ ηχοηηηιεηίο. εί ηβ-

ιάο «6ϊ ροιιιεήηΐ εκιη. Αΐηηε Ικνε Ιοηιία ίο»ι•?Γίο

«!/ ηΐτοηητη, α ν'ιάεΐ Ιε&ηιη ίίαηΐεηι, ηεΰ $άώιιΙ

φιοά 1ε»χι» εαεί. ΡαιΊϊιη ςιιο<1 ριτβ Ιαετνιπίδ υ(Γιΐ83

Ιοηι-Γιΐ'ίδ, εί ο,ιιαδί εΒίί^ϊηο ^Γ,ινβία εδδοί ; ρηιΊΐηι

ηιιικί εΓιβη) ,Ι/μι* Ίιιίειεα ιειη Ίΐ3 ϋίβροηεί'εΐ, ιι(

;ιΙι 83 ιΐόΐι ηςηοδεεΓείιΐΓ. Οιι;ιιιιοΙ>πίιι εΐίαηι (Ιϊχίΐ :

ΜιιΙίΰΤ, ψΜ ρΐυταί ? Οαετη ηιιινηι ? ΙΙΙα εχ'ηΐΊιιχαη»

ιμιοά ΙιυτΙιιΙαηαε ε$ίεΙ , άιε'ιΐ ει : ϋοηιϊηε, «ϊ Ιιι

αεροιίαείϊ ευιη, ιΐίο ιιιίίιί, ν.Ι'Ί ρο$ηεήί ειηη, αΐηηε

ε$ο εηηι ιοΙΙαηι. ΡοΓδίΙηη 3υΐειη ηοη 3ΐ)δ γο, ηειιυβ

οχΐι-3 (ΙβεοΓυιη, ΙιΟΓίηΙαηυπτι βδδβ ριιΐ:ι1ιηΐ Ιοδίιιιι :

83110 εηϊιη ϊρδβ νοηΐ3 61 ίηιιηοιίηΓϋ ηι;ιαυ1;ι ραΓα-

ϋίδί ΟΓαΐ, Ίη Ιιοιίο ηιοηηιηειιΐί, δίοιιΐ ίη μαι-ίΐϋςο ιηυϋοΓειη, ηα» Αιίαιηυηι ριϊιηυιη ΙιοΠυΙβηυιη ροΓ-

•Μοϊγ.χχ,Ο. "Γβαΐ. οι», 2. ιν ίοαη. χχ, 11 ίπς.
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ϊηοΓοιΙιιϋΐηίοηι ιΐοοοροπιΐ, Ι.Ίρδ.ιηι οοπ-ϊ^εηδ ιΐηιΐΰ επιεικίαηβ. δϊβ ίβίΙιΐΓ αηίνεΓδα ηΐ'/δίβποπηη ρΐεηβ,

ΓίΙΐοηίΙιυδφΐβ (Ιίνίηϊβαο ΒΐιοΙίιηίυυΒ ΓοΓβΓία δυηΐ.

ΟίΒίΟΓϋπι ευηι Ιιβεο άίχΐδδοί Μαπβ, εΐ εϊι-εβ βεπι- Α Άλλα ταύτα τής Μαρίας είπούσης, καϊ περ\ τήν

ΙΐΙϊοηβιιι εοΓροηβ 8θ1Γιοίΐ3 ηχι-βΓβΙ, 30 ριιι οΐίηιιι

η)3βΪ8 εοηνει-83 οδδοί υΐ αΐιϊτοί, 83ΐίδ Ιειτ'ιΐβπι βΐ

«χηηϊιιιαίηιη οοιίδρίοηΐιΐδ ίβ, <]ΐιϊ ρεηεΐΓ8ΐ υ.5<|υ<; 3(1

(ΙϊνίϋϊοικΜίι 3ηϊπ)% βίςυβ δρίπΐιΐδ, ηιΐιπιιη ςυοηυβ

30 ηιοοΊιΙΙίπιιη ", ςυϊ ]ικΙίι:ιι•ο ςυοςιιβ δεϊΐ (Ιβ οο§ί-

(α1ϊοηϊ1>υ$ οοπίίδ 3ε ηιεηΐϊδ 3§ϊΐ;ιΐϊοιιίΙ)!ΐχ, υηϊοβ

νοοβ ίιιπνιΐιιΐίΐηίειη εχβηιϊΐ, νϊδίιηιη,ιιο ηιιιΐίβπδ

βειιϊΐ 3(1 α^ηϊΐίοηεπι, ειιηι όΊχϊδδβΙ κοίιιηι ία ίρββ

βοίοόαΐ, ευηι πκΙβΓ^ιιΙίοηο εΐ ηιοΐυ 3(1 ΓβνβΓβηΐίβηι,

Ματία. Αΐ«]ΐιε ίΙΙα εχίεπιρΓο οοηνει•83, εΐ Παΰοηηϊ,

«μιοϋ (ΙίείΐυΓ ιηααϊ$ΐετ, ειιηι ηρροΐΐηΐιηΐ, γΙ άίνϊηοδ

ϊΙΙοβ ροϋοδ οοηαίιαίιπ• 3ρρι-ο1ιοη(1βΓβ : εΐ ηυϋίνϊΐ,

Λβ ηιε Ιαηαα&. Νοηάηηχ εηϊηι αιεεηιΐί αά ΡαΙτβηι

ηιαιηι: Ηοο, ίη(]ΐιϊΙ, ηΌηυιη ]3ηι οοηββουΐα, φιχ

Ιρευναν έπτοημένης τού σώματος, χα\ μάλλον έπί-

στραφείσης , ώστε και πορευθήναι, βασανισθεΐσαν

Ικανώς θεασάμενος 6 διικνούμενος άχρι μερισμού ψυ

χής κα\ πνεύματος, αρμών τε καΙ μυελών, καΐ κρι

τικός ενθυμήσεων καΙ εννοιών καρδίας ■ φωνή μια

τήν άπιστίαν έξίκοψε, κα\ το βλέμμα τής γυναικός

ώξυνε προς έπίγνωσιν, ειπών μδνον,ώς αύτδς έγίνω-

σκε , έντροπικώς • Μαριάμ. ΚαΙ παραχρήμα έπι-

στραφεϊσα, κα'ι, 'Ραί'ουΐ'ί,προσηγό'ρευσεν, δ λέγεται,

άιδάσκα.1ε , κα\ τών θείων ποδών εκείνων έζήτει

λαβέσθαι, καΙ ήκουσε• Μή μου ά,Λτον. Οδ.τω γάρ

άνα€έ€ηχα προς τδν Πατέρα μου. Ταύτης, φησιν,

ήδη τής φωνής τυχούσα τής δωριδ;, καΐ άψαμένη

μου μετά τής άλλης Μαρίας, κα\ προσκυνήσασα, κοΛ

ιιΐ)3 ειιηι ηΙΐΡΓα Μβηβ βΐ οοηίΓοοίαδίΐ ηιε εΐ ηιίοιβ- β «Λς πόδας κρατήσασα κατηφρόνησας, ώς κα\ άπι-

νίεΐϊ, ρβιίοδςυβ Ιβηιιίβΐϊ, εοηίβηιρδίδΐί βιίβο ιιίεΐϊηιη

ηοη 0Γε(1ί(ΙθΓΪ8, 30 ηίΐιίΐ ηΐ3£ΐιιιηι (1ε ηιβ ίιι ηηίιηο

εοηοβρίδΐΐ, 8ΐ.•ι1 ΠιΙΙιικ' ('ίπ'η ηιπηιιιιΐι'ΐιΐιιιιι ηιιΧΓε1>3ί,

φΐϊ (1ϊνϊηίΐιΐ8 $ηρΓ3 .ιριιϋ ΡίΐίΓειη 6Γ3ΐη. Αβ ιιιιιιι:

ιιβ ηιβ 3ΐ1ϊιΐ£38, 8ί (ΜΐΙβιη ηιεηΐίδ α^ίΙΐΓιοηε ;κ1

ΡϊΐΓβηι 38εεη$ίοηειη άβοβδβ ιηϊΐιί οχίδΐΐπιββ. Νοη-

άιιχη αιίιιι, ιιΐ Ια οο^ίΐαί;, α»εεηάί αά Ραΐτεηι ηιειιηι ;

χνά ναάε αά [ταΐτει ηιεο», εί άίο εϊ$ : ΑεοεηιΙο αά

Ραίι-ειη ιηειιηι, εί ΡαΙνειη ναιτνηι, εί ΰειιιη νιειηιι,

αο ΰειιηι νε$1ηιιη. Πποπίαπι, ίηηιιϊΐ, ββϋΐιικίιιιιι

(•:π•ιΐ(>ίΐι ρΓΪηιηςεηϊΙυί Γιιϊ ϊηΐβΓ ηιυΐΐοκ Γι•;ιΙγο5, ηοη

ηιϊΐιϊ ηιιηο, $οι1 νο!>Ϊ3 ίπιΐιίΐιιΐδ, εοΓροΓίϋΐβΓ αβεεη-

«Ιβηι αά ΡβίΓβηι ιηευιη, ει ΡβίΓβηι νε$1ιιιιη, είΠειιιη

ιηβιιηι, 30 1)ιίπιι νβ&ίΓυιη. Μ$ί εηίιη Οβιΐδ ιηειι»

3ρρο1ΐ3ΐιΐ8 68861, οιι ίιι ϊ η ιιΟΓί'ΐι ί Ί ;ι πι Ιιιιιηηικι: ηαΐυΐ'%,

ρΓορΐ6Γβ3 ηιιοιΙ, 8ΪοιιΙ ϊη ριίιιοίρΊο ςοηβΓίί, ροοοα-

Ιιπη ίςηοτβοαηι, ϊη ηιβ ν'κΐϊΐ : νβ$Ιοι• ΡβΙογ νεΙ ϋευ«,

υΐροιβ εοπιιη ηυί αΐι εο :ι1.ι:ιΙίι ιι:αί εΓαΐίί, ηρρβίΐα-

Ιιΐ8 ηοη 08361 ΟιιηρτορΙβΓ βΐίβιη Ρηιιΐυδ ΙΙουΐ'ΧΪβ

κιτϊΐιοιίί ιΐίοοίιιιΐ : Λ'οη ιίιι'ηι ία ηιαηη[αεία $αηεία

ίηΐιυίνίι ί.'/ιΐΊ'ϋ/ιιβ, αά ίίιηΐΐϊίαάίηειη [αεία ΐ,'πιηιιη :

ί.'ΐ/ ϊη /'/)»« »ι εοείχιχη, ηΐ αρρατεαΐ ηιηιε ΐη (οη-.ρπΊη

1)εϊ ρΐ'ο ιιοίιιβ '6. Υεη'ιΙ ίμϊιυτ Μ;«ε>ιΙ;ιΙοιιη Μιιγιβ, βΐ

ηιιηπιιΐί.ιΐ ιΓΐ3θίριι1ί3, ιριοιΐ νί(1Ϊ830ΐ Ουιηϊηιιιη ςυϊ

Ιιχο ιΙίνίχκιΊ βί 1>ί . Οπιη νοηΪ83εΙ ικιίειη, 3ΐςυβ 6α

3ηηηη1ί333θΙ, πιγμι» ίηνεηίΐ Μ:ιιί;ιιη .1;κ-οΙιί, 01

ϋθ3ΙΙΙΙ3ηΐ, 0( 31Ϊ38 ηοιιηιιΙΙ»8 ειιηι ίρβίδ, (-11111 3ρρ3-

Γ3ΐυ 3Γθηΐ3ΐυ:η 61 υηξυβηίοπιηι 3(1 8οριι1οπι:ιι ριο•

στήσαι, χα\ οϋδεν μέγα διενοήθης περ\ έμοΰ, αλλ*

ϊτι περί τδ μνήμα έζήτεις τδν άνωθεν θεϊκώς προς

τ'ν Πατέρα υπάρχοντα. Κα\ νύν μή μου άπτου, εί

μετά τής αΰ-ής διανοίας τδ πρδς τδν Πατέρα άνα-

6ήναι νομίζει; έλλείπειν μοι. Οί5Λω γαρ άναβέΖηχα

κατά σέ χρύς τδν Πατέρα μου ' ΧΛ^ν Λορεύου

αρύς τους άδε.ΐρούςμου, χάϊ είπε αντο'ς• 'Ά.να-

βα/νω προς τδν Πατέρα μου, χαΐ Πατέρα υμών, χαΐ

θεόν μου, χαϊ θεδν υμών. Επειδή γέγονα, φησ\,

κατά σάρκα πρωιίτοκος έν πολλοίς άδελφοϊς, οϋκ

έμαυτώ νύν, άλλ' ύμϊν τοις άδελφοΐς , σωματικώς

άνα6ήιομαι πρδς τδν Πατέρα μου, κα\ Πατέρα υμών,

κα\ Θειίν μου, κα'ι Θεδν υμών. Εί μή γάρ έμοΰ θεδς

έχρημάτισας, έν έμο\ τδ αμωμον τής ανθρωπινής

φύσεως διά τδ άγνοείν άμαρτίαν , ώς έν απαρχή τοΰ

γένους ίδών, οϋκ αν υμών εκλήθη Πατήρ, ή θεδς τών

άπηλλοτριωμένων αϋτοΰ. Διδ κα\ Παύλος Εδραίοι;

έπιστέλλων Ελεγεν Ού γύρ χειροποίητα άγια είσή.ΐ-

Οεν ύ Χριστός αντίτυπα τών άΛηΟινών, άΛΧ εις

αΰτδν τδν ούρανόννϋνέ[ιι]ρσνισΟήναι τώ πρόσωπο)

θεον νπίρ ι\μών. "Ερχεται ού" ή Μαγδαληνή Μαρία

απαγγέλλουσα τοΐ; μαΟηταΐς, ότι έώρακε τδν Κύριον,

κα\ ταύτα εΐπεν αυτή. Παραγενομένη δέ καΐ άπαγ-

γείλασα, πάλιν ευρίσκει Μαρίαν τήν Ίακώ6ου , καΙ

Ίωάνναν , και άλλας σϋν αύται; μετά παρασκευή;

αρωμάτων καΙ μύρων πρδς τδν τάφον έπειγομένας,

τού σζδτους ύποχοιρήσαντις, κα\ δρθρου βαθέος όντο;

(τουτέστιν, ακριβώς, κα\ άρτι πρώτον άρξαμένβυ),

καθώς φησιν 6 Λουκίς, κσ'ι άναμίξασα έαυτήν σϋν

ροΓ3ΐιΐ8δ ", ιίίδοιίίδίδ Ιοηε1)ΓΪ3, 3ο ριοΓυιιιΙο ιΐίΐιι- η • - » .',--, * α >, η._ ν.. —.-. _/η„.. -..τ _,μ
... > κ ν αιιταί- έπορευετο, διά τδ Οερμδν του πόθου του περί

οιιΐο (Ιιοο οδΓ, ^ιιδιο 30 νοΓο, βί ηιιηο ρι-ίηιυιη ΐη

οίρΐοηΐε), ιιΐ ϊηςιιϊΐ Ι1.11033 '8, οι 3^ιιη§εη3 3ε «πι;ι

ΟϋΠΙ είδ Ϊ1)3Ι, 30 ρΓΟρΙβΓ ΙΙΙ'ιΙοΐΙδ βΓβ» ,ΙοδΙΙΙΙΙ (Ιβδίΐΐο-

ΓΪιπιι ιΐιιχ ι'ϋπιιιι νίιΙιΊι;ιΙιΐΓ, 30 ρΓΟρΙΟΓ ίι;ιιιι' οίαπ-

1;)1ριη, (|ΙΙ3Ι11 βχ Γ;κ Ιο 3ΐ1ορ[3 βδΐ, ρΓΪιΐΊ3 :ιρπι! ονιιιι-

ςοΐίδίαδ ηυηιβΓβΙιΐΓ. ϋιιρίε1)3ΐ εηίπι εΐίβιη ϋΐίδ ηοη

6Ζ ϋδ, •)ΐΐ;ΐ' 31} 808ε 01 (Μι :ι!ΐ<τη Μ;ιΐ'ί;ι 3ΙΙ(1ίνΪ830ηΙ,

80(1 εχ ίΙΙϊβ,ίρδίδ, ηιιχ νϊοΊ380ΐιΐ, νεΙ βη^οΙοΓυιη

ρΓΓβδοιιΐί» Γιιΐβιη Ωεη ΓεβυΓΓοοΓιοιιίδ : εί επιΐ ειιηι

613 ρπκίοΐιΐΐ'ΐ: 30 (Ιθ(1ί|;ΐ 0ρβΓ3 1360118, ΙΐίΙΐΊ1ι|\10 (11-

τδν Ίησοΰν, έξάρχειν αυτών δοκούσα , κα\ πρώτη

παρά τοις εύαγγελισταΐς άριθμουμένη , διά τδ εν

τεύθεν έπίσημον. Έπεθϋμει γάρ καΙ αϋτάς, ούκ έξ

ών τ.ιχρ' αυτής κα\ τής άλλης Μαρίας ήκουον, άλλ'

έξ αυτής τής θείας, ή αγγέλων επιστασίας πιστωθή-

ναι πρδς τήν άνάστασιν ■ κα\ συνήν αύταΐς συνετώς

σιωπώσα, κα\ μηδέν λέγουσα διαπορευομέναις, άλλα

τήν τών πραγμίΚων άναμένουσα Μαρίαν, καΥ πι-

ατζ'ΜΜΊα. και αύταΐς αύτοϊς δμμασιν ιδίαν τινά πλη-

ροφορίαν δοθήσεσθαι. Κα\ δή τδν λίθον άποκεχυλισμέ•

15 ΙΙοΙιγ. ιν, 12. " Πο1)Γ. ιχ, 2ί. " ίαο. χχιν, ΙΟ 5<)ΐ|.; Μ.ίιο. χμ, Ι ίπη. " ίπο. χχιν, 1.
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νιν ίδοΰσαι τοΰ μνήματος, Ενδον έγένοντο, κα\ ούχ Α οοπδ, ουηι 3(1ιιιΪΓ3ΐιΙο8 βίο,ιιο άυυίΟηΐ08 εαηι ΐηΙβΓ-

εύροΰσαι τδ σώμα τοΰ Ίησοΰ, κα\ άπορούμεναι, βλέ-

πουσιν έπιστάντας αύταϊς άνδρας δύο ταϊς στολαϊς

έξαστράπτοντας, κα\ ήκουον παρ' αυτών • Τι ζητείτε

ζέν ζάντα μετά τών νεκρών ; Ούχ ίστιγωδε, άΛΛ

•ήγέρθη, καϊ τα έςής. Καϊ ύποστρέψασαι , φησιν,

άπδ τοΰ μνημείου , άπήγγειλαν ταΰτα πάντα τοις

ϋνδεκα, χαΐ πάσι τοις λοιποΐς.

ηιιιΐίνοηιηΐ : (}α'ιά ηηπτΐΐϊι νίιηιίαη αιτη ιηοτίηϊί ? ηοη α! Ακ, $εά ινηεχίΐ ", βίο.

3 ηιοηυιηεηΐο ιιιιιιΐ ϊ;ι ν<ΊΐιπΙ Ιιιι:γ. οιτιηϊα ιιιιιΐιτίιιι ίΐϋϋ νίπδ, 61 03?1εΐ'ίδ οιιιηίΐηΐί.

Άλλ' ώς πλήθος δντες , μάλλον ήπίστησαν καϊ τδ δβά υΐ βι•3ΐιΙ νιιΐβΐΐδ βΐ ιιιιιΐιίΐιιιΐο οοη(ϊΐ83, πΐΒβΐβ

άπαγγελθέν Ισκωψαν καϊ διέπτυσαν. Έφάνησαν γάρ 3(1 ϊη<τοι1ιι1ίΐ3ΐο.ιη (ΙοΠεχβπιηΐ, ηΐφιβ ίά ςποιΐ ΓβΙα-

ώσε'ι λήρος τα βήματα αυτών, κα\ ήπίστουν αόταϊς, Ιυιτι 0Γ31, <';ινίΙΙαΙκιιιΐιιι•, Γ6$ριιευ3ηΙ βΐ 3ν6Γ83ΐ)3η-

ώστε τον Πέτρον πρδς την εκείνων άπιστίαν διάνα- Ιιιγ. ΥίιΙευβιιΐιιι- βιιϊηι νβιΊ)3 (μιίιιιι ςιιβδί ιΙβΙΪΓα-

στάντα, κα\ ήρεμα πως και αύτδν θορυβηθέντα καϊ Β ΜβηΙα, ηοηιιο (ΐιίβηι ίΙΠδ !ι;\1>(Ίι:ιηΙ, αάαο ιιΐ ΡείΓϋϊ

σαλευθέντα, πάλιν επί τδ μνημεΐον δραμεϊν κα\ πα- εΐίαηι ϊρδβ ρηιιίαΐϊιΐ) ρΓορΙοί" ίΙΙοηιιη ΊηατιΙιιΙίΙηίοπι

ΓΟξβΓεΙ ; βεά" βχδρεοΐ3ΐ>3ΐ ιοπιιιι βοδίβπιιτι Ιοδίΐπιο-

ηίιιιη, οι ογο»Ιο!):ιι Γογο ιιΐ ειίαηι ίΙΙίβ δί£ΪΙΐ3ΐίηι οεπα

Γιάβδ |ΐΙΐΊΐ:ΐ(]ΐιε ρθΓδΐΐ3δί<> ρβΓ οοιιΐηηιιη ΓιεΓεΙ ΐιΐδρε-

οΐίοηεηι. Ιΐαηυε οιιηι Ιηρκίοιτι α ηιοηιιιυεηΐο τενοΐυ-

Ιυηι νίιΐίδδοηΐ, ϊη^ΓΟδβ* 8ϋηΙ, εΐ ηοη ίηνοηΐο οογ-

ροΐ'6 Ιβδυ, ;ιηχί.τ ηΐηιιε ήχδίΐηηιοβ νίιΐβπΐ 3δΐ3ηΙο8

βϊΐιϊ νΪΓ0$ (Ιυο$ δίοΐϊδ <]ΐΐ3δϊ οΙΓιιΙ^ιΐΓβηΐεδ : 3 ηιιίΐηΐδ

Ει ΓονοΓδ», ϊηαιιίΐ.

ρακύψαι, και ίδεϊν πάλιν τα όθόνια κείμενα, άπερ

είσελθών ήδη κα\ θεασάμενος άκριβέστερον , όθεν

αρκεσθείς τώ παρακύψαι μόνον, και μηδέν ίδών άλ-

λοιδτερον, απήλθε θαυμάζων κα\ έκπληττόμενος τδ

γεγονδς, καΐ δοξάζων τδν ταΰτα οίκονομήσαντα. Κα\

πάλιν ή Μαγδαληνή Μαρία , χαθάπερ ταΐς περί

Ίωάννην δρθρου βαθέος συνεπορεύθη φερούσαις ά

ί ιαν έτοιμάσασαι πρδ τοΰ Σαββάτου μύρα τε καϊ

αρώματα • τδν αύτδν τρόπον κα\ τή Σαλώμη , ξένη

γυναικ'ι παρά τάς άλλας τάς ώνομασμένας, βραδέως

μέν, ώνησαμένη δ£ δμως αρώματα, άλλα μετά τδ

Σάββατον, άόκνως μετά τής αυτής διανοίας συνέτρε

χε , παραλαδοΰσα κα\ Μαρίαν τήν Ιακώβου μεθ'

3ΐίι|||() ΙΙΙΟιΙο ρΐ'Γ|ιιΐ1).Ι(Ι18 (Ί 0υεΙΙΙ3Π8 5ΗΓΓ0Χ6ΓΪΙ,

30 ΠΙΓ81Ιί1 3(1 ΙΙΙΟΙΙΙΠΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙ ΟΙΙΠΙΓΓΓΓΪΙ, ;)Ι(]110 ρΓΟ-

8ρϊείειΐ3 ίΐεπιπ] ηυοςυε νίϋεΓίΙ 1ίηιο;πηίιι;ι }3εεηΙΪ3,

ΐ|ΐι;ι• ];ιιπ 3Π163 ίη^Γε$8υ8 ρίειιίαβ ε( 6Χ»01ϊιΐ8 ϊιικρρ-

Χ8Γ31, ιιικΙε δοΐιιηι ρΓ0$ρεχί88β (οηΐβιΚιΐδ, 3ε ηίΐιίΐ

3 ρηοΓΟ 8ΐα1υ ίιιιιηιιΐ-ιΐιιιιι ι:υιΐ8ρίο»(ιΐ8, :ι1)ϋΐ εοιι-

8ΐεη)αΐιΐ8 εΐ αϋιηϊπιηδ ίιΐ ηιιοϋ αεεϊιΙεΓηΐ : •λ?. £Ιοιί-

Πεηιΐί) ειπη ςυϊ Ιι;ΐ'θίΐ3 οπϋηαβδεί ει 3ϋιηίηΐ8ΐΓ388ε(.

Αε ΜαΓΪα Μα^ιΙβΙεηβ πιΐδΐΐδ, ηιιειιΐ3ϋιηο(1υιη αη3

ειιηι ϋδ, ((ΐια; ουιη ^3ηη3 ίτηιιΐ, ιηιιΙίοΓίϋιΐδ ροΓ-

Ιαηΐίΐΐιΐδ ΐ|ΐι;ι: »η!θ 8:ι1ι!ι;ι1ιιιιι ρι•ίΐ!ρ3Γ:ινιτ.\ιι1, ιιιι-

ςιιεηΐ3 3ΐ(]αε λγοιικιΙπ, ρΐ'οΓυηιΙο (ΙίΙιιειιΙο ρΓθΓεεΐ3

βΓ3ΐ : Ϊ13 ειιηι δβίοηιε (]ΐιο<]ΐιβ ιιιιιΐίοιε ρΐ'π^Ί'ίιι»,

εαυτής , ώστε -χαΧ τη άγορασία τών αρωμάτων κε- ^ ηυίΒ ρπι-ΐιτ ηοιηϊηαΐ38 ΙΐεεΙ Ιατάε, ειιιεπιΐ Ιοηιειι

κοινωνηκέναι δοκεϊν. Κοινωνήσασαι γάρ τής όδοΰ, τδ

πάν κοινώς έλογίσαντο σποϋδασμα • Καϊ Λίαν πρωϊ

της μιας Σαββάτων ίργοτται επί τύ μνήμα. "Ετι

τοις άκριβεστέροις τών αντιγράφων έμφέρεται δη-

λοϋν, ώς πρδς ταϊς ήδη γεγενημέναις, και αϋτη τών

γυναικών ή επί τδ μνήμα άφιξις γέγονεν.Τδ δέ, Λίαν

χρωί,^α^τ,νίζωΊόΜάίρΥ.ος,'ΑνατείΛαντοςτοϋήΜον,

προσέΟηκεν. Καϊ ΙΛεγον, φησί, πρύς έαντάς• ΤΙς

άποχνΛϊσει ι\μ1ν τύν ΛίΟον ά.τό τϊ\ς θύρας τοΰ

μνημείου ; Καϊ άναβΛέψασαι θεωρονσιν δτι άχο-

χεχύΛισται ύ Λίθος. ΤΗν γάρ μέγας σφόδρα. Τής

γάρ Σαλώμης δικαίως άπορουμένης, ώ; τδ ■πιρά.τ.ΛΊ

μή έπιδημησάσης τψ τάφω, καϊ ταΰτα πρδς τάς

3Γ0Ι11313, 80(1 ρο$1 ίί;ι1)1ι;ιΐιιιιι, 03(1611] ηιεηΐε ίιηρί^Γβ

ειητεΙ)3ΐ, 3δδΐιιηρΐ3 κεειιηι εΐϊηιη Μαιί:ι .ΙηοοΙιί, \{λ

υΐ βΐΐηηι ϊιι εοεηιρίίοηε ηΐΌΐιιηΐιιηι ϊοοϊβϊ Γιιίβδο νί-

(1ΐ'3ΐιΐιΐΓ.('.πιη οηΐιη 8θθίχ 088βηΐ ϊΙϊηοΓίδ, Ιυΐ:ιηι τοηι

ςεδίαιη ΐΌΐηΐιιιιιιο ίΐαϋίυηι εββε εχί$ΐίιη3ΐ)&ηΙ : £<

ΐΊΐίιΙα ηιαιιβ ηηα ΧαΙιΙιαΙοηυη νβη'ιιιηί αά ηιοηαηιβη-

Ιηηι ". ΡΓ3;ΐεΓ63 ίη εχ3ειϊοηΙ)υ8 30 ρΙοηίοΓίϋιιβ

Οχοιηρΐ3ΓΪΙιιΐ8 ΟοηΐίηοΙϋΓ ίι1, φιοιΙ βϊςηίΠΓηΐιΐΓ, ρΓΧ-

Ιογ ]3ηι Γ3εΐ38 νΪ8Ϊΐ31ίοηβ$ οΙΪ3ηι Ιιιιηο ηιυϋοΓίιιη 3(1

ηιοηυηιοηΐυιη εοηΐί^ίδδο 3εεε88ΐιηι. ()ιιίι1 ηιιίεηι

λίαν πρωΐ, ί(1 εδί, ναΐάβ ηχαηβ, Ιιίο οχρϋεηηβ Μ»γ-

οιΐδ, :;:ΐ]οείΐ, οτίο ίοΐβ. Εί ύϊαϋαηί, ίηηυίΙ, αά ιηνϊ-

οειη : β«!« τΐνοΐνεΐ ηοΐιΐϊ Ιαρίάίηι αΙ> ο5ίίο ηιοηη-

συμβαδιζούσας λεγοϋσης , έκεϊναι σιωπήν άγουσαι ^ ι«ι•;ιΐι ? ει χιιίΊιιϊα οεαίϊι νϊιίαιΐ Ιαρϊάΰιη τ&νοΐιιΐιιηι.

κατά τδν είρημένον ανωτέρω τρόΛον, χα.\ τους οφ

θαλμούς άρασαι, τώ βλέμματι τήν άπόκρισιν έ~οιή-

ααντο • και γάρ δ λίθος άποκεκυλισμένος ύπ' δψιν

έφαίνετο. Διά δε τήν κοινήν γ.α\ μίαν όδοιπορίαν πρδς

άλλήλας αύτάς ήπορηκέναι κα\ δι:ιλέχθαι γέγραπται,

τή άληθεία τής ϊιτορίας κα\ τη φύσει τών πραγμά

των ημών προσεχόντων, κα\ διακρινόντων τίνος Γδιον

υπήρχε τδ διαπορεΐν. Τάς γάρ ήδη πολλάκις άποκε-

κυλισμένον Οεασαμένας τδν λίΟον, περί τούτου φρον-

τίζειν άπίθανον. Άλλ' επειδή ταϊς παρά τω Μάρκψ

ταύταις γυναιξ\ν, άγνοοΰν τδ τής Σαλώμης έμφέρε

ται πρόσωπον, άμάχως δ λόγος Ιχει τδ πιθανόν. ΈπεΊ

κάκείνων ούκ άκόλουθον τδ λέγειν Τις άαοχνΛίσει

ΕναΙ βηίηι »ιο</;ιιΐ8 ναΐιΐί. Οιιηι οηίηι δαίοηιε ηιειΊΐο

(Ιιιΐ)ίΐίΐΐ'εΐ, ιιΐ ηιι:ο οηιηίηο 3(1 δΐ'ριιίεηιιιι ηοη 30008-

$Ϊ8$οΐ, ίΐΐίμιΐ' 1ι;γ(• 3(1 οοηι'ιΐΒδ 8(ΐ»8 άίοοΓΟί, ϊΙΙ;ο Ια-

οειιΐοδ, ρΓουΙ δΐιροιϊιΐδ (Ιίπιιιιι εδί, οιιηι ειΐδΐυΐίδ-

$οηΐ οευΐοδ, 38ρεοΐυ ϊρδο ιοδρηηδίιηι ιίειίοπιηΐ:

οίεηίηι ΐ3ρϊδ τενοΐυΐιΐδ ίη οοιίδροοίυ 3ρρ3ΓοΙ>3(.

Οιιοιιί:\ηι ίΐιίοιη ιιιια Ϊ1)3η1, οι οοπιηιιιιιβ οίβ ϊΙβΓ

0Γ31, ίιΙοίΐΌΟ ϊηΙΟΓ 80 (11X1888 30 ϋΐΐ1)ίΐ38δϋ δΟΓίρΙΙΙΙΙΙ

881, 8Ϊ ΐ'ΠΊΐιιι ικιΐιιΐ'3ΐιι 3ΐιιηε Ιιϊδίοΐ'ίίο νει-ίοίειη

ΟΟηδϊίΙΟΓΟηΠΙδ, 30 (ΙίδΟΟΓηΐΙΐηΐΙδ, (.'ΙψΙδ 03 ΠΙ 111 ρΓΟ-

ριίυιη ΓαβΓΪΙ (Ιιι1μ(3ιό. Λ'απι οηδ, (μιοε }Άπι &χρο

ΚιρϊιΙοιη ΓβνοΙυΙαιη νίιΐΐδδβηΐ, ϋβ Ιιοο 8θΙ1ίοΐΐ38 βδβο,

ρΓ0Β3ϋΊ1β ηοη ΟΓβΙ. δεί ο,ιιοηϊβιη ϊηΙΟΓ 1)38 χηυΐϊο-

" Ιιΐιο. χχιν, 5. 4<ι ΜίΓε. χνι, 2 βι^.
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Γ68, 0*6 ηιιϊΐιιιβ ο$1 αρικί ΜαΓευηι, ρετδοηα δαίυιιιε Α ^ιμϊν τίν ΙΙΟον, τών Ιουδαίων σφραγισάντων τήν

ϊ°;η3Γ3 ϊηΓεΓίιΐΓ, η1)5φΐε εοηίΓΟνεΓδίβ, ο ι;> ι ϊο -ρπΛα-

ΙιίΙΊδ .ίο τβΓΪίίηιίΙίδ β»1. Ναιη ηεε ίΙΙίΐδ εοηδεηίαηεαηι

ινι (Ιίχίδδο, {) ιι Ία τενοΐνεί ηοΰίί Ιαρίάειιι, ρΓορίετεα

φκκΙ Ιυάχί οΙ)$ϊ^η383βηΙ ικΐίΐιιιη δορυΐετί, αιΙΙι'ιΙίίιη

ΓίΐίΐιΐιΙί:! ηιίΐίΐυιιι, εΐ ΐβΓίίιΐδ άίβδ ίιΐδίαΐ'εΐ. ΠίχιτληΙ

οιιίιιι $εε1εΓ3)ί ίΙΠ 3(1 ΡίΙαΙυιη : ΕεοοτύαΙϊ $ηηια$,

ηαοά ίηφο$Ιοτ ϊΐίβ (ΙΊχίι, αιιη ηά/ιιιο νίνετεί : Ροι,Ι Ιτε$

άϊει να«ί0αιη ". δι ηπιΐίοικ ί§ίΙιΐΓ δείεηαιιΐ ηιϊη-

ειιΐιιιιι, ςιιοίΐ ριτ ιιιιι,'ιΊιιιη ΠκιΙιιηι επιΐ, εΐ πποϋ

Ιαρϊκ ΓΟίηοΐυβ ο$8θΐ, ει ΐ'ΐιβίοιίΐ'β εχρανεΓαείί πιογ-

Ιυίδφΐβ δίιηίΐεβ Γαείί ΐ'εοεδβίδδεηΐ, ιμιοιιιοιίο ςοΙΙ'κ Ίΐ;ε

*:1 ιιιιμλ; ιΐο ι-ονοΐυΐίοηβ Ιαρίάίβ εΓϊηΙ ? δίη ίΐιίειη

ιηίΐ'απιΐιιιιι ίςιιοπιηαηΐ, οηδίοϋίαηι ιηίΙΗιιιιι εοηδί•

(ΙεηΐΌ 3ε ιιοί) ιΐε αρεί'ίβικίο ηιοηυπιεηΐο οο^ίι.-ιιο

είσοδον τοΰ τάφου, γ.α\ τήν των στρατιωτών παρα-

καταστησάντων φρουράν, γ.α\ τής τρίτης ημέρας έν-

εστώσης. Προς γάρ τδν Πιλάτον ε'πον οϊ μιαροί•

Έμνι\σθημεν ότι ό χΛάτος έχε'νος εΤπεν ετι

ίω*•• Μετά τρε'ς ημέρας εγείρομαι. Εί μένουν

ήόεισαν α! γυναίκες τ6 διά τοΰ αγγέλου γενόμενον

Οαϋμα, τήν τε άποκίνησιν τοΰ λίθου, και τήν τών

φυλάκων έκ τοΰ φόβου νέκρωσίν τε και άναχώρησιν,

πώς διηπίρουν περ\ τοΰ άποκυλισΟήναι τον λ£Οον ;

Ει δε ήγνόουν τδ θαΰμα, τήν στρατιωτικήν φρουράν

έννοεϊν Εδει, κα'ι τήν άνοιξιν τοΰ μνήματος μή φαντά-

ζεσθαι. Άλλ', ώς έφην, ή Σαλώμη και τοΰτο ήγνόει,

και αυτής μονής τα (5ήματα ην. Μαρία γάρ ή Μα

γδαληνή κα\ ή άλλη Μαρία, καθεσθείσαι τοΰ μνήμα-

οροΠε1)3ΐ. ΥβΓίιηι, υΐ (Ιίχί, δβίοιηβ €1 Ιιοο ί^ηοΓα- » τος εξ εναντίας, ώς 6 Ματθαίος ιστόρησε , καΐ φιλο-

1)31, ει ί ρδΐ ιΐδ δοΐίιΐδ ι•:ι υοιΊι.ί εηηΐ. Ναιη Μ3ΓΪ3

Μ.Ί^ιΙαΙεηη ηΐηιιε αΙιοΓ.ι Μ;ιΐ'ία οιιιιι δθ(1ίδδβηΙ β Γβ-

βίυιιο δεριιίεπ, ηυβηΊβϋηιοάυιη ηιοιηοπίΟ ρΐ'οϋίιΐϊΐ

ΜαΙΙΙικιΐϊ **, πΐΗ^ηοςυβ δίικίίο αιηυε ίικίιυίπα αβδί-

(ΙειιΙεδ Ίά εςίδδεηΐ, Ιυιιι δίξηαειιΐη ^ ικ1ί••ο πι ιιι , ΐιιιη

ηπηαίοππιι ειΐδίοϋίβιη οευΐίδ δΐιίβ εοηδρεχοι-βηΐ.

Ιη(;Γε83α ηιιίοιιι δαίυιιιε ουιη υίΓαηιιβ .Μ;ιι•ί:ι, νί(1β-

ιαιιΐ ]ιινβηειη 36(1εηΐειη α ύοχιπ8, 3ΐηίιΊιιιιι δίοΐα

οβιιιΐίιία, εΐ εχρανεπιηΐ οηιηεδ " : Ιιίεο ιμικίοιι, ςοοιΐ

ίίιΐε ΐ ηιΓι^βΓοί , 3ε ιηη^ίδ Ιιιιηιαηο ηιΟΓβ η,ΟΌοΙβ εββεΐ :

ϋΙ;ε νεΓΟ ςιιοϋ κχρίυ» 3>1 ηιοιιιιιηειιΐιιιιι νεηίββεηΐ,

οαποδοιμιε αε δυρτ» ηυ3ηι ηεοοβββ ηΐ<|ΐιε ηριΐ3

088βΐ, ιΐείηεερβ ειρ1θΓ3ΐ'8 3ΐ<|ϋβ ϊηνβ8(ί§3Γ0 τεκυτ-

πόνως προσεδρεύσασαι, καΙ τάς σφραγίδας τών Ιου

δαίων, κα\ τήν τών οπλιτών φυλακήν δψει παρέλαβον.

Είσελθοϋσα δέ ή Σαλώμη σϋν ταίς Μαρίαις άμφοΐν,

νεανίσκον είδον καθήμενον έν τοις δεξιοίς, περιβε-

βλημένον στολήν λευκήν, κα\ έπτοήθησαν άπασαι •

ή μεν,ώς ένδεώς Εχουσα πίστεως κα\ άνΟρωπινιότερον

διακείμενη • αϊ δε, ώς έπιχωριάζουσαι συχνώς τώ

μνήματι, κ»\ πολυπραγμονείν δοκοΰσαι λοιπδν πέρα

τοΰ δέοντος τήν άνάστασιν. Διά γάρ τοϋτο κα\ νεανί

σκος ώφθη καταπλήξαι τω μεγέΟει και φίβον έμποιή-

σαι δυνάμενος, καΐ μιγνύς τφ φοβερώ τδ φαιδρδν, διά

τοΰ λευκοΰ της στολής, κα\ ώς έν έορτΐ>, κα\ ίνα μή

παγώσι τω δέιι , σφοδ;,ότερον αϋταϊς διαλέγεται,

ΓβοΓιοηεηι νί(1θΓβιιΙυΓ. Ναιη ΊιΙοίΓΟΟ οΐίαιη ]ιινεη'ΐ8 « παιδεΰων αϋτάς δι' ων έλεγε μετά τοσαύτας θέας

αρραηιίι, ςιιϊ ιηη^ηίΐυϋίηβ ρβιΊεΓΓεΓαεεΓΟ αε ιηείυιη

ϊιι]'ιοοΓ8 ροδ8βΐ, αε ΐοιτοΓΪ αΙαοΓΪΐαΐεπι ει ΙίεΓιΐϊαπι

ιηίβεεηβ, ριτ οαηύοτεηι 8ΐοΙχ, οιιτη ρΓορΙεΓ ιΐίειη

βείΠεβΐ ΓεβΙυιη, Ιυιη ηε ιηοΐιι ουίίεεδεβΓεηΐ, αεεΓ-

1)ίιΐ3 836 ηΐίοιμιίΐιιι•, 033ΐϊ^αη3 νοΓϋϊβ οϊ αϋηιοηοιβ,

ηε ροδί Ιοί 8ρεΓΐαΐίοηε8 (ίμίοκχ εδβεηΐ, βειΐ ροΐϊαβ

Ιίι νι.ι' ιηαηεΓεηΙ ίη Ηδ, <ιιι;ο νίϋΪ88οηΐ : Ιίε εη'ιηι,

ίιιΐ[πΊι, ιϋι'Ίΐυ άΊκϊρηϊα (')»& ε( ΡεΙτο ((Γι «ι ίριιΐίδ

<)υϊ(1οιη, υΐροΐο >Ϊ3 ιμιί 8χρε ηοη (τειΓκΙοπιπί : ΡοΙγο

νεΓΟ, ιιι ιρπ ίιοΓυιη βαιίεηι νοΙ)Ϊ3ευπι ειιπο$ίΙαιβ

3(1ϋ(ΐοΐιΐ8 α. Ι ηιοηυιιιεηΐιιηι νεηϊΐ) φιοά ρηεοεάεΐ

νοι ίη ΟαΙίΙπαιη : ΊΙ<ί ειιηι νϊάεΗιϊ» &κηΐ άίχίί νο-

ίίί **, νοΙ)ί8 πιυΗεπυιιβ ιενο 8ο66αίθΓκηι, εα ά\ο ςο»

ΙϋεεδείΙ ίη ριϊηιαη) δαΙίοηΙοΓυιη , υΐ ΜαίΙηχυβ "

μή περιέργως διακεΐσθαι, βεβαίως δέ μάλλον εφ* ο!ς

εΐδον έστάναι. ΎΛάγετε γάρ, φησ\ν, εϊπατε το'ις

μαβιχιαΊς αύτοϋ χαϊ τφ Πέτρφ (τοις μέν μαΟηταίς,

ώς πολλάκις ήπιστηκίσι • τω δέ Πέτρφ. ώς μετά της

αυτής ύμίν πολυπραγμοσϋ>/ης δεύτερον έπ\ τδ μνήμα

έλΟίντι) , δτι προάγει υμάς εις την ΓαΛιΑαίαν,

έχεϊ ανιόν δψεσθε, χαΟιος είπετ ύμίν ' ύμίν ταίς

γυναιξ'ιν, 'Ο^τέ Σαββάτων, τη έπιφωσκού3Τ) είς μίαν

Σαββάτων επιφανείς , ώς δ Ματθαίος συνέγραψεν.

Τοις γάρ μαθηταίς ουδέποτε φαίνεται φήσας, ώς

μετά τήν έγερσιν αύτοίς έν τη Γαλιλαία φανήσεται ■

ε! μήτι γε εκείνο έρεί τις , δπερ ό Ματθαίος, χα\

Μάρκος έγραψε, μετά τδ δεϊπνον τδ μυστικδν εξελ

θόντων αυτών εις τδ δρος τών Έλαιών μετά τδ ΰμνή-

εοηδΟΓίρδίΐ. ΟΐΜ'ΊριιΙίδ ειιίηι ηιιιχριαηι 3ρρ3ΓεΙ ουηι ρ σαι, ΰπδ τοΰ Σωτήρος είρημένον ώδέ πως • Μετά δέ

(ΙίχΊδδε, ηιιοο1 ροδί ΓΟδίιιτεείίοηεη) ϊρδϊδ ίη 6αΙΊΙΧ3 τύ έγερΟήναΙ με,προάξω νμάςείς την ΓαΛιΛαίαν.

αρρ,ιΐ'ίΐιιΐ'υ» εβδεί, ιιίδί ΓοιΊο (|ΐιί» ιΐΐιιιΐ (ΙίχιτίΙ, (|ΐιο(1 βΐ ΜααΗχυδ, οϊ -Μ;ιγ(ίιν δΟΓΪρδεπιιιΙ ροδί εοΒίιαηι

ιηνδίίεβιη εχειιηΐίίυδ ίρδίδ (ΓιεΙο Ηνιηηο ίη ιηοιιίεπι ΟΓιναπιηι, 3ΐ> δει-ναιοΓΟ δίο ([ΐιυιΐϋΐιιηκχίο (Ιίοΐιιηι,

Ρο$Ιηααηι ιιιιιαη ταηττεχεΐο, ρταεεάαηι νοι ίη ΟαΙϊΙκαιιι ".

Ε{[Γ0883Β αιιίεηι β πιοηιιη>οη1ο ΗαΓΪαΐ εΐ δαίοιηε, ΈξελΟοϋσαι δέ έκ τοΰ μνήματος α! Μαρίαι καΐ ή

ΐΓβηιοΓβ 3ΐ([ΐιε ΙεΓΓΟΓβ εοΓΓερίβϊ ρΓοΓιιβίβϋαιιΙ, 30

ηβηιίηί ςηκί^ιιαιη (Ιίεεοιηΐ : ιίηιεΰαηΐ εηίηι, ρβΓίίηι

(|ηί(Ιεηι ρΓοριβΓ ΐβπΌΓβιη αΰοΙοδεοηΓίδ, ραηίιη νεΓΟ

(]Π0(1 ]αιη ϋίεδ ρΓΟ^Γεβδίιβ ο$δβΙ, εΐ ^ιι(1^I!^ ( ιιι εδί

νεΓΐδίιιιίΙε ) δΐΐΓΒϋΐη «ΙβοΓβιιηι ο1)Λΐηόιι1ηιιΙί•8 3(1 εχ-

άβηι ρ3Γαΐί βδδεηΐ. Ιη εχβιηρ1αηΙ)υδ ραηΐο (Ιίΐί^βιι-

11 ΜαΙΙΙι. χχνιι, 63. " Μαιιΐι. ιχνιιι, 1 δί^.

28 ΜαΐΐΙ). χχνι, 3•2; Μλγο. χιν, 21.

Σαλώμη, τρόμω κα\ εκπλήξει συνεχόμενοι, φυγάδες

έγένοντο, κα\ ούδεν\ ουδέν ίϊπον • Έφοβοϋνζο γάρ,

τοϋτο μέν διά τδ φοβερδν τοΰ νεανίσκου, τοΰτο δέδιά

τδ τήν ήμ/ραν ήδη προελΟεϊν, και τους Ιουδαίους,

ώς είκδς, φονώντας άνω κα\ κάτω περινοστεϊν. Έν

μέ•< τοις άκριβεστέροις άντιγράφοις τδ μετά Μάρκον

*• Μογο. χνι, 5. »• Ϊ1>ίϋ. 7. "ΜίΙΙΙι. χινιιι. {.
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Εϋαγγέλιον μέχρι τού, Έροβονντο τΛρ, Εχει τδ Α ι'»& βΐ εχΒεΐϊυβ δεπρΓίδ Ενηηβεΐϊυιη δεειιηιΐιιιιι

τέλος. Έν δέ τισι πρόσκειται και ταύτα • Άναστάς

δέ ΛρκΛ πρώτη Σαββάτων έράνη πρώτον Μαρία

ζϋ ΜαγδαΛι\νή, άρ' ΐ\ς έκβεβΛι\κει επτά δαιμύνια.

Τούτο δέ έναντίωιίν τίνα δοκεΐ Εχειν προς τά Εμ

προσθεν ήμΐν είρημένα. Τής γάρ ώρας τής νυκτός

αγνώστου τυγχανούσης, καθ' ήν ό Σωτήρ ανέστη, πώς

ενταύθα άναστήναι πρωΐ γέγραπται ; Άλλ' ουδέ εν

αντίον φανήσεται τδ (5ητδν, εΐ μετ' επιστήμης άνα-

γνωσόμεθα. Και γαρ ΰποστίξαι χρή συνετώς, άναστάς

δέ , και ούτως έπαγαγεϊν , Πρωΐ Σαββάτου έράνη

πρώτον Μαρία τχ\ ΜαγδαΛηνξΊ,ϊνα τδ μέν Άναστάς,

Εχγι τήν άναφοράν συμφώνως τώ Ματθαίψ προς τδν

προλαβόντα καιρόν • τδ δέ, ΙΙρωΐ, πρδς τήν τή Μαρία

γενομένην έπιφάνειαν άποδοθείη, πρώττ) σΰν τή άλλη

Μ;\ι•»:ιΐ!ΐι 1>3ε1ειηΐ8, ΤνηώαπΙ εηΐηι, Γιιιειη ΙιαίΗΐΙ. Ιη

ηοηηυΙΙίδ 3(]]εεΐ3 δΐιη! βΐίαηι Ιι;ιν, ('.ηηι $ηττεχ\$ιεΙ

αιιΐΐΊΐι ηιαηβ ρτϊηιο άϊε 8αύΙ>αΙοηιηι αρραηιϊΐ ρτίιηιηη

Μαήκ ΜαράαΙεηα:, εχ αιια φαται ιερίειη άαηιοηϊα.

ΙΙοι' :ιιιΙι'ΐιι ( υιιίπιιίπηι ψιίιΐιΐηιιι ίίδ, φκΐ' 3 ιιοΐιίδ

$ιιρΓα ιΓιυΐΛ βυηΐ, (ΌΐιΐίΐΗ'π: νίιΐι'ΐιιι•. ϋιιιη εηίιιι

Ιιοια ηοείϊδ, ηιια δεί'ναΐΟΓ δΐιιτεχίΐ, ί^ηοΐα δίΐ, ψιί

ίιι, υΐ ιη Ιιοε 1οι ο, ηιαηβ ευηι Γεδίιιτεχϊδδε, ίεπ-

ρΐυιη 8)1 ? 5εϋ Ιιικ: (Ιίίΐιιηι ηυΐΐο ηιθ(Ιο εοηΐΓ,ΊΓΪιιιιι

βρρΐΓεΙιϊΐ, $ϊ αρ(β βιςυε «είεηΐεΓ 1ε£επιηυδ. Ει-

εηίηι 8ΐι1)ΐιοΐ3Γε ει &ιιΙ>(]ίδΐίΐ)^ιιβι-β ϋοειε βία,ιιε ίη-

ΐεΙΙίβοηΐεΓ οροιΊεΙ. Ιλιιιι δίπτεχϊδδεί ηιΗϋΠ) : βΐφίο

Ϊ13 8ΐι1ΐ]ΐπι^('π; ευιιδεα,ΐΊεηΙει-, ηιαηβ ρτχηιο ά'ιε 8α!>-

ΰιιΐί αρραταίί ρηιηιιηι Μαήα ΗαηάαΙεηα : ιιΐ νειΊηιηι

Μαρία, και πάλιν μόνη θεασαμένη τδν Κύριον ■ «* ςιπϋεπι άναστάς, Ίά εδί, εηιη »νττεχϊ$»εΙ, εοηνε

πρωί γάρ έστιν άπαν τδ διάστημα, τδ μετά τήν τών

άλεκτρυόνων βοήν. Τεσσάρων τοίνυν δντων καιρών,

και τοσούτων αφίξεων , καθ' ας αϊ γυναίκες έπι τδ

μνήμα ήλθον , Εκαστον εΰαγγελιστήν Ινα καιρδν

ώκονόμησε γράψαι τδ Πνεύμα τδ άγιον. ΚαΙ δ μέν

Ματθαίος, τάς όψέ Σαββάτων παραγενομένας έπ'ι τδ

μνήμα Ιστόρησε, κα'ι άγγελον Ενα καταβεβηκότα έξ

ουρανού και τδν λίθο•» άποκυλίσαντα • δ δέ Ιωάννης,

Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν έληλυθέναι μόνην έν τω

σκότει πρδ τής Ιω συγγέγραφε , και δύο αγγέλους

ϊνδον τού τάφου θεάσασθαι • Λουκάς δέ, άλλας κατά

ταύτδν τδν, δρΟρον • Μάρκος δέ, έτέραν άνίσχοντος

ηλίου, συναναμεμιγμένων τινών κα\ τών ήδη παρα-

ΐιίειιίειη ευηι ΜαΙΙΙι,το αά δΐιρεηιΐδ Ιειηριιβ Γβίαΐϊο-

ηειη ΙιΜιωΙ : νονίιιιιη υιίό , πρωΐ, ίά 881, ηιαιιε,

ει (]ΐι;ε Μ;ιιϊ;ι> Γαεΐ3 ε8ΐ, 3 ρρ:ι ιί Ιίοιιί αΙΙιίΙ)υηΙιΐΓ :

41133 ρπη>3 ειιιη αΐΐιτ.ι Μίΐιίιι, ΐιΐιμιρ ίΐεππη 8θ1α

νίι1ι•ι;α Οοηιϊηυιη : πρωί εηίιη, ίιΙ εβί, ηιαηβ, νεί

ιΙίΙιΐιΊΐΙιι, ιιιιίνΐ'ΐ'ί,ιιιιι ίΙΙιιϋ 8ρ3ΐίιιιη ε8(, <"|«ι ο«.Ι ροβΐ

ςηΙΙυπιιη ι•«ιι: ιπιι ίηΙεΓεε(ΙϊΙ. ('.ιιιη ϊ^ίίπι• ςυαΙεΓίιχ

(ειηρηί'ΐιιιι βϊηΐ νϊεεβ, ΐοΐΊιΙειιιιρκ: 3εεε88υ8, ηιιϊϋυ»

ιηιιΙίοΓοδ 3(1 ιιιοιιπιιιειιΐιπιι νεηεπιηΐ, δρΪΓΪΙυβ 83η-

εΐυβ ιοί•» ίΐ3 (Ιίβρεηββνιΐ 3(ςυε οπΓπι;ι\ ίι, υΐ ϊίιι^ηΐί

οναιΐ{5βΠ8ΐ« 8Ϊιι^ιιΙθ8 ΐειιιροΓυιη 3Πϊευ1ο$ εοηβεΓΪ-

ίιΐΊΌΐιΐ. Αε ΜβΐιΙιχυβ ηυίϋειη ϋΐ3$, ςυχ νεβρειί

δ;ι1)1);ιΐοπιιη νεηεπιηΐ 3ΐ1 ιιιοηυιιιεηΐιιη), ΙιίβίΟΓΪ»

γενομένων. Κα'ι ταίς μέν δύο άνδρας έπιστάντας αύ- λ εοιηρΓεΙιεικΙϊΙ, ει βηβεΐυηι υηυιιι άεβεεηιϋβδε (1ε

ταϊς • ταίς δέ καΟήμενον έν τοις δεξιοΐς νεανίσκον

Ιδείν • στολαίς δέ απαντάς ήμφιεσμένους λευκαϊς.

"Ωστε δύνασΟαί τίνα κατά τήν τών καιρών τάξιν τά

παρ' έκαστου γεγραμμένα συνΟέντα, μίαν άρμονϊαν

και Εν σώμα πάσης τής ιστορίας έργάσασθαι • καΟά-

περ ένδς τδ παν γεγραφότος κα\ οίι πολλών. ΕΙ

μέν γάρ μιας άφίξεως τών γυναικών έν έν'ι καιρφ

γενομένης ο[ τέσσαρες έμνημόνευσαν, κα\ ού τους

αυτούς εΐπον αγγέλους έπιφανήναι, ή μίαν και τήν

αυτήν έπιφάνειαν, ήγουν δπτασίαν, άπαντες είπόντες,

ταύτην Εφασαν έν διαφόροις γεγενήσΟαι καιροίς, οΰχ

ένδς μνημονεύσαντες Εκαστος χρόνου, διαφωνία; εΤχε

μέμψιν δ λόγος. Ει δέ κα\ οι καιροί διάφοροι κα\ τά

■πρόσωπα, και αί τών έπιφανέντων δψεις ούχ αί αύ-

εοείο, ςυϊ Ιβρίάεαι Γενοΐνΐβκεΐ " ; ^βηηεδ ηυΐεηι,

Μ3ΓΪ3ΙΙΊ Μ3£(]»Ιεΐ)3ηι νεηϊεβε 8θΐ3ιΌ ίιι Ιεηε1ιΓΐ8

αηΐε Ιιιεεπι εοηβεΓΪρβίΐ, ηιαιιε αηςείοβ (Ιιιοβ ίηΐια

ιιιηηιιιιιειιΐιιιη νί(ΙΪ88ε " : Ι.ιιε»8 ;ι!ί:ΐ8 εΪΓεα ίρ$υηι

(ΙίΙιιειιΙιπη *'; Μ3Γευ8 νι-ικ αΐϊαπι ΟΓΪεηΙε 8θΙε, ;κ^υη-

εΐίβ ηοηηιιΙΙϊδ, ηυχ ]ηηι οΐιαηι αηίβα 3(1 ιηοηιιηιεη-

Ιιιιιι ΓυίδβεηΙ '°. Αΐηιιο ΠΙ38 (|υϊ(1επ) <1ιιο$ νίιοκ ηυϊ

ίρ8Ϊ8 38ΐίΐΪ88εη( ; 1ΐ38 νει•ο 8ε(1εη(εηι 3 ϋεχίηβ ]ιι-

νεηεπι νίϋίββε ; 3ΐφιε οπιηεδ 8ΐο1ί$ 311>Ϊ8 ίηύιιΐοβ

(υί836 ιιΐϋΐιΐ()ΐ'ϊ;ε ρπιιΙΊιΙι'ΐ'ΐιιιΙ. Ιΐβςυε $ί (]ΙΙΪ3 (Μ,

ςιιχ ίίηυπίί ΒεΐΜίικΙιιιιι ϋπΐϊηειη Ιειηροπιηι βεΓίρβε-

πιηΙ, εοπιροβιιεηΐ, ροβείΐ ιιιιηηι εοηβοηβιιΐίαιη ,

ι.'οικ'υι-ιΐίΐιιΐίίΐιικμιε εΐ πιιιιηι εΟΓρυβ Ιιίϋοι κν. ΙοΙίιΐ8

είΙίεεΓε : ρεΓΪικΙε 3ε 8Ϊ υηυ8 Ιοΐ»ηι ιίμιι £ε8ΐ3ΐ», ει

τα'ι ( τοϋ θεού βουληΟέντος διά πολλών τρόπων πι- Ο ηοιι εοιηρίυτεβ βειΊραίβδειιΐ. Νβηι 81 υηϊυδ ςυϊιίειη

βτώσασΟαι "τδ δπιστον Βαϋμα τής άναστάσεω; ) και 3ΐΙνειιΙιΐ8 ιιιιιΐίυι ιΐιΐι, (|ΐιί ίιι υηο Ιειιιροηδ αΠίεαΙο

τδτφάλλω μήλεχϋέν Ετερος ίστόρησεν ευαγγελιστής• βεεϊϋϊδίει, οηιιιεδ ηιΐ3ΐιιθΓ ηιεηΐίοιιειη ΓεοϊδβειιΙ, βΐ

πώς ούκ Ιστιν ή διήγησις όλη καθαρά και ελευθέρα εθ8(Ιειυ βη^είοδ άίχίδδεηΐ 3ρρ3ΐυί886 : νβ! υηα 31-

πάσης λαβής; ηυε ε»(1ειιι βρρβΓίΙίοιιε δίνε νίϋίοιιο ηΐι ιιιιίνιΊ'δϊϋ

6(1ϊ(3, 1)3ηε ίη (ΙΊνετδίδ Ιεηιροήϋιΐδ βεε'κϋδδε (ϋχίδδεηΐ, ει ηοη υηίυδ ςπίδίμιε ΐεηιροΓΪδ ηιεηΐίοηεπι

Γεείδδεηΐ, «ΙϊδΟΓερηιιΐΪΒβ ηΐ(|υε (ΙίδδεηδϊοηΊδ ΓερΓεΙιεηδίοηοιη είϊυδεΓε ιοη-αΐίο ιιοη ροδβεΐ. δϊη αιιίεηι

εΐ ρεΓβοηχ ει ιεπιροΓϊ άίνεΓ33 ίιιεηιηΐ, εΐ εοηιπι ςιιί 3ρρ3ηιεπιιιΐ, Γβείεβ ηοη ε9ε(1εηι : ειιιη 1)ειΐ5

((ΐιιΐ|ΐ1(ΐπ1ιιΐ5 ηιοϋίδ Ιίιίειη Πιεοιε νοίιιΐ'ΐίΐ ίικΊΧΜίιΙιϋί ιιιίι ικιιΐυ ΓεδυπεεΙίοηϊδ; ει ηυοϋ ιιηιΐδ ρΐϋ'ίοπηίδίι,

:ιϋιΐ5 ΙιϊδίΟΓΪβ ρεΓδεευΙυδ εδί εν3η§ε1ίδΐ3 : ηυί Γιεη ροίεβΐ, υΐ ηοη 1013 ηαπ-αΐίο ριιπι εΐ »1> οιιιηϊ ιό-

ρΓεΙιεηδίοηε 1ίΙ>εΓ3 δίΐ ?

Επειδή δέ πολλών Μαριών έν τοις Εϋαγγελίοις (}ιιοηί3Πι βυίειη ηιυΐΙηΓυηι ΜαΓίηπιιη ίη Ενβηιτ;©-

φέρεται μνήμη, τρεις είναι τάς πάσας γινώσκειν Ιϋδ ηιεηΐϊο 111, ΙΓ88 ηαηιεΓΟ οιηηββ εδδε δΐηΐιιειβ

" Μβΐιη. χχνιιι, 1 8φΐ. " ίο3η. χχ. 1 5<]ίΐ• " Ι,υε. χχιν, 1 80,<ι. •• ΜαΓε. χνι, 1 δςς.
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(Ιευοηιυδ : αιΐίδ Ιοαηηβδ εο:ηρΓθ!ιβηδπη ηιιηιβι-Λνϊΐ, Α όφείλομεν, ας δ Ιωάννης συλλήβδην ήρίθμησε φήσας•

βαπι ά'ιρ.οτβΐ : 8ΐαϋαηΐ αηιεηι }αχΐα ετηεειη ίαν.

χηαΐετ ε]υ», εΙ ίοτοτ ηιαίτη ε']\ιι, Ματΐα €ΙβορΙκε, εί

Μιιγιιι ΜααάαΙειια". Ν.ιιιι Μαπυιιι ^εοοϊ βΐ ΙοδΧ

πι,ιΐΓβιιι βριιι] βΠοδ ενβη^βΐϊδίβδ ηοηιϊηβΐηπ), Πβϊ-

ρβΓαηι βΐ ηοιι »1ίηηι εδδβ ει•ειΙΐηιιΐδ. ΟιιοηΐΛΐη βηίιη

ϊι:ι (ΙίδροδίΙιιιη βΐ (ΙοδΙίηαΙιιιη βΜΐ, υΐ βΐ άϊν'ιηοβ

ρατίιΐδ ο1)ϋΐιι1)Γ3ΓεΐιΐΓ, ει 8αη£υϊη3ηΐ8 Ιιιύχϊβ ηοη

ιη:ιιΓιίοίΐ;ιπ.•ΐιΐΓ, φίοιί βΪΓοη ΐρβυιη Ιοηιριΐδ, ηαο λΛ

Ιεείυηι ]υ(5»1βπι ο'ιιεβηυ'β 6Γ31 , νΪΓβΟ βχ δρϊπΐιι

βηικίο οοηοβρϊδββΐ : (]ΐΐ6ΐιι»<1τηο(1αΓη Εϊΐΐβπδ ηι»η-

άβΐυιτι βδΐ, ςυοά βΐ νΪΓ 1ιιι]υ8 βΐ ρ3ΐει• ίβδίι "•"

νοεοΐυδ δΐΐ ίοββρΗ : εοϋειη ηιοϋο ^832 εΙ ίβοοίή

ΓιΙϊοηιπι ίοβορίι Γβίχτΐ βχ ρποΗΙχιβ ηαριϋβ βΐ ρι-χ

ιηοιίιο ιιχοΓβ ριιεπίεηι χίαίβηι β^βηΐΐαιη ηιβΙβΓ

ΕΙστήχεισατ δβ πάρα τφ στανρφ τον Ίιχσοϋ, ή

μήτηρ αντον, χαϊ ί) άδεΛρη τής μητρός ανρον,

Μαρία Ί\ τον ΚΧεύφα χαϊ Μαρία ή ΜαγδαΛηνή.

Μαριάμ γάρ τήν Ίοχώδου, καΐ Ίωση μητέρα παρά

τοις άλλοι; εύαγγελισταϊς ώνομασμένην, την θεοτό-

κον είναι, καΐ ούκ άλλην, πεπιστεύκαμεν. Καθάπερ

γάρ δια τήν οίκονομίαν κα\ τω έπισκιασθήναι τδν

θείον τόκον , κα\ μη φανερωΟηναι τοις μιαιφόνοις

Ίουδαίοις παρ' αύτο τδ μέλλειν Ιπ\ την παστάδα

άγεσθαι την Παρθένον έκ Πνεύματος αγίου συλλαβείν

άναγέγραπται • ώς άνδρα ταύτης χρηματίσαι τδν

Ιωσήφ , καΐ πατέρα τοϋ Ιησού • τδν αύτδν τρόπον

τοΰ Ίωση κα\ τοΰ Ιακώβου παίδων δντων τοΰ τέκτο-

νος Ιωσήφ, παιδικήν αγόντων τήν ήλικίαν έκ προ-

ϋβίραΓί βΐ 3ρρβ1ΐ3ΐ)3ΐυΓ βΐ ηοπιϊη3ΐ)3ΐηι• : Ιιρεο ηϊ- Β ηγησαμένων γάμων κα\ προτετελευτηκυίας γυναικός,

ιιιϊιίιιιι ο1)ΐΓθθΙ»ηΙοδ οιίηπι ΙικΙχί (Ιβ 8ει•ν»ΙθΓβ (ΙΊ-

οε!>;ιηΐ : Αη ηοη Ιιϊα ββί /?//«« (αΙ>η ? ΙΊοηηε ηιαίβτ

ε)\ι» νοοαίιιτ Μανία, ει (ταΐτεχ εριι Ιαοοοηζ, εΐ 1ο-

ι«, εΙ 8ίιηοη, ει ,ΙικΙαϊ 3'• ? Αίφιε ΐϋοΪΓΟΟ -1ο:ιιιιιγ3

φΐϊιΐοηι, ιιΐ (μιϊ ΓώβΓβ «Ιϊνϊηαιη ΙιίδΙοπβπι οοηδεπ-

1)βΓβΙ, 03111, ςΐ!33 8ΐϋ1)3ΐ )ϋΧΐ8 ΟΓϋΟΟΠΙ, ϊ(Ι ςοο(1 Γβ-

ΐρδα βΓίΙ, πιβίΓβπι ίεβυ βρρβίΐβνίΐ : εκΙεΓΪ νβΡΟ

οτβη^οΓιβίΜ, ςυΐ πιιιΐίοτη οϊγο» άϊδροδϊΐΐοηβπι 1»1>ο-

ΓβνβηιηΙ, εβΓίο εοηδϊΙΊο ηΐ3ΐΓεηι 03ΐη ίαεουΐ ει ^8«

ορροΐΐβνεπιηΐ ( ΙιΊ εηϊηι ρΓίιηϊ εηη!, βΐ ΐηδϊζηεδ,

ΙίΓιί ίοβερΙιΊ ) Ιιοο βρεΓίβ δίρηίΠεοηΙβ δοπρΙυΓβ,

ψιοιΐ 1ΐ3ε όϊδροδίΐΐοηβ εΙ οι•ιΓιιι:ιιί<ιιιι: 3ΐηυβ ίικίο

εοιιεερΐ3 ορίηϊοηβ βΐίβςιιβ ρβΓΪοιιΙο Μβγϊ» ρβδδίοηί

μήτηρ ή Θεοτόκος προσηγορεύετό τε κα\ ώνομάζετο.

Ταϋτά τοι κα\ βλασφημοΰντες κατά τοΰ Σωτήρος

ϊλεγον οί Ιουδαίοι • Οϋχ οΰτός έστιγ ά τον τέκτο-

νος ν'ιός; ονχ ή μήτηρ αντον Λέγεται Μαρία, χαϊ

οί άδεΛψόί αΰτον, Ίάκωβος,χαΙ Ίωση, χαϊ Σίμωτ,

καΐ Ιούδας; ΚαΙ διά τούτο δ μέν Ιωάννης, κα\

παρά τω σταυρω έστώσαν, οία δή μετά πα^ησίας

θεολόγων, εκ της αληθείας αυτής μητέρα τοΰ Ίτ,σοΰ

προσηγόρευσεν • οί δε λοιποί τών ευαγγελιστών τά

πολλά περ\ τήν οίκονομίαν άσχοληθέντες, οίκονομικάς

αυτήν μητέρα Ιακώβου κΐΛ Ίωση προσηγόρευσαν

(οζτοι γάρ ήσαν οϊ πρώτοι κα\ επίσημοι παίδες τοΰ

Ιωσήφ) • τούτο δηλούντος τοΰ λόγου σαφώς, δτι μετά

δΛΐιιΐΒΠ ΐηΙεΓβΓ3ΐ. Νβιιι δι νυΐβιΐδ εβηι βδδβ νΪΓ^ίηβιη „ ταύτης της οικονομίας, κα\ τής εντεύθεν υπόνοιας,

δΓΪνϊδδβΙ, ρβπΙίΐ3 ΓοΓδίΐοη Γυϊδδβΐ3ΐ) ϊηνΐάίδ ίιιιΙιι-ίΝ

βερεί'ίβδ βυΐοω β3ηι βΓιαπι «ηϊυδ βοΓιιΐδ ΩΠοΓυιτ»

ΙοδβρΙιϊ ιηαίΓειη βρϋά βνβη^εΐϊδίβδ ηοηιϊηβίβιη βδδβ

Μ.ιπ:\ιη ί;ιι:υΙ)ί, βΐ Μιιι'ιιιιιι ,)θί,;ι\ Μ.'ιινπδ :πιΙ.('ΐιι

.Ι;ιιοΙ)ί ραΓνί, εΙ ^0δ3; ηιβίΓβιιι εβιτι νοεβνίΐ, ςυοηίηιη

αΙΙεΓ εΓ3ΐ ^^οο1)υ8 ΑΙρΙΐίεϊ, ιιΐΒβηυβ ϊύοίΓΟΟ, φΠ3

ϋαυιΐβοίιη οροδίοϋδ εοηηιιηιεΓβΙυδ 6Γ31. Νβπι ρϊΓ-

νιΐ3 ηοη βΓ3ΐ άβ ηυιηβΓΟ βοηιπι.

ϋ<• ϊ 11 0 ΛΙΙ10111 3ΐϊ(|(ΐίδ ΓθΓΐ383Ϊδ Ιιππιΐ ί:ΐ1111Γ1'ίΙΟ

:ιι1(1ιΓίιίΐ;ι\χι•ίι : (μι ο ρηοΐο 8ογυ31οι• ϋίδείριιΐίδ ρ3Γ-

ιϊ ία ρεΓ βη^βίοδ, ρατίϊιη βυ3 ϊρβίυδ νοεο ροΙΜείΐυδ,

ιμιοιΙ ρι-οίιχίιΐδ ϊιι 03ΐίΙ;υ»ιιι είδ ,τρρΛί'ίΙιιπίϋ βδδβΐ",

ακινδύνως ή Μαρία τφ σωτηρίφ πάθει παρήν. ΕΙ γάρ

παρθένος ύπεγινώσκετο τοις πολλοίς, ΰπδ τών βα-

σκάνων Ιουδαίων άπώλετο άν. "Εστί δέ αυτήν παρά

τοις εύαγγελισταΐς κα\ τοΰ ένδς μόνου τών παίδων

τοΰ Ιωσήφ ώνομασμένην εϋρεϊν Μαρίαν τήν Ιακώ

βου, κα\ Μαρίαν τήν Ίωση. Ό δέ Μάρκος, Ιακώβου

τοΰ μικρού χαϊ Ίωση μητέρα αυτήν είπεν, έπείπερ

ήν άλλος Ιάκωβος δ τοΰ Άλφαίου, διά τούτο μέγας,

δτι τοις άποστόλοις τοις δώδεκα συνηρίθμητο. Ό γάρ

μικρδς ούκ ήν αύτοίς έναρίθμιος.

"Εκείνο δέ άν τις είκότως έπαπορήσειεν , πώς δ

Σωτήρ υποσχόμενος τοις μαθηταίς , τούτο μέν καΐ

δια τών αγγέλων, τούτο δέ κα\ διά τής οικείας φωνής,

δτι εις τήν Γαλιλαίαν άφικόμενος όφθήσεται , έφάνη

»ϊδΐΐ8 δίΐ ^βΓ080Iν111^δ φιοηιιβ ρΓΟίιιΐδδΐιιιι ρΓ33δΐ3Γβ. ρ τήν έπαγγελίαν κα\ έν Ιερουσαλήμ πληρών. Κατά

Νιιιιι δεευιιιΐιιιιι Ειιγλιιι ιμιί(Ιι•ιιι ϊιι ίρδ3 ϋίβ γγ&ιιγ-

Γεεί'ιοιιϊδ ίρβίδ υιιιΐοοίηι εοη^Γβ^βΙίδ " : υΐ Ιιιαιιιιΐ'5

αυίειη δΟΓίοίΙ, ει ϊιι Ιιοε ίρδο, ει οείβνο ϋίβ ρΓΧδΐ3ΐ

3ρρ3Γϊιϊοηειη δίαιίδ ϊιι ιηειίίο 3ε άίεεηβ , Ραχ νο-

οί» ", 3ΐςυβ εΐίβηι Τηοηιχ 8β εοηΐΓβεΙβηάαιη ρι•»;-

1)6118. \\:ι•ιΐ!ΐι Ιιρε Γι].ιι:ι•:ιΙίΐ;ιΙίδ βΐ Ιιιι»ι;\ιιίΙ;ιΙΐΗ (ϋνί-

Ιΐ3δ Οδίβιιιΐίΐ, ηοη ιικ-ηιΐ;»». ίϊ επιιιεη εοηΐίηοΐ. Νοη

εηϊηι ιΐίχϊΐ, 2η (ί;ιΙΪΙ«« ιΙυηΙαχ»1 ηιβ νϊ(!ι•1ιιπα, ηβ-

φΐβνβΓς «βΓΟδοΙνιιιίδ νϊδϋδ, ηοη :ιρρ:ιηιίΙ ϊιι (■;ι1ϋ;ι::ι

Β'ιειιΙΐ ρΓοιηίδεπιΙ ( Ιιοι: εηϊηι βδδβΐ 81103 δβΓ•ηοηβδ

ΓϋΙδΟδ ιειΙιΙεΓε ηιοηΐϊεικίρ), δβιΐ 3Ϊ εΙ ίη ^β^υδ^1^η1

μέν τδν Λουκάν έν αυτή τη ήμερα τής αναστάσεως

συνηθροισμένοις τοις ένδεκα • κατά δέ τδν 'ΐωάννην,

κα\ έν αύτη κα\ έν τή ογδόη ήμερα ποιείται τήν έπι-

φάνειαν, στάς έν μέσω, κα\ λέγων,Είρ?ί»*η ύμ&, κα\

τω Θωμά ψηλαφςίν ένδιδούς εαυτόν. 'Αλλά τούτο φιλ

άνθρωπου φιλοτιμίας πλοΰτον παρίστησιν, οΰ ψεύ

δους Εχει ιιαττιγορίαν. Ού γάρ είπεν, Έν τή Γαλι

λαίοι με δψονται μόνον, ούτε μήν έν Ιερουσαλήμ φα

νείς, ούκ ώφθη κατά τήν Γαλιλαίαν ώς έπηγγείλατο

( τοΰτο γάρ ήν τδ τους οικείους ψεύσασθαι λόγους |•

ει δέ κα\ έν Ιερουσαλήμ άποκεκλεισμένοις έν δωμα-

" ^αη. χιχ, 25. »••" Μαίιΐι. χν.•, 19; Ι,αε. ιι, 48. •* Μαιχ. νι, δ. " ΜαΙΙΙι. χχνιι,

36 δ(|ΐ). " ϋοιιιι. χχ, 21 δ(μι.

7. " Ιλκ. χχιν,
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τίω διά τδν φΐβον των Ιουδαίου έπεφάνη δεομένοις Α ρΐΌρΙΟΓ ηιβίιιηι ^;1<^.^ΟΓιι ;ι> οοηοΐαδϊδ ϊη ιΐοηιίοίΐϊο

της ούτοΰ παρουσίας, και τήν έπαγγελίαν έπλήρω-

σεν εν τη" Γαλιλαία φανείς, έκφυγεΐν έστι πάσαν κατ-

ηγορίαν, αμφότερα γινόμενα φιλανθρώπως δμα κα\

αληθώς. Έμο\ δε δοκεΐ πολλήν έμφασιν Εχειν τδ εί-

ρημένον παρά τω Ματθαίω περ\ τών μαθητών, τδ,

"Ινα άπέΛΟωσινεΙς την ΓαΛιΛαΙαν, κάκεΐμε δέον

ται. Πολλών γάρ αύτοϊς έσεσθαι επιφανειών, πρδς

μίαν ώς έξαίρετον παρά τάς άλλας αποβλέπει τά

τ?,ς επαγγελίας, καθ' ήν !μελλεν αίιτοΐς έπ\ τοΰ δρους

φανήσεσθαι. Τότε γάρ προσεληλυθόσιν αύτφ κα\ προσ-

κεκυνηκόσι , τινών αμφιβαλλόντων , μετ' εξουσίας

Ιφη θεοπρεποΰς, Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ού•

ρανφ χαΐ έπϊ γης. "Α γάρ εϊχε φυσικώ; ώς θεδς ,

ταΰτα λέγεται λαμβάνειν ώς γενόμενβς Ανθρωπος

»ι]νο[)ΐΐΗ|ΐιο 61 ρΐ'ΧδοηΓια 8Π.Ί ομιΐδ Ιιο'υοηΐίΙηΐδ ορ-

ραΠΙΐΙ, 6( ρΐ'ΟΙΙΙΪδδΙΙΙΙ) ρΓΧδΙΪΙΪΙ ΪΠ 63ΐί)Χ3 Ι|ΙΙ0(|11ϋ

νίδιιε, οοπι ιιίπιψιο 1>εηί$;ιιε ]υχ1α 30 νει•ο βεοιιίε-

ιϊηΐ, οίΓιΐβΟΓβ Ιΐοβΐ οπιιιοηι οιϊηιίιιαίϊοιιοΊΐι. ΜϊΙιί ;ιιι-

Ιεπι ιικι^ηηηι 30 ΙηΐεηΙεηι νίιΐοΐιιρ ίη 86 οοηΐϊηείβ

δί£ηϊΓιθ3ΐϊοηβιηι φιοι) ηριιιΐ .Μ;ιΙΐ1ηοιιηι (ΠεΙιιιη 681

άβ άΊδοίρυΙίδ, ηβηιρβ, ί'ι αύεαηΐ ϊη ΟαϋΙκαη, αΐηιιε

ίΐ/ί ηιε ν'ιάεΙ>ιιηΙ>%. ('.ιπιι < τιίιιι ΓιιΙιιπιιιι 6δδθΙ, πι 830-

ρϊυδ 6Ϊ8 :»ρρ:ιΠ!ΓΐΊ, 3<1 ιιιι,Ίΐιι Ιίυΐφΐηιιι ρπΕοίρυαιη

γι ρι-χΙβΓ <•:ι:ΐοι•:ΐ5 ΐ'χίηιϊαπι :ι ρραιϊ Ιϊοηοιη δρβοΐαηΐ

νβΐ'1)α ρΐ'οηιϊέδΐοηϊδ, ]υχ(3 (μι;ιιιι ;ιρρ;»πΐ!ΐπΐ5 οιαΐ

6Ϊ8 ίη πιοιιΐο. ιΝιιιιι Ιπηο οιιπι 3θθ6δδϊδδοηΙ εί ηϋο-

Γ3δδοηΙ 6υηι , <ιιιίΙ)ΐΐ8(Ιί<ιιι 3ηιΙ)ί£6ηΐίϋα8, ουηι βα-

είοπίβΐβ ρΐεηϊ ιη^β&ΐαΐΐβ ιΐϊνϊηχ ιϋχίΐ : 1)αΐα εαΐ

οικονομικώς. Διδ κα\ έλεγε• Δόξασόν με συ. Πάτερ, β β,Μ ροίειίαί οιηηί» ίη ε&Ιο εΐϊη Ιβττα". Νβιη ςϋχ

χαρά σεαντφ τη" δόξΐ), $ εϊχον πρύ τον τον χό-

σμον είναι παρά σοι. Εί γάρ μή είχεν αυτήν ίδίαν

ώς θεδς , τών αδυνάτων ϊ|ν αΰτδν ταύτην, ώς άλλο-

τρίαν λαβείν, τοΰ θεοΰ κα\ Πατρδς διά τοΰ Προφήτου

λέγοντος, Την δύξαν μον έτέρφ οϋ δώσω^ Κα\ επι

φέρει λοιπόν τά ρ'ήματα, δ•.' ών ϊμελλον τήν οίκουμέ-

νην δλην σαγηνεύειν, κα\ έν οΤς έστιν άπαν τδ της

εΰιεβείας μυστήριον. Πορενθέντες γάρ, φησ\, μα

θητεύσατε πάντα τά Ιθνη, βαπτίζρντες αϋτονς είς

τύ όνομα τοΰ Πατρός, χαΐ τον ΤΙσΰ, χαΐ τον άγίον

Πνεύματος, διδάσκοντες αϋτονς ττφεϊν πάντα

όσα ένετειΛάμην ϋμΊν. ΚαΙ προστίθησι λοιπδν τά

τδ τέλος τών βημάτων τούτων και τήν Ικβασιν έγ-

γυώμενα* Καϊ Ιδού έγω μεθ' υμών είμι πάσας τάς

ιΐίΚυπιΠίοΐ' 1ι;\1)ο1ι.ιΙ Ιαιιηιι.ιιιι Πιίιϊ , Ιιχο (1ί(.ίΐιΐΓ

ηιτ'ροηί 1;ιιιΐ]ΐι:ιιιι Ιιοιιιο 06ΓΙΟ ΟΟΠδίΙΐο ί^ιΐιΐδ.

Οιι:πιιο!)ΚΜΐι »•1ί;ιιιι ιΐίυιίΐκιΐ : ΟΙοΗ^οα »ι«, Ραίεν,

αρνά ΐαηοΐ'ψ»αιη ίβυΐ'ικ, φιαιη Ιΐιώεύαιη αηΐβφιαιη

ιιιηηάη$ βε$βΙ αραά Ιο ''". Νϊδί βιιΐπι Ιιυιΐιο ρΓορπαη

1ιαΙ)6Γ6(, ηΐ ϋιηΐδ, Γΐ6π ηοη ροββεΐ, πι ε.ιιη 1;»η-

(Ιϋβπι ηΐϊβηαιη βεοϊρβΓβΙ, ϋβο οι ΡαΐΓβ ρβΓ ρΓΟμΙιο-

Ι:ιιη (ϋεεηΐε: ΟΙοτίατη ηεαιη αΐΐεη ηοη άαύυ Μ. Αο

(Ιϋϊικίβ 3ϋ]υη{;ϊΙ \'6γ1)3, ηυΊ1>ιΐ8 ΙοΙυηι οιΐιοιη (6ΓΓ3 •

Γϋΐη ΗηΙιίΙίΐίαιη οηρίαιϊ 6ΐηυ3$ϋΓΓεΙϊΐαπ6Γ3η(,6ΐ ίη

ςώ1)υ$ οοηδί&ΐίΐ υηϊνοΐ'Μΐιη ιιΐ}δΐοιίιιιιι ρΐ613ΐί$. Ενη•

Κ$ οηίηι, ϊη«]ΐιϊΙ, άοΰείεοηιηει ρεηία, ίαρύζαηίει ΐοι

ϊη ηοηήηε Ραίτϊ», ει ΠΙ», εί 8ρΜία* ιαηοΐχ, άονεηια

εο» $ε>•νατε οιηηϊα, ηαω ρηεαρϊ ιιοί>ί« ". Αο (Ιβίη-

ήμέρας, εως τής σνντεΛείας τοϋ αΙώνος. Άμι)ν. Ο οβρβ 3(]]ϊείΐ 03 ςυίΐιυδ Ωιιεπι Ιιοιιιηι νειΙιοΓυπι 61

Διά ταΰτα έλεγεν • ΆπαγγείΛατε ϊοΐς άδιΛ^οϊς

μον, ίνα άπέΛθωσιν είς τϊ\ν ΓαΑιΛαίαν, χάκεϊ με

δέονται. Πρδς ταύτην τήν 6}ιν, ώς ίδίαν τινά καϊ

έξαίρετον, ώς ϊφην, άποτεινόμενος, ήν αύτοϊς μδλλον

και δι" έτερων όημάτων προεμήνυεν, α τοίς εύαγγε-

λικοϊς γράμμασιν οϋκ έμφέρεται. Εί γάρ μή τούτο

^ν, οΰκ άν είπεν ό Ματθαίος • 01 δέ &•δεκα μαβι\ταΙ

έπορεύΟτ\σαν είς τ^χν ΓαΛιΛαίαν είς τύ δρος, οδ

έτάξατο αϋτοίς 6 Ίησονς• ούδαμοϋ τών Ευαγγελίων

έπ'ι τοΰ δρους υποσχόμενου τοΰ Κυρίου ποιεΐσθαι τήν

έπιφάνειαν. ΈπεΙ προ ταύτης της θέας της έν τω

8ρει, κα\ έπ\ -ής θαλάττης αύτοϊς της Τιβεριάδος,

ί,τις εστί της Ιαλιλαίας, έφάνη τδν άριθμδν ουσιν

έττά • Πέτρφ κα\ Θωμ2 , κα\ Ναθαναήλ , καϊ τοΤς

υίοϊς Ζεβεδαίου , και άλλοις δύο τών μαθητών, ώς

Ιωάννης συνέγραψεν. 'Αλλά πρδς τδ δρος άπέβλεπεν,

Οδ έτάξατο αντο'ις ό Ίτ\σονς, τδ, Κάκεΐμε δψονται,

ίηλαδή θεοπρεπώς εντελλόμενος, Πορενθέντες μα

θητεύσατε πάντα τά ίθνη, βαπτίζοντες αυτούς είς

τύ δΎομα τον Πατρύς καϊ τοϋ Υίον χαϊ τοϋ άγίον

ΙΙνεύματος. Καϊ γάρ ουδέ άπδ σκοποΰ μοι δοκεΐ τδ

έ,ν τω δρει της Γαλιλαίας κα\ μή έτέρωθί που ταΰτα

είρήσθαι τά (5ήματα. Γαλιλαία γάρ, ή ΚαταχνΛιστη

χή Ελλάδι γλώττη ερμηνεύεται. Διδ καϊ Γελγέλ ό

τροχδς ονομάζεται. Καθάπερ ουν έξ δρους ϋψηλοϋ

ονοιιΐιιιιι δροικΙιΗ. Ει ί•€€ΰ ε$ο νούηαιιιι ιαηι οηιηϊ-

Ιηιχ άϊεύιΐί ιαηιιε αά εοιηηηιηιαίϊοιιεηι ίΐναιΓι. Αιηεη.

Ρΐ'ορίεΓεη ιΐίεείιαΐ : ΗεηηηΙϊαΙε /Υηίπ'ίικί ινεϊί νΐ

αΰεαηί ίη ΟαΙΗχαηχ, αίαιιε ίύί η\ε νηϊΛιιηΙ ". Λιΐ

1ΐ3ΐιε ίΐρρ»Γϊιίοιιειιι, Ι:»ιΐ([υαιιι ρτο ρι-ίαιΐ) ςυ3ΐιΐιΐ3ΐιι

3(ηιιε ρνίκείριΐΒπι, ιιΐ (Ιϊχϊ, Γβίρίεϊεηδ': «ιιιαιη ηια^ϊβ

εΐ'ιαιιι 6Ϊ8 ρεΓ ;»Ιί;ι νοί'ΐιη ρΓχάίχβΓβΙ , ηιιχ ίη εναι;

ςεΐίεϊδ δειίρΐίδ ηοη εοηΐίηεηΐιΐΓ. Νι$ϊ θιιϊιιι Ιηκ• ΐΐα

βδδεί, ηοη άϊχϊϊδεί ΜαιίΙιχιΐδ : ϋηάεαηχ αιιίειη αρο-

ίΐοΐϊ ίώϊοηηιί ϊη (ϊαΐίΐα'αηι, ίη ηιοηίεηι ηΰϊ εοη&ιϊ-

ΐιιηΊΐί ει» Λε$η» " : ειιιιι ηυδφΐηιιι ίη Εναηςοϋίδ

ροΙΓιείΙιΐδ 8ΪΙ Ι)οιιιίιιιΐδ ϊη 1110111ο δΟ ΓικΙυιυηι 6δδθ

αρραηΐίοηεπι. .Ναηι 3ΐηβ Ιιαηο βρρηηΐϊοηοιη ςυχ ίη

ηιοηΐο ηοοίιΓιΐ, (Ί'ιαιιι ;κ! ιηαη; (ΐιιοι^ιΐΰ Τίΐιοι-ίπιΐίδ,

ςυοϋ εδί Γ.;ι1ί1;ο:ο, ηρι».ιπιίΐ ϊΙΙίδ, ψιί δορίοιη ιιπ-

ηιβΓΟ ιιηβ 6Γ3ηΙ , ΡβίΓΟ ιιίιιΓιηιιη, Τΐιοηΐϋ', ΝβΐΙια-

ιι:ΐϋϋ, εί ΠΙϋδ Ζευοάχί, βΐϋδηιιε αΌοΙιυβ οχ άίβοΙ*

ριιΐίδ, πι Ιοβηιιβδ 8οι-Ίρΐυιιι Γείίςυϊΐ. Υεπιπι 3<1

ιιιοιιίοιιι, ηΙ'Ί εοηιΐϊΐιιεταΐ εϊ$ ■/?$«>, ι-βδρίοίοίιαι ίΙΙιιιΙ

τογΙμιμι, 1Ι>\ ηιε νϊάεΰιιηΐ, οΊνίιι* ηι»]θδΐ.ιΐΪ8 ρίβηβ

\ϊ(1βΓιοοΐ οΐΜΐίοιιο ιιι:ιικ!;ιιΐδ ει ρΓχοίρίεηδ. Ειιηΐε*,

άοεείε οηιηε» αεηΐε$,ΰαρΐίζαηΐβ$ εο» ίη ηοηιίηε Ραιήι,

> ί ΡίΓιϊ, ει 8ρίτϋιΐ3 βαηαί. Ειοηίηι ηβο :ιΙ>δ γθ <]υΐ-

ιΐβιιι ηιΊΙιί, ηβο βχΐΓβ ριοροδ'ιΐιιηι νίιΙβίυΓ, ο,υοι] ίη

ηιοιιΐο (ϊβΙΊΙχχ, ει ηοη 3ΐίφΐο βΐίο Ιοοο Ιιχο νειίιπ

,β ΜηΐΐΙι. χχνιιι, 7. Μ Ίοίι). 18. 'Μοαη. ινιι, 5. Μ Ι$.ι. χιιι, ». •» Μοίιη. χχνκι, 10 20. *• ΐηίϋ. V.

•* ίοίϋ. 16.
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ΛΊϊΙά Γιιεηιηΐ. Νβιη 6αΙίΐ3?3 ϋη^υα Ογ*ο» κατακυ- Α τοΰ Σωτηρίου στόματος προενεχθέντα ταϋτα τά |5ή-

λιιττή, ίιΐ εδί, άενοίηία, δίνε άενοΙηΙ>ίΙί$ ίιι1ι.•ιμιγ1:ι- ματα, δίχην τροχοϋ κατά της οικουμένης έκυλίσθη,

ΐιιΐ', ιπιιΐι' ι•ΐΐ;ιιιι ('εΐ^εΐ ΙΙοΙα ΗΟΠίϊιιαίιΐΓ. Ι^ϊΙηγ νιΊιιΐ κα\ πδσαν έπέδραμεν* καΙ έβαπτίσθησαν άπαντες,

θχ ιιιοηΐε εχεείδο, 8;ι1ναΐοιΪ5 νίάεΐίεεί ΟΓβ ρι-οΐαΐβ κα'ι τά Ιβνη καϊ πόλεις, £ίς τύ δνομα τον Πατρός

1ΐ32ε νει•1>α, γοΙο; ϊιι ιιιοιίιιιιι, ίη οτ1>βηι 1οι πιπππ χαΐ τον ΥΙον καϊ τον άγίον Πνεύματος.

Ιι:»1'ίΐ;»ΐ'.πη ιΙ(>γοΙιι(:ι δΐιηΐ, εί οιηηεηι ρεπιιπ'επιηΐ ; ηΐφιε αηίνεΓδϊ ΙοαρΙίζαιί ειιηι, εΐ £εη1β8, εΐ είπΐίΐΐι 8 ΐη

ηοιηίηε Ραΐήι, εί ϊϊ/ΐΐ, ει 8ρίήΐΗί ιαιιχί.

(ΙχΙεπιηι ηίδ νοΓίιϊϋ αιιιΙΊΐίδ , (ΙίδεϊρυΙί 3ΐΙ ηιιΙΙαηι

ςεηΐεπι δΐ.ιιίηι ρι•οΓεεΙί δυηΐ , δε<1 ιηιιιΐδεηιηΐ ίοπι-

χ;ιΙοι:ι ιΐΜριε 3<] Ρεηιεεοδίεη , εχ$ρεεΐ3η(63 βύνεη-

Ίΐιη ει ρΐ'«ε$εηΓιππι δρ'ιπίιΐδ δβηοΐί , ο,υί ίη ίςηεί$

Ηιιςυίβ αϋ εο•δ αεεεββίΐ. Ναηι ειιηι ί(3 ν;ιιϋκ ιικκίίκ

είδ 3(1 φκιιΐιαςίηία (Ι'κ'5 ηρ|ΐΛΐεΓο•[ , εί εοη^Γες»ΓεΙ

ίη ιιπιμιι, ηυεηΊ3(Ιηΐ0(1ιιηι Ι.ιιπίί αϊι ίη ρήπείρίο

Ιίΐιπ ΛείΟΓυηι ", ρΓχεϊρίεΙιηΙ εί ιιΐίΐηιΙίΐΙι.Ίΐ ηε αΙ>

Άλλα τούτων άκούσαντες των βημάτων ο! μαθη-

τα\ , πρδς ουδέν Εθνος έπορεύθησαν ευθέως , άλλ*

ΐμενον έν "Ιερουσαλήμ μέχρι της Πεντηκοστής,

άναμένοντες την ένδημίαν τοΰ άγιου Πνεύματος, ήτις

αύτοΐς έν πυρίναις έπεφοίτησε γλώσσαις. Οΰτω γάρ

αύτοϊς ί-\ τεσσαράκοντα ημέρας διιφόρως φαινόμε

νος κα\ . συναυλιζόμενος, ή* φησιν έν αρχή τοΰ βιβλίου

τών Πράξεων 6 Λουκάς Ένετέλλετο κα\ παρήγγελλϊ

}ετοιοίΐ)ηι'η άήεεάετεη! , ιεά ιι( εχίρεείαίεηΐ ρτοηι'ιι- β λέγων, Άχύ ΊεροσοΛύμων μή χωρίζεσθαι, ά.Ι.Ιά

αηιΐί ΡαΙτη, άε ιμιο (ίηςμιίΐ) αηάϊιΐϊί εχ ηιε , ηιιηηίαηι

■Ιυιηιηα ηαίάειη αηιια ΰαρίίζανίΐ , νοε αιιιειιι ΰαρίί-

χαύ'ιιηίηΐ 8ρηίίη ιαηοιο. Αιΐηκκίυιη ,ίιιΙι-ιιι ριιΐοΐιτβ ,

μή χωρίζεσΟαι (ί«Ι 80Π3ΐ 1.31ΪΙ18 ηβ εερατατεηΐντ νεί

άίί]ΐιηΐ}ετεηιντ), Ιιυε βδΐ, ηε Ιοηςε ιΙΊδίαΓοηΐ , ιιειι

ρπχΊΐΙ 3ΐ)ί85εηΙ , ιιυιι ηιιΐΐ'ΐιι (ΓιχίΙ , ηβ ρι οτκιΐδ

εχ'ίΓειιΐ εχ ίεπίδίΐίειιι. Νηηι ηιΐ3 πιΐίοηο Ιιοε ιΓιείυ-

ιιΐ8 Γιιί$$εΙ, η,ιιί ρΐ'χεερείΉΐ βϊδ, πι ίη βηΐίίχαπι

νεηίι•ειιΙ? Οικκ! ηυίειιι ϊιι ί'ηο Ενβιίβεΐίί Ι,ηε* «Ιϊ-

«■ΐιιπι βδΐ : Εί αεείάίΐ άηηι ίειιεάϊεετεί εη, ΛίκειεΜ

ιώ </5 , εί ΐοΙίβΰαΐΗΓ ίη ανίαιη ". Ιΐεηιςηε ςιιο<1

»ριιϋ ΜΛίειιιιι βεΐ'ίρΐιιηι 631 : Αε Ι)οιηϊιιιι$ φΐίάειη ,

ροιίηιιαιη ΙοειιΙιι$ [ιιϊαεί εί» , ίΐααιιιιφίΗχ ε&Ι %η εα-

ίιοιι , ει ιεάίί α άεχίή$ Πει " : ίιιίεΙΙϊςεηϋυιη ε$1 ,

περιμένειτ την έχαγγεΜατ τον Πατρός, ΐ}>• ηχού

σατεμον, δτι Ιωάννης μέν έβάχτισεν νδατι, ύμεΤς

δέ βαΛτισθήσεσθβ έν Πνεύματι άγΐφ. Καλώς <>έ

άγαν το μή χωρίζεσθαι , τοΰτ«5 έστ•. μή μαχράν άφ-

ίστασΟαι , μηδέ κόρ^ω γίνεσθαι , κα\ ούκ ε'πε μή

έξιέναι το παράπαν της Ιερουσαλήμ. Πώς γάρ

Εμελλε τοΰτο ειπείν, δ προστάξας αϋτοίς ε!ς τήν

Γαλιλαίαν έλθεΐν ; Κα\ το είρημένον δέ έν τψ τέλει

τοΰ Ευαγγελίου τψ Λουκά • ΚαΙ έγένετο έν τφ βύ-

Λογεΐν αύτύν αντονς, διέστη άπ* αυτών, χαΐ άν-

εψέρετο ε/ς τύν οίφανόν. "Ομοίως δέ και τδ παρά

τφ Μάρχω γεγραμμένον Ό μέν οΰν Κύριος μετά

τύ ΛαΛήσαι αντοΊς , άνεΛύ,φθι\ είς τύν ονρανύν,

χαΐ έχάθισεν έχ δεξιών τον θεού ' νοητέον έν τή

3εεί(1ί$$ε ςυ3(1ΐ'3^ε3ίιηο (ΙΊβ, βεευηιΐυηι ί«Ι ςαοά ίη « τεσσαρακοστή ήμερα γεγενήσθαι, κατά τδ έν ταΐς

ΑεΙίδ (Π6Π1ογΊχ ριοϋίΐυηι ε8ΐ. Ουχ εηίηι ΙΰΓενίΐΟΓ βΐ

οοηεί$ίιη Ίη Εναιι^β1ϋ3 ιΐίχιτιιηι , Ιιχε ΙβΙίοΓε Π3ΓΓ3-

(ίοηβ ΓχρΙίοηηΐιΐΓ ει ιΙιό1.ιι:ιιιΚιι•. ΙΙ;ι•ε $υηΙ , «|ΐι;ε ϊιι

εναη^βϋείδ 1εεΙίοηί1>ιΐ3 ϋοηιϊιπεχ ηοειίδ εοηΐίηεη-

ΐϋΓ, φΐ;ε ίι,ΜίΟΓηηΐεηι ρεΓΐιΐΓΐΐ3Γ8 ροβδίπΙ, ςιίδε εΐίβπι

νυΙ)ί$ ΐηηηιιηιη <Ιε1)ίιυπι ϋερεηιΐίιηιΐδ : νοδβυίειη ηικε

Γβεΐυη 8ϊιί8 «ϊεε αικίίειιίεδ , ει-υΙ>ε3εο (ΙίεβΓε, εοη-

8!<Ιει•:ιιΐδ εοηειίΓΒΐιηι Λά δρβείβευΐυηι , γ:ι1ιιιίικ|π<!

ιηυ11ϊιυάίηΪ8. ΡιμΊμμΙ :μιΙριιι ιιοΙιϊβ 1>οηιίηιΐ8 νΪΓΐιι-

(ειιι 3(1 (ΙεεΙίηηηιΙιιιη 3 ιηοΙο εί 3(1 Ιιοιιιιπι Γαείεη-

ιίιιιιι ριτ βΓ,Ίΐ'ι.ιιυ ηΐίμιε Ιιεηίςιιίΐβίειη Ποιηίπί εί 1)«•ί

εί δεΓνβΐυτίδ ηοδίη 4ε8ΐι (ΊιΓίβιί : επί £ΐοτίη ει ίιη-

ρεΓίυηι «11111 [ Ρ.ιΐπ• ει ) δρΪΓΪΙυ 83ΐιεΙο, ικιικ- εί

ίειιιρεΓ, ει ίη δχειιΐ» 8χειι1οπιηι. Λιηεη.

0ΚΛΤ10 III.

ί)ε ιαετο [εϋο Ρα$οΙκε εί άε Κε»ητγεεΐίοηΐ , ΑαΚία ίη

ηΐιΐιμιη ιΓιί Οοηΐίηίεα.

ΡηιιρεΓεδ Ιιοιηϊηββ, (|ϋί (Ιίεδ Γβδίοβ 3ΐη;ιηΙ , εί ειιηι

Ιιώειιΐί 3ε ρ3Γ3ΐο 3ηίιηο, ι ιιιιι Ιι.ιΙιίΐιι ειι1ΐιι«]ΐιε δρΙεη-

ίΐίιΐο εοηνεηΐπδ βε εεΙεΙίΓίΐαΐβδ Οεφιεηΐϊηΐ, είδί ιΐβ

3110 δίΙ)ί 81ΐρρε(1ίΐ3Γβ 811Ι1ΐρ1118 3(1 63Π1 , ΟΙΐί ϊΙΙΙ-

ιΐεηΐ, ε1ε8»ηΐίαιη ηοιι ροδβιιηΐ, 3 ηοΐίδ Ι3ηιεη ηΐιριε

ρΐ'ηρίιιιμιίδ οιιιηεηι ηια£ηίί1εϋηι 3ε ρΓείίοβιιηι ογ-

ιι:ιΐιιιη εοπΌ^βηΐεβ , εΙΒείιιηΐ , υΐ ηίΐιίΐ δίΐιί (Ιεβίΐ

ϊ(1 ρΓϊΒδβηίειη ιίδυπι. Οοοά ιηϊΐιΐ ςυοφιε ρΓίεδεηΐί

Πράξεσιν ίστορημένον. "Α γάρ έπιτεμοντες έν ΕΟαγ-

γελίοις είρήκασι , ταΰτα τώ πλάτει της ίστορίβζ

έξαπλοΰται καΙ σαφηνίζεται. Ταΰτά έστι τά τοϊς

εϋαγγελικοϊς άναγνώσμασι της Κυριακής νυκτδς

περιεχόμενα , κα\ θορυβεϊν τδν άγνοοϋντα δυνάμενα,

& καΙ ώς χρέος ύμίν κατεθέμεθα- ύμεϊ; δέ τίνα

ποιεΐν οφείλετε τούτων άκοΟοντες , έρυθριώ λέγειν,

τδν έ-Ί τάς θέας δρόμον καΙ τήν λύσσαν τών πολλών

λογιζόμενος. Παράσχοι δέ ήμΐν ό Κύριος δύναμιν, είς

τδ έκκλίνειν άπδ κακοΰ, καΙ ποιεΐν αγαθόν, χάριτι

καΙ φιλανθρωπία τοΰ Κυρίου κα\ θεού καΊ Σωτηρος

ημών Ίησοϋ Χρίστου • ψ ή δόξα κα\ τδ κράτος σΰν

τφ άγίψ Πνεύματι, νΰν κα\ αεί κα\ είς τους αιώνας

τών αιώνων. Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Γ

ΕΙς τύ αγιον Πάσχα, χα) περί τής αναστάσεως,

έΛέχθτ\ τ\\ μεγάΛχι Κυριαχ{\.

Οι πένητες τών ανθρώπων, φιλέορτο! τε καϊ προ-

θύμω τή ψυχή, καϊ γαύρω τψ σχήματι , τάς πανη

γύρεις κατασπαζόμενοι , καν έαυτοΐς μή έπαρκ<7ισ•.ν

£Ϊς τήν σπουδαζομένην φαιδρότητα, παρά τών οικείων

και γνωρίμων πασαν πολυτέλειαν έρανιξόμενοι, άνεν-

δ;εϊς έαυτοΰς είς τήν προκειμένην χρείαν παρασκευά-

ζουσιν. "Οπερ δοκώ πρδς τήν παροϋσαν ήμέραν πά-

σχειν έγώ. Ουδέν γάρ έχων μεγαλοπρεπές έν ταΐς

«• Αεί. ι, ϊ, 5. " 1«ε. χχιν, 51. Μ Μίΐε. χνι, 19.
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προκειμέναις εύφημίαις παρ' έμαυτοΰ συντελεΐν πρδς Α. <1ϊβ 3εεϊ<1εΓε νϊίΙβΙυΓ. ϋοπ) εηίιιι ϊρδβ ιιίΐιϋ ρΓ«:ε1;ι-

τήν Ηεράν φδήν, ήν άρτίως ή*σαμεν, χαταφεύξομαι.

Εκείθεν δέ, ταϊς άφορμαΓς χρησάμενος, αποτίσω το

χρέος τή Γραφική" λέξει προσυφήνας κα\ τά έμά,

εί τίνα άρα κα\ τυγχάνει παρά τφ πένητι δούλω της

είς τον Δεσπότην ευχαριστίας εγκώμια. "Ελεγε τοί-

νυν άρτίως δ Δαβίδ, κα\ ημείς μετ' εκείνου• Αινείτε

τον Κύριον, πάντα τα ίθνη, επαινέσατε αύτύν,

πάντες οί Λαοί. Πάντα τον έξ Αδάμ άνθρωπον προς

τον ϋμνον καλεί , μηδένα καταλιμπάνων έξω της

κλήσεως • άλλα τους Έσπερίους, τους Έώους, τους

παρ' έκάτερα, βΓ τις Αρκτου γείτων κα\ της μεσημ

βρίας ένοικος, όμοϋ πάντας δημαγωγεί τφ ψαλμφ.

Κα\ άλλαχοΰ μέν άπ6 μέρους τισ\ των ανθρώπων

προσδιαλέγεται, ή τους όσιους καλών, ή τους παϊδας

πιπί 3ΐφΐ6 ιπηςιιΊΓιοιπι 3 πιο ίρβο ροδδίπι αιΙ ρΐ'ο-

ρθδίΐ3δ Ιίυάίδ εοηεε1εΙ)Γ3η(ΐ3δ εοπΓειΤβ, 3(1 830Γ31Ο

οαπΓιοιιβ:» , ηιΐίίπι ρου Ιο 3πΙε εοπείπιΤιππίδ, εοιι-

1Ίι«ϊηιη : αίφιβ ϊιιάβ 3ΐ•ςυηιβη10 Βίςιιε οεεβδϊοιιβ

κιπηρίη (ΙίιΊίοπί δεπρΙΠΓΧ πιεβ ςιιοψιβ εοη]πη(5εηδ

61 ([ΐκικί 3ΐΙεχεηδ, δοΐναπι Χ8 ηΓκΜίιιιη : 5ί ιηοι!<•

ιΊΐηπι ;»1ί([ΐιη! ραιιρεπ 86ΐ'νο εχ ηπίπιΐ £Γ3ΓιΙΠ(ϋηβ

ιτ^ι άΌπιίηαιη δΐιιιιπ ρΓοΓεεΙ» Ιηπι1<•5 8ΐΐ|>ρβΙιιηΙ.

ϋίοβυαΐ Ίι;"ιΙιιγ ρηιιΐο 3η(β Ι)ανίιΙ , 61 Π08 ιπίΛ ειιη»

ΊΙ'.ο : ίαιιάαίε Οοηιϊηιιηι , οιηηα ςεηΐεί , Ιαηάαίε

<:ιηη , οτηηει ρορηίϊ *. ϋηιηβηι Ιιοιηϊπειη :>1> ΛιΙαιιιο

ιΐδα,υβ , ηΐΐΐιιϊικ'.ιη ρΓΧΙεπηϊΐΙβηδ ςυεηι ιιοη ϊηνϊΐεΐ ,

:ιιΙ Ιι νπιπιιιη νοεαΐ ; 86<1 οεεϊά'εηΐβίεδ , οηβηΙ&Ιεβ ,

61 8Ϊ ςιιίδ εϊιτβ »11επιΙΐΌβ , νεί δερίεηίποηϊΐηΐδ

προς ΰμνον έγείρων ■ έπ\ δε τοϋ παρόντος Εθνη και (} νϊείηυδ , νεί Π)βΠ(Γΐ3η3Πΐηι ρηιΐίιιιπ ϊηεοΐα εδί ,

λαούς τφ ψαλτηρίω συνάγει. "Οταν γάρ, κατά τον

Άπόστολον, παρελΰθη τ6 σχήμα τοϋ κόσμου τούτου,

βασιλεύς δε κα\ θεδς επεφάνη πάσιν ό Χρίστος, π5-

σαν ψυχήν άπιστον πληροφορήσας, και γλώσσαν βλάσ-

φημον χαλινώσας, στήση δέ Ελλήνων τήν ματαιό

τητα, καΐ Ιουδαίων τήν πλάνην, χαΐ τών αιρέσεων

τήν άδάμαστον γλωσσαλγίαν • τότε δή, τότε πάντα

τά ΙΟνη χα\ οί άπ' αίώνος λαο'ι ύποκύψαντες , άμα-

χον τήν προσκύνησιν άναπέμψουσιν , κα\ θαυμαστή

τις έσται συμφωνία δοξολογίας, τών μεν οσίων συν

ήθως ύμνοϋντων, τών δέ άσεβων, έξ ανάγκης ίκε-

τευόντων. ΚαΙ τότε αληθώς ό έπινίκιος ύμνο; συμ-

φώνως τζαρί πάντων άσθήσεται , κα\ τών κρατη-

θέντων κα\ τών νικησάντων • τότε κα\ ό της ταραχής

δΐηιαΐ οιιιιΐρ,Β ΜΠοΊι ι; ι ίηνΐΐαΐ Ιιοε ρδηίπιο. Αίςιιβ

3ΙΪ38 ςυίάεπι δρεεΪ3ΐϊπι ηοηπυΙΙΟΒ ηοηιίηεβ αρροΙ-

ΙϊΙ , «Μ Ι 5>:ΙΙΚΊ05 νοε.ιπδ , 3111 ριιοΐ'05 3(1 1ΐ)ΊΙΙΙ1ΙΙΙΙ1

εχείΐ3Π8 : ϊπ ρΓΧδεηΐί νει•ο βεηιεδ 3ε ροριιΐοβ ρ»:\1-

Ιβτΐο εο§ίΙ Ίη ιιπιιιιι. Οιπη εηϊιη, ιιΐ Αρο$ΐο1υ3 3Ϊ( *,

ΠβΐΐΓ» Ιιιψίδ ηιΐιηιΐϊ (Γβηδίεπί, γρχ νεΓΟ βε Ι)οιΐ8

ΟΐΓίδΙιΐδ, οιηηί ηηίιηα ίηεΓεύυΙα »Λ ρίοιιαιη Ιίιίειιι

3ε οειΊαπι εοςηίΐΐοηεπι ΐΓ:κΙιιεΐ;\ , Ιϊη^υαηυε ηι:»1ε-

(Γιοει εοΐιίΐιϊΐη 3ΐηιιε Γπ:υ:ιΙη , οιπιιΊΙιιΐδ ηρρ:π•ιιει•ίΙ ;

ΐιιΙιΊυιιεΓΪΐ ϊΐεπι 0Γ«ε0Γαπι νβηϋβιειη , εί ΙυιΙ^οο -

ΓΗΠ1 6ΓΓ0Γ6Π1, 61 Η32Γ6δ60ΙΙ ϊη<1θΙΤ1ΪΙϋΙΤ> Ιίη^ΙΚΙ! Π10Γ-

1>ιμιι. Τοηε ηϊηΓίΓυιη , Ιηηε οιηηεβ ^εηΐεδ , 61 ο,πϊ ι

δχευΐο υβςυβ δΐιηΐ ρυρυϋ ρΓοοιιηιΙιοηΐβδ εοηββη-

ιϊεηιειη εί οοποοτϋβιτι «ϋοΓαΐίοηοιη ρΓΧδίαϋυηΙ , ε(

υπαίτιος ό τήν τοΰ Δεσπότου φαντασθείς άξίαν, μα- Ο αάππΜυίϋδ ςυίιΐϊΐη εοηεεηΐυδ 61 εοηδεηδίΐδ £ΐυηβ-

στιγίας οίχέτης όφθήσεται πάσι, παρ' αγγέλων πρδς

τήν τιμωρίαν συρόμενος, καΐ πάντες οί της εκείνου

χακίας ύπηρέται καΐ συνεργοί, ταΐς πρεποϋσαις κο-

λάσεσι καΐδίχαις ΰποβληθήσονται • εΓς δέ φανήσεται

βασιλεύς κα\ κριτής, κοινδς Δεσπότης παρά πάντων

ομολόγου μένος• ησυχία δέ έσται κατεσταλμένη , ώσ•

περ δταν άρχοντος έπ\ βήματος καθήμενου , ό μέν

χήρυξ ΰποσημαίντ) τήν σιωπήν, οί λαοί δέ κα\ δψιν

κα\ άκοήν συντείναντες,τήν της δημηγορίας άκρόασιν

άναμένωσιν. Διάτοΰτο, ΑΙνεΤτετύν Κνριον, πάντατά

έθνη , επαινέσατε αυτόν, πάντες οί Λαοί. Αίνέσατε

ώς δυνατόν, επαινέσατε ώς φιλάνθρωπον • δτι πεσόντας

και νεκροϋς δντας αύθις έζωοποίησε, καϊ τδ πονή-

σαν σκεύος άνενεώσατο πάλιν, καΐ τήν έν τοις τάφοις

εϊΐίοηϊδ επί, δηηείίδ ςυίάεπι πιογο δοΐϊΐο ΙηιιιΙοδ

(Ιϊεεηΐίΐπΐδ , ΐιηρϋδ ηιιΐοηι εχ ηεεεδδϊΐαίε δΐιρρϋ-

Γηηΐϋιυδ. Κι ΐιιηε ΓενεΓ3 νίείΟΓΪχ εβπηεη εοηβεη-

ΙίεηΐεΓ ηΐι οιηηίΐιιΐδ εηπείικ Ι»ιη νίεΐίβ, ςυβιη νί•

αυΓίΰυδ , Ιυηι εΐϊαηη βετνυδ ΐΐΐε νεΛεΓΟ Ιιιι•|>χ ηϋ-

( ΙΟΓ , ςιιϊ δίΐιί ιΙοιηϊηΊ δΐιί ιΐίςηΐΐηΐεηι ίιιιη^ίιιιηίοικ:

δΙΜΙΐρδΡΓΛΐ 01 31'ΓΟβίΙΥΟΠΐΙ , νΚΙρΙΐϊΙΐΙΓ 0ΠΙ11Ρ8 ΙΙΐΙΐΙΙΟ-

ηεπδ, ιΐιιιη ηΐ) ηπςοΓίδ 3(1 δυρρίίείαπι ΐι-αΙιεκιτ, ει

οπιηεδ ΊΙΓπΐδ ηεηυϊιίχ τπϊηΪ8ΐΓΪ εί δοεϋ (Ιεΐιίΐϊδ δΐιρ-

ρΐίεϋδ 3ε ροεηϊδ :ιΠ"κ ίοηΐιιι• : ππιΐδ ηπίρηι Γβχ 30

]ιΐ(1<!χ ηρρπΓβΙίίΙ , φιριη οπιηεδ (.όιπιιπιπρπι Ποιιιϊ-

1ΙΙ1Π1 6δδ6 ΟΟΙίΠΐι'ίΜΐΙΙΙΓ ! (|ΙΙΪΡδ ΊίΟΙΙΙ ΡΙ'ίΙ ίιΐιμιο 51-

Ιεηΐίαηη , ηυεπΐ3ΐ1ηΐ0()υιη ΠεΓΪ δοΐεΐ, ευηι ρΓο ιγϊ-

Ιηιηβΐϊ δρϋοπίρ ρηείοΓβ ρΓχεο δϊΐεηΐΐυηι ίικίίεϊΐ, ε(

τών λειψάνων άηδίαν είς ζώον άφθαρτον φιλανθρώ- Ο ρορυΐϊ »ιιή1)ΐΐδ 61 οευΐίδ δϊπιυΐ ίπίεπίί εοηεΐοηβπΓιβ

πως έμόρφωσε , χα\ ψυχήν τήν πρδ τεσσάρων χι

λιάδων ετών καταλιπούσαν τδ σώμα, ώς έκ μαγ.ρα.ς

αποδημίας, είς ίδίαν οίκίαν έπανήγαγεν, ουδέν άπδ

χρόνου καΐ λήθης ξενιζομένην πρδς τδ ίδιον δργανον,

άλλα θάττον έπ' αύτδ χωρούσαν, ή δρνις έιΛ τήν κα-

λιάν τήν οίκείαν καθίπταται.

φΓΐίίπιπι , (]\ι;ι: ϊπ δεριιίεπδ ρπιιιΐ , ζά βηϊιηβΐ

\οεειη εχδρεείαηΐ. Ιάείτοο , ί,αηάαίε ΟοιηϊηκΜ ,

ιηιιια ρεηία , Ιααάαίι αιηι , οηιηα ροριιΐί. Ιι3Π(ΐ3ΐβ

Ιηικ|ΐιηιιι ροίβηΐεπι, ΙβυάαΙε οηςυβιη Ιιεηί^ηαηι ει

ηυιηηηιιιη : φΐοηΐαηι οοδ (|πί εεε'κΐΐτιηΐ ει πιογΙπϊ

ΓυΡΓίΐιιΐ , πίΓδΠδ ν'ιΐίρ ΓΟδίϊΐπίι, ν38 ΓγβοΙιιπι άβ ΐη-

ίν.ξτο ΓεηονανίΙ, βίΐιιηι ηΐιριε ίη]ιιουηιΙίΙηΙβπι Γβϋ-

ίηε0ΓΠΐρΙί1)ϊΐ6 ΙιειΓιμΊκ; ΐΡ(1ι'ΐ;ί1, ;ιιιϊιιΐίΐιπ (|π;ρ βηΐβ

ςυηΐυοΓ ηπΙΙία ηηηοιπιη οοΓριΐδ ΓοΠιμιοιαΐ, νβΐιιΐϊ εχ Ιοπ^η ρεΓεςΓΪιιαίίοηε 3(1 δπιιηι άοπΓιείϋυιη ιόιΙιιχϊΙ,

β;Ηΐι<]ϋ6 ηοη ρτκ κρβίίο Ιεηιροιίδ ει ο1)Ιίνίοηβ ςααδΐ ρεΓε^πηαπι βΓ^» βαυπι ϊηδίΓϋπιεηΙαπι αΟβείαπι, βειΙ

ϋίΐίυβ 3(1 ίιΐ ΐεικίεηΐεπι, φιηπι ηνϊβ αϋ ιιίοΊιηι δυυπι (ΙενοΙαί.

Είπωμεν γάρ τά οίχεία της εορτής, ίνα ακολούθως Οίεαπιυδ βηϊπι 63 ψιχ ρτορΓΪε 3(1 ΓρδΙαηι ρεΓ-

1 ΡμΙ. ςχνι, Ι. ' Ι Οογ. νιι, 31.
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ιίηεηΐ , ιιΐ 3(1 ϊ.ρ5Λ5 Γ03 30θθΐτΐΓηοϋ»Ιο βΐ οοιινε- λ *»Λ προσφυώς τοις πράγμασιν έορτάσωμεν. Το γάρ

ιιίεηΐεΓ Γ(•γϊ(μιιιιι•. Νιιηι ψιοιΙ ίηιρίΌρπυηι 881 οΐ

ιιΐίεηιιηι , ρΐ'ΧΐβΓςιιαηι ηιιοιΐ ιιίΐι'ιΐ ρΓοάεδΙ , Γββ εδί

ΊηοπΙίηοΐιι , ίηοοηιρηδίΐβ αΐ^υβ ηΐίδυπί» , ιιοη βο-

Ιιιιη ίη ϋδ ογ:ι1ιοιιϊ!μιμ , α,ιιρο (Ιο ι•οΠ™ίοιιο 30 ρίοΐαΐβ

Ιι:ι1ΐι'ηΐιΐΓ, νοπιιη (Ίϊλιιι ίη εχίεηιίδ, ει ίίβ ςιιβε αά

ιΐ)ΐιιΐ(1αιΐ3ΐΐ) ρβΓίίηειιΙ κβρίεηΐίαιη. Οιιίδ ειιίιη βδίοι-β-

ιογ Ίΐη δΐυΐΐυδ αιίεοηιιε ποΊευΙιΐδ, ςιιΐ »ά ηιιρίίηδ

ΙιίΙαηίαΙο εΐ ]ιΐ(ΊΐιιιΙίΐ:ιΐι; ρΐεηβδ νοεβίιιβ, Γβΐίοιο

βρίο ει ]ιιουηϋο ςεηβΓβ ΟΓβΐίοηίδ , ςιιοιΐ βοοοηιηιο-

<1;ιΙιιηι δίΐ , 30 α,υβδί 0οη£Γ3ΐιιΙεΙιΐΓ ΙιΜλπΙ.ίΙϊ 3ε (β-

ΒΐίνίΟΙί οοηνεηΐυδ, ΙπδΙίη φι;ι:ι1;ιιιΐ ϋαπιιίηη βΐφιο

1ιΐ£ΐιΙ)πη ρΐ'οηυηΐϊοΐ, οΐ «χ ιη^οεάί» ρβΐϊΐαβ ε;ιΙ:ι-

ηιίΐηΐεδ ίη εοηνίνίο ηιιρίϊαΐϊ ει ίη ι Ιιηίαηιο οεοίηβΐ ?

ΛιΗ εχ οοηίΓοί'ϊο ιυοιίιιο αΐϊειιί ]α$ΐα εχ8β(|υί ει

άνοίκειον κα\ άλλότριον πρδς ΐώ ΡΊ^ν ώφελείν,

άτακτόν εστί καΐ άλλόκοτον, οΰκ έν τοις περ\ θρη

σκείας κα\ ευσέβειας λόγοις, αλλά κα\ επί των Εξωθεν

κα\ της τοΰ κόσμου σοφίας. Τίς γάρ ούτως ανόητος

ή1 ύπεργελοΐος (ίήτωρ, ώς κληθείς είς φαιδρότητα

γάμου άποστήναι μέν των αρμοδίων λόγων κα\ γλα

φυρών συνευπαθούντων ταΐς της πανηγϋρεως χάρισι,

γοερά δέ μέλη Ορηνεΐν κα\ τα έκ τραγωδίας κακά

τών παστάδων κατολοφϋρεσθαι ; ή τδ Ιμπαλιν επι

ταχθείς ένΐ τών τετελευτηκότων τα νενομισμένα τε-

λϊΐν, έπιλαθέσθαι μεν τοΰ πάθους, φαιδρϋνεσθαι δε

προς τδν κατηφείας γέμοντα σΰλλογον ; ΕΙ δε έν τοις

Ιγκοσμίοις καλδν ή τάξις καΐ επιστήμη, πολλώ δήπου

πλέον έν τοις μεγάλοις χαλ ούρανίοις άρμοδιώτερον.

οΓΜίίοηι'ΐιι ΓυιιεϋΓβπ) ΙιαΙιβΓβ ]υδ8ΐΐ3, οΐιΐίΐιΐϋ ρΓ3ϊ- Β Χριστδς τοίνυν ανέστη σήμερον ό θεδς, ύ απαθής, 6

βοιιΐίδ 038Η8, ]ιΐ€ΐιικΙιΐιιι 8ε ρΓχϋεβΙ ει 1)Η3Γβηι

:ιριΐι! ιτιθ38ΐίΐί.ι ρΐι'ηπιιι οοηνεηΐιιπ) ' (ίιιοιΙ 8Ϊ ίη ΓεηιΐΒ

ιιιυικίαιιίδ Γ6δ <1ιτοϊ.ί εβί οπίο ίΐΐΐ|ΐιε 5θίεηΐί3,

ιηυΐΐο ρΓοΓεοΐο ηΐ3§ί$ εβηι ο1)56γτ3ιί εοηνεηίΐ ίη

ι-6ΐ)ΐΐ8 ηΐ3§;ιπ8 βίςυβ οοεΙοδΓώυδ. ΟίιπδΙιΐδ ίςίΐυΓ

ηοΙ)Ϊ8 ΓΟϋΐιιτενίΐ ΙιοιΓιο ΐνιΐδ , οβίβηιίΐβΐίΐιιΐδ εΐ 03-

δίϋΐΐδ 3ΐηρ1ίυ3 ηοη οοηοχίυβ , ίηιιηοιΊ;ιΙίκ (Λο κυΐι-

.ιΊϋΐε ρ:ιπιηιρηΓ ΐιι,εΐΐιηίεε, οηιί$8θ ρείυίβηΐί 30 ρι•ο-

ΐιτνο πμι, φΐο.ηΐ οιηηία α ιιιΐϊ νοΓϊκ) ηοη 3*1 ηεοβδ-

ί,Ίΐηίειη (μμιπιιι , τε) (Ιη εηείο (ΙεκοεικΙεί'ε οοβοΐυδ,

νεί Γοδίιιτεοΐίοηειη ι»ηφΐαηι ίηεχβρεοΐβΐυπι ίηο-

ρΊιι.ιΐιιιηνε ΙιειιοΓιοΐιιιιι ρΓΧίεΓ βρεπι αάΌρΙυδ, 86(1

(]ϋί ηονίβΒεΐ οιηηίιιπι πμίιιιι ίίιιειη , «κριό ίΐ» ίηί-

άΟάνατος ( κα\ μικρόν έπΐσχες ό έθνικδς, παρε\ς τδν

προπ.-τή γέλωτα, μέχρις άν πάντων άκουσας), οΰ

πρδς ανάγκην παθών, ουδέ τήν έξ ουρανών κάΟοδον

βιασθείς, ουδέ τήν άνάστασιν ώς άπροσδόκητον εϋερ-

γεσίαν παρ' ελπίδας εύρων, άλλ' εϊδώς πάντων τών

πραγμάτων τδ τέλος, καΐ οδτω τήν αρχήν ποιησά-

μενος, Εχων έν όφθαλμοϊς της θεότητος τών προκει

μένων τήν γνώσιν, κα\ πρΙν έξ ουρανών κατελθεΐν,

βλέπων καΐ τών εθνών τήν ταραχήν, καΐ τοΰ Ισραήλ

τήν σκληρότητα , χαΐ Πιλάτον προκαθήμενον, κα\

Καΐάφαν αύτώ τήν έσθήτα περισπαράσσοντα, κα\ τδν

στασιώδη δήμον φλεγμαίνοντα, καΐ Ίοΰδαν προδι-

δόντα, κα\ ΙΙέτρον ΰπερμαχόμενον, κα\ μετ' ολίγον

Ιϊιιηι Γεεί888ΐ, «Ι φιί ίη οειιΐίδ άίνΐηίΐϊΐΐι Ηα1)εΓ8ΐ „ έαυτδν τ?| άναστάσει είς δόξαν αφθαρσίας με-αμορ-

ρΓοροδίιοΓηηι εοςηίιίοηεηι , ει ρπιικψοιιι <1ε εοείο

(Ι('8(,ΐ'ΐιιΙεη:ί, νΊιΙιτιΠ εΐ ςΐΊΐΐίιιιη ρειΊιιιΊκιΙίϋηειιι 61

«ΙιιπΙίίιιιι ΐ8Γ3βΙί$, 81 Ι*Ϊ1;»1 ιιιη ρι•ο ΙγΊΙιιιικιΠ ίειίβτε ,

ει ('.ηΐρΐιηιη νοβίει» δ'ώί άίβειηάβΓβ , εΐ 88(1ίΙίθ83ηι

ρΐείειτι ϊτα ίηΐίοιηιηηπ , ει 4ιιιΐ3πι ρι•ο(1(το , ει Ρε-

ιι ιπιι ρι•οριι^ιι;ιιο, οΐ ραυίο ροδί δείρδίιηι ρβΓ γοβιιγ-

ι-εοΓιοηειη ηιΙ <;ΙθΓΪ»ηι ίιιιιιιηιΊιιΓιΐιιΐίδ ΐΓ3ηδΓθΓΠ)3Γβ :

38 φΓκΙιριΐιΙ ίιιΐιιπιιιι 6Γ»1, οο^ηίΐίοιιε ρΓΧδεΓΪ-

ρίιιιιι ΙιβΙεηδ, ηοη (ΙίδΙιιΙίΙ οβηεΠοίαηι Ιιοηιίηί ρΓΧ-

$ΐ3Γβ , ηεηυβ ίη Ιοη^ίοΓεηι ϋίεπι εοηίαΐίι οαπιιιι

ιτπιιιι ίκΙιηίηίδίΓίΐΐϊοηοιιι , 80(1 (]ΐιειιια•Ιηιθ(1ιιηι ίΐϋ,

ιριϊ (ίεΐ)ίΐειη :ιϋΐ]ΐιΐΜΐι 31) ίηιρείυ ΙΟΓΓεηΙϊδ εΐ νοηι-

ν>ϊηΐ9 ηρί νίϋεηΐ , ΙίοεΙ ΙκπκΙ ίςηοΓβηιεβ (]"0(1 Πεη

ροδδίΐ, ιιΐ εεβηο ΙΟΓΓεηΙϊδ ίρδί ςιιοςιιε ϊιινο1ν;ιιιΐιιι•,

φοϋμενον • κα\ παν τδ μέλλον Ιχων Οπογεγραμμένον

τ?5 γνώσει , ουκ άνεδάλετο τήν είς τδν άνθρωπον

χάριν, ουδέ ύπερέθετο τήν οίκονομίαν ■ άλλ' ώσπερ

οι τδν ασθενή παρά χαράδρας συρόμενον βλέποντες,

εϊδότες ώς έστι κα'ι βορβόρψ τοΰ χειμά(1ρΌυ ένειλη-

Οήναι, χα\ της πληγής άνασχέσθαι τών λίθων τών

συνωΟουμένων παρά τοΰ ύδατος, δμως διά τδ συμ

παθές τδ περ'ι τδν κινδυνεΰοντα ούκ όχνοϋσι τήν

εί'σοδον • οϋτω κα'ι ό φιλάνθρωπος ημών Σωτήρ ,

εθελοντής υβριστικά καΙ άτιμα κατεδέξατο, ίνα τδν

έξ άπατης άπολλϋμενον σώση , καιήλθεν είς τδν

βίον, επειδή προήδει κα\ τήν άνοδον ίνδοξον. Άπο-

θανείν τώ άνθρωπίνω έαυτδν συνεχώρησεν, επειδή

καΐ τήν έγερσιν προεγίνωσκεν. Ού γάρ ώς εΓς τών

ει Ιίΐρ'ιιΙιιιιι, ιριο» βεευηι 3ςιΐ3 Γ»ρίΙ βΐηοβ ρΓΟνεΙιίΐ, ^ κοινών ανθρώπων, |5ιψοκινδΰνως έτόλμα τ^ άδηλία

ιι ΙιΙιιιϊ Ι.τ,ιΐίΐιιΐιιι-, Ιβιηεη ρτχ ηιίβεποοΓΟΊβ ρεΓίοΙίΐαη- τοΰ μέλλοντος επιτρέπων τήν Ικβασιν, άλλ' ώς θεδς

Ιίδ ίη^Γεάί ηοη §Γ^νηι»ι.ιιι• : ίίβ δβΓνβΙΟΓ ηοδΙεΓ ηα- ώκονόμει τδ προκείμενον, έπ\ ^ητφ κα\ έγνωσμένψ

ι:ΐ3ΐηΐ8 ιιΐΐιο 30 δροηΐβ δΐΐίΐ εοιιΐιιιηεΙίηδΛ εΐ ίι;ιιοπιί- τφ τέλει.

ΙΜ053 δυδοερίΐ, ιιΐ ειιιη <ρπ ΓΓβιιο'ε ρεΓίεΓ3ΐ, 80Γν»Γει, (Ιεδοοηάίι ίη ιιιιιιιιΐοηι,ςιιοιιίαιη ρΓχνίϋε1)3ΐ εΐίαηι ρίο-

: ιοήΐι πι 35οειΐ5ΐιιη. Μυΐ'ί 86 ^οίΐοΓΪ Ιιυπιπιιο ρεπιιϊί>ίΐ, (|ΐιοηίαη) ιοϊυποοίίυιιοιη ιριοηιιβ ρΓΧδεηΐίευβΙ, 61 βιιϊηιο

ρΓ.ονίιίε1)3ΐ. Νοη οπίιιι δίουΐί οηιιβ εχ νπίμιιι-ίοιίδ Ιιοηιίηίϋυβ ΐεηιοΓε 30$ε ρεΓίοιιϋδ οο]ίοίε1)3ΐ, ίικιτίίίικϋπι

ίιιΐυη ενεηΐυβ η•ιιι οοηιιηίΙΙεηδ , 86(1 Ιαηηιιβηι ϋειίδ ιοιιι ρτοροδίΐίίπι οογΙο άεδΐΊη3ΐθ(ριε Γπιε Γε^ευηΐ.

//ίΓί ί^ίΐΜΓ ε$1 άία, ηιιαηι [βΰίΐ 1)<>ιηίιηιι, εχιιιΐ- Αντη τοίνυν ήήμέρα, τ)ν έχοίησετ ό Κύριος•

(βηιια $1 Ιαΐεηιιιτ ϊιι εα', ιιοη-ευηείαΐίοιίδ οι οο-

ιιιεδδηΐίοηίύυδ, ηοιι οΙιυΓΪδ οι (ΙευβεοΙιαΙίοηίϋΐιβ

ίιΐϊΐιιιίδ , δβϋ άίνίηϊΒ 30 Οεο οοηνεηίεηΐίόυβ οο§ίΐ3-

Ι:υη. 1)ΐΐ8. Ηοϋίε υιιϊνεΓδυιη οιΐιοιη ιιτγλιίμιι νίϋοΓΟ

άγαΛΛιασώμεθα χαϊ εύφρανθώμετ «V αυτή, μή

μέΟαις κα\ κώμοις, μή χοροΤς κα\ παροινίαις, άλλα

ταϊς θεοειδίσιν έννοίαις. Σήμερον άπασαν τήν οΐκου-

μένην έστιν ίδείν ώς αΐαν οίκίαν είς συμφωνίαν ένδς

'ΡδΒί.οχνιι, 24.



ν:ι ΓΛΙΝ 0ΗΚ18ΤΙ ΚΕδΙΈΚΕϋΤΙΟΝΕΜ ΟΡ.ΑΤ. III.

πράγματος συγχυθεϊσαν τοϋ κατά συνήθειαν πρά•- \ Υκοί , ρβηηιΐβ αο-βί ιιηα ιΐοηιυδ β88βΙ , ίη ηιιϊιΐδ γόϊ

γματος, μετασκευασθείσαν δε έν'ι συνθήματι εις τήν

σπουδήν τής ευχής. Αΐ λεωφόροι τους οδοιπόρους ούκ

Εχουσι* θάλασσα σήμερον ναυτών κα\ πλωτήρων

Ιρημος • γεωργός τήν σκαπάνην χα\ το άροτρον ρ^ψας,

ε!ς τδ τοΰ έορτάζοντος σχήμα έκαλλωπίσατο• αί χα-

πηλεΤαι της εμπορίας σχολάζουσιν αί οχλήσεις έλύ-

θησαν, ώς χειμών έπιφανέντος έαρος- θόρυβοι κα\

ταραχα'ι καΊ ζάλαι τοΰ βίου, τή ειρήνη τής εορτής

ύπεξίστησαν ■ ό πένης ώς πλούσιος καλλωπίζεται ■ ό

πλούσιος τής συνήθειας περιφανέστερος δείκνυται ■

ο πρεσβϋτης ώς νέος τρέχει πρδς τήν μετουσίαν τής

ευφροσύνης • ό ασθενής, κα\ τήν νόσον βιάζεται ' τδ

παιδίον τή εξαλλαγή τής έσθήτος αισθητώς εορτά

ζει , επειδή νοητώς ούδέπω δύναται. Ή παρθένος

(1(ΐ υιοί!• ΓιβΓΪ κιιΐίΐκι οοιίδοηδυηι 30 φΐββϊ οοηδο-

ηηηΐ)3Π) οοϋδδε ηΐηπβ οοβίυίδδο , υηοςιιε. 8Ϊ§ηο ,

ςιιαβϊ ΙοβδβΓβ 3εοορΐ3 3(1 δίικΠιιηι οηΐΐοηϊδ Ιι»-

(!ικ•πιιη. Υί.ΐ' ρυυΐϊοχ νϊ.ΉοπΙ>ιΐ8 οβΓεηΙ , ηι»Γ6 Ιιο-

«1Ϊ6 3 ηαιιΐίδ οι νεοΐοηηιιβ ιΙοβΡΓίιιτη : βςηεοΐα »γλ-

ιγο 3ε Π^οηο ρΓθ]βε(ο ϊη ΙιΜ/ιΐιπη ΓοΓΪηηΐϊδ εοιη-

ροίίΐυβ εΐ βχοΐ'ηαΐυβεδί, οηυροηίβ 3 φΐχδίιι ν;κ•;ιηΐ :

ΒίΓορίΙιΐδ Ιαιίφΐηην Ιιίβιηδ• 3ρρεΐεηΐβ υογο εβ883ΐη :

ΙοπιυΙΙιΐδ , ΙιιγΙμβ , νϊΙ;ιι ρπκΐιιΙΙχ ρ:«π 01 φΐϊοΐϊ (Ιίοί

ΓοβΓι (1εοβ58βΓοηΙ , ραυρεΓ ιιΐ αΊνβδ ρχογπβΙιιι• .

(Ιϊμ'5 δοΐϊΐο δρΙεικΙϊϋΊοΓ εοιίϋρΐί'ϊΐιιΐ' ; βοηοχ ροιίικίο

3(: ίυνρηϊβ 3εειΐΓΓΊι , υ ι ρβηϊοερδ Ιχΐϊιϊχ Γιαΐ , ίπ-

Γιιηιιιβ φιοφίε νϊηι ιιιοιΊιο ηΙΙΊίΊ : ρυβίΐιΐδ ϊηΓ;ιη8

πηιίαΐϊοηβ νεβίϊδ δοηβυ εχίοΓηο ΓεδΙιιπ) εοΐΐΐ, ςυηικίο-

ύπεργάννυχαι τήν ψυχήν, δτι τής ίδίας ελπίδος λαμ- Β ηυϊ(Ιϋη) ϊηΐεηοη ,ιιιίιιιί δεηδυ ηοηύυηι ροΓοβΙ. νίι•§ο

πράν χαΐ ούτω τιμωμένην τήν ύπόμνησιν βλέπει •

ή έγγαμος όλω τψ πληρώματι τής οικίας έορτάζουσα

χαίρει" νϋν γάρ αυτή, κα\ ό σύνοικος, κα\ οι παίδες,

κα\ οί οίκέται, χ&\ πάντες έφέστιοι άγάλλονται. ΚαΙ

ώσπερ τ6 σμήνος τών μελισσών τδ νέον χα\ άρτί-

τοκον, πρώτον τής καταδύσεως ή τών καλαθίσκων

πρδς τον αέρα κα\ τδ φώς έξιπτάμενον, αθρουν όμοΰ

κα\ συνηγμένον έν\ κλάδω δένδρου προσπλάσσεται•

ούτως επί ταύτης τής εορτής ολόκληρα τά γένη

πρδς τάς εστίας συντρέχει. Κα\ αληθώς τη" μιμήσει

πρδς τήν μέλλόυσαν ήμέραν ή παρούσα καλώς ανα

φέρεται. Άθροιστικα\ γάρ ανθρώπων άμφότεραι ,

εκείνη τών καθόλου, αύτη τών έπ'ι μέρους ■ ίνα δέ

τδ άληθέστερον είπωμεν, όσον είς φαιδρότητα φέρει

ΪΙΙ 3Ι1ΪΙΙΙ0 8(10 νθ1ΐβΙΤ1βηΐ8Γ 1*131«Γ , ςΐΙΟΐΙ 811.1! δρρί

Γι'ΐ'οπίαΐίοηειιι 3άεο δρΙοικΓκΙο Ιιονοπιπ οοπιίΐ ;

ιηβίβι-πιπΓιΙίαβ ουιη Ιοίο κιο^β (Ιοιηαβ , ηβιηίηβ (λ•

ιιιίϋηΐ'ϊιιιη 3ΐφΐβ άΌηιο$Ιϊοοπιη) 3ΐ)£εηΐ6 , Γεδίιιηι

εο1εΙ)Γ»η3 ΙχΙβΙιιγ : ηυηε βη'ιπι Ίρ83 3ΐφΐβ ηιαπίιιδ

ε( ΓιΙιογϊ , εΐ βιίΓνϊ , οιηηεδηυε (Ιοπιβδίίοί ΙχΙαηΙιΐΓ.

Αε νείυΐϊ ηονιιπι 30 τεοεηδ β«1ίΐιιηι οχβιηοη βριιηι

εχ ΙηΐϊΙιυϋϋ ρηιιιυπα ει 3ΐνε3η1)υδ δϊιηιιΐ εοβϋΐιιηι

*1ςαβ εοηΓβΓίαηι ϊη ββΓβηι 30 Ιυοεπι βνοίηηβ γ»ιιιο

3ΐίθΐ]ΐ13 ί)Ι'1)0ΓΪ5 8050 3ρρ1ίθ3ΐ <Η οοπδ'κΐίΐ : Ιι»β(1

3ϋΙεΓ ίη ηοο Γεδίο ΊιιΙι^γχ Γ:ιιηϋί;« 3(1 8βϋε8 «μια;-

ςυε 8ΐια$ εοιιΩιιιιηΙ. Αο ρτοΓεείο ΐρκα ΙιηΐΙβϋοηβ

ρπιΐδοιίδ ιΐίεδ 3(1 ίιιΐιιιυιιι τοείε ΓεΓεΓίυΓ 3ΐ«ιυο εοιιι-

ρητΛίιΐΓ. ΙΙΐϋΐ-φιε εηΐιη Ιιοιηΐηιιιη εοη^ΓεςαΐΟΓ εδί :
' ' ' • .-Γ "Ι— Τ-Γ-- - Γ » « «

χα\ εύθΐιμίαν, αύτη τής προιδοκωμένης χαριεστέρα, " ΗΙβ ιιιιίνεΐ'δυπιιη, Ιϊίε $ϊη<;ιιΐ3πιιηι : ιιίβυΐεηι νβπιΐδ

επειδή τότε μέν ίπάναγκες κα\ τους άδυρομένους

όράσθαι, ,ών αί άμαρτίαι αποκαλύπτονται • νΰν δέ

ανεπίδεκτος τών σκυθρωπών έστιν ή ευπάθεια. "Ο τε

γάρ δίκαιος ευφραίνεται, κα\ ό τδ συνειδδς μή καΟα-

ρεύων αναμένει τήν έκ τής μετανοίας διόρθωσιν, καΐ

■πάσα ή λύπη επί τής παρούσης ημέρας κοιμίζεται ■

οϋδε\ς δέ οδτω κατώδυνος, ώς ανεσιν μή εύρέσθαι τη

μεγαλοπρεπείς τής εορτής ■ νΰν ό δεσμώτης λύεται ■

ί' χρεώστης άφίεται • ό δοΰλος έλευθεροΰται τω άγαθώ

χα\ φιλάνθρώπωτής Εκκλησίας κηρύγματι, ού όαπι-

£όμενος άσχημόνως κατά τής παρειίς, καΐ πληγή

τής πληγής άφιέμενος, ουδέ ώσπερ έν πομπή τώ

δήμω δεικνύμενος έφ' ΰψηλώ βήματι, ΰβριν δέ έχων

(1ί('3ΐιιιΐ5 , φίαιιΐιιηι 3(1 ΙκιΐϊΙϊηιη ρβΓίϊηεΙ εΐ Ιιίΐαη-

Ιαΐοηι : ηοεε φΐ:ιηι ϊ 1 [:ι , ςυκ 0Χ8ρεεΐ3ΐυΓ, ^Γ31ϊογ

3ε ]ιιειιικϋοΓ 08(, ηυίρρε Ιιιηο ςιι'κίβηι ηεεεδβε

εδί οΐϊ3ηι Ιβηιειιΐίΐιιΐϋϊ νίιίοιϊ, ηιιοΐ'ΐιιη νκίεϋεεί ρεε-

0313 (Κ:ΐ(>8ΐπιΐ(ΐΓ ; ρΓΧβεηΐίβ νεΓΟ (Ιϊιιί ]ηευη(1Ίΐ38

ηιιΗοδ ίΐϋηιίιι ΐι (ΐ'ϊδίεβ οι αιιΐιηο άειηϊδδοδ. Ν;ι»ι οι

]ΐΐδΐιΐδ ΙηΊηΐιΐΓ , ει ϊδ ςιιΐ εοηδεΐεηΐϊβιη ρυΓ3ΐη ηοιι

1ι»1)οΐ , εχ Γεδίρϊδοεηΐιβ βυί εοΓΓεείίοηεηι δρειαΐ ,

3ΐί|ΐιε οηιιιΊδ ίη ρΓΧδεηΙί ιϋο (ΓΪ3ΐϊΙΪ3 ΒορϊΙα. εδί :

ηιιΙΙιΐδ βιιΙεπι :κΙι:ο χ^πίικίϊηβ ρΓ0δδυ$ οί υ1)ηηχϊιΐδ

681, φΐίη ρβΓ )ιυ]υδ Γεδίϊ ηιαςπΐΠοοηΓοιη ηυιΐϊ

δΐιϊ Γεηιϊδδίοιιεηι 3οηΙ:3ΐ ηίςιιο 1ον:ιηιεη : Ιιο.ι ϋίο

■βχΐ δοΐνυηίυΓ : (ΙοΙϊΙογ (ΙϊιιιϊΙΙϊΙιιγ ; δβινιΐδ 1)οηο

καΓ έρυθριασμδν τήν αρχήν τής ελευθερίας• άλλ' λ ει Ιιιιιικιηο ρηεεοηϊο βίςιιε ειΐίείο Εεοΐββΐ»; ιικιπιι-

οΰτω κοσμίως άφιέμενος, ώς γινώσκεται, ευεργε

τείται• κα\ ό μένων έπ'ι τής δουλείας Ετι. Εί γάρ κοΛ

πολλά κα\ βαρέα τά αμαρτήματα, παραίτησιν υπερ

βαίνοντα καΐ συγγνώμην, αίδούμενος δ Δεσπότης τδ

τής ημέρας γαληνδν κα\ φιλάνθρωπον, δέχεται τδν

άπε(4(1ιμμένον, κα\ έν τοις άτίμοις όρώμενον, ώς ό

Φαραώ τδν οίνοχόον έκ τοϋ δεσμωτηρίου. Οΐδε γάρ

ώς κατά τήν προθεσμίαν τής αναστάσεως, ής καθ'

ομοιότητα τήν παροΰσαν τιμώμεν, χρήζει κα'ι αΰτδς

τής ανεξικακίας κα\ τής άγαθότητος τοΰ Λεσπότου, και

δανείζων ενταύθα τδν έλεον, προσδοκδ τήν άπίδοσιν

έν καιρώ. Ήκούσατε » οί δεσπόται ; Φυλάξατε τδν

λόγον ώς άγαθδν, μή διαβάλητέ με παρά τοίς δούλοις

ώς ψευδώς τήν ήμέραν έγκωμιά&ντα ■ άφίλετε τήν

ΐΓίΐΙΐΊΐιΐΓ, ηεο Ιβηιβη βΐηρϊδ Γοεϋβ οβ ε]ιΐδ οχίΐϊΐιιι•,

ρΐηββηυε 3 ρΐ3§3 Π1)8Γ31ιιγ : ηεε, ηυοιηβϋιηοιίιιηι

ϊη ροηιρ3 Πβι'ι δαΙεί , ίη 0(1ίΐο «Ιηιιβ κυΐιίπιιί &η%-

§εδΙο ρορυΐο οβΐ«ηΐ3ΐυΓ , 3 γιιΙ)ογο ει εοηΐυηιε-

ϋα Γι1)0Γΐ3ΐεηι δυηιη βχοΓδίιβ : δβ(1 Η» (ΙεεοΓβ 30 Ηο-

ιιεκίιι (ΙΐιηΐιιίιιΐΓ, υΐ ηοΐιιιη. ε$ι ; ΙοηοΠείο ΐίειη

ηΙϊίοϊΐιΐΓ ίδ, ηυ'ι 3(Ι1ιαο ϊη δβΓνίΐιιΐο ηιαηεί. Νηηι

ειϊβηίδϊ πιυΐΐ» βε ^Γ3νϊ3 βίηΐ (1ε1ίΰΐ3, (|(Ι33 νεηϊβηι

30 άερΓεεβιϊοηεηι εχοο(Ιηιιΐ , Ιιι^υβ (Ιίβϊ δΟΓεη'ιΐβΐΐδ

ει 1ιιιηΐ3ηίΐ3ΐϊδ νεηοΓβΐ'ιοηο ΟοηιΊηυδ ΓοοίρΊΐ »1ι]ε-

οΐιιηι, ει ϊπΙογ νϊΐοδ οι ί^κοιιιϊηϊοδοβ οοηδρΊοιιιιηι ,

ςυεη)3(1ηΐ0(1ϋηι ΡΙογβο οχ οβγοογο ρίηοεποιη. Νο-

νίΐ οηϊιη ϊρδβ ΙβηιροΓΟ ΓβδϋΓΓΟΟίϊοηϊ όβδίϊηηΐο, »(1

οιι]υδ δίηιίϋΙιιιΠηοιιι ρΓΧδοπΙιιιη (Ιϊειη οΓηηηοδΟη'ΐΐδ,
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βΓΐίΐη δεϊρδίιιιι οριΐδ ηβϋβΓβ ΙεηίΐηΙε 36 Ιιοηίΐηΐβ ι λύπην των θλιβομένων ψυχών, ώς ό Κύριος των

σωμάτων τήν νέκρωσιν μεταμορφώσατε τους άτι

μους εις έπιτιμίαν, τους θλιβομένους εις χαράν,

τους άπα^όησιάστους εις παΑ,όησίαν. Εξαγάγετε

της γωνίας τους ρ\φέντας, ώς τάφων • έπανΟησάτω

τ6 τής εορτής κάλλος ώς άνθος τοις πάσιν. ΕΙ γάρ

βασιλέως άνθρωπου γενέθλιος ήμερα ανοίγει δεσμω-

τήριον, ή έπινίχιος ήμερα Χρίστος άναστάς ούχ

αφήσει τους τεθλιμμένους; 01 πτωχοί, τήν ύμετέριν

τροφον άσπάσασθε • οι διερ^υηκότες χα\ λελωβημένοι

τά σώματα, τήν ίωμένην υμών τάς συμφοράς. Διά

γάρ τήν άπ6 τής αναστάσεως ελπίδα χαΐ άρζτή

σπουδάζεται χα\ χαχία μισείται , έπε\ αναστάσεως

άνηρημένης, εΤς παρά πάσι χρατών εδρεθήσεται

λόγος • Φάγωμεν χαϊ πίωμεν • αϋριον γΐιρ άαοΰνή-

νϊ( ΐοΓΪ:ι εβίβϋπβ βΐ ΠΙαδΙπδ , (Ίιπδΐιιχ ΓβδίΐΓβοηδ Β σκομεν.

:ιΙΠί(:ΐο5, ορρι-εδδοβ οι εοιίδίπείοβ ηοη αΊπ)ϊιΐεΐ? ΡίΐιμβΓββ, βηιρΙεεΓπηιηί νοβΐι•απι ηυίπεεπι : ςιιϊ

ϋΐιΐίο» , νίιίαιη , εοιτυρίβ ηιυΐϊΐαΐανβ εθΓρθΓ3 Ιςώεΐίδ, ι πιιιίπιοιη νι^Ι' ίΐιιιιη (•η1:ιιΐιίΙ;ιΙιιηι ( ιΐϊβπι )

«αΐυΐϊΐβ, <]Ηίρρβ ρΓορίίΓδρβηι ΓβδϋΓΓοείϊοηϊδ νίηυΐί δίικίείοι-, βΐ νΐΐίυιη θ(ϋο Ιιαϋβίτιι- , (ΐιιοηίαηι δΐιΜβΙι

Γ68ϋΓΓ601ϊθηβ II Π II 8 ίΐρΐΐά 01111168 θΙ)Ιϊη6Π8 86ΓΠ10 ΓβρβΓΪβΙΐΙΓ. ΚίΙαίΗΗί ΐΐ ϋίΰΐΙΙΙΙΙίϋ .' €ΓΟί βηίικ ηιοπ'βιιΐΒΓ4.

Α<1 Ιιυηε (Ιίβηι Γβδρίείεηδ ΑρΟδΙοΙιΐδ ΙβηιροΓΒ- Πρδς ταύτην βλέπων 6 "Απόστολος. τήν ήμέραν, τής

Οοιιιίιιί , 61 ςιΐ38Ϊ ηιαίιιο πιίδοποοπίίαηι Ιιίε ιΐηιΐδ

εχδρεείαΐ ίιι (βπιροΓβ δυο Γβίαΐϊοηοιτι ει εοηιρεηββ-

ιίοηεηι. ΑυοΊδΐίδ, ϋοιηίηί : €ιΐδΐοιΙ1ΐΰ δεπιιοηβηι

ρΓΟ 1)οιΐΰ , ηβ ΐΓ3άυεαΐΪ8 πιο ιιρικί 86Γνο8, ςηβδί

ΐΛΐίο ηο ηοη δίηεείΌ ΙηικΙΗιυδ εε1ε1>Γβηι ϋίεηι,

«ΙίιηϊίΓιΙβ .<'£ΓΪΐιιιΙίιιειιι βΙΗίεΙίδ βΐ ηιιχϋδ βηϊιιιίδ ,

(|ΐιεηΐ3(1ηιθ(Ιιιηι Βοηιϊηυχ εοΓροΓΪοιιβ ηιοηϊΠεβΙϊο-

ιιεηι : ΐΓ3(1ιιείιε ϊηΓβπιεδ 3(1 Ιιοηε8ΐ3ΐεπι ; ΓβδΙίΙυίΙβ

ί^ιιοηιίηϊ» Π0131Ο8 ίη Γ;ιηι:ι: ϊιιΐΐ'μι Η:ικ;;ιι ; Ιι-βαΊιείΙβ

3(1 βιιικίίιπη 3ίΙ1ίεΐ08 , 3(1 Ιίίκι 1;ι1πιι ςεπηοηΐδ Γι-

(1ΐ1θ'ΐ3 30 1ϊ1)βΠ3ΐβ ΓίΙΙΌΙΙΙι'Κ. ΚιΙΐΙΙ'Ηβ ΟΧ 3Ι]£Ι(1θ

ιηηφιιιιιι βχ δεριιίει-ίδ ρΓο,)οεΐοδ. ΕΟΙοι-ββεβΙ 61 βιηί-

η63ΐ ίιι οπιηίουβ δϊειιΐί Οοβ , άβεοι- ιΓιβΐ Γβδίί. ΙΝαιη

8Ϊ η:ιΐ3ΐΪ8 ιΐίι'δ Ιιοηιϊηίδ Γο^ίδ ε;ΐΓε«ι•βιη αροπΐ : όΊι'δ

παπί τ!ΐ3αι εοηίβηιηίΐ, εΐ ΓιιΙιιγ;ιιιι (ΙεδίάεΓαΙ 61 :ιΓ-

ίεείηι, 6χΐεηυ»ιΐδ 3ΐι1βιη 63, α,ιΐίΒ νίϋεηΙιΐΓ, 5ί ίη

Ημ, ίημι'ιΐ, νΐΐα ιρβηι ροδΗίηιια, ηιαχνια οηιιιίιιιη

Ιιυηιϊηΐίΐη ηιϊίΰταϋίϊοη* ιιιηιιΐ! ". ΡΓορΙεί" Ιι;ιιΐί:

ιΓιεπι Ιιοηιϊηεδ Ιΐ86Γβ(1ε8 Όεϊ 61 εοΙιΧΓβάΊ» ΟΙιπδΙί

βχβίδΐιιηΐ. ΡΓορΙβΓ Ιιιιιιε ιϋειη ρ3Γ8 εοΓροπ», ςιΐ3ΐη

3Π16 ηιΐΙΙε ,ιηιιοδ εαπιίνοπε ανεδ εοπιεάεπηΐ, ίηΐε-

£ΐ•3 ΐ'εροπιΊΐΐΓ, ει ηιιηιιι \ε1 εαηεδ, -νβΐ εβίΐί ε«1β•

ζωής τής επικαίρου καταφρονεί • επιθυμεί δέ τής

μελλούσης, έξευτελίζων δέ τά δρώμενα φησιν ΕΙ

επί τ{\ ζωή ταύτχι ήΧχιχότες έσμέτ, ίΛεεινότεροι

πάντων ανθρώπων έσμέν. Διά ταύτην τήν ήμέραν

κληρονόμοι θεοΰ άνθρωποι, και συγκληρονόμοι Χρί

στου. Διά ταύτην τήν ήμέραν δπερ οί σαρκοβόροι

όρνιθες έφαγον πρδ χιλίων ένιαυτών μέρος τοΰ

ΰώμ.α.τοζ, εϋρεθήσεται μή λεΐπον κα\ δπερ κήτη,

Μςιιβ 3ηϊιη3ΐΐ3 πιπιπκι ιΙβνοΓβνβΓΪηΙ, ιιιιιι ευηι Ιιο- Ο κα\ κύνες, και τά ενάλια ζώακατεβοσκήθησαν, έγει-

Ι11ΪΙ16 508611310 ΙΟδΙΙΓβΙ.Ί : (|ΜΗ1γΓι»ΙΙ1 ([ΙΙΟίΙ ϊ^ηίβ

Γ.ηηεΓ6(ΐι:ινεΓΪΙ, ηικκΙ νβπιιίδ ϊη 8βρυΙεΓί$ πϊδίπιι-

ρββήΐ; εΐ ιιΐ Γβιη ϊη 8υ<ιιιιΐ3ηι εοιιΓεί'ίΐηι, οιηιι'κι (1ο-

ηίςυβ εοΓροιβ, ςηοίςυοΐ ροβΐ ι,ΌΐιοΓηΐίοηοηι εοιτιι-

ρΐϊο 3ΐκιΙενεΐΊΐ εΐ 6 ιιιεϋϊο &υ8ΐυ1επ(, ϊηΙε§Γ3 1111ΙΙ3-

(|ΐιο «ίιι ρ3Γΐε ε&Γ6η(Ϊ3 ΐ'ειΜειιΐυΐ' 6 Ιι•π•.ι, 61 ιιΐ

ΡαιιΙιΐδ (ΙοοβΙ*, ϊη ηιοηιβηΐο οοιιΐϊ ρβΓ(1οϊεΙυΓ ΓεδϋΓ-

ΐ'ηειϊο. ΙεΙυβ ηπίοιιι εευ ηιοπιεηΐυηι οευΐί εΐ3(ΐδΐο

ραΙροΙιΐ'ίΐΐΊΗΐι 681. Λΐ(|πι• 1ι:κ: νείοεϊΐβΐβ ιιιι1!:ι Γ68

31Ϊ3 εεΙεποΓ 6886 ρο$3ΪΙ. Ν('(|ΐκ: Ιππη.ιιιο ηιοη: ρΓΟ

εβρίιι Ιυο τεριιίαηδ άβδεηρδεηδ ίη αιιϊιιιο (υο ςυο(

8Ϊ111 (ειιιροππη ίιιΐί•ιν;>1Ι;ι, ρπ'ηππιι υΐ 0853 ρυίΓε-

Γ3613 6( ίη ΙεΓΓαηι Γ('(Ιίΐε(ίΐ ίη ρπ3ΐϊιΐ3ΐη ιΙιιΐ'ΊΓκ.Ίΐι ει

ΙενίΙβΙβηι εοιηρίιι^ηιιΙιΐΓ : υηίΐβ νιτο 6Χ ίρ53 Γγλ-

εΐίοηβ πιΐ'δΐΐδ ίη ιιρίίΐηι εΐ εοηνεηίεηΐϋΐη εοηιριι^ριη

61 ιΐ3ΐιΐΓ3ΐβιη εοεϋηΐ ]ΐιιΐίΐπι-:ιιιι ει εοηιιΐ)ίδ8υΓ3ΐιι ;

ιιεψιο νιτο ιΐεΐηιΐε 3ΐιϊιη3(1ν6Γ(εΓεδ εβηιϊυιη ουϋιι-

εΐίοηειη, ε( ηβΓνΟΓυιη ρΓθΊιιε(3$ εοιι]υηεΐϊοηε8, νβ-

ιιιΐΓϋΐη 3Γΐ6ΓΪ:ιηιιιΐ()ΐιε Ιεηιιβδ ε( εχίΐβδ ϋυείυδ, ει

φκίδϊ βίνεοβ 5ΐιΙ> ευιβ εχρϋε3ΐ08 ; αηΐιηαιυηι ίιιε-

ιΐ3ΓΓ30ΪΙϊυηι εΐ ίιιιιιιιιητΗυίϋιιι» ιιιιιΙΓιίικΙίποιιι εχ

ιιιοαιιίδ ΐ|υΊ1ιιΐ8(Ι:ιιη 1ι;ι1ιίΐϋΙίοιιϋ)ΐΐδ (βνοίαιιίεηι) 63-

ΓΙΙΗ1(]ΙΙ0 υηβΠ1«ΙΙΙ3Ι1)ηΐ16 81111111 εοι-ριΐδ [;ΙΙΙ(|ΙΚΙΙΙ1 \ε-

Βίεηι ρβευ1Ϊ3Γειη β^ιιοδεειιΐβιιι, εΐ ίη Ιιυε πίΓδυβ

οεΙβΓίΐβΓ Ϊη1ΐ3ΐ)ίΐ3ηΐ6ηι, εεΓίοα,ιιε ιΙί$εΓίηιίηε υΐεη-

Ιοιη ίη Ι3ΐ)ΐα ιιιιιΐιίίικϋιιε βρίπΐυιιηι (ζεηεΓΪβ β]ϋβ-

ϋευι. ΟοςίΙΐ ειιίηι βΐ) Λϋηπι 3ΐιίηΐ35, Π ηΐ» ί 1 Ιο

ρομένψ τω άνθρώπψ συναναστήσεται • χα\ όπερ

διέφλεξε πϋρ, χαϊ σκώληξ έν τάφοις κατεδαπάνησε,

χα\ απλώς πάντα τά σώματα , δσα μετά τήν γένεσιν

ήφάνισεν ή φθορά, ανελλιπή κα\ ακέραια δοθήσεται έχ

τής γής,|κα\ ώς Παύλος διδάσκει, έν ^οπή όφθαλμοϋ

τελεσθήσεται ή άνάστασις. 'Ροπή δέ όφθαλμοϋ, έπί-

μυσις βλεφάρων εστί. ΚαΊ τούτου τοΰ τάχους ούχ

άν Ετερον όξύτερον γένοιτο • ουδέ άνθρωπιχώς κατά

τήν δύναμιν τήν σαυτοϋ λογιζόμενος, πόσα διαστή

ματα χρόνων διαγράφεις έν τι} ψυχή σου • πρώτον,

ϊνα τά διασαπέντα των όστέων καΐ γεωθέντα είς τήν

σκληρότητα κα\λειότητα συμπαγή, ένωθένταδέ έκτης

θρύψεως πάλιν είςρ^υθμδν αρμονίας, κα'ι τήν φυσικήν

συνέλθτ) συνάφειαν. Είτα επινοείς τήν τών σαρκών

' περίπλασιν, κα'ι νεύρων άποτεταμένας συνδέσεις,

κα\ φλεβών κα\ αρτηριών λεπτοϋς οχετούς ΰφ-

ηπλωμένους τώ δέρματι' ψυχών δέ άμύΟητον κα\

άναρίθμη-ον πλήθος έκ τίνων απορρήτων οικήσεων

γνωρίζουσαν δέ έκάστην ώς ϊμάτιον έξαίρετον τδ

ίδιον σώμα , και τούτω πάλιν ένοικοΰσαν οξέως,

απλανή δέ Εχουσαν τήν διάκρισιν κατά πλήθους το

σούτου ομοφύλων πνευμάτων. Έννόησον γάρ τάς

άπδ Αδάμ ψυχάς, και τά άπ' εκείνου σώματα πλήθος

τοσούτων οικιών λυθεισών, και οικοδεσποτών έκ μα

κράς τής αποδημίας ϋποστρεφόντων, πάντα δέ παρα

δόξως τελούμενα ■ ούτε γάρ οικία άνακτιζομένη

βραδύνει, ούτε ό Ινοικο; πλανάται κα\ Ουραυλεί, ζι\-

• 1 Οοτ. χν, 32. » \\ήά 10. 6 ίυίϋ. 52.
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ιών πού τά Γδια κα\ εξαίρετα• εϋθϋς δέ έπ' αυτήν Α ιίδυ,ιιβ οοι•ροι•3 Ιοί ιιιιηιεΓΟ ϋοιυίοιιδ δοΐιιΐίδ βο ιΐο-

βοιίϊδ, ρ;ιΙιί1)ΐΐ8(|\κ! Γ;ιιιιϋί;ΐ8 οχ Ιοη§3 ςυαδϊ ροΐΌβπ-
'/<•ψ-ϊ, ώσε\ περιστερά πρδς τδν Γδιονπύργον, καν πολ

λοί χα\ συνεχείς περ'ι τδν αϋτδν τόπον αισιν δΓ ομοίων

σχημάτων έκλάμποντες. Πόθεν πάλιν ή άνάμνησις

χαΐ ό άναλογισμδς τοΰ προτέρου βίου, χα\ έχάστης

πράξεως έννοια, ούτως οξέως συναπαρτισμένη τψ

ζώω πρδ τοσούτων αιώνων δ'.αλυθέντι ; Καίτοι γε

χα\ έξ ύπνου άνθρωπος ανεγερθείς βαθύτερου, έπ'

ολίγον αγνοεί όστις έστ\ κα\ δποι διάγει, καΐ τών

συνήθων έπιλανθάνεται, μέχρις αν ή έγρήγορσις τήν

νάρχην άποσχεδάσασα , πάλιν το μνημονιχδν χαΐ

ενεργές άναζωπυρήση. Ταΰτα χα\ τά τοιαϋτα τους

λογισμούς τών πολλών ύποτρέχοντα θαύματος υπερ

βάλλοντος πληροί τήν διάνοιαν, συνεισάγει δέ τήν

απιστίαν τψ θαύματι. Επειδή γάρ ό νους οΰχ εϋρί

ιΐίΐΐϊοιιο Γενεϋοιιΐίΐηΐδ, ο:ΐ(|ΐιο οιιιιιί» ρειΤιοί ηιΐιιιϊ-

πώΠίίοι οι οιΙγ.ι ΐ'οιιιιιιιΐιΐϋΐιι εηρίιιι» : ηοο,ιιο οιιίιιι

νεί ']υιπιΐ8 ΐηπίο Γεποναίιιι- οι ϊιΐ8ΐ»υΓ3ΐιΐΓ, νεί ίιι-

Οθΐ3 θ1)0ΙΤ3ΐ, 30 (]11ί>81 δ»1) (1Ϊ0 11131101, «ΙΐΙΙΙΙ ρΓΟρΠ.Ι

30 ροοιιΐίβπ» (|ΐι»:ΐ'ϊ(, 80(1 ρΐΌΐίιιιΐ8 ιιιΐ 03111 ΙεικΙίΙ,

1»ΐΗ]ΐι.'ΐηι οοΐιιιιιΐι» 3(1 8ΐΐ3ΐη Ιαπίαι, ο(Ί»ιιΐδί ιπιιΙΙη:

3ΐ(]ΐιβ Γι•οΐ|ΐιοιιΙθ8 0ΪΓ03 εηηκίβιη Ιοοιιηι ΓυειϊιιΙ ϋδ-

(ΙοίΙΙ ΙΙ01Ϊ8 ΙΙΙδίβΙΙΟδ. ΙΙγηΙο Π1Γ8115 ΓΟιοπΜίο (Ί

ΡΓΪ0ΓΪ8 νίίΧ ΟΧρΟΠδίΟ ΓΟίΓΒΟΐβΐίΟφΙΟ, ΟΐφΙΟ (ΊφΙ8-

ςιιο 30ΐίοιιΐδ εοςϊΐηΓιο, ςυχ »ιΙοο οείοι-ίίοι• ιιη» οιιιιι

3ΐιϊιιΐ3ΐί αηΐο (οι διναιΐ» ύίδδοΐυΐο 3ϋ8θ1νίΐιΐΓ 31()ΐιο

ροΓΓιοΐΐιιι ■ ? Λΐΐ|ΐιί νβΐ οχ δοηιηο ρΓοΓυιιάΐοπ βχοίΐη-

Ιιΐδ Ιιοπιο ρ;ηιΙίδ|ΐθΓ ϊ^ηθΓ3ΐ (|πί δίΐ, εΐ ιιΐιί (ΙβςβΙ;

σχει τών άπορουμένων χαϊ ζητουμένων τήν λύσιν, Γ»ιιιϊΙί3Πιιιΐ(]ΐιο βΐ οοηδαβΐ3Γυιιι Γοπιηι οΐιΐΐνίδοίΐιιΐ',

ουδέ δύναται τήν εαυτού πολυπραγμοσύνην εύρήσει

χαΐ καταλύσει προσαναπαϋσαι, χωρεί πρδς άπιστίαν

λοιπόν έν τ}) ασθένεια τών ιδίων λογισμών, έκβάλλων

κα\ άθετών τήν τών πραγμάτων άλήθειαν. Μάλλον

δέ επειδή όδώ προβαίνων ό λόγος προς τδ συνεχώς

λαλούμενον άφίκετο ζήτημα, κα\τής παρούσης εορ

τής ύπόθεσις οίκεία κα\ συγγενής, φέρε μικρί,ν εις

αρχήν πρέπουσαν άναγαγόντες τδ προκείμενον, πλη-

ροφορίαν έμποιήσαι πειραθώμεν τοις πρδς τά φα

νερά κακώς άμφιβάλλουσιν. Ό τών δλων δημιουργδς

θελήσας κτίσαι τδν άνθρωπον, ούχ ώς εύκαταφρό-

νητον ζώον, άλλ' ώς τιμιώτερον πάντων είς τδ είναι

^Ρήΐ^Υ5• *** τήί ύπ' ούρανδν κτίσεως ανέδειξε

ϋοηβο νϊβΐΠ» ϋϊδουδδο ΐΟΓροΓβ ΓυΓβιΐδ ν'ιηι ηιοηιο-

γκε ουιΐδΟΓναΐΐ'Ίι οι» εΐ ο1ϊϊι•»οί3ΐιι ΓΟΟΓβανοΓΐΙ, βΐ

ΓοιΙίιιΐΐ'βΐ'ΒνοΐΊΐ. Ηχε εΐ &ίηιϊΗα εοβίΐβΐϊοηοδ νυΙ^ί

«ιι1ιοιιιιΐί:ι ϊηβεηΐϊ ιηοηΐεηι ϊπιρίεηΐ 3ΐ|η»Γ3ΐϊοηε, βΐ

1111» ΟΙΙΙΙΙ 3ΐ1η))Γ3ΐίθηβ ΊΐΙΐΙΐΚΊΙΙΐΙ ΪΙΙΟΓΟιΙΐΐΙίΙΙΐΙΟΙΙΙ.

Οιιοηίβιη εηϊπι ιηβιΐδ εοΓυιη ιΐε φΐίΐχΐδ ιΐυυίΐ»! οι

ηιίΕΡΓΪΙ, δοΐυΐίοηοηι ηοα ίηνβηίΐ, ηεφίο δίκιιη οαπο-

$ίΐ3ΐει» ΐανειιΐίοηβ ιιο ϋίβίοΐϋΐϊοηε «ο.!» ιό ροιεδί,

(Ιοϊηοορδ ρΓορίεΓ ίηΠπηίΐβίοιη δυβιυηι οο^ϊιαίϊο-

ιιιιηι οι δεηδίιιιιιι Ιοιιιϋΐ 3(1 ΐιιοπιϋοΐίοίοιιι, θ]ίΐ:Ϊ0Ι18

βΐ ιοριου,ιηδ Γβηιηι νβπίβίεηι. Εηίηινοιο φΐοηϊβηι

ουίδα 8ΐιο ρΓο^ΓοιΙίοιίδ ογπιϊο α<1 ο»ι», <μιιο Γγο-

ςαοηΐβΓ ΐΓβείβΐιΐΓ, (]υχ8ΐϊοηβιτι ρβτνβηϋ, »ΐςιιβ »γ-

βασιλέα. Τούτο προελόμενος, κα\ τοιούτον άπαρτίσας ^ κιιιιιοηΐυηι ηοη βΐΐεηαπι, 8ε^ ρΓορΓίαι» 1ιυ]ιΐ8 ιΐϊοί

σοφδν χα\ θεοειδή, καΐ πολλή χατακοσμήσαςτή χάριτι,

άρα μετά γνώμης τοιαύτης είς τδ είναι παρήγαγεν,

ίνα γεννηθείς φθαρ|5, χαΐ τελείαν ύποστή τήν άπ-

ώλειαν ; Άλλα μάταιος ό σχοπδς, καΐ σφόδρα άνάξιον

τήν τοιαύτην έννοιαν είς θεδν άναφέρειν. Παιδίοις

γάρ ούτως άπεικάζεται, οίκοδομοϋσι σπουδή, κα\

λύουσι ταχέως τδ κατασκεύασμα, πρδς ουδέν πέρας

εΰχρηστον της διανοίας αυτών καταληγούσης. Π3ν

δέ τουναντίον έδιδάχθημεν • δτι τδν πρωτόπλαστον

άθάνατον ϊκτισεν. Έπισυμβάσης δέ της παραβάσεως

χα\ της αμαρτίας, είς δίκην τού πλημμελήματος

της αθανασίας έστέρησεν • είτα ή πηγή της άγαθό-

τητος ύπερβλύζουσα τήν φιλανθρωπίαν, χα\ πρδς τδ

Εργον έπιχλασθείσα τών ιδίων χειρών, σοφία κα\

ΓοδΙί 08(; 3^6 ρ»ιι1υΙιιιιι 3ΐ1 ίιιίΐίιιιιι Ιιυίο ιϋδριιΐ»-

Ιίοιιϊ ιιρίιιιιι 31([ΐιο οοιινοιιίΐ'ΠΝ ΐ]υ;«δΐϊοιιοιιι ρΓοροδί-

1»ιιι Γβνοεβιιΐβδ, οβιΐβιη ροΓδυβδίοιιβηι ίϋΐΙαοβΓβ 30

(ϊάειη Γβοει-ο εοηεηιυΓ ϊίδ, ςυϊ ρβΓρβΓίΐη βιιιϋΪΒΐιιιΐ

άβ ΓβΙΐϋδ ιηβηϊίβδίίδ. Ογο3(ογ Γβηιιη ϋηίνεΓ83ΐϋπι

ουι» 8ΐ»ΐυΐ88οΐ Ιιοηιϊηοιιι οιόιιιό, ηοη ΐ|υοιΙ Γαοϊΐβ

εοηΐεηιηί ροδδεί, 8«•1 ςαοιΐ οχίοηδ οηιηίϋυδ ϋϊβΐιί-

1318 ρΓ3ϊδΐ3Γ8ί, »Ιΐί»Ι»Ι ΐη ΓβΓϋΟΙ Ι13ΐϋΓ3ηΐ ρΓ0ΐ1(1-

ιίΐ, β]ιΐ8ςυβ ςυκ βυΐι οοοίο εδί, 0Γ0»ΐαΓ3β τε-

βειη ιίεβϊβηβνίΐ. Ηοο ευιη βη'ιηιο ϋβδίϊηβδδοί, οι

ΐαΐεηι ρεΓΓεεΐδδεί δβρϊβιιΐί» ίοπιιβαϋε (Ι'ιν'ιηβ ρί«<1Ί-

Ιυιη, 30 ηιιιΐΐα £Γ31Ϊ3 3ΐ(|»ε ιΐοοοιο οπκΗιιι», ιιιιιιι-

ςυί(1 εο οοιιβΊΙΊο ϋΐιιπι ίη γογιιιιι ηιιΐιιι•»ιιι ρτυιΐκ-

χίΐ, υΐ §βηίΐυδ οοΓΓυηιρβΓοίυΓ, ει οχίΓοηηιιη βιιΐιί-

έπιστήμη κατεχόσμησεν, δς είς τήν άρχαίαν ημάς Ο τεί ΐιιΐ8ΓΊΐ»ιη? Αι νιιιιιιιιι ία οοηβίΓιιιηι, ίηορίιιηι

εύδόκησεν άνακαινίσαι κατάστασιν. ρΓοροδίΐυιη εΐ βΐίδυτά» ΓοΊδδβΙ ϊιιιοιιίίο : 30 νείιο-

ιηεηΐεΓ δ»ηε ϊικϋ^ηη Γ8δ εϋ Οίοηι οο^ϊΐβΐίοηεηι 3(1 ϋευω ΓβΓεΓΓβ, εΐ ηυ]ιΐδΐηοι1ί αιπιίςιιαιη άβ εο δεηΐίΓΟ.

Ι'οοπιΙίδ οιιίι» Ιιαο Γ3ΐίοηε αίδίηιίΙαίιΐΓ 8ΐιΐ(Ιίθδε ιοιϋΓκιιηΐίϋιΐδ, εΐ οο1οιί(ογ δίπιοΐυιιιιιι δοΐνοιιΐϋιιΐδ : ηιΓιρρο

ιιιιΙΙιιπι ίίηοιη υΐίίοιη ιηοη(ο οοπιιιι δροοίηηίο. ΟοιιΙταΓίιιιιι ηιιΐοηι ρΓΟΓδυκ οιΐοοίί δΐιιιπίδ, ηιιοιι'κιι» ειιηι ψιοιιι

ρπηιυιη Γιηχίι, ϊπιιηοηβίοπι θΓ0»νίΙ; νοηιι» ειιηι ροβίε» βοοίιΐΐδβοί ΐΓϊΐΐδ^Γοβδίο 3ΐ(]υε ρεοοβίυηι, ίη ραοικιιη

ιΐοΐίοΐί ειιηι ϊιιιιιιιΐΓΐ3ΐίΐ3ΐε ρΓΪνηνϊΙ : (Ιο'ιιιιΐο Γοιίδ υοηίΐηΐίδ οχιιικί»»! ΙιιιιιιιιιιϊΙιιΐο, εΐ 3<1 ορυβ ιηαιιυιιιη

διιηΓίιιιι 0οχιΐ8, 5»ρΊοηΐϊ» 3ΐΐ|ΐιο δποιιΐ'κι »(]οπΐ3νίι, ίίοιιοο ίι» Γαοΐιι εοηιηιοιίιιηι οι νίδΐιιη 0δ( οκβο, υΐ ίη

ριίδΐ'ιιιυι» ηοδ δΐηΐυπι ιθδ(ί(υθΓθΙ »ο Γεηον»π:ΐ.

Τ*ΰτα καΐ αληθή τυγχάνει, καΊ της περ\ θεού ΰπο-

λήψεως 4ξια. Προσμαοτυρεΐ γάρ αύτώ μετά της

άγαθότητος κα\ τήν δύναμιν. Τδ δέ άπαθώς ίχε:ν

κα\ σκληρώς πρδς τά αρχόμενα τε κα\ ποιμαινόμενα,

οϋοέ ανθρώπων έστ\ χρηστών κα\ βέλτιστων. Ούτως

6 ποιμήν βούλεται έρ^ώσΟαι τδ ποίμνιον αύτώ, καΐ

Ημο οι νο.Γα δΐιηΐ, ει (Ιι^ηβ €3 ςυβηι (Ιε ϋεο Ιΐ3-

ϋοι•ο ρ»Γ 081 ορίιιίοιιο. ΊΥμιιιιπιγ εηίηι ε)ιι$ ηοη

1κ>ηίΐ3(οι» δοΐιιιιι, νοί'ΐιιη ειίαιιι ροΐεηΐίαιη. Ν»ηι

11011 ΙΙΙΟνεΠ 30 (ΙΐΙΜΙΙΙΙ 0880 »ΐΙΥ0Γ8Ι18 31ΐ1)]θΟΐ3 1ΐ:ι-

8ΐι;ΐΊ|ΐιο ιιιπο εοηιηιϊ833, ηεε Ιιοιηίηιιιη (|ΐιίι1οιη 1*ο-

ηϊ^ηοπίΜΐ ε( ορίϊιηοΓυπι 0£ΐ. Ιΐα ορίΐΐο νιιΐΐ μιΙιί"
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8ΪΙ)ί βΓβββπι, βε ρι-ορβηιοάυπ» ΐηηηοΠοΙβπι εδδβ : Α σχεδδν ύπάρχειν άθάνατβν ■ κα\ 4 βουκόλος παντοδα-

παις θεραπείαις αυξει τάς βοϋς• κα\ τάς αίγας διδυ-

μοτόκους ύπάρχειν 6 αίπόλος εύχεται ' κα\ πάς άγελ-

άρχης απλώς διαμένειν αύτώ κα\ εύθηνεϊσθαι ποθεί

τήν άγέλην, προς τι τέλος ευχρηστον άφορων. Τού

του δε ούτως ϊχοντος, κα\ εκ των άρτίω; ήμίν εΐρη-

μένων δειχΟέντος πρεπωδέστατον ύπάρχειν τψ δη

μιουργώ καΐ τεχνίτη τοϋ γένους ημών ανάπλασα! τδ

φθαρέν ποίημα, πρόδηλον ώς οί τοις έξης άπειΟοΰντες

ούκ άλλοθέν πόθεν άπομάχονται, ή δια τδ νομίζειν

αδύνατον είναι τώ θεώ τδ τεθνηκδς κα\ διαλυθέν άν-

εγεΐραι. Νεκρών αληθώς κα\ αναίσθητων τδ φρόνημα,

τδ αδύνατον κα\ άμήχανον έπ\ θεού λογιζομένων, καΐ

τά τής Ιδίας ασθενείας έπ\ τήν παντοδύναμον φε-

___ _ , _ „ __ , _. ι ρόντων μεγαλοπρέπειαν. "Ινα δέ λόγοις έλεγκτικοϊς

ΓβηΙίΟΒΟ οοβϊΐβΐίβ, ςυί εχί8ΐίηΐ3ηΙ »1Ί<ιιιία 6888, Β της άνοιας αυτών καθικώμεθα, έκ τών γεγονότων

καν δντων άποδειχθήτω τδ μέλλον καΐ άπιστούμενον.

"Ηκουσας δτι δ χους έπλάσθη, κα\ έγένετο άνθρωπος.

Λίδαξον ουν με, παρακαλώ, δ πάντα άξιων τη σοφία

τή έαυτοϋ περιδράσσεσθαι, πώς δ λεπτδς χους ό

έσκεδασμένος συνήχθη, πώς ή γή σαρξ έγένετο , κα\

ή σύτή ϋλη, και όστέα έποίησε, καΐ δέρμα, κα\ πι-

μελήν, κα\ τρίχας• πώς μιας οδσης τής σαρκδς διά

φοροι αϊ ίβέαι τών μελών και αϊ ποιότητες κα\ άφαί ■

πώς δ πνεύμων άπαλδς τήν άφήν, πελιδνδς τήν

χρόαν τδ?|παρ στριφ[ν]δν κα\ έρυθρδν, ή καρδία πε-

πιλημένη κα\ σκληρότατον μόριον έν σαρκ\, δ σπλήν

άραιδς κα\ μέλας • δ επίπλους λευκδς, κα\ δίκτυον

άλιευτικδν συμπεπλεγμένον παρά τής φύσεως. Σκε-

ϊίοπι ουΜΙοΐδ νβπίδ ειιπδ 1)ονοδ αυ?εΐ : εβρΓΒπυί

ϊΐβπι οπρΓ.Ίβ ΓβΙιΐί ςεπιείΐοδ ςυοηυο ΙβηιροΓβ ρ3Γ8Γβ

ορι.ιΐ : 61 ϊη δΐιηιπιη, οπιηίδ ραδΙΟΓ ρβεοπδφΐε ηΐ3-

βίδΙετ ηι! Ιίηειη α,ιιειικί.ιιιι υΐίΐβιη Γεδρϊεϊεηδ, ειιπϊ

(1ΐ1Γ3Γ6 3ΐ(]11β ρβΓΠΙβηβΓΟ δίΐΐϊ βΓβ^βΓη ΜΟ,Ηβ .ΊΓ-

ιηεηΐιιιη (Ιοδίιΐοαΐ, ΐιιιη ίοΐιιια Γ«1ϊ ι-ϊΙογ ρΓορβββπ

ουρί Ι. Ηοε γ ιι π ι ίΐ:ι δίι, εΐ εχ ίίδ φιχ 3 ηο&ίδ ηιοάο

όΊεΙβ δΐιηΐ οδίεηδυπι δίι, ηιαχϊιηο ιΐεεεηι οιΊϊΙϊλπιι

βε εΓεβίοΓεπ» ββηεπδ ηοδίπ ΓεΓοηιιβΓε εΐ ίηβΐίΐι-

Γ3Γε εοΓπιρΙυηι ορυβ : ρβίβιη εβί, ηιιοά φΐί οα>ΐε-

γ!'3 ΠιΙ(ίι) ηοη Ιιαίιεηΐ, ηοη εχ «1ί(]ΐι:ι εβυ83 ριι-

{,'ηβηΐ εΐ βάνβΓδίηΙυι*, €]ΐΐ3ΐη ηυοϋ 3Γΐ)ϊΐΓ3ηΙιΐΓ ίϊεπ

ηοη ρθ38ε, υΐ Γ)οιΐδ ίϋ, φιοιΐ ηιαιΊυιιιη 3ε (ϋδδοΐυ-

ΐιιηι 881, Γ88Μ8εϊΐεΐ. ΜοΠυοΓαηι τενεΓ» βεηδπφιε εβ-

<]ΐιθ(1 3 Πβο ρεΓΓιεί οι εχρεάίΐ'ϊ ηοη ροδδίΐ, ει βιιηητι

ιρδοππη ϊιιίϊπιιϊΐαΐΰΐη ηΐ3]ε&ΐ3ΐί οηιηίροΐεηΐί 356Ϊ-

βΐιαηΐ. 8ε<1 ιιΐ βΓζΐιιηεηΐίβ εί ρΓθυιιΙίοηϊ|}ΐΐ8 εοπιηι

ΓβρΓεηεη(]3ηιυ8 ηηιοπίίαηι, εχ ρπΓκοηΐίΙηΐδ ει ρι•;»•-

ΙβΓΪΙϊδ 08ΐεπ(]3(Γ.Γ ί«Ι (μιοά ΓιιΐιιΐΊΐι» ςυϊϋειη εβί, 88(1

ίυΐιίΓυιιι 6888 ηοη οιόιΙϊΙιιγ. ΑιιιΙίδΐί (]υοά ριιΐνϊβ :ΐι!

ίθΓΙΤ13ηΐ ΓΟίΙ.ΤΰΙ 115 ΟΐΙιΟΙΙΙΟ ΓβΟΐΙδ 881. ΠΐΚΌί^ίΙΐΙΙΊΙΙι',

ηυχ$ο, (υ ςιιί ΐυ» 83ρίεηΙΪ3 οιηηίβ εοιτιρ1ε(:Ιϊ νΪ8,

<|ΙΙ3 Γ31Ϊ0ΙΙ6 ΙβΙΙΙΙΙδ ρΐΐ!νΪ8 (ϋδδφίΐΐϋδ 8030(118 81 1 ;

ίριοηιοιίο ΐβΓΓβ 03γο Γ3013 βΐΐ, βΐηυε εηο"ειη ηιαΓοΓΪΒ,

ςυ3 ι-3ΐϊοηε ει 0883, ει ειιίεπι, ει ηιϋροηι, εΐ ρϋοδ

εοηΓεεεηΐ; ιιυοηκκίο ευηι πηη &ϊ( εβίΌ, άίνεΓδΧ

ευηι Γογπιχ ηιεηιϋΓοηιηι, ΐπιη ςυβίϊοΐββ ει Ι:\ιΐιΐδ

$ίηΐ; ηιιοηιοιίο ρυΐηιο ΙβεΙυ ηιοΙΙίδ, εοΙοΓε Γινΐϋυβ. ς ψώμεθα κάκεϊνα• πώς ή πρώτη γυνή. άπδ μικρού

μέρους τής πλευράς, υπέστη ζώον δλόκληρον, δμοιον

τφ τελεί(ι) κα\ πρώτψ,κα\ τδ μέρος πρδς πάντα διήρ

κεσε κα\ τδ ολίγον τδ παν συνεστήσατο, ή πλευρά,

έγένετο κεφαλή, χείρες κα\ πόδες , εγκάτων σκόλια

κα\ ποικίλη διάπλασις, σαρξ, κα\ τρίχες, όφθαλμδς,

κα'ι (5\ς, χΑ στόμα , καΐ πάντα απλώς , ίνα μή μα-

κρδν απαγάγω τδν λόγον, πάντα θαυμαστά κα\ παρά

δοξα ήμίν τοις ολίγοις, πρόχειροι δε παρά θεώ τής

κατασκευής οί λόγοι χαΐ λίαν ομολόγου μενο ι. Πώς

ο3ν σωφρονεϊν δόξουσιν ο! τήν μέν μίαν πλευράν

συγχωροΰντες γενέσθαι δνθρωπον, άπδ δε ολοκλήρου

τής τοϋ άνθρωπου Ολης άπιστοΰντες τδν αΰτδν άνα-

κτίζεσθαι; Ούκ Ιστιν, οΰκ Ιστιν έπινοίαις άνθρωπι-

καΐς θεοΰ πολυπραγμονεϊν ενεργείας. Εί γάρ πάντα

^6^π^ δοΐίιΐιιιη, ίίΓηιιιιιι ει ηοη ι-ειίεηδ 3ε Γϋ1)ειιηι ;

εοΓεοηδΙπείιιπι βε άοιϊδίίηιβ ραηίευΐβ ε3ΐ•ηΐ8; Πεη

Γ3Γϋδ εί ιύζϋΐ, οηιεηΐυπι βίουπι ει ίιΐδίηΐ' ρίβεβίο-

Ηδ ΓβΙϊδ 3 ηηΐιΐΓ» εοηιρίίεβίυπι. ΰοιίδίϋοΓϋΐκιΐδ ε(

ΗΙ3, ί]ΐιο ρικίο ρηηια πιιιΙιογ οχ ρηι•> :ι ρ3Γ(ε Ιιιΐο-

ΓΪ8 ϊηΐεςηιιη ηηϊηιαΐ δΐηιίΐο ρεΓΓεεΙο ηο ριίιιιο Γ;κΊλ

εδί; ει ρατδ 3(1 οηιηί» δυΟεεί), ε( εχΐμιιιιιη Ιοίιιηι

ΓοηδΙΪΙιιιΙ, εοδΟ Γοοία εδί εηριιΐ, ηιβηπδ εί ρε(1εδ,

>•ϊδ<επιηι εί ϊινΐ«^ΐ'ιηοπιιη Οεχυοδβ (οΠυοδβςυε 38

Τ3ΓΪ3 ΠμιίΓη 3ΐηιιβ (ΙίβΓιηείΊο : 83γο, ρίΐί, οειιΐυδ,

ΙΙ38Μ8, 08, οηιηί» άεηιςιιε ( ηε 1οη£Ϊιΐ8 ΟΓβιΊοηειη

ρΓοάιιεβηι), οιιιιικι ηι1ιιιίΐ'3ΐιί1ί:ι, ηΙιΙιοΓίτιιΙίη 3 εοηι-

ιηιιιιί ορίηίοηε βΐ βεηβιι, 3ε ηιεηΐίδ ηοδίΓΒε,ηυί Πεο

εοηιρηπιΐί ιιηίνεΓδί οχίμιιη ηιι:ΐ'ρίαηι ροιΊίιηιευΙα

βυιηιιβ, Οίΐρΐιιηι εχε«(ΐ8ηΙΪ3 : βριι<] Οειιηι νεΓΟ γ:ι- ϋ ^ ήμΐν καταληπτά, ούκ άν κρείττων ήν ημών δ

Ιίοιιοδ ΓαΙχΊΓαΓκιιιίδ ϊη ρηιιιιρίιι χιιηΐ 81 ΓβείΙεδ,

οηιηειηί]ΐιε ϋιιυίΐβΐίοηεηι εχείυιίεηΐεβ, ει ηιΐιηοιίιιιιι

εβΓίαϊ. ^ϋο ϊ^ϊΙυΓ ρ»οΙο 8»ηα ηιβηΐε ριιε.Ιίιί εβδβ

ν'κ1οΙ)ΐιηΐιΐΓ, φιί εοηεεϋυηΐ εχ ιιιι;» ηιΓκΙεηι 80813

Ιιοιηίιιειη εδδε Γαοΐυιη, ηοη βυΐβαι εΓ0(ΙυηΙ εχ ϊη-

Ιε^ΓΪ ηοιηίηίδ πι:ιΐει•ϊη ειιηπίβηι τεηοναη ? Νοη ρο-

ΐχ-ϋΐ Ιϊογϊ, ηοη ροιβδί, υΐ Ιιιιηΐ3η:ε ιηεηΐϊδ 3§ίΐ3ΐίη-

κρείττων. Τί λέγω περ\ θεού ; Ουδέ πρδς τά άλογα

τών ζώων έπί τίνων δυνάμεων σύγκρισίν τίνα ίχο-

μεν, άλλα κάκείνων άπολειπόμεθα. Αϋτίκα δρόμΐ;)

μέν ήμάςύπερβάλλονται ίπποι , κα\ κύνες, κα\ ά).λα

πολλά• δυνάμει δέ κάμηλοι καΐ ήμίυνοι• σημειώσει

δέ δδών, οί δνοι ■ και τδ τής δορκάδος όξυωπδν έν

ήμετέροις δφθαλμοϊς ούχ ευρίσκεται.

ιιΊ6ιΐ8 ϋίνϊηη νϊδ ίη τευιΐδ εΙΓιεϊοηιΙίδ ΐηηιΓίΓεηάο εχρΙθΓ3ΓΪ εί ΐηνεδΙί^ίΓί ροδδΐΐ. Ναηι δι οιηηία «

ηοΐιίδ ρετείρΐ εοηιρΓεΙιεηίΙίίριβ ροδδεηι, ηοη ρΓ,τδίβιβΐ ηουίδ ΐδ ο.ιιί ρΓ%8ΐα(. Οιιίϋ 1ο<|ιιογ άε 1>εο?

Νεε ευιη 1>ι•υ1ϊδ ο,ιΓκΙεηι :ιηΐιη3ϋ6ιΐδ, ηυοι! 3(1 ηιιαβιίαι» βΐΐΐηεΐ ροΐεηΐί»8 εί Γ3«ιΙΐ3ΐε8, οοηιρ3Γ3ηαι

ηΐίςυο ηιοαο, δεά εί ΊΙΙίδηιιοηιιε ϊηΓεηοΓεδ βυιηιΐδ. Νε 1οη§ϊυδ 31)838, εηΓδίι ςιιϊιίειη ηοδ ε(|ΐιί, εβηοδ,

3ΐΐ3(|ΐΐ(/3ΐπηΐ3Γΐ3 ηιιιΐο ρΓοιεειΙυιιΐ : νϊΓΪΙ•ιΐδ ϊίειη εηιηοΐί ει ιηιιΐί, ηοΐαΐίοβεβ νεΓΟ νίαπιιη, ηδ'ιηΐ ηο-

Ι.ϊδ βηΐεεείΐαηΐ , εί αευιηεη νϊδϋδ εί 3εϊε8 οειιΙοΓυιη, (|α» εηρΓεχ ρΓϊϋίΐίε βυιιΐ, ίη οειιϋδ ικιβίΓίδ ηοη

Γορεπίυΐ'.
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Διδ ευγνωμόνων χ<χ\ σωφρονούντων έστ\ πιστεύειν Α ΟαοοΪΓοα εβηιΐϊϋοδ , βηίοδ 81 8»ιιθ8 1ιο:«ϊιιβϋ

ΙΙιΙοηι ηαυεΓβ άεεβΐ ϋδ, ςιι* α βοβ αΊευηΐηι-: ηντοις παρά τοϋ θεοΰ λεγομένοις ■ τους δε τρόπους χα\

τάς αίτιας των ενεργειών, ώς υπερβαίνουσας, μη

ά-αιτεϊν. ΈπεΊ λεχθήσεται ένι τών πολυπραγμόνων

Δεΐξόν μοι τώ λόγω σου την τών δρωμένων ούσίωσιν.

Είπε ποία τέχνη την πολύμορφον ταύτην έργασίαν

έδημιούργησεν. "Αν γάρ ταΰτα έξεύρης, είκότως

άμηχανεϊς χα\ άσχάλλεις, διότι την τη; παλιγγενε

σίας μετακόσμησιν άγνοίϊς, ό της γενέσεως τον λό-

γον είδώς. Εί δε δναρ σοι εκείνα κα\ φαντασία, κα\

πανταχόθεν ή έπίγνωσις άπορος, μη αγανακτεί, εί

τον λόγον της κατασκευής άγνοών, κα\ την διόρΟωσιν

τοϋ φθαρέντος οΰ συνοράς. Ό αύτδς τεχνίτης έστ\

κα\ της πρώτης κτίσεως, κα\ της δευτέρας μετακο-

σμήσεως. Οΐδεν δπως τδ Γδιον Ιργον διάλυσιν ύπομεΐ

άοδ αυΐβιη βΐ ε3ϋδ3δ 3εΐίοηιιπι εί ορει-αιη, Ιαηφιαιιι

ηοδίΓβιη .ηΙβΙΙΐβεηΙίβΠ) εχεβϋβηΐβδ, βχηαίΓβΓβ ιιοιι

οροΠεΙ. ϋ.εεΙιΐΓ βηϊη» οιΓιΙίϋβΙ ϊδίοπιιη ευ.•080Πΐιη :

ΟδΙεηϋε ηιίηί ΓβΙϊοιιβ αΐηιιβ ΟΓΗΐΐοιιβ Ιιιη, φιοιιιοϋο

Ιΐίβ Γ88, «11138 νϊΐΙβΙΓ.υδ, Λά 85881)113111 ρΓΟ(1ΐΙΟΙ« 811)1.

ϋίο ςυ» 3Πβ ΜϋΙΐϊΓοπηβ οριΐδ Ιιοε ΟΓβίνβπΙ. Νβπ) βΐ

ήχο βχοοΒίΙβνβπδ βΐ οοιηρβΓβπδ, ηιεπιο ρβΓρΙβχιιβ

βΐ ϊηιρϋε.ΐιΐδ 1ΐ3Βδίΐ3δ , βι δυεεβιΐδβδ βΐ \ηϋί{ηαη$,

ςυοά Γβ^βηβΓβΙίοηϊδ (ΓβηβΓοπηβΐ.οηβηι ηεβείβ, ςυϊ

βθηεΓαΙϊοηίδ ίβιϊοηβιη Ιιαιιιΐ ί§ηθΓβ8. Οιιού βί ίΙΙβ

Ιϊυ'ι η'ιηίΐ αϋυϋ ςιιαπι δοηιηϊυιτ» βι ΐη)3{;.ιΐ3ΐ.ο βιιιιΐ

βΐπ,υε υηάϊςιιβ οοςηίιίο ρβι-ρίβχ» , .ηβχρίίεβυϊΐίδ

βΐ ϊηνβδίΊξβΙιΊΙίί ββΐ, ηβ ϊικΓιβηβπδ, βί ευηι γϊ-σμησεως. υιοεν όπως το ιοιον έργον οιαλυσιν υπομει- ει ιηνβ&ιΐ|5ίΐΐ)ΐιΐ!» «Ί ιικ ■ ιιυιβιιοιια, ■• ""■■• •-

ναν συναρμόσει πάλιν είς τήν άρχαίαν κατάστασιν. β Ιίοηβιη Γ3ΐ)ΓΪε3ΐΊοηϊδ ΐ{;ηοΓβ8 , εΐΐβιη εοιτοείίο

π. ι * ± Ι _- _ .' * 1...Ϊ..... _. -λ•»..μ*.•1ιμ*αμ ι^Αΐ<πιηΐ! (ΐίιΙΙ ΐπΙοΙΙίοϊβ

ΕΙ σοφίας χρεία, ή πηγή της σοφίας παρ' έκείνω

εί δυνάμεως, οΰ χρήζει συνεργού χα\ συλλήπτορος.

Ουτός έστιν ό κατά τήν φωνήν τοϋ σοφωτάτου Προ

φήτου μετρήσας τή χειρί τδ Οδωρ, κα\ τδν μέγαν

χα\ άπλετον οϋρανδν σπιθαμή , χαΐ τήν γήν δρακί.

θεώρησον εικόνας, ενεργείας σημεία παρεχόμενος

τής αρρήτου δυνάμεως , άπόγνωσιν έμποιούσας τοις

λογισμοΐς ημών, τοΰ μηδέν δύνασθαι άξιον τής τοΰ

θεοΰ φύσεως φαντασθήναι. Παντοδύναμος κα\ Εστί

χαι λέγεται. Τάχα γάρ ού ζυγό μαχί; σεις πρδς τοϋτο,

άλλα δώσεις ώς συγκεχωρημένον κρατεΐν. Τώ δέ

πάντα δυναμένω, ουδέν άπορον ή άμήχανον. "Εχεις

πολλά τής πίστεως ενέχυρα άναγκαστικώς σε συν

ηβηι βίςαβ ΓοραΓβΐίοηβικ εοΓπιρΓι ηοη ϊηίοΙΙϊβ'ιβ.

Ιίΐβτη απΐΓβχ εβί εί ρπιιΐίε εΓββίίοηΐδ εί βεεϋηάΐΒ

ΐΓ3ηδΓθΓηι»ΓιοηΪ8. Νονίί ηυοπκχίο δυυηι ορυδ ιΐδ-

βοΐυΐϋπι πΐΓ*υδ εοηείηηβΐ, εί αά ρΗδίΊηυπι δίβΐιιπι

Γ8(3υε3ΐ. δί βηρίεηιία ορυδ εδί, ίοηδ δβρϊεηΐίκ βδΐ

βρυιΐ ϋΐϋΐη : β'ι ροΐβιιϋ» εί νΪΓίΙΐϋδ οριΐδ εδί, ηοη

ίηιΙΊβεΙ δοεΐο 3ΐαυε α*]]ιιΐ0Γβ. ΗΊε εβί ςυί ]ιιχΐ3 νο-

εεη» δΒρίεηΙΐδδϊηιί ρΓορΙιεί* τ, πιαηυ δυβ ιΐίηιεηδίΐδ

881 3<ιιΐ3ηι, εΐη>»8ηϋηι εΐϊπιιηεηδυηι εα;1υιη ρβΐηιο,

βι 1βιτ3πι ριι^ηο. ΟοηΙεπιρΙβΓε ϊηιββϊηεβ, εν'ιιΐβιιΐϊ»

ίϊβηβ ρΓχηεηΙεδ Ίηβ1Γ3ΐ)'!ΐϊ8 ροίβηΐί*, εοσ'ιΐίΐΐοηϊΐκΐδ

ηοδΙΓίδ (ΙβδρβΓβΐΊοηειη ϊηάαϋβηΐο, ηΗιϊΙ ϋϊ^ηαπι Ρβϊ

ηβΙϋΓβ ροδδο ηο» ίηΐΒβϊηβΓί. ΟηιηϊροΙεηδ ει εβί βι

ελαύνοντα πρδς τδ συντίθεσθα•. τοις παρ* ημών λε- £ (Ηειίαι•. ΡθΓ8Ϊΐ3η εη'ιηι ηοη βάνοΓδβυεηδ ϊη Ιιοο,

ι .-.-... ..λ.. ■■β^Μ,ι ιρ&«ι -Λίνίΐ^ιι νη} τη- ι ,1^1.:» Ιακπιιηιη ι>ηιΐί>ι>ΐ£ιιιη πΙΐΙΪΠΡΙ'Ρ. 3ΐ(111ϋ ΪΙΛ
γομένοις* πρώτον μεν πάσαν τήν ποικίλην κα\ πο

λυσύνθετον χτίσιν βοώσαν παντδς κηρύγματος εϋση-

μότερον, δτι δ μέγας και σοφδς τεχνίτης, ό πάντα

τά βλεπόμενα τεχνησάμενος. Πρδς δέ ταύτην προ-

μηθής ων 6 θεδς , κα\ τά τών άπιστων ψυχάρια

πόρ"ρ"ωθεν καθορών, Ιργω τήν τών νεκρών ϊγερσιν

έβεβαίωσεν, πολλά σώματα τών τετελευτηκότων ψυ-

χώσας. Διά τούτο Λάζαρος τετραήμερος νεκρδς τής

θήκης έξήλατο • κα\ τής χήρας ό μονογενής άπεδόθη

τή μητρ\, έκ τής κλίνης κα\ τής εκφοράς πρδς τους

ζώντας αναλυθείς, κα\ άλλοι μύριοι οΰς άπαριθμεϊ-

σθαι νϋν όχληρόν. Τί λέγω περ\ τοΰ θεοΰ χα\ Σω-

τήρο; , δπότε , Ινα επιπλέον δυσωπηθώσιν ο'. αμφι

βάλλοντες, κα\ τοίς δούλοις αύτοΰ τοις άποστόλοιςοαλ/.οντες, χ»' >•«'» "»»»"•« •.»•»- •—» * ■■•■■• «......- ..-

τήν τοΰ έγείρειν νεκρούς έχαρίσατο δύναμιν ; "Εστιν Ι> ΐυπι ]3πι ιΐΐεηι ιηοΓίιιοδ εχδίΐιιΐΐ ε βεριιίει-ο

.... . . «■ , » ί _/ -Ι ..^^ ;. !ΙΙ_ ..:,!..». ΑΙΐ^ια αν 1.^, Ι ΐ <• :ι ίΙΙΙ.1 ι

δειΐ ά3ΐΐ8 Ι3ηςιΐ3ηι εοηεεδβιιηι ο1)ΐΐηβι•β, «Ιςιιβ Η»

δε ΙιβυβΓε. Αι εί ςιι'ι οηιηϊβ ροΐβδί, ηίηΜ 881 ρει•-

ρΐεχιιηι, η'ιΐιϊΐ ςυοα εχρίΐεηπ 3ΐιΐ βχρειϋΓΐ ρενΠεΐνβ

ηοη ροδβίΐ. ΜυΐΙβ ΠιΙεΐ ρΪ3ηοΓ3 1ΐ3ΐ)08, <ι»ι* ηεεεβ-

δΛΓΐο Ιβ οοιηρβΗβηΐ, ηΐ βδδβηΐίβπδ ίϊβ, ςιι:ε 3 ηο1)ϊδ

άίοιιηΐιΐΓ : ρΓΪιηιιιη (ΐη'ιϋεηι ιιηίνοΓδβιη εΓββΙϋΓηιη

Υ3ΓΪ3η»βΐ πιυΙιΐρϋεεΓη, οα]ιΐδνϊδ ρΓ*εοιιΐδ νοεο εΙ«-

ΓΠ18 εί βίίηϊΠεηιιΙίιΐδ ρΓοεΙβπιβηΐεηι, φΐοι1εΐηΐ38ηιΐδ

ει δβρΐβηδ 3ΠΊΓεχ δϊΐ ίδ, αΐίΐ βα ο,ιι* νϊιΙοηΐυΓ. ίβ-

ϋποηΐιΐδ βδΐ. Οιπη βπίεηι 3<ΙνβΓ5Μ8 Ιιαηο εΓεηίππιιη

Ρειιβ ρΓονΐϋϋδ ίϊ Ι, 3ΐ<ιυβ οΓιηηι ρΓοευΙ ΊιιίίιΙεΙΊυιη

ηηίιηιιΐΛδ ΊηΙιιε»ΙιΐΓ , ϊρβο ορεΓβ ΓββυΓΓεεΓιοηβιη

ηιοΓίιιοηιηι εοηβηηβνΊΐ, ηιιιΐιϊδ εοΓροπΙιιΐδ πιογΙοο-

πιιη αηΐηιβ Γεδίϊιυΐη. Η»ε ο"ε Μϋββ ίβζβπιβ ςα•Γ-

"• 1]ηϊ-

ουν ή άπόδειξις εναργής. Κα\ διά τί, οι φιλόνειχοι,

πράγματα ήμΐν παρέχετε, ώς άναποδείκτων λόγων

έξηγηταίς ; Ώς εΤς ήγέρθη , ούτω κα\ δέκα • ώς οΐ

δέκα, κα\ τριακόσιοι• ώς τριακόσιοι, χα\ πολλοί.

Ό γάρ ένδς άνδριάντος τεχνίτης, Εσται ρ"αδ£ως-

χα\ μυρίων' δημιουργός. Ουκ είδετε τους μηχανι

κούς , δπως τών μεγάλων κα\ έξαισίων οικοδομη

μάτων έν όλίγω κηρώ τάς μορ-^ς κα\ τους τύπους

προσαναπλάττουσιν; Κα\ ό έν τώ μικρώ λόγος τήν αυ

τήν ίχει δύναμιν έν ταΐς πολλαΐς κα\ μεγάλαις κατα-

σκευαίς. Μέγας δ ούρανδς, τεχνικδν τοΰ θεοΰ δημιούρ

γημα. Επειδή δέ λογικδν ζώον ό θίδ; τδν άνθρωπον

ειΐδ ϊίβηι ίΐΐο νΐιίαβε ΠΙίιιβ «χ Ιβοΐίε», ο,"» οΠβΓβΙ)»-

ΐυΓ, 30" ν'ινοδ ΓβνοεβΙιΐδ π»3ΐΓΪ 8ΐικ τεάΜίΙιΐδ βδΐ » :

βίςηβ 3ιϋ δεχεβηΐ'ι , ςιιοδ βηαηιεΓ3Γβ ηιιηε ιηοΙε-

Βΐυηι Γυεπί. 0υϊ»1 ϋιοοιίεϋβο 30 5εΓΤ3ΐ0Γ8?>ΐϋ3η-

άοςυιόβιη, αϊ πιβ^ϊδ ΠεεΙβηίαΓ βΐ η.ονε3ηΐ»Γ ίΙΙί

φΐί 3ΐιιΙ)ίι/>ιηΙ, βΙΪ3ΐη δεΓνϊδ δυίδ βροδίοΐίδ ηιοΠυοδ

βχοϊΙ3ηϋί νίιΐιιίειη ΙηΓ^Ίΐιιβ εδί. ΟβηιοηδίΓβΙ'ιο ΐβϊΙιΐΓ

βνΐιίειίδ 881 αε ηιβηίΓεδία. Ει εικ ηοοϊδ ηββοΐϊυιτι βλοί-

1)εΙίδ, εοηΙειιΐΊοδί, (ΐιι»δΐ δεπηοιιυιη, ο,υί ιΙβηιοηδίΓΜΠ

ηοηροδδ'ιηΐ, 3υεΙθΓΪοιΐ8? (ίιιεηιβϋιηοϋιιιη υηιΐδ εχ-

ε'ιΐβΐϋδβδί, εοιίβιη ιηοιίο ϋεεεπι, ΐια βι Ιιεεεηΐί; «Ι

ΐΓεεβηΐϊ, ίΐα εΐ'ιαω ρΙ«Γ03. υηίϋδ εηίιη ίΐαΐακ 3ΐΐί-

Ίδ3. χι, 12. '•;οαη. χι, 43. ' Ειιο. νιι, 15.



667 5. 0ΚΕ00Κ11 ΝΥδδΕΝΙ 60ί>

Γβχ νεί 6εχοειιΐ3Γυηι Γβείΐε ορίίεχ βτίΐ. Αιιηοιι νί- Α έποίησεν, ίνα τϊ) καταλήψει των ποιημάτων δοξάση

ιΙιΗίδ ιιιοιίιίΐιιίιοδ, ηιιοιιιβιΐιιιοιίυιιι ιικΐ^ιιοπιιη εΐ

ϊη£οηΙίιιιη «ιΙίΠείοπιηι Ιοπιιίδ <Ί Γι§ιΐΓ38 ίη βχϊ^αα

οοπι δρεοίιηίηίδ Ιοεο εΠ'ιη^ιιηΐ βΐπ,ιιε ιίοδίμιιηαι ?

Αε ΓηΙίο ςιΐ30 ίη μβτνο εδί, βαηκίβιιι νϊιη ΙκιΙηΊ ίη

ιηιιΐι'ιδ 30 ιηβςηίδ δίΓϋοΙίϊΓΪδ. Μα^ηιιιη «οβίιιιη, 3Γ-

ΙίΓιείοβιυη Οεί ορίΓιείαηι ο»ΐ. Αε ςυοηίαιη Οουβ

ηοιηίηειιι ίΐηίηιαΐ πιΐίοιιαίο ΓεείΙ, ιιΐ εοιηρτεΐιεηδίοηε

ορεηιιιι ^ΙοηΓιΐ'βΙ δ»ρίοηΐειη «ι βοΙειΊεπι εοπιηι ία-

1>ΓΪε3ΐ0Γ6ΐιι, νίιΐβαδ 3$ΐΓθηοιηϊ βρίιχταιη ριιτνβιη

<]υϊ ιίοικ , βεϋ ίη ιικιηιι δείεηΐίβ ίΐα ηιονεπ, ςιιειηαά-

ιιιοιίυιη 3 ϋοο οοΜυιιι ηιονειυι-. Αε ηιίηίιιι» δίπι-

εΐιιτα ηΐ3£ΐιί ίΙΙίιΐδ ορϋίεϋ δίιιιιι1:ιοηιιη ε&Ι : (Ί

Γ3ΐίο, ι|ιι;β ίη ρ3Γνί$ εβί, ϋεοΙηΜί ϊιηιηοιίδα, ςιιχ

ιιοδίπιιη δειίδΐιιη εΐ ίηΐεΐΐεείυηι οχβιιρηιτιηΐ εΐ εχοε-

τδν σοφδν και εύμήχανον ποιητήν, δψειτδ τοΰ αστρο

νόμου σφαιρίον μικρόν μέν, έν δε τί} χειρί κινούμενον

τοΰ έπιστή μονός ούτω; ώς ούρανδς παρά τοΰ θεοΰ,

κα'ι τι» ελάχιστον κατασκεύασμα τοΰ μεγάλου δημιουρ

γήματος εΐκών γίνεται • κα\ εν τοις μικροΐς δ λόγος

ερμηνεύει τά υπέροχα καΐ τά τήν αίσθησιν ημών

υπερβαίνοντα. Ταύτα δε προς τί διήλθον ; ίνα γινώ-

σκης ότι καν ερώτησης με πώς Ισται τών άπ' αιώ

νος σωμάτων ή άνάστασις , άντακούση ταχέως, Πώς

δ τετραήμερος ήγέρθη Λάζαρος ; Πρόδηλον γάρ ώς

τήν έπί τω έ'ν\ πληροφορίαν, κάν τοις πολλοίς ομοίως

σωφρόνων παραδέξεται. θεδν υποτιθέμενος τον ποι-

ούντα , μηδέν είπης αδύνατον, μηδέ τή" σαυτού έν

νοια καταληπτήν νομίσης τήν τοΰ ακατάληπτου σο-

«ΙυηΙ. $β(1ει»Γ 1>*ε εχροδίή' ιιΐ ίηίοΐΐί^δ, ηυοιΐ δι Β φίαν. Ούτε γάρ έκείνφτι άπειρον, κα\ σοΙ τά τοΰ

ηιε ςιιοηιιε ϊιιΐβιτοβίΐ νοτΐδ , υ,ιιοιηοιίυ εοΓρυηιηι , απείρου ανεξερεύνητα,

ςιιχ :ι1) βχουΐο ιΐδφιο ΓαβηιηΙ, ΓϋδυΐτεοΙίο ΓυΐιΐΓ»

επί, εοιιΐΓβ 8ΐ3ΐίηι βαϋίεβ : ςποηιοάο Ι,αζϋΐυδ, α,ιιϊ ουβΝυπι ]»ιη <1ίβηι δεριιΐΐιΐδ βΓίΙ, Γβδΐΐδεί13ΐϋδ ββΙ?

Ρειβρίευυπι εηίιη β««, ςυοά εβηι Γιιίειη ει ρι-ουαϋοηειιι οηοβ ίιι υηο Πι, εϋ3ΐη Ίη ηιηΐιίδ δίιηίΙίιεΓ ηοιηο

ββηιΐδ 3(1ιιιίδεΓΪΐ. Ροβίΐο ηιιοϋ Οευβ βίΐ, ςαί Γβε'ΐΒΐ, ηίΙιϊΙ άίχει-ίβ εββε, ςυοΛ Οεη ηοη ροββίΐ : ηεςιιβ

ίιι» εθ8ίΐ3ΐϊοηβ ρειοίρί ροδδε ριιίεδ ίΐΐίιιβ, ςιιί εοπιρΓεΙιοηιΙί ηοη ροΐεδί , δβρίειιΐίαηι. Νεφίε εηϊηι ίΙΙϊ

ςιιίιίαοβπι ίηΓιηίΙυηι : αϊ Ιίυϊ εα, ηυ8 ρεπίιιεηΐ α<1 ΐηύΊιίΐί ηιΐϊίδΐίοιιοηι, ίηδεπιίαυίΐίβ ει ίιινεδΙί^ΜΙί»

611111.

Υίι1<Ί)ίιι:<ΐ5 ηιιΐοηι Ικιιιε Γ3ΐϊοηεηι ριιΐοηι-ο, β'ι

ρΓΧίεΓ ε3 <|ΐι:« 'ϋιΐ.Ί δυιιΐ, ^εηαειηαΐ' εΐ εχ(]ΐιϊΓ3πιιι$

ιηο(1ιιιπ {;εηεΓ3ΐϊοηίδ ηυβίΓΧ, ηοη ρηηιιιηι εΐ ηιιΐϊ-

(]ΐιίδδΊιιιιιιιι ίΙΙιιιη, 3 Πεο ρΓοιΙίΙιιιιι εΐ ΐηβΐΊΐυΙιιιη, άβ

«μιο ίη 5>ιιροΓΪ<>ΓΐΙιιΐ8 ι1ίιΊ3 δΐιιιΐ Ιι;νε; δειΐ ευιη (|υϊ

ιΐίίμιο 3(1 Ηοε Ιειιιριΐδ εοηδίηιίϋΙεΓ 3 ηβΙιΐΓβ ρβΓίίοΐ-

Όψίμεθα δέ τούτον τον λδγον καλώς, αν προς τοίς

είρημένοις καΐ τδν τρόπον τής γενέσεως ημών δοκι-

μάσωμεν, ού τδν πρώτον κα\ πρεσβύτατον εκείνον

τδν παρά θεοΰ, περ\ 61 έν τοις Εμπροσθεν είρηΐαι

ταΰτα, άλλα τδν μέχρι νΰν ακολούθως παρά της

φύσεως έκτελούμενον. "Απορος γάρουτος κα\ λογισμώ

Ιιιγ. ΙιιβχρΙϊεβοΐΙίβ βηΐιη Ιιίο 681, βι οο^ίΐηΐϊοηΐ Ιιιι- Ο άν0ρωπ£νω άπρόσ[τ0ς. Πώς γάρ τδ σπέρμα ουσία

ούσα υγρά κα\ απλαστος κα\ άνειδής , ε!ς κεφαλήν

πήγνυται, κα\ ε!ς άντικνήμια καΐ πλευράς στερεοΰ-

ται, κα\ ποιεί έγκέφαλον άπαλδν καΐ μανδν, κα\ τδ

περιέχον αύτδν όστέον ούτω σκληρδν καΐ άντιτυπές,

χα\ τήν ποικίλην τοΰ ζώου κατασκευήν, ίνα συντόμων

είπω, καΐ μή παρέλκω λεπτομερώς έπεξιών τοις καθ

έκαστα; 'βς ουν τδ σπέρμα υπάρχον άμορφον έν

άρχαϊς, είς σχήμα τυποΰται, κα\ είς δγκους άδρυνε-

ται, τη άπο^ίήτιο τοΰ θεοΰ κατασκευαζόμενον τέχνη ■

ούτως ουδέν άπεικδς, άλλα κα'ι πάνυ άκόλουθον , τήν

έν τοις τάφοις ύλην, τήν ποτέ ουσαν έν εΓδει, αύθις

είς τήν πάλαιαν άνακαινισΟήναι διάπλασιν, κα\ πά

λιν γενέσθαι τδν χουν άνθρωπον ■ ώσπερ δή κα\ τδ

111311»! ϊη3εεεδδΐι$. Ν;ιιιι ςιια Γ3ΐίοηε, <ίιιιι τε$ ηιι

ιιιϊιία, πιιΐίδ ει ίιιΓοπιΓίδ δίΐ, δεπιειι ίη ειιριιί εοΗ-

ΓΓΡ81-ΪΙ, ΙίθΪ3δ (Ί ΟΟδΙΐδ ΐΙΐΙΓΟδίίΙ εΐ Οοηδθ1ί(ΐ311ΙΓ,

εεΓθ1»Γυιη ρίϊίείΐ ΐεηεΓυηι Γβηιηχμιβ, ει οβιιυο εοη-

ΙίηείυΓ, 3ΐΙεο ιΐιιπιιη 30 Γί^ίιΙιιιη, ν;ΐΓΪ;ιηι άεηί<ιιιο

3ΐιίηΐ3ΐίδ Γϋ1)ΓΪΐ'3ΐίοηεηιεΐ οοιηροβίΐίοηειη, ιιΐ Ιιγο-

υϊΙογ ιΐίι-ιιιι, »ε ιιίιιιίιΐδ ηε δίηι ιηίηιιΐ:ιΐίιιι δίη^υΐα

ρεί'δοηιιεικίο. ΟιιοιικκΙιικκΙιιηι ϊ^ίΙιΐΓ δειηεη, ςυοά

ϊηίΐίο ϊιιΓοηηε εβί, (Ιιιηι οεευΐΐβ εΐ ίηείίίΐϋίΐί :ιγΙο

Ι)εί ΐΓβεΟΐιΐΓ, ίη δρεείειη ΓοιΓι^ίΐιιι•, εΐ ίη εοΓρυΓ3

ρΐ';ιικ1εδείΐ <Ί 3(Ιο1εδθίΙ : ίΐα ηοη ιηοϋο ηοη εδ(

αΐΐδοιιιιιη εΐ ηΙΐδΐΐΓϋιιιη , νοπιηι εΙΪ3ΐη 3ι1ιηοϋυιη

£0ηδειιΐ3ΐιβιιηι 3ΐ(|ΐιε ρΓοΙιαϋϋε ηιαΐθΓί;ιιη (|ΐι;ιι εδί

ίη δερυίεηδ, ηηχ ςιιοηιΐβιη (τηΐ ίη Γοπιιη, πιΐ'δΐΐδ

ίη ρπδΐίηβπΐ Γεηονβπ Γι^ιιγ»πι 3ε τυΓδϋδ ρυΙνεΓεπι ΰ πρώτον εκείθεν Ισχε τήν γένεσιν. Συγχωρήσωμεν

τψ θεφ δύνασθαι τοσούτον, όσον ό κεραμεϋς ισχύει ■

τί γάρ ούτος ποιεί, λογισώμεθα. Ηηλδν λαδών άμορ-

φον, είς σκεύος όδοποιεϊ, κα\ τούτο πρδς τήν ακτίνα

τήν ήλιαχήν προθέμενος ξηραίνει καΐ στερεδν απερ

γάζεται. "Εστί δέ άμφορίσκος, ή πίναξ, ή πίθος τδ

πλαττόμενον άλλ' έμπεσόντος τινδς ατάκτως κα\

άνατρέψαντος, συντρίβεται καταπεσών , κα\ γίνεται

αμόρφωτος γη. Ό δέ τεχνίτης βουληθείς οξέως έπ-

ανορθοί τδ συμβάν, καΐ πάλιν πηλδν σχηματίσας τή

τέχνη, ουδέν χείρον τοΰ ποτέ δντος απεργάζεται τδ

σκεύος. Κα\ δ μέν κεραμεϋς ούτος, μικρδν τής τοΰ

θεού δυνάμεως κτίσμα, 6 δέ θεδς άπιστεΐται ύπ-

ίΐιΓΪ Ιιοιιιίηειη : ςιιοπια<1ιηοϋιιπι ηίιιιίπιιη ε1ί»ιη

ϊηίΐίο Π3ε1υδ 081 ίηιΐε μειιεΓίΐΐίοηειιι. ('.υικ'οιΙ:ιηπι$

Ποο, γ|ιιο(1 ΐαιιΐιιηι ροδδίΐ, ςιοηΐυηι ν;ι1(•ι ϋ^ιιΐιΐδ :

61 ο,ιιίιΙ Ιιίο ΓίΐΐΊ:ιΐ, εοηδίι1εΓεηηΐ8. Κιιιΐε .ίΙι|(ιο ϊη-

Γογπιο Ιυΐυιη αεοερίιιηι 3(1 1;ιπιι;ιιιι ν38ίδ νοιίί^ίι,

ίιΐιΐιιε Γβιΐίίδ δοΙΊδ εχροδίΐιιιη 8ίεε3ΐ 3ο ιΐιιιαί. Εδί

3ΐιΐεηι, νοΓίιί ^Γ.ιΐϊα, ϊ(Ι ιμιοιΐ ίίηι,'ΊΐιΐΓ αίαιιο Γοπηβ-

Ιιιγ ιιΐ'οοοίιΐϋ, νεί δουΐεΐΐβ, νεί ιΐοίίιιηι , δει! 8Ϊ ()ΐιί.Ι

ΐοιιιεί'ε ίηείιΙθΓϊι ει δΐιυνοιΊιτϊι, εοΠιφβυιη εοηίίίη•

8'ιΙιιγ, βί Γυο"ίδ ει ίηΙΌι-ηιίδ Ιογγ.ί Πι, δΐΐ3ηΐΓ|υε βρε-

ιίι'ΐη αιιιίιιίι. Αϊ 3ΐΊίΓεχ, 81 νοίιιοπΐ, εεΙεηίΟΓ ιοι-

Γί{ΐ( 30 Γοίίςίΐ \ά ψιοά εββυ εοΓπιρίυιη εδί, :κ• πιγμι»
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ισχνούμενος άνακαινίζειν τδν τεθνηκότα ; Πολλής Α 3Πβ Ιιιίαιιι Οηβοπί ιΓιηϋο ρποτο ιΐείεπιΐδ ν3δ εΓΟείΙ.

«αϋτατής άνοιας εστί. Αίςαε Με ςιι'Μβιη ΰβϋΐιΐδ ρβι-νβ ροΐεηΐίίε 1)ώ ΟΓεβ-

Ιιιγ» εδί, ει ϋεο ηοιι οι-εάΜΐυτ ροίΐίεεηΐί δε ιηοΝυοδ

Γεηονηΐιιπιπι ? ΜιιΙΐιιηι .κηεηΐίδ εδί ίδΐ3 ρΓοηιιηΙϊ»Γβ.

ϋοηδ'ιϋεΓειιιυβ ίίειη βίιηίΓιΙιιάΜηεπι Ιπΐίοί, ηιια β;<-

ρίεηΐίδδίηιιΐδ ΡβιιΙυδ ίηδϊρίεηΐεδ εοπίρίΐ εΐ ίηδίίΐυίΙ,

άίοεηβ, 8ΐιιΙίε, ία ηιιοάαηιίηα», ηοη ίά ηιιοά ηακβ-

ί«Γ ϋοτρηχ $βη\ϊιια$, %εά ηνιΐιιιιι ι/ταηιιιη, εχεηιρίΐ

;/Γ(ίίί(ΐ, ίήΐκί ααί αίιεκ/κ» τβϊιηαοηκη $ειηϊηηηι :

Οβιι» ανίβηι άαΐ ά εοτρα$, φιαικκίιηοίίιιηι νυΐιιϊΐ '.

ΟϊΙί^ειιΐβΓ βιίεικίαιηιΐδ ^επεπιΓιοπί ΙπιίεΙ, βι εεΐ•*-

ΓΪΐβΓ ΓΚδίίΓΓεεΓιοηΐί ΓηΙϊοιιβιτι (Γι&εεπίϋβ, ΤγϊΙϊοπιπ

ίη Ιειτ&ηι ρΓθ]ϊιϊΙιΐΓ, οοηιριιίΓοΠιοΙυιη βιιίεπι Ιπι-

η»οι•ε, ει αϊ ΊΙ;\ α"κ•3πι, πιοΛυυπι άεδίιιίΐ ίη Ικείο.ιιη

ςιοιηιίαηι ηαΐυΓϊπι, ςιι» ραιιΐηΐίηι οοηοι-βΐβ .ιΐφΐβ

θεωρήσωμεν και τδ τοΰ σίτου υπόδειγμα, φ Παύ

λος δ πάνσοφος παιδεύει τους άφρονας, λέγων,"Α$;ρο»",

σύ 8 σπείρεις, ού τύ σώμα τό γκνησόμενον σπεί

ρεις, άΛΜ'ι γυμνύν χόχκον, εΐ ζύχοι , σίτου, ή

τίνος τών Λοιπών σπερμάτων ■ 6 δέ θεός δίδιοσιν

αύτώ σώμα , καθώς ήθέΛησεν. Ακριβώς προσ-

έχωμεν τή γενέσει τοΰ σίτου, κα\ τάχα τδν αναστά

σεως λόγον διδαχθησόμεθα. Ό σίτος ράπτεται εις

τήν γήν. ΔιασαπεΙς δέ έν τή νοτίδι, και ώς αν εΓττοι

τιςτελευτήσας, απολήγει εις τίνα γαλακτώδη ούσίαν,

ήτις παγεΐσα μικρδν, δςϋ καΊ λευκδν γίνεται κέν-

τρον, αύξηθεΐτα δέ όσον προκύψαι τής γης, έκ τοΰ Β εοαΓιία, φΐ3δί βΐίιιιιιΐιΐδ φΐ'κίβηι Πι ι11)ΐΐ8 εΐαειιΐιικ;

λευκού πρδς ήρεμα χλοαινόμενον μεταβάλλεται. Είτα,

γίνεται πόα κα\ κόμη των βώλων ■ έφαπλωθεΐσα δέ

αύτοίς κα\ σκεδασθεϊσα μετρίως, πολυσχιδή κάτωθεν

ύποτρέφει τήν ρΊ^αν, τω μέλλοντι βάρει τήν ΰποβά-

βραν προευτρεπίζουσα. Κα\ ώσπερ οι ιστοί των

πλοίων πλείστοις πανταχόθεν διατείνονται κάλοις, ίνα

πάγιοι μένωσιν ίσο,δίδποις ταϊς όλκαΐς άντισπώμενοι,

ούτως αί σχοινοειδείς αποφύσεις τής (5ίζης, άντιλα-

6αΊ των άσταχύων γίνονται κα\ ερείσματα. Έπειδάν

είς κάλαμον ό σίτος διαναστή, και πρδς τδ ΰψος έπεί-

γηται, γόνασιν αύτδν καΐ κόμβοις ό θεδ; ύπερείδει,

ρΤον οΐχίαν τινά συνδέσμοις ασφαλιζόμενος διά τήν

προσδοκωμένην τής κόμης βαρύτητα. Είτα, τής Ισχύος

έτοιμασθείσης , τήν κάλυκα σχίσας, προσάγει τδν

άσταχυν. Κα\ πάλιν έκεϊ θαύματα κρείττονα. Στοιχη-

δδν γάρ ό σίτος αύτώ περιφύεται , κα\ τών κόκκων

ϊκαστος έξαίρετον Εχει τήν άποΟήκην* κα\ τελευταίοι

προβέβληνται ο: άνθέρικες δξεϊς καΐ λεπτοί, δπλα,

οΓμαι, κατά τών σπερμολόγων ορνίθων, ίνα ταΐς

εκείνων άκμαΐς νυττόμενοι, τώ καρπό» μή λυμαίνων-

ται. Όρ3ς δσην εΤς κόκκος διασαπε\ς θαυματουργίαν

Εχει, κα\ μόνος πεσών μεθ' δσων εγείρεται ; "Αν

θρωπος δέ ουδέν προσλαμβάνει πλέον • δ δέ είχεν

απολαμβάνει, κα\ διά τούτο τής γεωργίας τοΰ σίτου,

δ ημέτερο; άνακαινισμδς εύκολώτερος αναφαίνεται.

Εντεύθεν μετάβηθι πρδς τήν έννοιαν τών δένδρων,

όπως δ χειμών αύτοϊς καθ' Εκαστον ίτος άντ\ θανά

του γίνεται. Απολύεται γάρ ή δπώρα, κα\ τδ φύλ-

3υεΙ» (Ιείιΐίΐβ ίη βηπ» ηιηρηϊΐυϋίηοιη, πι Ιογγ» ρΓΟ-

ηι'ιηεΓε ει 8Χ813Γ8 ροββϊΐ, εχ 311)0 βεηκϊηι ίη ΙιογΙιο-

δΡεηΐεηι νΐιϊ<1ίΐ»ιειη ππιίαίιιι••, ροβίεβ Πι ηεΓΐ)3 εΐ

εοιιΐ3 8ΐε1)ΛΓϋηι : ϋΐιϊϊυυ» ϊηΓιΐΒβ ει ΙονϊΙβΓ βρβΓβ»

εοιηρΙιΐΓ'ώυβ ηϊχίΐη Π1)ΐΊ8 ΓβιΙΊεεηι 8ΐι1)1ιΐ8 βΐϊί, Γυ-

Ιιιγο ροηιΙεΓΪ δηδίεηΐηοιιΐυηι εΐ βϋηιίηΐεϋΐυπι ρι•«-

ρΛΓηηβ ; 30 ςιιοιηα(ΐΓΐιηι1ιΐΓη ηανϊιιιιι ηιβίϊ ρίππιηίδ

ιιηιΐίςιιε ΓιιηϊΙ)ΐΐδ αϊδΙειιιΙιιηΙαΓ, υΐ (Ιππΐ βίαΐίϋθδηιιβ

ρεπηηηεηιιΐ, 3?<ιιιϊ1Ί1)γΊ1μι8 ΐΓβεΙίϋΐΐδ οϋη'ιχΐ : ϊΐα

(Ίι η "πι ιη ίη ηιοιίαηι εχ Γ3ΐϋοο ειΐ3ΐ«! Γι1)γοβ βιιβίβηΐ»-

ιηεηΟ βρϊοβΓυιη εΐ τείπιβευΚι ΠιιιιΙ. Ι'οδίςιιηηι βιι-

Ιειη ίη εαΐηιυηι βΓεείυπι ιγϊΓιοιιιιι ίη ηΐΐυπι ΐοηιΙεΓε

οοβρεπί, βειιίουϋδ εΐ ηοιίίδ 1>ειΐ8 ίιΐ ΓίΓηιβΙ, νείιιΐί

, (Ιοιιιιιιη βΙ'κιυβη» οοη]υιιεΐιιπδ ηιιπιίεηδ, ρΓορίεΓ

' εβηι, (ι»* βρεΓβΙυΓ οοιη* βΓΒνϋβίεηι : ρο»1 1ΐ3εο

ηΐ3ΐιιπ8 ]»ιη νίποιιβ, (ΙΊιΙυοιίβ νββίηίί!, ςαΊϋΐιβ ίη-

εΙυίΙεΙιβΙϋΓ, ρΓΟίΙιιεΊΙ δρϊοηηι. Αΐιριε ίΐϋε πΐΓβηδ πιί-

πιοιιΐ» ηΐ3]θΓα. Οηΐίηεβηίπι ροΓΓαίο βιπιείΛΐη ιιη-

(ΙΊ<]ϋβ νί<ΙβΓ8 ΓιεεΙ εί Γηι^ειπ βιΐιιηδοοηιΐο ηιΐΛδί οϊγ-

εαηιΓικΙί ; ει δίη^ϋΐβ (,τβηβ ρεοιιΙί»ιεηι ί-1 ρΓοριίιιιη

Γοΐΐίοπίυιη οΐ «ιιιαδϊ εεΐίβηι ηβΐιειιΐ ; ροδίΓβιιιο ρΓ«-

ΙεηύιιηΙιΐΓ .ΐΓίδΐΐΕ ^ιβοίΐρδ ηιΐ3Β(ΐ3ΐη ει 30ΐιΐα?, αηηη,

ορϊηοΓ, βιίνεΓδυδ ανΐοιι1η« βειιιίιιίΐιιΐδ ίηδίϋίβΓΪ δοΐί-

138, «Ι (Ι ίι ιη ίΠίΐΜΐιιι ηιΐ3δί δρίειιΐίδ ριιη^ιιηΐιΐΓ, Γπι-

(;ειη εβΓρεΓβ 3ΐ(]ΐιβ νβδΙβΓε ϋεδίη.ιηΐ. νΜεδ ηιι.ιηΐυιη

ιιιιιιηι κι 3ΐιιιηι ρυΐΓθΓ3θΙιιηι ιιιη'ηΓίιΙηπιηι εΟεοΙιιηι

ίη δε οοηΐίηεβΐ, 30 επηι βοΐιιηι εεείιίβιίΐ, ({πηηι ηιιιΐ-

Ιΐρίεχ ΓβδΐΐΓ63ΐ• Αι Ιιοιιιο ηίΙιίΙ ίηβιιρεΓ βεοίρίΐ 3ΐη-

λον πίπτει, χαΐ ξηρά μένει τά ξύλα πάσης χάριτος ρ ρϋιΐδ; δει! Γοείρίΐ ί<1 ηιιοιΐ ηβΙεΙίΛΐ, 3ε ρΓορΙβΓβη

έστερημένα. Έπειδάν δέ τοΰ ?αρος ό καιρδς έπιλάβοι,

άνθος αύτοϊς χαριέστατον ύπερφύεται , κα\ μετά τδ

άνθος ίπιγίνεται τών φύλλων ή σκέπη, κα'ι τότε ώς

εύειδές θέαμα ανθρώπων τε τάς δψεις έφέλκεται,και

ίρνίθων φδικών εργαστήρια γίνεται, τοις πετάλοις

Ιγκαθημένων, κα\ θαυμαστή τις «ερ\ αυτά χάρις

έκλάμπει • ώστε πολλοί καΐ οίκον άφήκαν χρυσώ

κεκοσμημένον, καΐ λίθω τψ θεσσαλφ χαΧ Αάκωνι,

τερπ'^ήν δέ μά).λον έαυτοΐς έθεντο τήν ύπδ δένδρα

διαγωγήν. Διδ κα\ ό πατριάρχης Αβραάμ ύπδ δρυΐ

τήν σκηνην έπήξατο, ούκ οικίας πάντως άπορων,

Αλλά τής επ\ τών κλάδων έπαγαλλόμενος τέρψεως.

ιιοδίιϊ ΓβιιονιιΙίο νίϋοΐιΐΓ εδδε Γβί.ϊΙίοΓ, ()ϋ3ΐη ϊ<1

ςυοιΙ πι 3^ΓΪου1(υΓ3 3οοίι1ϊι ίΓυηιεηίο. ΤΓβιΐδί Ιιϊηο

3(1 εοιΐδ'ιι1βΓ3ΐϊοηειιι 3Γΐ)0Γυηι, υΐ Ιιϊεηυί είδ Οϋΐηίύυδ

βηη'ιβ 1οι;ο ηιοπίδ δίΐ. ϋεείιΐιιηΐ εηΐιιι ροηιβ, ΓοΙί»

ϋεΠυυηΙ, 3ΓΪϋ3 τεπιβηεηΐ Ιί^ηβ οηιηί (ΙεεοΓε δμο-

Ιί3ΐ3. ΡοδΙαιιβηι βυίειη Ιεηιρυβ 'νιτίδ βρρείίερίΐ,

Ποδ είδ βΓΒΐΊδδίηΐϋδ ϊηηαδοίΐϋΓ : ΠοΓεηι ΓοΓιοπιηι

ΐεβϋηιεηΐυηι εχείρίι : 31 Ιηηε νείυΐί ρηΙείίΓυηι ει

3ΐιια;ηιιιιι βρβείΑζαΙυηι ειιιη ήοηΓιηιιιη οειιΐοδ ίη δβ

εοηνειίαηΐ, Ιίίπι βν'ιιιηι εβηΙαίΓίεΐΗΐι Γι•οη(1Ί1>ιΐδ ίη-

δίιίεηΐίϋηι ςυ^ίί οίΟοίη* εχδϊδίιιηΐ, ει 3«ΙιηίΓ3ΐ)ί1ίβ

(ΐιιχιΐϋΐιι (ίΓοα εαε Βΐιιοεηϊΐαδ αι: ^Γαΐία τείυεεί, α«1εο

' Ι 1:ογ. χν, 36-38.



(ΓΙ δ. &ΠΕΟΟΚΙΙ ΝΥ55ΕΝΙ

«ι πιυΐΐί χϋεδ οιιγο ει Ιηρϊιΐο Ιιιηι ΤΙιεδδίΠεο, Ιιιιη Λ "Οδηγεί με προς συγκατάθεσιν τοΰ προκειμένου λίγου

1.;ΐ(•οΐ)Ρ(•ο εχυπΐ3ΐ.Ί8 (Ιθ5ΘΙ II τίιιΐ , ρΐ ]ιι<ΊΐιΐιΙίιΐΓΓΐιι

δίΐιί δΐιΐ) 3γ1)ΟΙίΙ)1Ι8 Ιι;ι1ιί1:ιΙίιιπι•πι 8888 (ΙυχοπηΙ. Ιιΐ-

ΓΙΓΟΟ ρηίπηιτίι,'» (]ΐκκ|ΐΐι' ΛΙιι•:ι!ι:ιιιι κ:ι!ι ιμιείΌυ 13-

Ιιι'ΠΚΗΊΐΙΐΙΙΙΙ ίίχϊΐ, ικιιι ρΓΟΓδΙΙδ ίΐΐιιρί.ι ιίοπίίηΐίί , 80(1

ηιιϊιι (ΐΊΐ(Ί>:ι[ιΐΓ εα, ςυχ βχ Γβηιίδ 6<1εΙ)3ΐϋΐ•, νοΙιι-

ρΐαΐβ. ΚΓι:ιιιι νϊΐα δοιροιιΐίυηι πιο ιίοιίικίΐ αά εοπι-

ρπιΐκηίοιιοιιι ρι-οροδίΐχ Γ3ΐίθηΪ8. ΙΙΙιιΠΙΙΙΙ βΙΐϊΐΠ VI-

νίϋβ νΪΓΐιιβ ΙιίΙ)6Γΐιο ΐβιηροΓβ αιοιΊίβε&ΙιΐΓ, 3ε π»βπ•

8εβ δεχ πι εανεπΤιβ ιΐεΐίΐεδοιιηΐ ρειιϊΐιΐδ ϊιιιηιοΙ)Ί1β$.

Οιιιιι βιιΐβπι βΐηΐιιΐϋηι Ιειηρυβ βιΐνεηβπΐ, βΐ Ιοηϊίπι»

ίιι ηιιιικίο οΜίικΙιία Γιιεηηΐ, ηυββί φιοιΚΙαιιι δϊςηιιιτι

ΓΓ;1^0Γβ1Π (ΙοίΓιίΓΙΠΙΙΙι) .ΉΤΪρίοιιΐΡδ, ΟβΙβΓΪΙβΓ 8Χδί-

ΙϊιιΐιΙ, (Ί ΙοιίβΟ ίηΐβΓναΙΙο εοη$ιιβΐ3 η^πηί. Οιιχικιιη

Ιιιψίδ Γ6Ϊ Γ31Ϊ0 6$1? 1>ί(•:\ι ιιιίΙΓι ςυΧδϊΙΟΓ ;ιι ΙιιΙιί' εΐ

χαΐ των ερπετών ή ζοιή. Νεχροΰται γάρ έχείνων ώρ»

χειμώνος ή ζώπυρος δύναμις , χ»1 τον χρόνον των

έ.ξ μηνών έν τοις φωλεοίς κατάκειται, παντελώς ακί

νητα. Έ-ειδάν δε ό τεταγμένος Ιλθιβ. χαιρδς , καί

βροντή κατηχηθή τοΰ κόσμου, ώσπερ τι σύνθημα τής

ζωής τον κτύπον δεχόμενα οξέως άναπηδά\ και διά

μακροΰ τοΰ χρόνου ενεργεί τα συνήθη. ΤΙς ό λόγος

ούτος ; Λεγέτω μοι ό τών πράξεων τοΰ θεοΰ βασανι

στής κα\ έπιγνώμων, καί διδασκέτω με, πώς βροντή

μεν τους ίφεις διεγείρεσθαι συγχωρεί νεκροϋς υπ

άρχοντας, ανθρώπους δε οΰ δίδωσι ψυχοΰσθαι, της

τοΰ θεού σάλπιγγας έξ ουρανών έπηχούσης, καθώς ό

θείος λόγος φησ£ • ΣαΛχίσει γάρ, χαϊ οΐ ΐεχροί 4»»α-

στήσοπαι. Κα\ άλλαχοΰ πάλιν σαφέστερον,/ίαί ά.ιο-

ειρΙ()Γ3)0Γ ορεί'υιιι βεϊ, ι1οεε3ΐΐ|υε ηιε, ςιΐ3 ΓΒΐίοηβ Β στεΛε'ι τους άγγέΛους αύτον μετά σάΛχιγγος

ι•ιιιι•'θιΙ»1 3ΐΐ(ξΠ08 ηυίιίειη Γγ3(»ογο Ιοη'ιΙπιί ηιοτίιιοδ φωττ\ς μεγάΛης, χαϊ έΛισυ>•άξει τους έκΛεχτονς

Γΐ•Λΐΐ8ΐ•ίΐ:ΐΓΪ, Ιιοηιίποδ νιτο ηοιι :ΐιΙιιιίιΐ:ιΐ 1υΙ>3 1>ιί αύτον.

ιΐο εοείο Γ«8θη3ΐι1ο. αιΓιιηηιη νεεϊροΓβ εΐ νίνϊΗοβπ, (]ΐιειη3(1ηιο(1ηιη ύίν'ιηα δ.•πρΐιπ:ι (Γκ'ΪΙ, ϋιιπεί εηϊιιι

ΙαΙια, κι ηιοτίηχ ΓβαηΊ}«ηΙ ,0. Ει ιιΐίΐιί ηροΠ'ιιΐδ, Ει (ιηιΙΙΐΙ αη^βίο» ίΐω& αιιη ΙιιΙ'ΐν ιοοκ ηιαρηα,εΐ εοιψιψώίι

<■/('(• ί()ϊ «Μϋί ".

Νβ ϊβίΙιΐΓ Πιίειη ιΐβΐηΐιηιιιυί ιιιηΐ;ιΐϊηη'ι1>ιΐ5 ει Γβ-

ηον3ΐίοηίΙ)ΐΙ8. Εΐεηίηι ρΙ;ιηΐ3ππιι εΐ :ιιιίιικιΙίιιηι Αν•

νοΓδΟΠίιη, η Ι.) ιιο ϊρδΟΓυπι 3ΐΙεο Ιιηιιιϊ ιιιιιιι νίΐιι ηο$

βιΐοοοΐ, <ιοθ(1 ηίΐιίΐ εοΓϋΐη, ςιιχ βεηβηΐΐοηί οΐ εοτ-

ηιρί'ιοηί οΐιηοχϊβ 8υηΙ, ίιι εοιίειη δίβΐυ 8ΐιΙ>βί8ΐ31, βοιΙ

ιη :ιΙΊιιιιΐ8ΐι1ΓιικΙΐ' νεΓΐ3ΐυΓ 3ΐ(|ΐιβ πιιιΙβΙιΐΓ. Αι• ρπηπιιη

ηιιϊιίειη, βϊ ρ1;ιει:1, οιιιιι, ςαα; ίιι χΟΙϋχιε ηοείΓϊβ

Γιΐ,ιιιηΐηΐίοηειιι ρίΜ'ροηιΙ.'ΐηπίίΟΐ εοη8ίιΙϋΓβιιιυ$. ΡιιεΙ-

Ιιιιιι Ιϋείεηιειη, ςυβίϊβ 8ΪΙ, Ιιηικί άίΠ'ειιΙΙεΓ η^ηο-

ίοίιηιι». Εχίβΐιο βρηίϊο ΙοιηρυΓΪβ ρΓΧΙεΓίΙο, νϊη-8 :κΙ

τερίΜΐιΙπηι 3(1ϊρί$εϊΐυΓ, 3ε ιιίΐιίΐ α ρβΓνιιΙϊβ εηΐυΐίβ

«ΙιΙΓι.τΙ, ιιίκιιηιιηΙεί'ηο 8ε8ε 8ΐΐ8ΐειιΙ:ιιΐ8. Γίπ;ι ιιηιιιιιη

ΙεΠΐιιιη βεεϊιΐίΐ, ιιΐ βΓεεΙυβ ει ιιπίιιιι» Ίη§Γει1Ϊ3ΐυΓ,«(

τοοί'ΐιι .ι]ϊ(]ΐιο ηιοιίο νεΙ Ιι:ι11ιιιΙϊεη(οιη νεί Ι)1χ$3ηι,

ει ΙίΐιιΙιηηίειιι ίιυρι:ιΙίΐ:ιιιιΐ|ΐικ ειιι'ιΐΐιιΐ : ιΐεϊιΐιΐο :ιγΓι-

επίιιΐη αΐηιιε ρεΓΓεείε νεΓϋα ρΓηηιιηΐίηΐ, εΐ Ιερϊιΐυβ

ηϋοΙεβεΐΜΐΐιιΙιΐδ εΐ ριιβίο ΓιΙ : οχ ϊΙΙ:ι χΐ3ΐε ίιι ϊιιιριι-

Ιιογοιιι 3(ΙοΙο8('εη(ειη ενβϋ'ιΐ : Ιηπιι^ίιιο νεΓο ηιηχΐΙ-

Ι;ΐ8 3ε ιιιριιΙιιιιι νεδίϊεηΐε, Ιΐ3Γΐ)3ΐιΐδ εΐ ΙιΪΓ8ΐι(ιΐδ ρβιι-

Ι.ιΐίιιι, ε( βΐίιΐδ οχ :ιΙϊο : ιΙι•ϊικ!ο ]3πι ρίειιε 3ΐΙιιΙΙιΐδ

ΥΪΓ, 3δρεΓ ΙΐιΙΐιΙΓΪΟ.ΊΙΙΜΙΙΙΟ βΧδίδΐίΐ. ΓΐΙΙΙΙ 3ΙΙΙεΐΙ1 ρΓίΒ-

ΙβΓΪβΓΪηΙ :ιιιη ί ςιΐ3ιΐΓ3§ϊιι(3, ίιΓιΐίιιιιι Ποχίοηΐδ 3<1θδ1,

(•:ιιιίΐί('Μ]ΐιο ρ;ιιιΙ;ιΐίιιι εβριιΐ (ΙοηΙΙκιΙ, εΐ τοίιιιΐ' 3ί1ϊη-

Γιπιιίΐηίοιιι (ΙοοΙίικιΐ, εΐ Ι:ιηι1εηι δεηεείιΐδ ΜεοιΓιΙ,

Ι'Χΐΐ'ΟΙΗΛ ν'ΐΓίΐΙΙΙΙ ΙΐΙίοΙίΙΪΟ. ΟυΓρίΙδ ΛιΐΙοιιΙ ΠεοΙίΐΙΙΓ

εΐ 3(1 Ιογγηπι ειίΓνιιΙιιΐ', ιριοιιι;ΐιΙιΐ)οιΙιιιιι >ρίι•.ι•, (|ΐι;ι;

ιιϊιιιϊιιιη οχϋπιΐ'ππιΐ : (]ΐιθ(1 εχροΓΓεεΙιιιη 3ε 1;ι•\ν Γιι-

ογπΙ, ηίξΟδίιηι εΐ εοηίΓηι-ΐιιιιι οΙΙΊιϊΙπγ, ει Ίδ ιριί ηυηβ-

ιίητη νί^οΓΟ χιβίϊδ βε νίιϊυπι ρΓΧ$(3)ΐ31. ΐηΓ^ηδ ι-υτ-

Μΐϋ ονηιϋΐ, 1>3ΐΙ)ΐιΓιεη8, ϊιιορΓιοιίδ, (ΙιΊϊι'μιιϊι , ιιιιιιι ιΐιιΐί

βε ροιίίΐιιι^ δίιιιΊΙίΐεΓ, πι οϋιη, τεροηδ. II. «τ, οιιιιιΐ3

ηιιϊιΐ Ιίΐιί 0580 νίιΙοιιΙιΐΓ ? Αηιιοιι :ι1ιογ;\1Ίο? Νιπιι να-

γιχ ιηυΐαΙϊηηο8? Νιιιιι ΰίνεΓδχ ηονίΐηΐεδ, ιρι;ο ιιιογ-

ΙαΙε λιιιιιιπΙ οΐίηιιι :ιιιΙο ιικιηοιιι ΐηιιΐΝΓ<ιπιιηηΐ?ί>ιΓιιι-

οΐϊαηι δοηιιιιΐΒ ηοδΙβΓ εΐ ν ϊ ιχ ί Ι ϊ α (ριοηιοιίο δ.πρΊοηΙϊ

Μή τοίνυν ταίς άλλοιώσεσι κα\ τοις άνακαινισμοΐς

άπιστώμεν. Κα\ γάρ φυτών χαϊ ζώων διαφόρων ό

βίοι, χα\ αυτών γε τών ανθρώπων ημάς εκπαιδεύει,

ώς ούδεν έν ταύτότητι τών έν φθορά, κα\ γενέσει, έν

αλλοιώσει δε καΐ τροπή. Κα\ πρώτον γε, ε! δοκεϊ, τήν

ένταίς ήλικίαις ημών μεταδολήν καταμάθωμεν Τδ

πα-.δίον τδ ΰπομάζιον, οΤόν εστί γνοιρίζομεν. Όλίγου

χρόνου παρελθόντος, τήν έρπυστικήν λαμβ^ει δύ-

ναμιν, καΐ ουδέν διαφέρει τών μικρών σκολάκων,

τέταρσιν έρειδόμενον βάσεσιν. Περί τδν τρίτον ενι-

αυτδν δρθιον γίνεται, κα\ φωνήν ύποτραυλιζομένην

χα\ ψελλιζομένην προΐεται• είτα διαρθροί τδν λόγον,

χα\ χαρίεν αποτελείται μειράκιον • άπ' εκείνης τής

ηλικίας πρδς τδν Ιφηβον κα\ νεανίσκον έκδαίνει •

Ιούλου δέ τήν παρειάν καλύψαντος, γενειάς λάσιος

μετ' ολίγον, κα'ι άλλος έξ άλλου• είτα, άνήρ ακμά

ζων, τραχύς καΐ τληπαθής. Έπειδάν δε παρέλθωσι

τέσσαρες δεκάδες ένιαυτών, αρχή τής υποστροφής

χαίνει ' τήν κεφαλήν, καΐ ή όώμη πρδς άσθένειαν

αποκλίνει, κα\ παραγίνεται τελευταϊον τδ γήρας, τέ

λειος άφανισμδς τής Ισχύος. Κλίνεται δέ το σώμα

κα\ κυρτοΰται πρδς γήν, ώς ο'ι λίαν ύπερξηρανθέντες

ρ τών άσταχύων, κα\ τδ λείον αποτελείται ρ"υσδν, κα\

πάλιν βρέφος δ ποτέ νεανίσκος κα\ άριστεύς, ψελλι-

ζόμενος, άνοηταίνων, έπ\ χειρών καΊ ποδών ομοίως

έρπων, ώς πάλαι. Ταΰτα πάντα τί σοι δοκεί ; 0»κ

άλλοίωσις ; Ού μετα6ολα\ πολύτροποι ; Οΰ διάφοροι

καινότητες τδ θνητδν ζώον μεταμορφοΰσαι κα\ Τι,ρδ

θανάτου ; Ό δέ ΰπνος ημών κα\ ή έγρήγορσις, πώς

ούκ άν τίϊ) σοφώ γένοιτο διδασκάλιον τοΰ ζητουμένου ;

Ό μέν γάρ, είκών έστι τοΰ θανάτου• ή δέ, τής ανα

στάσεως μίμημα. Διδ καί τίνες τών έξωθεν σο^ών,

άδελφδν προσεΐπον τοΰ θανάτου τδν δπνον, διά τήν

ομοιότητα τών άφ* έκατέρου συμβαινόντων παθών.

Λήθη γάρ ομοίως έπ' αμφοτέρων καί άγνοια τών

" Ι Γογ. χν, 5-2. " Μ.αιίι. χχιν, 31.
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παρελθόντων καΐ τών μελλόντων, κα\ τδ σώμα κείται Α 61 βουΐο ηηηιϊηϊ <1οειιιηβηΙιιηΊ ρΓοροδϊΐίβ ςιι.ΤδΙίοηίί

άναίσθητον, φίλον ούκ είδδς, Εχθρδν ού γινώσκον, τους

περιεστώτας κα\ θεωροΰντας μή βλέπον, παρειμέ-

νον, νεκρδν, πάσης άμοιροϋν ενεργείας, ούδεν δια-

φέρον τών άποκειμένων εν τάφοις και Οήκαις. Ούτω

τοι συλάς ώς νεκρδν, εί θέλοις,τδν καβεύδοντα, κενοΐς

τήν οίκίαν, δεσμά προσάγεις, κα\ ουδεμία τών πρατ-

τομένων αΓσθησις έπιγίνεται. Όλίγον δε ύστερον,

δταν ανοχή τις κα'ι λώφησις γένηται τοΰ πάθους,

ώσπερ άρτι ζωοπυιηθείς ό άνθρωπος διανίσταται,

κατά μικρόν είς συναίσθησιν έαυτοΰ καΐ τών πρα

γμάτων ερχόμενος, καΐ σχολή τάς ενεργείας άναλαμ-

6άνων, κα\ οίον ψυχούμενος τη ζωπυρήσει της έγρη-

γόρσεως. ΕΕ δέ ύφεστώτος Ετι τοΰ ζώου κα\ π:ρι-

όντος τοσαΰται νύκτωρ κα\ μεθ' ήμέραν έκστάιεις,

εδδε ιιοιι ροδβιιηΐ ? ΙΙΙβ εηίηι ιηοιίίδ ϊιηηβο, Ιιχο

ΓΟδίιιτεεΙίοηίδ ίιηίίΛηιβηΙιιιη 681. Οιιοοϊιο:: εΐϊαιιι

ηοηηιιΙΙί εχΐβπιΐ 33ρ'ιεηΙεδ ςοπηαηιιιιι ιηοιΊίδ ί,υιη-

ιιιιιη νοοαιυηΐ, ρι-ορΙεΓ δϊ ιιιί Γιίικίί ηοηι εοπιιη, <]»ϊ

■ χι ιιίΓοαυβ ;ΐ('ϋίιΙυιιΐ, 3ΰεοΙυ$ ει ριτίυιΊκιΓιηηεδ.

ΟϋΙϊνΐο π,ιιιΐφίο ρ.ιΐ'ίΐοΐ' εί ϊμιιοΐ'αιιΓϋ) ρι χιεπίοηιιιι

ε ι ΓιιΙιιγοπιπι πι υΐΐΌαυεεοηΙϊιιβ'ιΐ, οοιριΐδ βϊηε βεηδίι

]:ιεεΐ, αηιϊευηι ηοη ηονίΐ, ιηϊπιίευιιι ίςηοηιΐ, οϊρ-

ειιηίδίηηΐεδ ει δρεείβηΐεδ ιιβη νϊιΐοΐ, 1;>1)ΐ(1ιιιη, Γΐ'3-

εΐυι», Ιαιιςιι'κΐυιΐ), δοΐυΐιιιη, Γεηιίδδυιη, ιιιοιίο ιιοιι

ηιοι-Ιυιιιη, οιιιηίδ οχρβΓδ οΠΊεοεϊ», ιιΊΙιϋ ιϋΠει-εηδ αϊ)

ϋδ, φι;ε ίιι Ιοευΐίδ ει 8?ρυ1θΓΪ5 ιτροδίΐα κιιηί. Ρε-

ιίικίο ηίιηίηιηι ιίοπιιιοιιίοιη, δί νβΐΐβ, ευπιρίΐαδ, :»ε

χϊ ιηοΠυυδ βδβεΐ, ενβοιιβδ εί εχΙΐ3ΐιηδ χιίεβ, νίηειιία

αλλοιώσεις, μετα6ολα\, λήθαι καΐ μνήμαι τώ βίω Β ίιψοίβ, 3ε ιιιιΙΙυδ οοπιηι ςιιχ Ιϊιιηΐ δοιίδΐΐδ ιιιΙθγυο-

παρα-επήγασι, λίαν άνόητον κα\ φιλόνεικον, θεώ μη

πιστεόειν τδν Εσχατον άνακαινισμδν Επαγγελλομένω,

τώ κα\ τήν πρώτην πλάσιν δημιουργήσαντι. "Ο δέ

μάλιστα φράττει τους αντιλέγοντας, κα\ άπιστεΐν

παρασκευάζει, τοΰτο πρδ πάντων, ώς οϊμαι, το

■νομίζειν άφανισμδν παντελή γίνεσθαι τών σωμάτων.

"Εχει δέ ούχ ούτως. Ού γάρ τέλεον αφανίζεται, άλλα

.διαλύεται είς τά Εξ ών συνετέθη • κα\ Εστίν Εν ύδατι,

χα'ι αέρι, Υ.τΧ γή, καΐ πυρί. Τών δέ πρωτοτύπων

στοιχείων μενόντων, καΐ τών άπ' Εκείνων μετά τήν

διάλυσιν Εκείνοις προσχωρησάντων, Εν οΓς καθόλου

σώζεται κα\ τά μέρη• Θεψ δΕ μάλιστα μΕν εύπορον

Εξ ούκ βντων δημιουργεΐν (κα\ γάρ ούτως Εν άρχαϊς

έλαβε τά πάντα τήν γένεσιν) • τδ δΕ Εξ άρχων τών

ούσών γενεσιουργείν πολλωδήπου (Ιάστον και εύκολώ-

τατον. Μή τοίνυν τήν καλήν Ελπίδα τών ανθρώπων

άνίλωμεν, τήν Επανόρθωσιν της ασθενείας ημών,

κα\ τήν δευτίραν, ώς άν είποι τις, γένεσιν τήν

έλευθέραν θανάτου , μηδΕ φιληδονίας υπερβολή τήν

άγαθήν καΐ φιλάνθρωπον τοΰ θεού ύπόσχεσιν καθ-

υβρίσωμεν. Έμο\ γάρ δοκοϋσιν οί της προκειμένης

υποθέσεως Ενάντιοι, άνδρτς είναι κακίας Εταίροι κα\

αρετής Εχθροί, λάγνοι καΐ πλεονέκται, κα\ ακρατείς

όφθαλμοϊς, καΐ ακοή κα\ όσφρήσει, κα'ι πάσαις ταΐ;

αϊσθήιεσιν (Ιέουσαν Επ' αύτοϊς τήν ήδονήν είσδεχό-

μενοι. Επειδή δΕ 6 τή; αναστάσεως λόγος προκειμέ-

νην Εχει τήν κρίσιν, καΐ τών ιερών βίβλων άκούουσι

λεγουσών δια^ήδην, ώς ούκ ανεύθυνος ημών ό βίος•

ΙΙΪΙ. Ρ.ΙΙΐΙο ρθ&1 ΙΐΙΐί ΪΙΙΙΟΙΊΙΜ88ΪΟ :ΐ1Ί(]Ι)3 301 ΐ3Χ3Π1βη-

Ιιιιιι 3ΐ1'εεΐιι$ αιΐνειιεί'ίι, ηιιαβί ιιιοϋο νί(% π'ίΐίΐίΐϋβ

ΙίΟΙΙΙΟ 8ΙΠ'8'|1, ρ.ΊΙΐΙ.ΙΙίΐΙ) 3(1 8υί ΊρΜΙΙ8 ΓεΠΙΙΙΙ(|Ι16 Γ8-

(1ίειΐ8 βειίΒΐιπι, ρεάείεηΐίηι εΙΤκ'αοίαί τεοίρϊΐ, ι.ιη-

(1)1.111) Ηΐιίιΐ)3ΐυ8νϊςίΓΐ3ΐπ:ει-ε3(Ίιιηε. (^ιιοιΐ »ί εχβΟιιΙβ

εΐΪ3ΐη ηιιηε ϊη ιχίιιιη ιιλΙιιγ.ι «Ιφΐε $ιιρεΓ8ΐϋε 3ΐ)ί-

ιηιιΐϊ, 1.1111 ιηιιΐΐικ ηοοίε ει ίηΐεκϋιι πιεηΐϊβ βΐϊεηα-

Γιοικ'5, αΙίεΐΜΐΐοηεδ, ιιιιιΐ3ΐίοηε$, ο1)Ιίνίοηε$ εί ιηε-

ιιιογϊ% νίΐαί εοιψιηείχ βυιιΐ : ν3ΐϋε κΐιιΐΐυιιι ει εοη•

Ιοηΐιοίΐιιη εβί Ι'οο ηοη εκιίεΐ'ε υΐΐίηι.ιιη Γεηονα-

Ιίοιιειη ριοιιιίιίεηΐί, ειιηι εΐίαιτ) ρι•Ίιιιχν:ε Γοπιιαιίο-

ΐ)Ϊ8 .ιιιοΐοΐ' κϊι. Οικκΐ αυΐεηι ιηαχίιηε εοηΐΓβιΙϊεεη-

(ε8 3Γ1Ι131, ΟΙ ί|ΐεΐΌ(ϊΐΐΙΪ11ΐΙΪ8 ΟΟΓΙΙ111 ΰ31183 < (Γΐ(Ί0ΙΙ8

Γ 6<1: Ιιοΐ', ιιΐ ορίηοΓ, ρΓχεϊριιυηι εβί, ιριοιΐ εοΓρο-

ι ιιιΐ) βχΐΓβιηαιη Ωει*ί ΐϋοΐίΐϊοηειη ει ϊιιίεηΐυιη εχί-

ΜίηΐΜΐιΐ. δε(1 Γΐ:5 ϊι.ι 8β ηοη ΙκιΙιιΊ. Νοη εηίιη οιιι-

ιιίηο ίηίοΓευηΐ εί αυοΙοηΙυΓ, $εϋ (1Ϊ88θΙνυη(υΓ ϊη

63$ Γ68, εχ ςυίΙ)ΐΐ8 εοπ>ρθ8Ϊ13 δίπιΐ : εΐβιιηΐ !η αηιι.ι,

ίιι 30Γ0, ϊη Ιογγ.1 ει ιιι ϊ{;ηε. Μ3ΐιειιΐΊΙ)ΐΐ8 .ιιιΐί-ιιι

ρΐ'ίιιείρΗΐίΙ>ιΐ8 εΙεηιεηΓις, εί ϋ8, π,ικβ εχ ί!ΙΪ8 ϊοιι-

8ΐ3ηΐ, ρο$( (Ιίδδοΐιιΐίοηειΐ) αά 63 3εεε(1εηΐίΙ>υ8, ϊη -

ςυϊΐιυδ ρΓ0Γ8υ$ 83ΐνχ ιηηηειιΐ ειΐηηι ρ3Γ(63 : ευηι

Ιΐοο ιη.ιχίπιε ςυϊϋεηι Γ;ιεϋε 681 νεί εχ ϋ$, ςυχ ηοη

8ΐιηΐ, 0Γ63ΓΟ (είοιιίιιι δϊοίη ρηηείρϋβ γοπιπ) ιιηίνοι•ϋ3

ιι.ι((ΐΓ:ιιιιεΐ ΟΓΪξίηειη $υιιιρ8οηιηΙ) Ιυηι εχ ρηηεϊρϋ$

8ΐιρρεΐειιΐίΙιιΐ5 μμΙιιγ.ιιιι οΙΓιοογο Ιοηξβ εεπε ΓβεϊΙΙϊ-

ιηυιιι εί εχρεϋίιίδδϊηιιιιη. Νε ίςϊΙϋΓ ρηι•( Ι;ιγ:ιπι

8ρειη Ιιοηιΐηιιιη , οοπ'οοίίοηοιη εί εηιεικίηΐϊοηειιι

άλλ' δταν πρδς τήν δευτέραν άνακαινισθώμεν ζωήν. ρ νϊϋεΐΐεβΐ Ϊη1ίπιιίΐ3ΐϊ8 36 Γγ38Ϊ1ϊΙ»ΙΙ8 ηοδίΓβε, Μ

πάντες παραστησόμεθα τώ βήματι τοΰ Χρίστου, ώς

ύπ' Εκείνω κριτή τάς πρδς άξίαν άμοιδάς τών βεβιω-

μένων κομίσασθαι ■ συνειδότες Εαυτοΐς πράξεις αΐσχί-

στας, πολλών αξίας τιμωριών, μίσει της κρίσεως

άναιροΰσι καΐ τήν άνάστασιν. "Οσπερ οί πονηροί τών

δούλων, οί τήν ούσίαν τοΰ κυρίου δαπανήσαντες,

θανάτου δΕ τοΰ δεσπότου και άπωλείας Εαυτοΐς υπο

γράφοντες, κα\ πρδς τήν Ιδίαν Επιθυμίαν διακένους

λογισμούς άναπλάσσοντες.

δοπιικίϋΐΐ), υΐ ί(3 ιΙϊΐ'3ΐη, βειΐ0Γ.ιΐίοιιοιιι 3 ιιιογΙο

ΙίΙιεΓ3ηι ΐο11.ιΐ))ΐΐδ, ηεςιιε ηίπιϊο δίικίίο νο1ιιρΐ3ΐίδ

ΙιοηΊςη.κιι, δίικίίοηιιε 61 ιιιιιογο Ιιοιιιίηιιιιι Γιιείαιιι

ρΐ'οιιιϊδδίοιιειιι Γ»οι κιιρ ΪΙΙοιιιπδ αΐηιιβ ϋεηοηεδίεηιηδ.

ΜίΙιί εηίηι ρι•»'$εη1ϊ$ 3Γ§υηιεη(ί 3(!νεΓδ3ηϊ νίιΐοηΐ πγ

εδ$ε Ιιοηιϊηεβ νίιϊί βΐηυε ιιεηυϊϋχ βηιϊεϊ, νίιΐιιΐίβ

ΐιιίιηίεϊ, ΙΐυίοΊηοδϊ, 3ν.ΐΓΪ, ει οευϋδ ϊηΙεηιρεΓ3η(6δ,

Ιιιηι :ιικΙΊ(ιι εί οΙΓ.ιιΐυ, οιηηίΐιιιβ ιΐεηϊ^ιιε 8εη$ί1)ΐι$

ίιιΙΙιιειιίοιιι οι οϋΓερεηΐεηι ϊρδϊδ νοίιιρίηίοιη ϊη 8ε$6

•ι Ι'ΐιίιίειιίεδ. Οαοηίβηι .ιιιΐοη) ιτηοΐαίιΐδ ΓΟδίίΓΓβοΐίοηίδ ]υ<]ϊείυπ) ρΓοροδΐΐιιηι Ικιϋοΐ, οι 8>ετο$ ΙίΟΓοβ αιι-

ϋ'ιιιηΐ, ίιι ςυίυιΐδ εχρΓεδδε 36 (ΙίδοΜο εοηΐίηοίηΓ, ηυοιΐ ηοβΐΓ3 νϊι» ςυχβΐίοηί εί εχ»πΓιη8ΐϊοηϊ εχεα)ρΐ3 ηοη 3ϊ(,

$6)1 ευηι :κ1 ;ι1ιογ;ιιιι νϊΐ3Πΐ ΓοηονιΓι Γυεηιηυδ,ΓυΙυηιιη, ιιΐ οηιηοδ η;1 Ιιί1)ΐιιι:ι1 ΟΐΓΪδΙϊ δϊδΙηηιιΐΓ, πι ί1Ιο]ικίίοο

3ί^η.ΐδ αεί» νίΐιε ΓβΐηουΙϊοηεδ ει εοιηροιίδίΐΐϊοιιε» Γεείρΐ.ιπιιΐδ : ηιιοιΐ 8'ιυί εοηδεϋ βιιηΐ ΐιίΓρίδδίπιηπιιη :.ε

ίχ(1ίδ&ϊιη3Γυπ)3εΙίοηαπ), υ,ιιΐΐυδ ηιαίΐαδ ρθ3Π3δ ηιοιίΐί δΐιηΐ, 0(1'ιο]υϋιεϋ ΙοΙΙυιιΐ οιίαιη ιοδαπχοΐίοηειη : «ιπεη»».
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αϋηιοιίιιηι 8βΓτί ηιαίί, φι'ι ΓηοηΙΙ.Ήοδ αϊ 1>ηι:η ϋοηιίηϊ οοηδίιηιρδβπιηΐ, εί ηιΟΓίεπι οΐ ίηΐεηΐιιηι (ϊηΐβτϊιη) άο-

ιηϊιιϊ 8ϊΐ)ί ρΓοροηιιηι, οι ρΐ'ο βο (]ΐιο(1 ειιρίιπιΐ είορίιιηΐ, ναιιββ εοβίΐβΐίοηββ δ'ιυί ΓιηςυηΙ.

Υοπιηι ηβιηο δ»ηυδ ίΐ» δοιιΐκΐ. ^ιιββ οβί οηϊιιι Α 'Λλλ' ουδείς• ούτω φρονήσει των σωφρονούντων.

<ιΐΊΙΊΐ;ΐ5 ]ιΐ5ΐίΐί;« ? ΟπήΙ ι-οιηηκκίιιηι νεπίίΐϊβ, υοηΐ-

1;>ΐΐ8 ιΊ οιιιιιίϋ Ιιυιιΐ'»1:ιΐίί)'Μ>ιι]ιΐ8 Γβϊ ^Γαΐϊα Ηοιηϊ-

ιιηδ ΙβϋοΓηηΐ, ει βιικίίο δ.ιρίκιιΐί* ιίειίίΐί $υιιΙ? Υιη-

Ιι'ιη νοίιιρίβίβιη δίΐιί δΐιΐψίβηηίοδ, εβηΓιηεηΐίαιη

1(•ιιιρΐΊ';ιιιΙί;ιιικ|ΐιο »ιιιρΙκχ3ΐιΐ08, δοηιηο 3(1 εχίβΐιιιιη

Ιοιηριΐδ ϊιιιΙιιΙ«ι.'ηΐ08, 1οιιιρο$ΐ3ΐ6ΐη ι:ΐ χείιιηι ΙοΙε-

Γ31ΙΙΓ3, 81 Γ08Ο.Ι ΙΊΤΐίο 11(111 681 ? ϋίε3Π111δ μΐΧΐ3 Υ6Ι°1)3

Ι';ιιιΙί : ΕΙαηιαι εί ί>ίΙχιηιιι&, εται εηίηι ηιοη'ηΐΗΓ '*.

8ί Γ63ΐΐΓΓβεΐίο ηιιΙ1;ι, Γιηίδ νκΓΟ νίΐχ ηιοΓδ 681 , ΙοΙΙο

ΙΙΐίΙιΙ ίΚΊΊιδίΐΐ'ίΟΙΙΟδ 3ΐςΐ1β Π'ρΠ'ΙίΟΙΙδίοΐΙβδ ; ρεπηϊΙΙβ

ΙίΟΙΙΐίοίΐΙϋϊ, 111 3|)8(]Ι16 ίιιιρι•ιΙίπιοιιΙο 811Π ΙίοιΊΐιία 1113-

Ιιιΐ'; 8ίιΐ6 αϋιιΐΐεΐ'ΐιηι ΙίΙιειε ίιΐδίιΐκιπ ηΐϊίπηιοιιί'ΐδ ;

ΐη&αΐΐβΐ 3(1ν6Γ83Γϋ8 όΊτββ ην:ιπΐδ ε! αΐϊοηϊ ιιβιιι-ρα-

Ιογ, ηβιηο εοην'ιείβίοι-βιη εοβιτβϊΐ, ^τεί βδδίοΊιβ

ριτϊιιπίϋ : ιιιβηεΐ βηίιιι ηΐ0Γ8 εΐίιιιη ]ιΐ8ΐιιιη, ΓεΙί^ίο-

βιιηι, 3ε ρίιιπι, ]υπδφΐ6 ]ιιι;ιιπΙί ο1)8(τν3ηΙι<ιη. Μβη-

Ιίϋΐιιι• ςυίνίδ βΐίιιβ <|ΐι:ιιιΐιιιιι νεΙίΐ : ιιιιΙΙιΐδ ειιϊιη νε-

πΐιιΐίδ 1Ί ιιιΊΐΐΒ , ηεηιο ρ3υρεπ3 ηι'ΐδβΓββΙυτ; εχρεΓδ

ριιϊιιι ΓΐΓΐ8ΐΜί(-0Γ(1ι;ι ηιοιτϋΐΐίδ β8ΐ. ΙΙιι]ιΐ8ΐη<ηΙί βεη-

8118 61 εο^ίΐ3ΐίυηε8 ρο]οΓθΐη (ΙίΙιινίο ίηϋυευηΐ εοη-

Γΐδίοιιεηι. 6ί οηιηεηι δαηβηι ςυίϋειη Γβΐϊοηεηι οχ-

ρβΐΐιιηΐ ; (ιιποδοπιηι .ιιιΐοη ει ΙαίΓοηιιιιι ςιΐ3δϋ1)βΙ

εο§ί(3Γιοηεδ βΐ εοηδίΐϊα ΛπιυηΙ βΐπ,υβ οοηΐίιηιαηΐ.

Ναηι 8ΐ ΓββιιιτεεΙϊο ηοιι 681, ηβ ]ιη1ίείυηι ηιικίεηι

βπΐ ; δΐιυΚιΐο 3ΐιΐοιιι ]υ«1ΐϋϊο, βιίαιη ιϊιαοΓ 1>ϋϊ βϊιιιιιΐ

β]ΊοίΙιΐΓ. ΙΙΙιί ;ιυΙοπι Ιίιιιοΐ' ηοιι εοΙιΊΙκΊ, ηεοΐη οΙΙϊείο

Ιιοηιίηεβ εοιιΓιηει, ϊΐιϊ ευιη ρεεεβίο άϊαίιοΐυ» ΐιϊριι-

<Π;ιΐ, 3ΐηυε ε1ΐ0Γβ33 ιίικ-ίι. Αίςυε ικΐιιιηιΐιιιιι εοηνε-

ηίεηίει- εί ηρίο 3(1νει-8(ΐ8 ΙβΙβδ Κην'κΐ Πΐιιιιι ρκ:ι1-

Τί γάρ δφελος δικαιοσύνης, χα\ αληθείας, καίχρηστό-

τητος , χα\ παντδς τού χολοΰ ; υπέρ τίνος δε μο-

χύούσι κα\ φιλοσοφοΰσιν άνθρωποι , γαστρδς ήδονήν

δουλαγωγούντες, κα\ άγαπώντες έγκράτειαν , κα\

ύπνου προς ολίγον μεταλαγχάνοντες, κα\ παραταττό-

μενοι πρδς χειμώνα καΐ πνίγος, ε! άνάστασις ούκ

έστιν; Εϊπωμεν προς αυτά, τά βήματα Παύλου ; Φά-

γωμεν χαΐ πίωμετ' αί'ριον γάρ άποθη\σχομετ.

Εί άνάστασις ούκ Εστίν, άλλα πέρας τοΰ βίου θάνα

τος, 'άνελέ μοι κατηγορίας καΐ ψόγους • δος άκώλυτον

τψ άνδροφόνω την έξουσίαν • 4φες τδν μοιχον μετά

πατησιάς έπι6ουλεύειν τοις γάμοις, τρυφάτω κατά

των εναντίων πλεονέκτης, μηδε\ς έπικοπτέτω τον

λοίδορον, ίμνΰτω συνεχώς δ επίορκος• μένει γάρ θά-

Β νατος κα\ τδν ε&ορκον. Ψευδέοθω άλλος δσα βοϋΧε-

ται ■ ούδε'ις γάρ της αληθείας καρπδς. ΜηδεΙς έλεείτω

τδν πένητα• άμισθος γάρ εστίν δ έλεος. Ταύτα τά

φρονήματα, χείρονα ποιεί τοΰ κατακλυσμού σύγχυ-

σιν • κα\ πάντα μέν έκβάλλει σώφρονα λδγον, πάν δε

νδημα μανικδν καΙ ληστρικδν έπιθήγει. ΕΙ γάρ άνά-

στασις ούκ Ιστιν, ουδέ κρίσις • εί δέ κρίσις άνήρηται,

καΐ φίβος θεού συνεκδάλλεται. "Οπου δέ φόβος ού

σωφρονίζει, έκεΐ χορεύει μετά της αμαρτίας δ διά

βολος. Και λίαν αρμοδίως πρδς τοιούτους δ ΔαβΊδ

εκείνον ανέγραψε τδν ψαλμόν ■ Εϊπεν άζρωτ έτ χαρ-

δίφ αντον • Ούκ Ιστι θεός. Διεφθάρησατ χαΧ

έβδεΛύχθησαν έν έπιτηδενμασιν. Εί άνάστασις

ούκ έστι, μύθος δ Λάζαρος, κα\ δ πλούσιος, κα\ τδ

φρικώδες χάσμα , χα\ ή τοΰ πυρδς άσχετος φλόγωιις,

ιιιιιιιι δΟΓίρδίΙ : ΟιχΐΙ αηιβη» ίη κτάε ιιιυ : Νοη ΜΙ ε χα\ ή διακαής γλώσσα, χαΐ ή ποθούμενη σταγών τοΰ

ΰβηι. Οοττηρίϊ ει αίυηιϊηαϋίει ξαείϊ <κη( ίη $1ηάϊη

βΐ εχετάΐϋ» *ιιι* ". (,ΝιοιΙ 8Ϊ Γβδυιτεείίο ηοιι εδί, Ι:ι-

1ιιιΙ;ι Ιι3Ζ3Πΐ8 εί ιΐίνοδ ϊΙΙε 631 : ίΐεπι Γοπιιί(]:ιϋί1ί8 61

1ιοπχ•ιΐ(]ιΐ8 ϊΙΙε Ιιίαίιΐδ ; εί ίΙΙε ίηΐο1οι:\ύΊ1ί8 3ΓιΙογ

ϊ^πίδ ει ϊιιΙ1;ιιιιιιΐ3ΐϊο ; Ιίιι^ικι ίίειπ 3Γ(Ιειΐ8: 3ΐ1 Ικυο

ιΐΐ'δίιίει-ιιΐ» ειιϊιη 3ηαχ, ι1ί8'ιΙυδΐ]ΐΐ6 ηιεικίίεί. Γ:ιΙ;ιηι

οιιϊιιι 681, ιριοιΐ Ικιη' οηιη'ια ιιοΐιίδ ΓιιΐιίΓαιη δί^οϋϊ-

ε:ιιιΐ ΐ'βδυιτεείίοηειη. Ιιίη^υα εηίηι βε (Ιί^ίΐιΐϊ ηοη

ίικΌΓροΐ'ΐ'ί»• ιηειιιΐιι-» ηηϊηιχ ίιιίεΙΙίβΐιιιΐιΐΓ, 8εϋ ριιιΊΐ'β

οοΓροΓίβ. Αε ηειηο ριιίεΐ Ιιχε ]3ηι εοιιΐϊίζϊδδε, δβιΐ

ΙτιιίΙϊι ιϊοιιοιη ε830 Γηιιιπ: ενεηϊεηΐ βιιίεηι Ιυηε,

εηιιι ΓεηοναΙίο ηιιίιικιιη ηιοΓίιιίβ ιόιΙιΙιιΙιίίι, ει &Α

γιίΙιΙοιηΙιιιιι 3(Ί56 νίΙ;η ΓβΐίοιιεπΊ ιιηιιιιιηιι-Μΐιςιιο τε-

Οδατος, κα\ δ δάκτυλος τού πτωχού. Ηρδδηλον γάρ ότι

ταύτα πάντα, τδ μέλλον έξεικονίζει τής αναστάσεως.

Γλώσσα γάρ καΐ δάκτυλος, ού της ασωμάτου μέλη

ψυχής νοείται, άλλα μέρη τοΰ σώματος. Κα'ι μηδε\ς

οίέσΟω ταύτα ήδη πεπράχθαι, άλλα προαναφώνησιν

είναι τού μέλλοντος • ϊσται δε τδτε, όταν ή μεταχό-

σμησις, ψυχώσασα τους νεκρούς, πρδς τάς εύθύνας

ΙχααχοΊ τών βεβιωμένων άναγάγη , σύνΟετον ίντα

καθώς πρδτερον, κα\ διά ψυχής χα\ σώματος συν-

εστώτα. Ό δέ θεοφορούμενος Ιεζεκιήλ, κα\ τών με

γάλων οπτασιών Οεωρδς, πρδς ποίαν άρα διίνοιαν

οδηγούμενος Ιβλεπε τδ μέγα κα\ άνηπλωμένον εκείνο

πεδίον, τδ γέμον τών ανθρωπίνων δστέων, καθ' ών

οΊιχειϊΐ, εοιιιροδίΐυιιι οοιίειιι ιιιοιίο ηυο ρπιιβ, εχ έχελεύετο προφητεύειν; ΚαΙ σάρκες μέν έκείνοις εϋ-

....;. .,.,,„.„.,..,„.., ,.,.„....,.„,„.. ι>„„„ ι,• .,.,„., ;„ι .ι:..;..„ Ούς περιεφύοντο, τά δέ λελυμένα κα\ ατάκτως δι-
3ηϊηΐ3 εί εοΓροΓβ εοηδΟηΙβιιι. Ρογγο Κζεείιίβίοϋνϊηο

κριιίΐιι Πΐρΐιΐδ '*, εί ιιΐ3ςιι.Ίπιιη νίδίοιιιιιη δρεεΐ3•

(ογ, 3(1 ΐ|ΐΐ3ΐη υΐ'κρίϋ βεηΐεηΐίβηι εί ίηΐβΐΐεείυηι

(ΙΐίΐΙιιεευηΐυι•, ειιιιι νϊιΐϊι πηι^ηΐίηι ίΙΙιιηι, 3ε Ιοη^ε

Ι:ιΐοί]ΐιο ρ3ΐεη1βηι οαιιιρυιη Ιιιιηιηηίδ οβϊϊ1ιιΐ5 οοπιμίβ-

Ιιιηι, άβ φιίοιίδ ]ιιϋβΙ).•ιΐυΓ ρΓθρΙιεΐ3Γβ ? Οβπιοβ ςιιί-

(Ιριιι Ϊ11Ϊ3 δΙαΓιηι οοιΙιιοιΙιλοΙιιγ : φι;ι: ιπιίριιι 8θ1ιι(3 3ε

ΙειιιεΓε ιιιιΙΙοιμκ: οηΐίιιε άίδ]βΟΙα 8Γ3ΠΙ, ίη :ιρ1ιιιικοη-

νβιιϊεηιειηςαε δίύϊ ϊηνίεβπι οι ιϋποιη εί εοιηρ3£βιη τε-

ι1ί;;ε1).ιηΐιΐΓ 3(ηυε εοαίβδεευβηΐ. Αηηοη ρεΓδρίευυηι

ε^ιμμένα, είς τάξιν χα\ άρμονίαν άλλήλοις συν-

εκολλατο. "Η πρόδηλον, ώς διά τών τοιούτων λόγων

την τής σαρκδς ταύτης άναβίωσιν ήμϊν ίκανώς 6πο-

δείκνυσιν ; Έμο\ δέ δοκούσιν οί πρδς τούτον τδν Χό-

γον έριστικώς έχοντες, ού δυσσεβείς μόνον, άλλα χα\

παραπαίοντες είναι. Άνάστασις γάρ καΐ άναβίωσις

και μετακόσμησις χα\ πάντα τά τοιαύτα ονόματα,

πρδς το σώμα τδ τή φθορ^ί ύποκείμενον τοΰ άκροω-

μίνου φέρει την Ιννοιαν. 'Ος ή γε ψυχή αυτή καβ'

" Ι Οογ. ιν, 52. " Ρδ«1. χιιι, 1. '» Εζ.εείι. χχχνιι, 1 8ί}ς.



βΤ7 1Ν ΟΗΚΙΚΤΙ ΚΕδΰΚΒΕϋΤΙΟΝΕΜ ΟΒΑΤ. 111. 6™

*»*» Ι&ταζομένη, ουποτε άναστήσετα., έ^δή μή Α 6δΙ,1ι>οαΡεΓ',.φ.δη1ο<1ί .οίκημα «ηΐ•Ι•φ•ι»-

τελευτ?, άλλ' «φθαρτός έστι κα\ άνώλεθρος. Αθάνατος

δέ υπάρχουσα, θνητδν έχει τδ χοινωνδν των πραγμά

των χβ\ διά τοΰτο παρά τω διχαίω κριτή- έν τφ

χαιρφ των ευθυνών ένοικήσει πάλιν τω συνεργώ,

ίνα μ'ετ' εκείνου χοινάς δέξηται τάς κολάσεις ή τάς

τιμάς. Μάλλον δέ ίνα χα\ πλέον ήμίν '6 λίγο; άκο-

λουθδτερος γένηται, ούτω σκοπήσωμεν Τδν άνθρω-

πον τΐ φαμεν ; τδ συναμφότερον, ή τδ Ετερον ; Άλλα

ποόδηλον ώς ή συζυγία των δύο χαρακτήριζε, τδ

ζώον. Οό γάρ προσήκεν έν τοις άναμφιοβητήτοις κα\

γνωρίμοις παρέλκειν. Τούτου δέ ούτως έχοντος, κά-

χεΐνο προσλογισώμεθα, π«5τερον, 4 πράττουσ.ν άν

θρωποι, οίον μοιχείαν, φόνον, κλοπήν, κα'. πάν εΓ τι

τούτοις έπόμενον, ή τουναντίον, σωφροσύνην, έγκρά-

^.ο.-ρ-"•-!•— 1 - - _

βιΐδείΐβΐίοηεηι 3υιιη<1ε δ3ΐίδ <1βιηοηδΐΓ3ΐ? Μίΐιι νοι-ο ςιιι

9(1νβΓ8Π8 Ιιιιηε δΟΓηιοηβπι ρεΠϊηαε'ιΙεΓ εοηΐεηιΐιιηΐ,

ηοη ϊπιρϋ δοΐυηι, νεπιηιεί'ιβηι ϊηδϊΐιί εδδβνκΙεηΐιΐΓ.

Βοδυπ-εείίο εηίπι εϊ ι-εϋϊΐιΐδ βά νίίβηι,εΐΐΓβηδίΌπηβ-

Ιίο, βΐ οηιηΊβ ΐηΓιβ νοιβυιιΐβ βϋ εοι-ρυδ οοιτυρίϊοιιϊ

οΐιηοχίυηι εοβίΐβΐίοηεπι ηιΐιΐ'ιεηΐϊδ ιΐυευηΐ. Κ»η» βιιί-

ιιΐ3 α,υΉΙεηι, β'ι ϊρδ.ι ρεΓ βεβε εχαπΓιηείιΐΓ ει βχεαίί»-

ΙυΓ, ιιυηςηαπι ΓεδίΐΓβΟί, πιι»η<ϊο ςυίαεηι ηοη ιιιοπ-

Ιιιγ, δοιΐ ϊηΐεΓίΐιιβ εΐ εοΓΓίιρΙϊοηίδ ε&ΐ εχρει-5. Ουηι

βιιΐ'οηι δϊΐ ίπιηιοΓίβΙϊδ, πιοΠβ'.εεοι-ριΐδ βοείιιιη ΙιαΙιεΙ

αει'ιοηυπι : 3ΐςιιε Μεϊκο βριιά ρδΐυπι ΐικί'ιοβηι,

Ιΐ'ΐηροΐ'β Γεϋίΐεηϋαηιηι ΓβΓιοηιιιη, ηίΓδίΐδ δοε'ιο βιιο

ΐηΙιαΙ)ίΐ3ΐ)ϊΙ, "Ι ειπη ϊΐΐο οοπιιηυηεδ ΓεεϊρϊβΙ νεί

ριεηαδ νεί ρΓίΕπιϊο. ΕηΐιηνεΓθςποπΐ3«•|8 ηοΐίϊδ ογλ-

τούτοις ^**^'£^%Ζ ΒΖΖΖ£« *. *« -» 'η* ε^β^..

Τ•ώ"V^ Ζ«ΓέΓατα ί Λ ψυχ* Ηοη,ίηοη. ς.π«1 εδδε αΊοΐ,ηυδ, αΐΓυ.ηφ.6 δία,αΐ, »«

τών δύο φαμέν υπαρχειν αποτελέσματα, ή τϊ) ψνχί) ^^ ^^ ? ^ ^.,.^^ ^^ οοη_

μόνη τάς πράξεις περιορίζομεν οοηίΓονβΓίί» ίη 86 εο.ιΐί-

εΐυδ, 3ΐ) Βηΐπΐίε δοΐοπι εΪΓεαηΐδεπ1)ΐιηιΐ8 ίεΐιοηεβ ?

'Αλλά χάν οδτω πρόδηλος ή αλήθεια. Ούδαμοϋ γάρ

άποσχίζουσα τοΰ σώματος ή ψυχ*1 , ή τήν κλοπών

έπιτηδεύει , ή τήν τοιχωρυχίαν εργάζεται• οϋδ' αδ

«ίνη τώ πε.νώντι τδν άρτον δίδωσιν, ή ποτίζει τδν

διψώντα, ή πρδ; τδ δεσμωτήριον άόκνως επείγεται,

ίνα θεραπεύσε τδν δεσμωτηρίω κεκακωμένον άλλ

ΑΙ εΐίίΐη Ίη Ιιοε ηιαηϊΓεδία νβΓίΐαδ εδί. Νιΐδςυβπι

εηϊιη 3 εοΓροΓε δερ3Γ3ΐ3 3ΐπη»3 νεί Γυι Ιιιηι εοιηιιιΐΐ-

Ιϊΐ, νεί ρ3πεΐεδ ρεΓΓυπιρίΐ ; ηεςιιε εοηΐη δοΐ» νεί

ρβηειη εδίιπεηΓι ϋβ», νεί ροΐυπι βίΐίεηΐϊ ρΓ*5οΙ, νεί

ίη ε»ΓεεΓειη Ηβικί 8Γ3ν3ΐιηι εοηεείϋι ιιΐ οΓΗοίοπι εΐ

ηιίηϊδΙεΓΪϋΐη ρΓ»<δΐεΐ εϊ ςυί εατεεΓε 3ΐΠί§ίΐυΓ ; δεϋ ϊη

ίνα θεραπεύσε τδν δεσμωτηρίω »»»£"""- :„ ηί 36ΐίοηβ^πιΐ,ο δϋ,ί ΐηνίεε™ Γοηΐϋ.,ο.3 δΐα>υΙ ει

«ι και συναποτελεΐ τά γινόμενα. Πώς τοίνυν τούτων

ούτως εχόντων, και κρίσιν τών βεβιωμένων έσεσθαι

συγχωρών, αποσπάς τοΰ έτερου τδ έτερον; Κα\ κοι

νών δντων τών είργασμένων, τξ ψυχί μόνη περιορί-

ζ„ς τδ δικαστήριον; ΕΙ δέ τις ακριβής γένοιτο δ,κα-

στής τών ανθρωπίνων πλημμελημάτων, και σκοπη-

σιι8ν επιμελώς, πόθεν φύονται αί πρώται της αμαρ

τίας αίτίαι, τάχα πρώτον άτακτοΰν έν τοϊς έγχλήμα-

οιν εύρήσε. τδ σώμα. Ήρεμούσης γάρ πολλάκις της

ψ^χής, κα\ γαλήνην έχούσης άτάραχον, εΤδεν ό οφθαλ

μός έμπαθώς 4 μη θεάσασθαι βέλτιον ^, χα\ τή ψυχϊ

ϋαραπίμψαςτήν νόσον, είς χειμώνα χα\ κλύδωνα

,τν ήσυχίαν μετέβαλεν. Όμοίως αϊ άκοα\ άσχημό-

νων τινών ή «αροξυντικών έπακούσασαι λόγων οίον β

£ιά τίνων σωλήνων εαυτών τδν τής ταραχής , ή τδν

,ής άκοσμίας βόρβορον τοις λογισμοϊς έπεισρέουσιν.

'ίστι δέ δτε κα\ ή (Κ διά τής αίσθήσεως χα\ των

ατμών μεγάλα τε χΛ άνείκαστα χαχ* βιατίθησι τδν

Ισωθεν άνθρωπον. Οίδασι κα\ χείρες διά τής έπαφης

καρτεράς ψυχής έκθηλύνειν στενότητα. Καί μοι

χα-ά μικρδν ούτως έπιόντι κα\ σκοπουμένω ύπαιτιον

εϋοίσκεται τών πολλών αμαρτιών τδ σωμάτιον. Φέρει

Βέ'καΧτούς υπέρ αρετής πόνους, χα\ τοις άγωσιν

έμμοχθεΐ τών καλών, τεμνόμενον σιδήρω , κα\ πυρ\

φλεγόμενον, και ξαινόμενον μάστιξι, κα\ βαρυνόμενον

άργαλέοις δεσμοίς, χα\ πάσαν ύπομένον λώβην, ινα

μή προδψ τήν Ιεράν φιλοσοφίαν, ώσπερ τινά πόλιν

χσλϊπυργον χεκυκλωμένην τώ τής κακίας πολέμω.

Ει τοίνυν έν κατορθώμασι συμμοχθεί τζ ψυ/,ί , και

ΤΊΙΙ1Ι1 Μ»,».-*•-» - <

03Ρεδ5ϋΐιΙ ει ρβΓΓιαϊιιηΙ 83 ςιΐ33 38αηΐϋΓ. 0>ΐ3 Γβΐιοηβ

ϊ8ϊΐιΐΓ ειιπ» 1ΐ3εε ίΐβ βΐηί, ει αηΐε βεΐυΓϋηι ]υ(1ίεϊυηι

ΓοΓβ εοηεεά39, βΐΐεπιιη βΐ) μΙιβγο (ΙΐνεΙΙίδ ? ει ευηι

βΙίεΓυηι 3Ηεπ ϊη εοηιιηΊδδίβ ει ρεΓρείΓϋΐδ βοείυιη

εβδβ ιΐεβ, βηίιηβ βοΐ3 ]ιι<1ϊοίιιιη ϋειεπιπ«3δ βίςιιβ

ο•,Γ0ΐ.ηΐδεπ1)ί8?0»ιοϋ δι ς"ίδ νοΓαβ ύοϋαοπιιη Ιΐϋ-

ηιηοπιπι Ιϋάεχ ΓιιεΓίΐ , εϊ άΐΙΐββηΐεΓ ρεΓρεηύεπί,

ιυχιΐε ρπιη* ρεεεαίί οβιιδ* οπΐβηΐϋΓ, ΓοΠΜδδβ ρπ»5

ϊη ευΐρβ αΐιχιιβ εΓΐιηίηβ εοΓριΐδ ίηνεηϊεΐ οΠίε'ιί οί

Ιιοηβδίίΐΐδ Πηεβ εχεείεΓε. Νηηι ςυϊββεβιιΐβ δΐΐ'ρεηιι-

ηιει-ο βηϊηιβ, ει ϊη ΐΓοηςαϋΙο δίαιυ δ'ιηε ιιΙΙβ ρεΓ-

ΙιΐΓϋαΙΐοηβ εοηδίΐΐυΐβ, οευΐυδ εοιηωοίυδ νίϋεΐ «»

φΐ* ηοη εηηδρεχΐδκε ηιείίιΐδ ΓυίδδβΙ, εϊ ίη ηηίιιιηιι»

ιηηι•1)υηι ΐΓ3ηδΓηίΙΙεηδ, ίη ΙειηρεδίΒίεηι 3ε ΙυΓΐ}ίη6πι

ςυίβίεπι βεΐιβηςιπΙΙίΙΒίβηι εοιινεΠ'ιΙ. δΙηιίϋΙεΓ αιπε»

ίηνεΓβευηιΙΐδ ηπΊΙ>α8(ΐ3ηι 3ΐαυβ βχ3εεΓΐ)3ηΐίΙ)ϋδ νεΓ-

1)ΐδ ειεερίΐδ, ρεΓ α»»»•!""1 Ι"85• 8"' 'Ρ88Γυη1 Γ,'

δΐιιΐΜδ, ρεηυΓΐ)3ΐΐοηΪ8 3«1 ΐηνβΓβειιηϋίκ εοβηυιη

εοβίΐ3ΐΐοηίοιΐ8 ίηΓβΓυηΐ Βίςαε ίηϋυειιηΐ. Νοηηιιη-

ςι,απι εΐϊβηι η3βυ8 οΐίίεια ει 3ΐΐΓ»εΐ« νβροΓυηι

ηΐ38ηϊδεΙ ίηεοηεεδβϊί νίιπδ ηοπιΐηεπι ίηηείΐ ϊιιΙβΓίο-

τειη. δοΐβηΐ Ίΐεηι πΐϊηυδ εοηΐΓεεΐ3ΐίοηε ν3ΐί(1«

βηίιηίΒ ΓΟϋϋΓ εΙΓειηίηβΓε. Αίςιιβ ε«ο ρ3υΐ3ΐϊιη ΪΜ

ρΓ08Γε(1ίεηδ 3ΐ(ΐι>εεοιΐδί(1βΓ3ηδ, ηΐ38η5β ρεε^ίοι-υιιι

ρ3ηΐβ εοΓρυδουΙαηι εδβε ε3ΐ)83ηι ίηνεηίο. ΤοΙεΓβΙ

βιιΐβπι 8ΐί3ηι ργο νίΠιιΐε Ιβοοτεβ, ει ίη οοΓΐ3π»ίιι«>«»

|,οηβδΐ3Γυιη Γετιιηι ΙβοογβΙ ει ΒΓΠΊβίΐιΐΓ, <*"«" νε>

Γογιο δεεβίιΐΓ, νεί Ί«ηϊ ΟΓβηιβΙυΓ, νεί Πββπδ (ϋ^'-

»ιιγ, νεί βΓ3νΊ1>05ΜηεαΓΐϊ οηεΓ3ΐνΐΓ, εϊ οοιηβω δ«5
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ίίηβΐ βιΙνοΓβΐιαΙοΐϊΐ οί αΙΠΊεΓιοηοιη, ηο 830ΐ*3ηι ρΓΟ- Α έν άμαρτήμασιν ούκ άπολιμπάνεται• πόθεν ορμώμε

νος μόνην τήν άσώματον έπ\ τδ δικαστήριον άγεις ;

Άλλ' ούκ Εστίν ούτε δίκαιος οΰτε σωφρονούντων 6

λόγος. ΕΙ μόνη κα\ γυμνή διήμαρτε , μόνην κα\ κο

λάσει• εΐ δέ φανερδν έχει τον συνεργδν, ούκ αφήσει

τοϋτον ό κριτής δίκαιος ών. Έγώ δέ καΐ τοΰτο της

Γραφής ακούω λεγούσης, δτι τοις κατεγνωσμένοις

έπιτεθήσονται δϊκαιαι τιμωρίαι, πΰρ, και σκότος, κα\

σκώληξ. "Α πάντα τών συνθέτων κα\ υλικών σωμά

των κολάσεις εΐσίν ψυχής δέ καΟ' έαυτήν οΟποτ' ά\>

άψαιτο πΰρ• ούδ' αν σκότος αυτήν λυπήσειεν άμοιροΰ-

σαν οφθαλμών κα\ τών βλεπτικών οργάνων. Τ£ δ'

άν κα"; σκώληξ πράξειε, σωμάτων υπάρχων φθαρτι-

κδς, ού πνευμάτων ; Και διά τοΰτο τοις άκολούθοις

λογισμοΐς πανταχόθεν συνελαυνόμεθα προς συγκατά-

(131 ρΐιίίοδορίιίηιιι, Ιιιιιψκιιιι ΟβΓΟ^ϋδ Ιιιγπ1μΙ5 οηιη-

1;ιηΓιιιΊιειιι ί|ΐΐ3ΐιιιΙ;ιιη οεΐΐο νίΐίοπιηι ;ιΙιριο ηοφίίιίιι:

<•:Γθΐιιιΐί085;πιι. 8ί ίξίΙιΐΓ ίη μπϋοίαπδ Γβοΐίδ ιιιι;ι ιιιιιι

3ΐιϊιη3 ΐ3ΐ)0Γ3ΐ ει η1Πί{,'ίΐιΐΓ, ει ϊη ρεεοαίΐβ ηοη

:ι1ΐΗ8ΐ : υ,οίυιΐδ Γ3ΐίοηίΙ)ΐΐδ οι 3Γ£ΐιιυβηΐί$ ηιοΐιΐδ 80-

Ιαιη ϊηεοΓροΓ£3ΐΐ) ίη ]ιιϋίείϋΐη 3ΐΙοΊιοίδ? Αι ηβα,ιιο

]ιιβ(3 ίΐ6(|υβ βηηοπιηι Ιιοιιιίηυιη θΓ3ΐίο 681. 5ϊ δυΐα οΐ

ιιιιιΙ:ι ρι:ι:ε:\νΊΐ, $οΐ3ΐη οΐίβπι ριιιιίοΐ : 8Ϊη αιιίβηι ιιιο-

ιιίΓοβίιιιη Ιιαϋοΐ 3(1]υιοι-βιυ, ηοη Ιιυηε ]υ$(υ$ ]ιιιΙο.\

άίηπΙΙοΙ. Ε^ο «ιιίοιιι οΐίηιη Ιιοο δοπρίιιηιη αιιιΐίο

ρι (ηΙιίιΙιμιι, ΐ|ΐιοϋ οοηάεηιηβΐί ]ιΐ8ΐίδ αΓΓιοίεηΙιΐΓ η 1 1 ρ -

ρϋοϋδ, ϊ^ηβ, Ιβηευπβ, νβΓηιβ. Οιυε οηιηίβ εοπιροβί-

Ιϋπκιι, 3ε ιιι:ι:επ;ιΙίιιιιι εοιφοπιιη ραΒη;ο οπιοίί-

Ιιΐδα,υε 8«ιιΙ : «ιπΐϊΐίΐιιι νβΐ'Ο ρβΓ «οδβ κορ:ι ι•;»!ίιιι ιςηϊϊ

ιιι:4ΐι|ΐΐ3ΐιι αΙΙϊ^βΓΪΙ : ηοο ΙοηβΙΐΓΧ ίμιίιίοι» βί ηιοΐβδίχ " Οεσιν τής έγέρσεως τών νεκρών, ήν τοις καΟήκουσι

ΓιιεπιιΙ, αίρυιε ηυχ οοοϋδ ε3Γε(, οΐ νίιίβηιΐί ίηδίηι-

ιηεηίοπιιη οχρβΓβ 681. ϋ_ιιί(Ι αιιΐβιιι νεηηίδ οΟεοοπΙ,

(|ΐιί οοιροπιιη ηοη κρίΐ'ίΐιιιιιη οοΓΠίρΙποβιη νιοι Ιιη-

1)ηΐ?Λΐ(|υε ίϋοίιοο οοηδοηΐιιηβίδ Ιιίδ οοηδ'κΙβΓ3ΐίοηί-

Ιιΐδ ε Ι Γ3ΐίοείη3ΐίοηϊύιΐ8 ιιιιιϋψιυ ΟΟηιρβΙΙίηιιΐΓ, 3(1

εοιιιρΓθ1)3η(]3ΐη ΓεδϋΓΓβεΐίοηειη ιηοΓίιιοηιηι, ςυαιη

οοηνβηίβηΐίυυβ Ιοηιροήυιΐδ ϋειιε ρβιΌοίεΙ, γοΙηιι, ίρβίδ

51135 ρΐΌΐηίδδίοηεδ (ΌΐιΙίι ιιιηηδ. Οοιίαιηυδ ίβίΐυι• ιΐι-

οοιιΐί : ϋαηεΐ βηνη Ιηΰα, βί ιηοΠιιι τβΒίιτι/βηΙ ιί ; 3ε ιυΐ'-

808, Υβηίΐ Ηοτα, ίη φια οηιιια ψή ίη ηιοηηηιεηΐΊι <»»(,

ανάϊβηί νοαηι «;'««, «1 ρτοάίϋιιηΐ, Μ ηηϊ Ιιοηα (οαταηΐ,

ίη ταητΓβαϊοηεηι νίΐα; ; φά αυίειη ιηαΐα [ιιείηχΐ, ίη

η&Ηττκΐϊοηαη ;Ήίί/πί 1β. Νοη οιιίιιι ριοιιιΊιιίι βοΐιιιη,

νεΓοηι εΐίβιη ορεΓϊουδ, <\α« ςιιοιίϋίε ΓβείΙ, βρεΓίε

«ΙοεεΙ (|ΐιθ(1 βϊΐ οιηηίροΐεηβ. Νεςιιε οιιίιιι ίη ϊηίΐίο '

(Ιιιιιι εΓ03Γ0ΐ, 1.ιΙ)ϋΐ•:ινίι 3ε (ΙοΓ;ιΐί^ιιΐιι§ οδΐ, ηεηιιε ίιι

Ιΐ•3Ι1δΓθΓΙ1Ι^Ι1ίΙθ 83ρίβηΙΪ3 ΊΐκΙίζΟϋίΙ. ΡΓα'δΟΙΙΐίβ οοιι-

δ'κίοιβιιιιΐδ, ει π'ί ίυΐιιΐ'ΐο ΙίιΙοιιι ηοη (ΙεΙί'βΙιειηυδ.

Ουηι βηίιη οιιιηίδ οΠϊοβείβ ϋϊ\ϊη3 εοηιϊίειη Ιι»Ι>β»1

ΒΐυροΓεηι εΐ εοηδΐεπΐ3ΐίοηβηι : Ιιιιη η)3§ηυιη ει

Ϊιιεχρ1ϊε3ΐ)ίΐ6 πιΪΓ3ευΙυιη 681, οιιηι ραίπιηι εΐ ρτο.Ί-

νοΓϋΐη δίιιΓιΙίΙικΙίηοδ ρΐεηε ΐΓ3η8ΪΓβ ιιιιίιικκίνοπίηπίδ

Ίη Γοηιΐ38ΐί1ΐ6ΐΌπιηι, ;\ο ροδίεΐΌδ ιιι;ι]οιιΐιιι βυοπιπι

1)0381 βΧρΓίΐΙΙΟΓε 31(1116 ΓβίβΓΓβ Π^ΟΓ3δ.ΤθΙ10 Ιΐί Ι11ΙΓΗΙ11

3Γ1011Ι ρΐ'ΧδΙίΙΙΐΙίδδίηΐί ΟρίΙίείδ 30 δΟΓΥαΙΟΙ'ΪΗ Οϋί 0111-

ηειη δοΙοιΓιιιιιι ίη 8β8β εοιηρΙοχ3ΐη οιπη ίηςειιΐϊ

ίΙιιροΓο 3ίΙιιιίΐ'οι-, ΐ|ΐΐ()ΐιιοιΙο εοΓυιη, ςυ« ιιοο εχδίοιιί,

ηεε ηρρίΐΐ'οαιιΐ, ριίιηοΓυιη ιΐίοπιιιι εχοιιιρίηΐ'ίιιιη ίιιιί-

χρόνοις εκτελέσει ό θεός, ϊργοις βέβαιων τάς ιδίας

επαγγελίας. Πιστεύσωμεν τοίνυν τώ λέγοντι ■ ΣαΛ•

πϊσει γάρ , χαϊ οΐ νεκροί άναστήσονται • κα\

πάλιν • "Ερχεται ώρα, έτ $ πάντες οί έν τόϊς

μντ\μεΙοις άχούσονται της φωνής αύτον , χαϊ

έχπορενσοπαι οί τα αγαθά ποιήσαντες είς

άνάστασιν ζωής, οί δέ τα <ρανΛα πράσσοντες

είς άνάστασιν χρΐσεΐύς. Οΰ γάρ ύπισχνεΐται μό

νον, άλλα κα\ τοις ίργοις, οΤς εκτελεί καθ' ήμέ-

ραν, διδάσκει σαφώς ώς Εστί παντοδύναμος. ΟΟτε

γάρ έν αρχή δημιουργών ϊκαμεν, οΟτε μεταμορφών

απορήσει σοφίας. Τά παρόντα θεωρήσωμεν, και τφ

μέλλοντι ούκ άπιστήσομεν. Πάσης γάρ ενεργείας

τοΰ θεοΰ άκόλουΟον έχοϋσης τήν ϊκπληξιν, χα\

1 πολύ τδ θαύμα κα\ ίφραστον, δταν τά; τών πατέ

ρων χαϊ προπάππων ομοιότητας κατίδωμεν μετα

βαίνουσα; ακριβώς εις τάς τών απογόνων μορφάς,

καΐ εκμαγεία γινομένου; τους παϊδας άπδ τών προ-

πατόρων. Τότε δή τήν πάνσοφον τέχνην τοΰ άριστο-

τέχνου θεοΰ κα\ Σωτήρος ύπερεκπλήττομαι , πώς

τών μήτε δντων μήτε φαινομένων αρχετύπων αί μι

μήσεις έν άπθ|5έήτω μυστηρίω δημιουργούνται καν

άναπλάσσονται, άλλους τινάς τους τεθνεώτα; διά τής

ενεργείας τών τύπων έγείροιισαι. Πολλάκις δέ καΐ

πολλών όμοΰ προσώπων τά Ιδιώματα έν ένΐ έξεικονί-

ζεται σώματι• τοΰ πατρδ; ή (5\ς, τοΰ πάππου δ

όφθαλμδς, τοΰ θείου τ6 βάδισμα, τής μητρδς τδ φθέ-

γμα ■ κα\ είς άνθρωπος θεωρείται καΟάπερ τι φυτδν

ΐΗΐιιειιΙιι 3Γ0311Ο ιηγ8ΐ6Γ'ιο ('γοοιιΙιιγ οι εΠϊη§αηΙυΓ, η πολλών δένδρων τάς έπιβολάς δεξάμενον, κα\ μυρία

(]ΙΙ38Ϊ 3ΐΙεΓ08 (|008(ΐ3ΐη 608, (|1ΐί ΠΙΟΓΙΙΐί δ111ιΙ,ρ(!Γ

οΓΓιοαο'κιηι Γοπιιιιπιιιι οχείΐιιιιιί». δχρε αιΐίοιιι ιιιιιΙ-

Ι3ΐ'ΐιηι οΙί3ΐη ροΐ'δοικιπιιιι ρΐ'ορι-ίεΐιιΐοδ δ'ιιιιιιΐ ίη ιιιιο

(ΟΓροΓΟ βχρί'ίιηοηΙΟΓ εΐ είΓιη^υπΙΟΓ. ΡβίΓΪδ Π38ΙΙ8,

3νΊ ΟΟΟίϋδ, ρΒίΓΙΙΪ 111068808, Ι113ΙΓίδ 8011118 νοεΪ8 61

Ιοςιιεί.'τ•. Αΐ^ιιε οηιΐδ Ιιοηιο 8ρβεΐ3ΐοΓ οηηιΐίΐιη ρΐιιιι-

13 ψκοιί.ιηι, ηικο ηιιι1ΐ3ΐ°ιιηι ;ιγΙιοιίιιιι δΐιΐ'ουϋδ ίηκί-

ιίιίίβ ϊη 8β ι-ροοριίδ Ίηηοηΐ6Γ3 ςοοο,οβ Γι-υεΙυυηι £»ο-

ηβΓ3 (ΙοοίΊ'ρΐΊΐΐίΙιιΐδ οί οοΐϋ^οηΐίυιΐδ ρηεόεΐ. 11;οο

οιιιηίη 3ϋιηΪΓ3ΐ)ίΓΐ3 ι|ιπιΙ(ίιι δυηΐ, 86(1 ηοο ρ,ιοΐο ΓιαιιΙ,

ηοΐίίδ ιςιιοΐυηι εβί : ορίΓιοί ηιιΐοηι Γ:ηΊΓι;ΐ 3ΐςυβ οχ-

ρΐ'ϋίΐϊ, εΐ »1) εο ηοΐΐο ηε^οΐίο, ιιΙ$οίιηυδ, ροι Πιίιιη-

καρποφοροϋν γένη τοις όπωρίζουσιν. Ταϋτα πάντα

θαυμαστά μέν, κα\ όπως γίνεται ήμΐν αγνοούμενα ,

πρόχειρα δέ τω Δημιουργώ κα\ μετά πολλής , ώς

Γσμεν, τής ραστώνης επιτελούμενα. "Ατοπον δέ λίαν

και άμαθες , τά μέν τών σαπέντων κα\ φθαρέντων

ήδη σωμάτων γνωρίσματα έν τοις νΰν καθ' ήμέραν

φυομένοις έγείρεσθαι, κα\ τά αλλότρια μεΐαβαίνειν

εϊς^λλους, τά δέ ίδια κα\ εξαίρετα, περ'ι αυτών τών

ποτέ κεκτημένων άνανεοΰσθαι κα\ άναβιώσκεοθαι

μή συνομολογεΐν, άλλα τουναντίον άκυροΰν κα\ δια-

μάχεσθαι, χα\ μΰθον, οΰ λόγον τήν έπαγγελίαν νομί-

ζειν, τοΰ πάν τάδε τδ όρώμενον συστησαμένου κ«1

'• 1 Οογ. χν, 52. 1β 1θ3η. ν, 28, 29.
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χοσμήταντος ώς ήθέλησεν. Άλλ' ημείς μεν πεπι- α ΙϋΓ. Υαίιΐβ 3υΐβιη βοδίικίιιιη 61 ουηι ηιυΐΐβ ίηιρεπίϊ»

στευχαμεν τή άναστάσει , δόξαν άναπίμποντες τω οοη]υηεΐαιη ίϊιεπί, δι ι|υΪ8 ρυΐιβΓϊοΐοΓυηι φΐίιίοιη βι

ΗατρΙ χαί τψ Υίώ καΐ τω άγίω Πνεύματι, νΰν καΐ (οιπιμίοι ιιιη ]3ΐη οοΐ'ροπιηι ίηδί§ιΓΐ3 οοηοεύβΐ ϊπ

άε\, κ»1 εις τους αιώνας των αίώνοιν. Αμήν. ϋβ, ςυί ηυπε φΐοΓιιΙίο ηαδουηΙιΐΓ, εχοίΐ3π, βι βϋβιια

ΐΓ3ΐΐ8ΪΓβ ίη 3ϋθ8; ρΓορΓία βηίβηι 30 ροουΐίαπ» ίη ϋβ ςιιί 3ϋ38 β3 Ιιαίηιοπιηΐ, Γβιιοναπ βο ΓβνίνίδοβΓβ, ηοη

βΐί.ιηι δϊηΐϋΐ 3δδβιιΐί3ΐυΓ, δβά* οοηίΓα ίιηρΓθ1)βΙ βΐφΐβ ίιηριι^ηβΐ, 30 Γβουΐβιη, ηοη νβπιηι δβΓηιοηβπι

οχΐδίίιηβΐ ββδβ ρΓοηιίβδίοηβηι βμιβ, ςυί Ιιοο οηιΐιβ ςιιοά νίιΐβΐυτ, οοηδίίΐυίι, οι υΐ νοίαίΐ, οπιβνίΐ. Νο«

\ογο οιβάΊηιυβ ΓβδυΓΓβοΐίοηϊ, βίοπβηι ΓβοΜβηΙβδ Ρβΐιί βι ΡΊΙίο οι δρίϊίΐυί δαιιοΐο, ηοηο βι δβηιρβΓ βι ίη

δίευυΐΐ δίβουΙοππη. Λιιιβη.

ΛΟΓΟΣ Δ'.

Είς τύ άγιον καΐ σωτΐφιον Πάσχα.

Ή μέν αληθινή τοϋ Σαββάτου κατάπαυσις , ή τήν

εύλογίαν τοϋ θεοΰ δεξαμενή , έν ή" κατέπαυσεν άπδ

των έαυτοΰ ϊργων δ Κύριος Οπερ της τοΰ κόσμου σω

τηρίας τή απραξία τοΰ θανάτου ένσαββατίσας , ήδη

πέρα; Ιχει , χαΧ τήν ιδίαν Εδειξε χάριν χα'ι όφθαλμοΐς

καΐ άκοαϊς κα\ καρδία• διά πάντων τούτων της εορτής

ήμϊν τελεσθείσης, οΤς εΓδομεν, οίς ήκούσαμεν, οΤς τη

καρδία τήν εύφροσύνην ύπεδεξάμεθα. Τδ μέν γάρ

όρώμβνον τοις δφθαλμοϊς, φως ή\ τή τοϋ πυρδς νε

φέλη διά τών λαμπάδων ήμϊν έν τη νυκτΐ δαδουχού-

μενον. Ό δέ παννύχιο; ταΓς άχοαϊς προσηχών λίγος

έν ψαλμοίς και ϋμνοις κα\ ώδαΐς πνευματικαϊς, οίον

ρΊΰμα χαράς δι' ακοής εις τήν ψυχή-» εϊσρέων, πλή

ρεις ημάς τών αγαθών ελπίδων έποίησεν. Ή δέ καρ

δία τοις λεγομένοις τε κα\ βλεπομένοις εϋφραινομένη,

τήν αφραστον έτυποΰτο μακαριότητα, διά τών φαινο

μένων χειραγοιγουμένη πρδς τδ άόρατον. "Οστβ τών

αγαθών εκείνων, α οϋτε δφθαλμδς εΐδεν, ούτε ους

ήκουτεν, ούτε έπ\ καρδίαν άνθρωπου άνέβη, είκόνα

είναι τά της καταπαύσεως ταύτης αγαθά, δι' εαυτών

τήν άνεκφώνητον ελπίδα τών άποκειμένων πιστού-

μενα. Επειδή τοίνυν φωτεινή νϋξ αϋτη , τάς έκ τών

λαμπάδων αύγάς όρθριναΐς άκτΐσι τοΰ ηλίου συμμί-

ξασα, μίαν κατά τδ συνεχές ήμέραν έποίησε, μή δια-

μερισθεΐσα τή παρενθήκη τοΰ σκότους, νοήσωμεν,

άδελφο\, τήν προφητείαν τήν λέγουσαν , 2τι Αϋτη

έστϊν ή Αμίρα, ή*• έποίησεν ό Κύριος. Έν ή" Εργον

έστ\ν, ού βαρύ τι και δυσκατόρθωτον, άλλα χαρά καΐ

ευφροσύνη υλ\ άγαλλίαμα • οΰτως είπόντοςτοΰ λόγου•

3τι ΆγαΛΛιασώμεΟα καΐ εύρρανθώμεν έν αΰτ>}.

"Ω καλών πραγμάτων ! ώ γλυκείας νομοθεσίας ! Τίς

ύπερτίθεται πρδς τδ ΰπακοϋσαι τοιούτοις προστά-

γμασι; τίς δέ οϋχ\ ζημίαν ηγείται κα\ τήν έν όλίγφ

τών πραγμάτων άναβολήν ; Ευφροσύνη τδ έργον, κα\

άγαλλίαμα έστι τδ έπίταγμα • δι' ων αναλύεται ή

έπ'ι τή αμαρτία κατάκρισις, χτ\ είς χαράν τά λυπηρά

μεθαρμόζεται.

Τοϋτό έστι τδ της σοφίας απόφθεγμα, δτι έν ήμερα

ευφροσύνης, αμνηστία κακών. Λήθην έποίησε της

πρώτης καθ' ημών αποφάσεως, ή ήμερα αϋτη ■ μάλ

λον δέ άφανισμδν, οϋχ\ λήθην. 'Εξήλειψε γάρ καθό-

λ,ου παν μνημόσυνον της καθ' ημών κατακρίσεως.

Τότε έν λύπαις έ τοκετός ■ νΰν χωρ\; ώδίνων ή γέννη-

βις. Τ'τε έκ σαρκδς έγεννήθημεν σάρκες- νΰν τδ γεν-

νηθέν πν;ΰμά έστιν έκ πνεύματο.;. Τότε υίο\ άνθρω

που• νΰν τέκνα θεοϋ έγεννήθημεν. Τότε είς γήν άπ'

» Ι Οοτ. ιι, 9, »• ΡίίΙ. οκνιι, 24.

Ρατκοι.. (Ιιι. ΧΙ,νΐ.

ΟΚΛΤΙΟ IV.

Ώΐ ιαηοΐο ει ιηΙιιίαΓΐ (ί$Ιο Ρα$εΙια.

ΥβΓ3 α,ιπιΐβιτι 83ΐ)1)ϊΐΐ Γβίΐιιίβδ, ςοίβ 1)βιιβ(1ϊοΙϊοηβηι

ϋβί 3(•,οβρίΐ, ίη ({113 ΓβςιιϊβνίΙ Οοπιίηυδ α\> οροΐ'ίϋιΐδ

Β δηίδ,ρΓθ83ΐιιΙβηιυηι]ίιηοΓΐϊ8ε(Οθ3θΐα ΙΊ;κ.ΐ;ι ΙΊτκιΐιΐδ,

]ηιιι Οηβηι ΙιβοοΙ, βι βπιΐίαιιι δυαιη ουηι οβυΐίδ, Ιιιιιι

ηυΓϋιιΐδ, Ιυιη βοηΐί (1βπιοη3ΐΓ3νίι, ρει• Ιιχο οηιιιίίΐ,

(]ΐι:« ν ίιΐίιιιιι ϊ, φΐχ :ιιιιϋ νίιηιΐδ, ρβΓ ηυ»; οοηΐβ ΙχΙΐΙϊβηι

Γβοβρίιηιΐδ,α ηουίδ ίβδίο ρβΓβοΐο. Ν;ιιιι ί\αοά οοαίίβ

ββΓίιίΐιΐΓ, Ιιιιηβη ηοβίο ηουίδ ρβΓ Ιβπιρβάβδ ίη ηιιΙ)β

ίςηίδ ρΓχΓβΓβυβΙιΐΓ. δεί'ΐηο βιιίβηι ρβΓ ΐοίηηι ηοοίβιιι

3ΐΐΓβδ ιιοίίΓΛδ οΪΓουπίδοηβηδ ίη ρδβΐηιίδ, Ιινηιηί*

οαηΐίοηΊΙιυδίμιο δρίΓΪΙυ3ΐίΙ)ΐΐ3 Ι3ΐΐφΐ:ιιιι Πυηιβη ηαοιί-

ι1;ιπι ςηιΐιΐίί ρβΓ αιιΐ'βδ ίη αιιίηιυηι ίηΠυβηδ, ηοδ ορ-

Ιϊηΐ3δρβΓβρΙβνίΐ. Ι'.υν νοπι, ιΐιιιιι βΐ ίίδ φΐ3β (1:ββ1)3η-

ΙΚΓ 61 \ίι!ι.'!ι;ΐΙΐΙΐ1Γ 0θ1β0ΐ3ΓβΙϋΓ, ίηβΧρ1ίθ3ΐ)Ηίδ 1)0311-

Ιυϋϊηίδ ΙΪ^ΙΙΓΙΙΙΙΙ 30βίρϊβΙ)3ΐ, ιΐιιιη ρβΓ 63 φ19β 3ρρ3Γβ-

ΙιηιιΙ, φΐ:ΐδϊ ιη;«πιι (ΙυοβΓβΙιιτ ηιΐ οιιιιι, ηυί νιάβη ηοη

ροΐβδί. 1(3(μιβ ΙιυΐυδΓβφαίβΙίδ Ιοηβ ρβΓ δβδβ Γιο^βηι (λ-

Ο οίβιιΐίβ ιικΊΙιιΙιΐΙί δρεί οοπιιιι, α,ιΐίβ <1βδΐίιΐ3ΐ3 αίςυβ

Γβρθδί(3 δηηΐ, ίπι»£θ δΐιιιΐ ίΙΙοηιιιι ΙοηοΓυπι,ςυχ ηβ-

ιμΐι' (χίιΙιικ νίϋίΐ, ιΐ(Ί|ΐι<: ηιιΐ'ϊδ ;ιιιι!ινίι, ηβςιιβ ίη οογ

ηοηιίηίδ 38οεηϋεΓυηΐ ' . Οιιοιικιιη ϊ^ίΐυΓ Ηχο Ιυοίύα

ηοχ οοηιιηίδΐϊδ Ιαιηρβιΐυηι ΙυηιϊηίΙιυδ οαηι ηιβίιιΐίηίδ

Γβάίίδ δοΐίδ υηιιηι οοηΐϊηυαπι ιι\ιΙΙ:ιιίιιιι ϊιιίοι ρυδίΐϊο-

ηβ Ιεηε1)ΐ'3ΐ'υΐιΐ άίΓεηιρΙυπι ιΐίβηι βΙΤβοϋ, οοηδίϋβΓβ-

1ΙΙΜ8 εΐ ίηΐβΐϋ^αηιυδ, ΓΓβίΓβδ, ρΓορΙιβίίβηι φΐ;ι; άί•

οϊΐ'": Ηίε β&ι ά\α, ηηβηι βάΐ Όοικίηυ». Ιιΐφίοοριΐδ

ρΓοροδίΐυιη βδΐ ηοη 8Γ3νβ αϋ(μΐϋ(Ι βΐ βΟβοΙιι ϋίΓΓιοϋβ,

δβιΙ (ί.ιιΐιϋιιιη, δβϋ Ιίβΐίιϊβ, δβϋ εχδυΐΐηΐϊο, ίί.ι ϋϊοβηΐβ

8θΓίρΙυΓ3, ί•'.χ:Μΐΐαη\ι& ΐί ΙοεΙενηντ ίη εο. Ο η;;ιικ1;ιί;ι

ρΓΧβΐ3Γ3 ! Ο (1ιιΙ((•ιιι οοηδΓιΙιιΙϊοηβιη ! Ουΐδ βϊηβ

ιηθΓ3 αΐ(]ΐιο ρΓθθΓ3δΙίιΐ3ΐίοιιβ ι.'ΐΐίΐιπδ ρΓΧΟβρίίβ ηοη

οΙ>ΐ6ΐηρβΓ3υϊΙ? Ιιηο φΐίδ ηοη ίη (Ιηηιΐιο ροηεΐ νεί

εχί^υβιη ]ιΐδδηΓυιη ιΐίΐαΐίοηεπι ? Ι.χΙϊιϊα βδΐ ορυβ, εΐ

'βχδΐιίοιίο βδΐ ί(1 ο,ιιοϋ ρπβοίρ'ιΙιΐΓ, ρβΓ ςιιχ ριορΙβΓ

ρ.Ί•ι-;ιΙιιιη Γ3013 οοΐκίοιιιιιηΐίο Γι'δοίιπΙΊΐιΐΓ, 61 ίη §311-

ϋίυηι ΐΓΪβΙΐΙϊα οοηνβΓίίΙιιτ.

ΙΙοο βδΐ δαρίβηΐΊοΕ ηοιη1)ϋ<: (ΙΐοΙιιηι, ίη ιΐίβ ]χ•1ϊΐί;«

οΐιϋνϊο 3ΐφ.ιβ 3ΐ)θΗΓιο ηιηίοΐ'υιη. 01>1ίνϊοηβιη ρΓίιηχ

οοηΐΓ3 ηοδ δοηίειιΐίχ ρΓοηυηΐίηΐχβϋβδ Ιιίο ίικίυχίΐ :

ίιηο νβΓΟ ίΐΙ)θΗΐϊοηειη, ηοη οΌΙΊνίοηβιη. Οβίβνίΐ

οιιίιιι βΐ (μΐ3δί 6Γ3δ°ιΙ οιηιιοιη ρβηίΐυβ ηιειηοπβηι

οοηΐΓ3 ηοδ Γαοΐχ οοηάβιηηβΐίοηίδ. Τυιιο ίη όΌΙοπ-

Ιιιΐδ ρΐΓΐυδ οιΙιΊιηΐιΐΓ : ιιιιπο 3ΐ)δηυβ ρ;π Ιιιΐ'ίιϊοιιί:;

οι πι;ι:ιΐϋ)ΐΐδ παΐ'ινίΐαδ εχδϊδίίι. Τιιιιο εχ 03ΐ•ηβ οβΓηεβ

η;ιΐί δυιηυδ : ηιιηο ιμιοο' ηαΐυιτ• βδΐ δρίΓϊΙιΐδ εδί ε\

22
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εριηΐυ. Τυηο ήΊϋ Ιιοηηηιιηι, ηυηο Ωΐϋ ϋβϊ ηαΐί 8ϋ- Α ουρανών άπελύθημεν, νΰν 6 επουράνιο; και ημάς

ΙΙ1ΙΙ8. ΤΐΙΙΙΟ ΪΠ 10ΓΓ3Π1 06 ΟΟΟίϊβ ΓΟΐΟβίΐΙί 811ΙΙΙΙΙ5 Ι

ιιιιιιο ϊϊ ςυϊ οοοίοδίίδ εδί, βΐϊαιη ιΐ03 οοείεδίβδ Γβοϊι.

ουράνιους έποίησε. Τότε δια της αμαρτίας ό θάνατος

έδασίλευσε ■ νϋν άντιμεταλαμδάνει διά της ζωής ή

Ταηο ρβΓ ρβοεβίαπ) ιηοΓδ ΓΟΐ,ΊΐηΙιαΙ : ηυηο ίηνϊεοηι . δικαιοσύνη τδ κράτος. ΕΤς ήνοιξε τότε τοΰ θανάτου

]ιΐϋΐΊΙία ριτ νίΐϊΐη ΓβείρίΙ ίιιιροπιιιιι. ΐ ιιιιο υ II 118

ιιιοπί Ιοοιιηι ίηίΓοεηηάΊ άειϋΐ : ρεΓ ιιηιιιηοΙί;ιηι ιηιιιο,

γοιιΙιίι ν'ιΐ;ι ϊιιίΓυιΙιΚ'ΊΐιΐΓ. Ταηο ροΓ πιοΠειη ν'ιΐη

οχοίιΐ'ηηυδ : ηυηο 3 νίια ηιοτδ άοΙείίΐΓ. Τ ιιιιο ρΓχ

ραιΙοΓΟ δΐιΐ) Γιου οοπιΐΐιιΐί Γυΐηιυδ : ηιιηο ροι- ςΐο-

Π3Ι11 ΙίξΙΙΟ ΥΪΙΧ ηρ|ιΓ(ΐρίιΚ|Ιι:ιηιι1ί. ΤΐΙΙΙΟ ρηιρΙΟΓ

ίηοΙ)οιΓκ•η:Ί3ηι οχ ρ3Γ3ι1ίδθ εχρυΐδί $αιηυ$ : ηυηο

ροι• Γκίοιη ίιι ρ,ιιικίίδΐιιη βϋιηίΙΙϊιηυΓ. ΚυΓδίΐδ Γπι-

(1115 νίίΧ 3(1 οΌΙίοίβδ ΙΙθ1)15 ρΐ'0ρ(18ί1115 051 3ι1 .11 1)ί-

ΐΓΪυηι. Γ>ιΐΓ5ΐΐ5 Γοη$ ρβπκΐίδί ηιια<ΐΓΪρ3Γ(Ίΐο υΊίΙυοίηδ

ροΓ βνβηζοίίοοδ 3ΐηιιο8 υιΓινοΐ'δηιιι Εοοίβδϊχ Γιιοίοιη

την είσοδον δι' ένδς χα\ νϋν ή ζωή άντεισάγεται. Τίτε

διά τοΰ θανάτου της ζωής έξεπέσαμεν νΰν ύπδ τής

ζωής αναιρείται ό θάνατος. Τότε ΰπ' αισχύνης τή συκϊ}

ύπεκρύδημεν νΰν διάδόξηςτδ ξύλον τής ζωής προσ-

εγγίζομεν. Τότε διά τής παρακοής τοΰ παραδείσου

έξοικίσΟημεν νΰν διά πίστεως τοΰ παραδείσου εΓσω

γινόμεΟα. Πάλιν ο καρπός τής ζωής είς τρυφήν ήμϊν

πρόκειται κατ' έξουσίαν. Πάλιν ή τοΰ παραδείσου

πηγή, ή τετραχή διά των ευαγγελικών ποταμών μ:-

ριζομένη , άπαν ποτίζει τδ πρόσωπον τής Εκκλη

σίας • ώς χαΐ μεΟύσκειν ημών τάς αΰλακας τών ψυ-

ΪΓΠ£3ΐ, 3ιΙοο ιιΐ εΙίαιη δΐιΐοί ;ιη;ιιι:ιπιιιι ιιο81γ;ιπιιιι " χών, άς ό σπείρων τδν λόγον τώ άρότρω τής δίδασκα•

λίας άνίτεμε , κα\ πληθύνειν τής αρετής τά γεννή

ματα. Τί ουν έπ\ τούτοις προσήκει ποιεϊν ; Τί άλλο,

ή μιμεΐσθαι τά ίρη τά προφητικά καΐ τους βουνοϋς

τοις σκιρτήμασι; Τά δρη γάρ, φησ\ν, εσχίρτιχσηγ

ώσεί κριοί , χαϊ οι βοννοϊ ώς αργία προβάτων.

Ούκοΰν δεύτε, άγαλλιασώμεΟα τώ Κυρίω , τω καΟ-

ελόντι τοΰ πολεμίου τήν δύναμιν, κα\ τδ μέγα τρόπαιον

τοΰ σταυρού υπέρ ημών άναστήσαντι έν τω πτώματι

τοΰ αντικειμένου, Άλαλάζωμεν. Αλαλαγμός δέ έστιν

έπινίκιος ευφημία, παρά τών κεκρατηκότων έγειρο-

μένη κατά τών ηττημένων. ΈπεΙ ουν πέπτωκεν ή

τοΰ πολεμίου παράταξις, κα\ αύτδς εκείνος ο τδ κρά

τος Ιχωντής πονηράς τών δαιμόνων στρατιάς οΓχεται

ίηοΐιποηΐυτ, φΐόβ 15 α,υί $οηιεηΙειη δοηηοιιϊδ ΓαοίΙ

3Γ31γο ύοοίπηχ ρΓο$εΐ(ϋΐ,3θΐυιι1ιΊρΙίοοη(υΓξεπηΐη3

Ιπιοΐιΐ5(]ΐιι; νίΓΐυιίδ. ()ιιϊ(1 ίςίΐιΐΓ οΐ) ηχο ΓαοεΓε οοη-

νοηίΐ ? (ίιιίιΐ 3ΐίιι ϋ,(|ΐι;ιηι ίιηίΐαπ ιηοηΐεδ ρΓορΙιοί ΐοοδ ει

οοΐΐοδ εχ8υ11.ιΙίοηί1)υ$? Μοηία οιιϊιιι, ϊηηιιϊΐ, ΰ.πιιΐ-

Ιανεηιηί η1ατϊ(1β$, εΐοοΙΙαύαιί αρηϊ ονίαηι *. Υο-

ιιίΐο ϊ ^ 1 1 α γ , οχδυΙ1οηιιΐ5 ϋιιηιϊηο, ςυί Γΐι^ίι νΪΓ03 1 1

ροΐοηΓιαιη 1ιο$Ιί$ οΐ ηΐ3ςηιιηι ρ ιό ηοηίβ οτυοίδ

Ιΐ'ορηχιιιη ίιι πιίηιι 3(1νεΓ83ΐ'ϋ οΐΌχίΙ. Άλαλάζωμεν,

ϊ(1 ε$1, ;!(ίί/ίί»ΐ!<5, αλαλαγμός ,ιιιίοιη, δίνε ρώίΐηι,

051 III νίοΙΟΓΪα Ι:ΐΙΙ5ΐ;ΐ :Κ•. 1X13 30θΐ3Π13ΐΐΟ, ι|Ι1 ι• α

νϊοΙΟΓΪϋυδ 3(1νοΓβυδ νίιίοδβχπίαΐυι•. ^ικιηΐίηι ί^ϊΐυΓ

ρΓ0δΐΓ3ΐ3 681 30108 ΙίΟδίίδ, 3ΐ(|Ι10 ΐ11θ Ϊρ80, (](|Ϊ 1111 —

]ιΟγΊιιπ) ιιοΓαΐ'ϋ οχεΓεϊΙιΐδ ι1;ι•πιυιιιιιιι ο1)Ιίιιεϋαΐ, ρει ίίΐ, Γ κα\ ήφάνισται, καΐ είς τδ μη δν ήδη μετακεχώρηκεν

(ΙοΙΟΐϋδ 01 3(1 ηϊΙΐίΙΐΙΙΙΙ ]3ΐη Γ0(1;»0ΐΙΙ8 081 : ϋίθ3Ι111Ι8 .«.>..• -ι..- •

([ΠΟίΙ Ι'ι;ΐ15 δίΐ ΐη3£ΙΗΙ3 1)0111111115. εΐ ΙΌΧ II) ;! £11 II 5

δΐιροΓ οιιιηοιιι Ιογγ3ιιι, ςυί Ιιοηοϋϊχϊΐ οογοιιχ αηηί

Ιιβηί^ιιίΙϊΙίδ δυ.Ό, εΐ οοικίυχϊΐ ηοδ ίιι Ιιιιιιο ιΊιοπιιιι

εΐ οοοίιιιη δρϊπΐυιίεηι ροΓ ΟΐΓίδΙιιιη ϋεδυηι ϋοιιιί-

ιιιιιη ιιοχίπιιιι, ουί ςΐοήα ίιι &χουΐ3. Αιηειι.

ΟΚΛΤΙΟ V.

Ιιι ϋΐ'ΐι,ΐναη βΐ »αηοΐαηι Ωοιηιηί ϋείφιβ ηοιίή η•

$κττΰθΐίοηαη.

ΒεηεάΊοΐυδ ϋουδ. ϋίοβηιιΐδ ϋοηβ υογ1)3 , οι οοΐο-

1)ΠΜΐΐ(!5 Ιιοιίίο ιιιιίίξιΊΐ.ιιη [Ιοί Γιίπιιιι,νοπιιιι οοΒίοδΙίηηι

ΡΓΟ0Γ031ΟΓ0Ι1) : ςπί εχ οοοιιΐΐϊδ Ιογγχ κίιιίϋυδ

οηιοΓδίΐ , εΐ ε1αΐΊ8$ίηιΪ8 τηιΐϋδ οιόοιιι ιογιμππιι ορε-

ΓϋίΙ. Οο1ο1)Γοηιυ8 Ιιοϋίο δορυΐΐυιαηι ΙίιιίςοηίΙί, γο-

δυιτοοϋοηοιη νίοίοπδ, ι;αιΐ(1ίιιηι ιηυικίί οι νίΐ;•.ιιι

βοιιΓιυηι ιηυηϋί. Οοΐοΐιΐ'οηιιΐδ Ιιοιίίο ευηι (|ΐιί ροο-

ΟίΙυιη ίηιΐυοπιΐ. Οοΐουιοιηιΐδ Ιιοιίίο ϋοί ΥοΓίιυηι ,

ηυοιΐ ιιιιιιιιϋ δαρίουΐί.ιιη ιιγ^ιιϊΙ. , ρΓορ!ιεΐ3ΐ'υηι ρηο-

(ΙίοΙίοηοηι οιιιιΐίπιι.ινίΐ , »ρθ8ΐυ1οηιιιι νίιιοιιΐιιιη

οοιιηοχιιΐι , Εοοίοδίχ νοεηΐίοηβιη, δρίΓϊΐιΐδ ^ταΐΐαιη

εχρίίοανίΐ. Εοοε οιιϊιιι ηοδ (]ΐιϊ οΐίπι 3ΐίοηΐ 3 Ι)εΊ ηο-

ΐΊΐί.ι οΐ'ηιιιιΐ5, ϋοιιηι 3£ηονίιιιιικ , 61 οΐίιιι ΒΟΙ'ίρΙΐΙΙΙΙ

ροΐ'ΓοοΙιιιιι οβί : ΚβηύηΊ$αηίητ, α εοην$τΙβηΙητ αά Ι)υ-

ηιϊηηιη οιιιηα βηα Ιεττα ι ει αάυηώιιηΐ ίιι εοηερβ-

^Iκ β/'κϊ «ίηιΊ'ίΓία; [ατηιΐίιε ρβηΐϊιιηι *'. Οιι]υδ τεΊ ηιο-

ειπωμεν, οτι θεδς μέγας Κύριος, κα\ βασιλεύς μέγας

έπ\ πασαν τήν γήν, ό εϋλογήσας τδν στέφανον τοΰ

άνιαυτοΰ τής χρηστότητας αυτού ■ καΐ συναγαγών

ημάς εις τήν πνευματικήν ταύτην χοροστασίαν, έν

Χριστφ Ίησοΰ τώ Κυρίφ , ψ ή δόξα είς τους αιώνας.

Αμήν.

ΛΟΓΟΣ Ε'.

ΕΙς την φωτοφύροτ καϊ άγίαγ άνάστασιν τοΰ Κυ

ρίου χαϊ θεού ή/ίώ»•.

ΕύλόγητΟς ό θεός. Εύφημήσωμεν τήμερον τδν Μο

νογενή θ;δν, τδν τών ουρανίων γεννήτορα, τδν τών

κρύφιων λαγόνων τής γή; ΰπερκύψαντα, καϊ ταϊς

β φαοσφόροις άκτΐσι τήνολην οϊχουμένην έπισκιάσαντα.

Εύφημήσωμεν τήμερον τήν ταφήν τοΰ Μονογενούς,

τήν άνάστασιν τοΰ νικητού, τήν χαράν τοΰ κόσμου,

τήν ζωήν τών εθνών τοϋ κόσμου. Εύφημήσωμεν τή

μερον τδν τήν άμαρτίαν ένδυσάμενον. Εύφημήσωμεν

τήμερον τδν θεδν Λόγον, 8ς τήν τοΰ κόσμου σοφίαν

ήλεγξε • τών προφητών τήν πρόρ(5ησιν έκύρωσε ■

τών αποστόλων τδν σύνδεσμον συνήθροισε • τής Εκ

κλησίας τήν κλήσιν, τοΰ Πνεύματος τήν χάριν έφ-

ήπλωσε. Ίδοϋ γάρ ήμεϊς οϊ ποτέ ξένοι τής τοϋ θε'„ϋ

έπιγνώσεοίς, τδν θεδν έπέγνωμεν κα'ι τδ γεγραμ•

μένον πεπλήρωται • Μ>•ι\σΟι\σονται χαϊ έχιστρα-

φήσοπαι προς Κύρια- .ιάι•τα τά πέρατα της )•^ ,

* Ρδ3ΐ. ΟΧΙ», 4. »* 1'8α.. «XI, 28.



683 ΙΝ 0ΗΚΙ8Τ1 ΠΕδϋΚΚΕϋΤΙΟΝΕΜ ΟΚΛΤ. V. 686

χαϊ προσκννήσονσιν ενώπιον αύτοΰ πάσαι αϊ Α ηιοιτδ οπιηΐ ? ΑηΓιςυί Ιαρβιΐδ, ει ηον« ΓΟδϋΐτοοιίο-

ηίδ , οι εηιειΐ(]3ΐίοηίδ <μΐ3β ροδίεβ δεευΐ3 εδί : Εν»

ηίοι ίΐιΐδ, νΐΓ^ίηίδ ΟΓΐυδ, ββηιΐυπι ΓεδΙίΙιιΙίοηίδ, <1ο-

πατρια), τών εθνών. Τί μνησθήσονται ; Την πά

λαιαν πτώσιν , την νέαν άνάστασιν , την άρχαίαν

παράβασιν, κα\ τήν ύστερον διόρΟωσιν ■ τήν θνήσιν

της Εύας, της Παρθένου τήν γέννησιν, των εθνών

τήν έπανόρθωσιν, των αμαρτωλών τήν άφεσιν, τών

προφητών τήν πρόρ|ίησιν, τών αποστόλων τδ κήρυ

γμα, της κολυμβήθρας τήν άναγέννησιν, τοΰ παρα

δείσου τήν είσοίκησιν, τών ουρανών τήν έπάνοδον,

τον Δημιουργών άνιστάμενον, τδν τήν άπρέπειαν άπο-

δυσάμενον, τδν τη θεϊκή μζγαΧονργΙχ τδ φθαρτδν

εις άφθαρσίαν μεταλλάξαντα. Κα\ ποίαν άπρέπειαν

άπέθετο ; "Ην Ησαΐας είπε, ΚαΙ εϊδομεν αυτόν,

φησΐν, χαΐ ουκ εϊχεν εΐδος ουδέ κάλλος. Άλλα

τύ είδος αύτοϋ άτιμον, έκλεΐπον παρά τους νΐονς

Ιίηαυεηΐίιιιη βΙιδοΙιιΓιοηίδ , ρΓορΙιβΙβπιιη ρΓ32<1ίοιίο-

ηΪ9 , αροδΙοΙοΓυιη ρΓϊβάίοβΙίοηίδ, ρίδοίη» ΓΟ^βηβΓβ-

Ιϊοηίδ, ίη ρβΓίκΗδαηι ίηΐπκΐιιοιίοηίδ , τεάΐΐιΐδ ϊη οοο-

Ιοδ, Γεηιιυ ΟρΊΠοΐδ 3(1 νίΐ3ΐη Γεάειιηΐίδ, οιιηι ίηάο-

εβηΐίβιη εχυίδδοί, 30 άίνίηβ ηιβίξηίίΐοοηΐίβ ςυο(1

βΓ»ι ιηοΓίβΙβ ει οοΓΓυρΙιιηι, ίη ίηιηιοιΊβΙβ εΐ ΐηεοΓ-

πιρίυπι οοηιπιυΐΒδδεΙ. Οιιβίειη νειτο ϊικίεεεηΐϊβηι

άεροδϋίΙ? ββηι ςυβιη άίχίΐ Ιδβίβδ Ιιϊδ νει•1>ίδ : Ε(

νϊάϊιηηί ίριητη, εί ηοη εταΐ 8ρβεϊε&, ηεε άεεοτ. Βεά

(αάε& ?;«« εταΐ ίρηοΗΙΪΒ, ϊη/βπ'οΓ (οτηα ρηΒ βΐϋι

Ιιοιηΐηηηι 3. Ουβικίο ίβηοΐΜΐίβ 8Γ31? αυβηάο εαπι

$εε1βΓ3ΐϊβ ΙυάδΕΓδ οοηνοΓδ3ΐ)3ΐιιι•, ει δίπιβπίβηυδ εί

τών ανθρώπων. Πότε ήν άτιμος ; "Οτε τοϊς άλιτη- Β (Ιχπιοιιϊο εχββίΐβΐυδ (ΓΐΓ.ε1)3ΐυι\ ϋυβηάο ^ϋ3δ Ιδ-

ρίοις Ίουδαίοις προσωμίλει^ χοή Σαμαρείτης, κα\

δαιμδνιον Εχων έκαλεϊτο • 8τε Ιούδας 6 Ισκαριώτης

καΐ τα τοΰ σκότους γεννήματα, πρδς φόνον έκράτουν

τον άχώρητον. Ουκ ασκόπως Ελεγεν αΰτοΐς Ιωάννης•

Γεννήματα έχιδνών, τις ύπέδειξεν ύμϊν φυγείν

άπύ της μεΛλονσης όργης; "Οντως γάρ ή οργή

τοΰ Θεού μενεϊ έπ' αυτούς. Πότε ϊ|ν άτιμος ; "Οτε

το ,ίλάστημα της επιεικείας ράπισμα διελάμβανεν,

καΐ μεθ' δρκων ήρώτων τών όρκων δικαστήν υπάρ

χοντα. Πότε ην άτιμος ; "Οτε έδικάζετο ό δικαστής,

καΐ έκρίνετο ό κριτής τοΰ κόσμου • ό οίκέτης ήρώτα,

δ.σπίτης έσιώπα, κ-αΐ τδ φώς ησύχαζε, κα\ σκότος

έγαυρία • τδ πλάσμα έθρασύνετο, και δ δημιουργδς

εαποΐεβ ει ΐειιοΙ)ΐ•3Γυηι ρΓο^εηίβδ Ιεηε1)3ΐι1 »ά ο«-

ύεπι οιιηι, ςαεηι ηυΙΙϋδ Ιοευδ οβρεΓβ ροιεδί. Νοη

3138 Γβ ύΐεε1)3ΐ ΐρδΐδ ^ο^ηηεδ; Οεηϊηιϊηα βίρβταηΐΜ,

<7ίΐΐ5 οζίεηάίι νοΗ$ [α$ιτε α [ιιίητα ηα '* ? \ΤεΓβ εηΐπι

ΪΓα ϋβϊ ηιβιιευϊΐ βιιρβΓ ίρδίδ. 0ιΐ3η(1ο ΓιιϊΙ ϊβηοϋϊϋδ ?

Τυηι «ιπι ηο1)Ί1ε 8βΓΐηεη βϊΐιίΙ»ΙΙ• 8Γ3νϊ εοίβρίιο

056511111 εδί , είειιηι νεπιηι ^ι1^^δ^υ^3η^^ ρΓϊδίίΙεπι,

ειιιη 53θΐ3ηιειιΙο }ιιι•2ηιβη1ι ΊηΙεΓΓΟ^βΓεηΙ. Οιιβηιΐο

δίηβ ΙιοηΟΓε ίιιίΐν Ουηι ]υ(1ίε3ΓεΙυΓ ]υ(1εχ, βΐ 3Γ&1-

Ιογ ηιυηάί ιΙαηιηβΓεΙιΐΓ ; ουιη βεΓνυδ ίηφίΪΓβΓβΙ, βΐ

ΙιεΓϋδ εοηΙίεεδεεΓεί ; ουηι Ιυχ ςυϊεδεεΓεί, εΐ εβϋβο

εχδυΚαΓεί ; ουηι ΠβΐηεηΙιίΓη ηιιιΐηείβιη ρΓ35 δε ΓβΓ-

τεί, εΐ Γβπιπι ορϊΓβχ ροΓρείεΐ'εΐϋΓ. 0_ιΐ3η<1ο ΓαϊΙ ϊη-

έκαρ-έρει. Πότε ζν άτιμος; "Οτε οί ταύροι έκεράτι- £ ςΙοιίαί ? Οαηι Ιαηπ εοπιΊ1)<ΐδ ίηιρεΙεΓβηΙ, εΐ ]υνβη-

ζον , καΐ δ μόσχος παρίστατο • οτε δ λέων ώρυάτο ,

κα\ ο! ταύροι έγαυρύνοντο, ναθώς-γέγραπται• Περιε-

χύχλωσάν με μόσχοι πολλοί, τανροι πίονες πε-

ριέσγον με. "Ηνοιξαν έπ'1 έμε Γί στόμα αυτών,

ώς λέων αρπάζων καΐ ώρνόμβτος. Πότε ην άτιμος ;

"Οτε οί κύνες ύλάκτουν, κα'ι ό Δεσπότης ήνείχετο •

2τε οί λύκοι ήρπαΓον, κα\ τδ πρόβατον παρίστατο•

οτε ληστής εις ζωήν έκαλεϊτο, ή δε ζωή τοΰ κόσμου

εις θάνατον εΓλκετο ■ οτε έ6όων έκείνην τήν ατακτον

και δλέθριον φωνήν, "Άρον, άρον, στανρωσον αυ

τόν. Τύ αίμα αύτοΰ έρ' ημάς ηα\ επϊ τα τέκνα

■ημών. Οί Κυριοκτόνοι, οί προφητοκτόνοι, ο! Οεομά-

χοι, οί μισόθεοι, οί τοΰ νόμου ύβρισταΐ, οί της χά

ριτος πολέμιοι, οί αλλότριοι της πίστεως τών πατέ-

ειΐδ δε δυ1)ηιίιΐει•οΐ ; ειιιτ> πι^ϊγοΙ Ιεο, ει δυρεΓϋΪΓειιΐ

130ΓΪ : δίειιΐ ίκπρίιιιη ε«1 : €ηαιηιάεάετυ,ηΙ τηε νϊ-

ΙιιΙί ιηηίΐϊ, Ιβιιπ' ρϊηι/αΜ οΰ&εάεηιηΐ η\ε. Αρετιιε-

ηιηΐ βηρβτ πιβ ο$ «κκι», «ίειιί Ιεο ταρχαη ίίΓΜ^ϊβηί4.

Ουηηιΐο ΓιιίΙ ίηΙιοηοΓ.ιΙιΐί'ί Οπηι εβηεδ ΐ3ΐΓ3ΐ'βηΙ ; ει

Ροππηυδ ρ3ΐϊεηΙ«Γ ίβΡΓβΙ ; ειιηι Ιιιρί (ϋΓΐρεΓεηΐ, ιΐ

ονΪ5 εοπδίδίβΓεί ; ειιιη ΙμΙγο νοοβΓβΙϋΓ η(1 νίίαιη ,

31 νϊ13 ιηιιηιϋ ΐταΙ)6ΐ•εΐϋΓ α«1 ηιοΠειη ; οιπη ιηεοιι-

ε'πιη» οι οχίΐίοδ» νοεε εΙηηΐ3Γ0ΐιΙ : ΤοΙΙε , ίοΙΙΐ, εηί-

ίί/ϊί/β ειιιη'. 5αηβΐιί$ ίρείια ζιιρΰΓ ηο$ εί ινρετ β-

Ιϊοε ι.οίίΓΟί 9. Οοηιίιιί 02ε5θΓε5, ρΓορΙιεΙβπιηι οεοί-

δΟΓεδ,Οοί Ιιοδίβδ : Οε'ι οβοΓββ, ίη Ιβ^οπι ΐιψιπϊ ,

βΓ3ΐί»> 3(1νοΐ'δ3ΓίΊ , ηΐίοιιί 3 ίίάύ ρηι-βηΐιιπι , ρΐΙίΓΟΜΪ

(ΙΊ3ΐ)ιΐΙί, ρΓΟβειΓιεβ νίροΓηπηη , δΠδΙΙΓΓΟηεδ, ΜλΙογο-

ρων, οί συνήγοροι τοΰ διαβόλου, τα γεννήματα τών " ιιρβ , ιιιειιΐε ίηνοΐυΐβ ΙεηεΙίΓίδ, ίεΓηιεηΙιιιη ΡΙιηπ-

έ/ιδνών, οί ψιθυριστά^, οί κατάλαλοι, οί έσκοτισμένοι

τή διάνοια, ή ζύμη τών Φαρισαίων , τδ συνέδριον

τών δαιμόνων, οί άλάστορες, οί πάμφαυλοι, οί λιθα-

αχοί, οί μισόκαλοι. Είκότως γάρ Εκραζον ΎΑρον,

άρον, στανρωσον αυτόν. Έβάρει γάρ αύτοϋς ή

επιδημία της θεότητος μετά σαρκδς , και ελύπει

τών έλεγχων ο τρόπος • έθος γάρ άμαρτωλοΐς μισεϊν

τήν τών δικαίων συντυχίαν.

Πότε ην άτιμος; "Οτε αύτδν έφραγέλλωσαν, και

τδ σώμα αύτοΰ τδ άγιον έβασάνιζον, φέροντα εκου

σίως πάθος, ίνα τους παλαιούς μώλωπας τών ημετέ

ρων αμαρτημάτων θεραπεύση • οτε τδ ξύλον τοΰ

δΧΟΓίιιιι, οοιυεδδΐΐδ (Ιχηιοηυιη. Γ.ιείηοΓΟδϊ, (Ιοίοπί-

ηιί, 1ηρί<1αΐ0Γ05, 1ιοηεβΐ3ΐΊβ ο^ΟΓΟδ. Αιεηίπι ηιεΓίι»

εΐ3ΐιΐ3))αηΙ : ΤυΙΙε , ΙοΙΙε, εηιείβ^ε ειιηι. ΟΓβνΐβ εηίιιι

ίρδίίεΜί ιϋνΐιιίΐηΐΐδ ειιπι Γητηε οοηνβΓδβΙίο ; βΐ οοιι-

βιιβιιιοίο ΓερΓεΙιεικΙεικΙί, ϊηΓκκΙ» εΓ3ΐ : ιιηιη ίη οίογ-

Ιο ροδίΐυηι οδΐ ρει•03ΐ0Γί1)ϋβ, οιΐί^δε ]ιΐ5ΐοπιιιι εοε-

Ιιιιιι ει δηοεεδδΐιιη.

Οιιπηιίο Γυίΐ ίςηοΐιϋίδ ? Οιπη ίρβιιηι Πη^πβ ίηδε-

Π.ιΐΊ ΒΐιηΙ, βΐ δ.ιικίιιιη ε]ιΐδ ιοΓριΐδ ΙΟΓδεηιιιΙ , ςιιί

1ιι1>εηΐΡΓ επιείίΐιιηι ροΐ'ΓεΓεΙκιΐ , υΐ αηΐίουοδ νί1)ί-

008 ηπδΐιοΓίιηι .ι ιιιιιι ι νυΐηεπιηι 83ΐΐ3Γβΐ; ιμιηηϋο

• 153. 1.ΜΙ, 2, 3. 3' Ι,υε. ιη, νιι. ν Ρδα!. χχι, 12, 13. « Ι,ιιε. χνιιι, !Π. • ΜηΙΐΙι. χχνπ, 2ίί.
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Ιί£ΐιιιπ) επιείβ δυρβί" Ιιιιηιβπδ βθδΐΛΐ).ιΐ, υ) Ιι•ορ3β- Α σταυρού επί των ώμων έδάστασε τδ κατά τοΰ δια-

ιιιιι αι1ν(;Γ5ΐΐ5 ιΐίαίιυΐιιιιι ; οιιιιι εοΓΟίιβιιι β βρϊιιίδ

ίηιροδιιουηΐ 6Ϊ, ςιιϊ εοΓυηα ι1ϋΐι;ιΙ εοδ «χιιϊ εοιιϋ-

ύΊιιιΐ ϊη Ίρβο ; ηιιβηιΐο ριιΐ'ριιι-3 ιπιΐιιεπιιιΐ ειιηι ,

ςυϊ ίηιπιθΓΐ;ι1ίΐ3ΐοηι ΚίΓξίΙηΓ ίίδ , ςιιί γ<•^οπογ;ιιιΙιιγ

βχ αηυα 61 δρϊηΐιι δ:ιιιοΐο ' ; ςυαηόο δυΟϊχβπιηΙ Ιί-

ςηο νίΐίβ ηβείδηυβ ϋοηιϊηιιηι8. Ουαηιΐο ΓιιΊι ϊη^Ιο-

Γϊυβ ? Ουπι ιιιϊϋιεδ, εοείβδίίδ εχϋΐτ'ιΐιΐδ ίπιρει-ηΐο-

Γβπι Ηΐυϋεη&δ Ιπιιηιρ1ι:ιιτιιΐ. 1)ιι;ιιιιΙο ΓιιΊι ίςιιοιηϊ-

ιιϊοβυβ ? ('πιιι ;ι:ί]πιιι Ι:ι αππιιΐίηϊ δροιίβκι, ο.Ίφΐΐϊ

ηεείο ιη:ιι1οϊ;ι<ι,ι ροΐιιηι ει (Ιειίει-υηΐ, εΐ Γεί οΐιΐυΐβ-

ππιί εί α,υί Πΐ3ηιΐ3 ;ι1)ΐιικΙ(ί ίρδΐδ ίιιΓιι ϋοι;ιΙ ; φι.ΊΐιυΌ

ρ•.•! γ;<! (Πηιρίχ βυηΐ, ει νείυηι Ιβιηρίί 8εί$8υιη εβί,

φΐ»δΊ ΠββίιϊοϋοΐΊΐιιι αικίαοίαηι δΐιιρβι-βηΐ ; ο,ικιιιιΐο

)ιι\Ίι $οΙ, ει εβίίξϊηεηι 12ηηιΐ3ΐη δαοαιιη ίικίαίΐ, ίυ

βόλου τρδπαιον • δτε στέφανον έξ ακανθών περιέβαλ-

λον τώ στεφανοΰντι τους πεποιθότας επ' αυτόν ■ δτε

πορφύραν ένέδυσαν τον άφθαρσίαν τοις άναγεννωμέ-

νοις δι' ϋδατο; κα\ Πνεύματος αγίου χαριζόμενον •

δτε προσήλωσαν τφ ξύλω τδν ζωή; υλ\ τοΰ θανάτου

Κύριον υπάρχοντα. Πότε ήν άτιμος; "Οτε έθριάμ-

6ευον έμπαίζοντες οί στρατιώται τον της στρατιάς

των ουρανών δεσπότην. Πότε ήν άτιμο; ; "Οτε κα-

λάμω περιθέντες σπόγγον, έμπλήσαντες δξους έπό-

τιζον αϋτδν, καΐ χολήν έδίδουν τδν τδ μάννα αϋτοίς

έπομβρήσαντα• δτε α! πέτραι έ^(5ήγνυντο, καΐ τδ

καταπέτασμα τοΰ ναοΰ έσχίζετο , τών άλιτηρίων τήν

τόλμαν έκπληττόμενα • δτε 6 ήλιος έπένθει κα\ τδ

σκότος ώς σάκχον ένεδύετο, πενθών τήν τών Ιουδαίων

ά*οπιιη πιίιιαιιι (ΙερΙΟΓαηδ: ο"Ϊ68 εηίηι ϊρββ Ιαπιεη- " άπόπτωσιν. Έθρήνει γάρ ή ήμερα τάς Ιουδαίων

Ι;ι1)3ΐυι- Ιιιώΐ'οπιηι χΓΐιηιηα$; ειιηι ϊη ηιειίίο ΙίΙιο-

ΜΠ111 νίΐη ρβηιΙεΓεΙ : αΙΙβίΌ φιίιίειιι εοηνίεϊαηΐε , ε(

οΐίοςυεηΐε, αΙίεΓΟ νεΓΟ ροεηϊιεηΓι.ι ραι-ίΐαΊδΐιιη αΌ-

ρι-βρϋαηΐβ. ΟιιαηιΙο ΓιιίΙ ϊη^ΐοΐ'ίιυ ? βιιαηυΌ εθΓριι$

ί•]ιΐ5 5>('ριι!ΐιΐΓ0ΰ ΐΓαιΙίΙυιιι 051. ΟπηικΙο Γυίι )£ΐιηυϊ-

Ιϊδ ? Γ.ιιιη ιιιίΐίΐΐ'δ ΐρδίιιη ειΐδΙοαΊεηιηΐ, ει Ιεη'α ευιη

;ιΙ)δοοιΐι1ίι, ςιιί βορει- βςαίδ Ιοπαηι Γιιικίανεπιΐ : ει

(■ιι ϊη αροςίοϋ οεευ11&ιεηΐ $β, ει Ιβηίαΐϊοηυιη ηιαςηί-

Ιικίίηειη ΓβΓΓβ ηοη ροβββηΐ. δεά νΐϋβ , εΙι;ιΐΊ$$ίιιε ,

Πει ιιΓιιηπιΙιι, εί ρο$1 ρ»5$ίοιιειη , Ιχΐίΐίχ $υεεε$-

3ΐΐ8 ρΓθΓεεΐιι$(ΐυε. Ι^ηοΙιίΙιβ ϊη ε1οπΐ:ιΐί:> «Ιεειιβ

ιιιιιΐ»ιυ$ ε$1, εί ηιιικίί βπιιιΐίιιιη ϊπιιιιυι-[:ι1ι: εχείΐα-

ΐηιιι ε8ΐ 'ππι οΟΓροΓβ. Τυηε ραΓίυτϋΙ ΐει•η, 61 ϋίι.8

συμφοράς, δτε έν μέσοι ληστών ή ζωή έκρίματο •

τοΰ μέν δνειδίζοντος κα\ καταλαλοϋντος , τοΰ δε τ|)

μετάνοια ληστεύοντος τδν παράδεισον. Πότε ήν άτι

μο; ; "Οτε τδ σώμα πρδς ταφήν έδίδοτο. Πότε ήν 4τι-

μο; ; "Οτε στρατιώται έφϋλαττον, κα\ ή γη χατέκρυ-

πτεν τδν τήν γήν επί τών υδάτων έδράσαντα ■ δτε οί

απόστολοι έκρύτττοντο, τών πειρασμών τδν δγκον οϋ

δυνάμενοι φέρειν. Άλλα δρα, αγαπητέ, τοΰ θεοΰ τά

θαύματα, κα\ μετά τδ πάθος της χαρδς τά κατορθώ

ματα. Ό άτιμος εις εΰδοξίαν μετεβάλλετο, κα\ ή

τοϋ κόσμου γαρί άφθαρτος έγήγερται μετά τοΰ σώ

ματος. Τότε ώδινεν ή γή, κα'ι έκυοφόρησεν ή ήμερα,

κα\ άπέπτυσεν ό θάνατο; τήν πάντων ζωήν. Οΰ γάρ

εοιιεερίΐ, εί ιηθΓ8 Γβ^βδδίΐ οπιιιίυιη νϊΐβιη. Νοη εηΐιιι „ ήν δυνατδν κρατεΐσθαι ύπδ τοΰ θανάτου τδν πάντα

Γιει•Ί ροΐβιιιΐ ιιΐ Ϊ8 α ιηοιΊε άεΓιηεΓεΙϋΓ, ςυϊ νηΊιο

Ιειιεί οιηιιία. Ι'.εΙεΙίΓειιιυβ ϊ^ίΙυΓ Γ6$ιιπ'εεΐΊοηειη

ΐ' ι ιίο ιϋο ΙιιιΊϋΐη , χΐεΓηχ νίι.β εοιιείΠαΐΓΪεεπι. Γι

ειιίιη Μ.ιικι Ουί ραΐ'6118, νίΓ§Ίη:ι1ί1)ΐΐ8 βΐηιιβ ίιιηιιρΙΪ8

[κίΓίπΙιιΐϋ ηοη 8θ1υΓΐ8, Πεί νοίιιιιίαίε εί $αηεΐί δρϊ-

ι-ίΐαδ ςι-αΐία ςεηιιϊΐ βχευΙοΓαιη ορίΓιεβιη , εχ ϋεο

Ι)οιιιη ΥειΊιιιηι : 8ΐυ εΐϊαηι ΐυιτ;ι εχ ρΓθρΓΪΪ8 ρεηβ-

Ιι•:ιϋίιΐι•ί, ΙΊΊιι ιηιιι ιίϋ εϋίΐο, Ιιεπιιπ ΙυάχοΓηπι ]ιΐϋ5»

ε$ΐ εχβεΓΟΓε. Εΐεηίιη (ΙεΓιηεΓβ ηοη ροΐοΓαΐ εοι*ριΐ8 ,

ιμιυιΐ ϊιηηΐ0Γΐ3Γιΐ3Γΐ5 νείιϊεηΐυιη 6Χ8ΐίΙει°31. Οιιοι•ϊι•(•α

ιιιηι ριορίιοΐη Ι»3νίι1 α'εεεηΐίδ β(ηΙυ8 εοηβΐίΐυΐϊο-

ιιυηι, ιηοπΊδ βοΐυΐίοιιεηι, ει ηυοηιίαιη μ_ί νοιπηι 1ϊ-

ΙιοΓίηΙι.'ΐη ευιΐ3°κΙεΐ';ΐΓεΐ, εχεΐ3η)3ΐ εί 6ηυηΐΪ3ΐ, Ώο-

ιιιίηκί Γ(0ηανίΐ , άΐοοτεηι ίηάαίιΐί ($1 '. (^ιι:ι1οιη εβ-

λόγψ κρατούντα. Έορτάσωμεν τοίνυντριήμερον άνά-

στασιν, ζωή; αιωνίου πρόςενον. "βσπερ γάρ Μαρία

ή Θεοτόκο;, παρθενικά; κα\ ανύμφευτου; ώδίνας οΰ

λύσασα ζουλήσει θεοΰ κα\ Πνεύματος χάριτι έγίν-

νησε τδν τών αιώνων ποιητήν, τδν έκ θεοΰ θεδν Λό•

γον οϋτω; καΙ ή γή, έκ τών οικείων λαγόνων τάς

ώδΐνα; τοΰ θανάτου λύσασα, άπέπτυσε κελευοθεϊσα

τδν τών Ιουδαίων δεσπότην • ού γάρ ήδύνατο κατ

έχει-/ σώμα , φορεϊον αθανασίας γενόμενον. Σκοπών

τοίνυν ό ιζρο<^τιτι\ς Δα6':ο τη; ευπρεπείας τήν διόρ-

θωσιν, τοϋ θανάτου τήν λύσιν, τών ποτέ δούλων τήν

έλευθερίαν, βορ καΙ λέγει• Ό Κύριος ίβασΙΛενσετ,

ευπρέπεια*• ένεδύσατο. Ποίαν εϋ::ρέπειαν ένεδύ-

σατο ; Τήν άφθαρσίαν, τήν άθανασίαν, τών αποστόλων

(Ιο ο"εεθΓ6Πΐ ϊηιΐηίΐ ? ΡβΓρβΙυαιιι ίηΐεςηιαίεπι, 3ΐΐ|ηο ϋ τήν σύγκλητον, τής Εκκλησία; τδν στέ^ανον. Οϋκέτι

<ιιιιιΐ0Γΐ3ΐϊΐ3ΐβηι , 3ρο8ΐυΙυπιιιι εοηΐιιιιι , ΕοαΚ'ΡΪίΒ

εοΓοηβιιι. Νοη 3πιρ1ίιΐ3 ^α^π5 ρπι.Μι. Νυΐι βιηρίίυδ

(1;ιί|)Ιι;ΐ5 ηιίηίίαΙιΐΓ. Νοη αηιρίϊυδ 11ογοι1ο& :ιι1 ριιεΓΟ-

πιηι εχϋεπι ,ίγιιιλΙιιγ. Νοη ]αϋίο;Η αιηρίϊυβ Ρί1;ιΐιΐ5 ;

ί•.ι•ι[ΐιο 3ΠΐρΓιιΐ8 ΙκπιεΙιΙ;» ίρ80 ροΙϊυηΙυΓ. ΕιιίιιινεΓΟ

Ι|ΙΙ0(Ι ΓΓ3£ί1ε 81 Γ.ΊΐΙΐΙΙΊΐηΐ 6Γ31, ΓαΟΐΙΙΠΙ 681 1111 Οι Ι II-

ρΐιιιιι. Τιιιη ηυϊ ;ψικΙ 608 εεηβεόαίιΐΓ Ιιοιηο πικίιυ,

Ιι.ίιλ νοηΐδ 681 (ΐΓΐιιοηδΐΓ;ιΙιΐ8. Ιϋιίιχ-ο ηο5 εΐίαηι

(Ί:ιιιι»ιιιιΐ8 : ΙΙΙιίηαηι ιηα$ α,ι, ο ιηοη, ααιίιν» ? Ι'ΰΊ

ίνα ΜΙ, χηξίτηε, νχοΐοήα '• ? ϋβΰοηιη ίηάιύΐ: 1η-

άιιίΐ ϋοηιΐιηι* ροΐίηΐίαιη , ίΐ αοοΊηχ'ιΙ δί". ΙΌι.η-

Γΐ3ΐιι οΊείΙ 83ΐυΙίδ αΊδρβιΐδβΐίοηεηι ρεΓ (Μπιειη Γ:ι<>

Ίούδας προδίδωσιν • ούκέτι Καίφας απειλεί- οϋκέτι

Πιλάτο; δικάζει, οΰτε Ίσραηλϊται κρατοΰσι. Τδ γάρ

φθαρτδν γέγονεν άφθαρτον, καΊ ό παρ' αυτοί; νομι•

ζόμενο; άνθρωπο; ψιλδς, θεδ; άποδέδεικται αληθινό;.

Διδ κα\ ήμεί; βοώμεν Πον σον, Οιίι-ατε, τό κέν

τρο*•; πού σον, ςιδη, τό νΊκος ; Ό Κύριος έβα-

σί.Ιενσεν , εϋπρέαειατ έι-εδύσατυ • ένεδύσατο

Κύριος δύναμη•, χαϊ περιεζώσατο. Δύναμιν λέγει

τήν διά σαρκδς οίκονομίαν. "Οτε γάρ εκείνη; δυνα-

τώτερον ουδέν, διά σώματο; 6 ασώματος δαίμονας

κατέβαλε- διά σταυρδν τάς αντικείμενα; δυνάμεις

έξεπολιόρκησεν. Επειδή γάρ τά πρώτα, έκλόνει τήν

' Τϊΐ. ιιι, 5. ■ Αεί. ιιι, 15. • ΡβιΙ. χειι, 1. ,0 Ι Οοι. χτ, 55. " Ρδ»1. χειι, 1.
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γήν ή αμαρτία, άναστάς 6 Κύριο; ημών Ίησοΰς Α Ι3π>. Ο,ιιβηάοηυϊίΐεηι ηϊηίΐ ίΙΙ» ροίβηΐίυδ. Ρθγ εοιριιβ

Χριστδς , καθώς προεϊπεν, έστερέωσεν αυτήν τώ

ξύλω τοΰ σταυρού, μηχέτι πρδς δλισθον άπωλεία^

βαδίζειν, μήτε χειμώσι της πλάνης (ίιπίζεσθα*.

Μάρτυρα δέ τοΰ λίγου τδν μακάριον Παϋλον άγάγω-

μεν, λέγοντα απλώς • Δει γαρ τύ φβαρτον τούτο

ένδύσασΟαι άφΟαρσ'ιαν. Διδ και 6 Ψαλμωδός λέγει•

"Ετοιμος ό θρόνος σον άπδ τότε ■ άπύ τον αΙώνος

σν εΙ• χαί, Ή βασιΛεία σον, βασιΛεία αΙώνιος,

ήτις ού διαρθαρήσεται. Κα\ πάλιν • 'Β βασιΛεία

σον, βασιΛεία πάντων των αιώνων. Κα\ πάλιν

Ό Κύριος έΰασίΛενσεν, άγαΛΛιασθήτω ή γη,

εύρρανθήτωσαν νήσοι ΧοΛΛαί. "Οτι αύτω ή δόξα

χαΐ τδ κράτος. Αμήν.

οιιίιιι 1ί1>εΐ' 3 οοιροι-ρ. (1χιιιοιιη$ (ΙορυΊίΙ. Ρογ επιεειιι

ορροςίΐββ ροίοδίαΐοδ οΙ)δε<1ίΙ. Νηιιι ΐ]ΐιο»ί;ιιιι ρπ-

ιηυιιι Ιοπηιιι εοηειΐδδθΓ3ΐ ροοοηΐυηι, ΓβΒυΤ£βη8 Οο-

Ι1ΠΙ1ΙΙ8 1)08(01• ϋ ίΊ Κ II 5 0ίΐΠί;1|Ι3, 11 1 ρπείΙίχΡ.Μΐ, δ(3ΐ)ί-

ΙίνίΙ ίρδηηι Γι<;ηο επιείδ , ηε ιιΙΙο ιιιιψίΛΐιι Ιαρβα

ρΓ820βρ5 ίη ρεΓηίοΐεηι ΓυβΓβΙ , ηοφίβ βιτοπδ Ιβιη-

ροδίίΐΐίΐιυδ 38ΪΙαΓ6ΐιΐΓ. Τεδίβηι νβΓΟ άΊεΙοηιπι ρΓΟ-

ιΐιιοηιιπίδ ηββίιπη Ραιιΐιπη αίοηίοιη : ΟροτίεΙ αιίιη

εοη-υρίϊϋΐε Ιιοε ίηάιιετε ϊηεοτηιρΜϊΙίΙαίεηι, ΐΐ ηιοτ-

Ιαίε Ιιοε ίιιιΐιιειε ϊηιτηοΓίαΙίΐαίβη ". ΚΙοοηυβ ΡββΙηιο-

Βΐ-.-ιρηιΐδ 3ΪΙ, Ραταΐα ειί ιεάε» Ινα εχ Ιιιηε ; α κεαιίο

Ια βί ιβ : βΐ, Κεαηηηι ίκι»»ι, τεριηηι ιβη»ρίί«πι«»η " ;

ααοά ηοη εοην,ηιρείητ '* ; εΐ ίιβπιηι , Κεαηηηι ΐααιη,

τβι/ηαηι οιηηϊιιηιιωοηίοτηη1*•, βεπίΓδυδ, Οοηιΐηιι$ ι-εαηαν'ιΐ , εχ$ηΙΐεί Ιεηα; ΙωίεηΙατ ΐη$\ύω ιηιιΐΐχ " ;

Οιιΐβ ίρδί ($1οπ3 εΐ ΓοιΐϋΜΐΙο εοηνεηίΐ. Αηιβη.

•• Ι Οογ. χν, 53. " Ρβ3ΐ. χοιι, 2. " Ρηΐ. εηιτ, 13. " Οαη. χιι, 14. '• Ρδ3ΐ. οχι,ιν, 13. " ΡββΚ

χενι, 1.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΛΗΨΙΝ

ΤΗΝ ΑΕΓΟΜΕΝΗΝ Τ$ ΕΠΙΧΩΡίς» ΤΟΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΘΕΙ

ΤΒΝ ΕΠΙΣΟΖΟΜΕΝΗΝ.

ΕαυδΟΕΜ

ΙΝ ΑδΟΕΝδϊΟΝΕΜ ΟΗΚΙδΤΙ

Οϋ^Ε ΟΙΕδ ΓΕδΤΑ ΟΑΡΡΑϋΟΟΒυδ ϋΙΟΤΑ Ε8Τ

ίΟΧΞΕείΙΑΤΑ.

Ρταηά&ω ΖΊηο ϊηίετρτείε.

Ής γλυχΰς συνέμπορος τοΰ ανθρωπίνου βίου ό

προφήτης Δα6'ιδ, έν πάσαις ταϊς όδοϊς της ζωής ευ

ρισκόμενος , κα\ πάσαις ταϊς πνευματικαΐς ήλικίαις

προσφόρω; καταμιγνΰμενος, παντδς τάγματος των

προκοπτόντων συνεφαπτόμενος! Τοις κατά θεδν

νηπίοις συμπαίζει, το?ς άνδράσι συναγωνίζεται, παι

δαγωγέ! την νεότητα, υποστηρίζει τδ γήρας, τοϊςπάσι

πάντα γίνεται, στρατιωτών δπλον, αθλητών παιδο-

τρίβης, γυμναζομένων παλαίστρα, νικώντων στέφα

νος, επιτραπέζιος ευφροσύνη, επικήδειος παραμυθία.

Ούκ Ιστι τι τών κατά τδν βίον ημών τής χάριτος

ταύτης άμέτοχον. Τίς προσευχής δύναμις, ής μή

Δαβ\δ συνεφάπτεται ; τίς εορτής ευφροσύνη , μή

τοΰ Προφήτου ταύτην φαιδρύνοντος ; "Ο δή >.ιχ\

νϋν Εστίν ίδεϊν • δτι κα\ άλλως μεγάλην ήμΐν ουσαν

τήν ϊορ-ΐτ\ν, μείζονα δι' έαυτοΰ δ Προφήτη; έποίη-

σεν, προσφόρως τί| υποθέσει τήν έκ τών ψαλμών

(3 0.03111 ιΐιιΐοίδ Ιιοηιίιιιιιτι €01)105 ρΓθρ!ιεΐ3 Οανϊά ίη

(ιΐηηίΙιΐΒ νϊΐ3Β ίίίιιιίτΊΙΐΜδ ! φιβηι 3ρΐιΐ5 8ρίη1ιΐ3ΐί1>ιΐ8

ευηοΐίδ χΟΙϋιιιβ ! ηυβηι οπιηί ρΓοΓιείεηΐϊυηι ογιΙΙιιϊ

οοηιΐίιίοηίο,υε εοηιηιοιίυδ ίηνεηϋϋΓ ! Ουηι ίΙΙΐβ, ςιιϊ

3ρυ<1 ϋβιιηι ρυεπ ϊηίηηίεβςυβ δυηΐ, εοΐίικίϊΐ. νίπδ

ϊιι εβΠβηιϊηβ εΐ ρυ^ηβ βε δοεϊυπι ρι-κΐιοί, ]υνεη-

ΐιιΐβπι επιάίΐ, δεηεείιιίεηι εοηΗπηβΙ, οιηηίίιιΐδ οηι-

ηΪ3 Πι, ηιίϋΐυπι 3ΐ'ΐη;ι, τηαςϊδΙβΓ ρυ^ίίαπι, ραΙχδΐΓ»

εειίβηΐϊϋπ), εθΓοη3 νΐεΙΟΓυηη, ίη εοηνίνίίβ ηίΐ3πΐ3β,

ίη ΓιιηβΓβ Ιυ^εηΐίαιη εοηδοΐαΐίο. Νιιΐΐ» (ίβηίςαβ

ρ3Γ8 1ιιιηΐ3η% νίΐχ ίΐΐίιιβ ιιιιιικτε οι {,τηΓιβ ναεαί.

Οιιχηηηι οδΐ ρΐ'εεβΓιοιιϊδ Γαευ1ΐ38 (μιηπι ΟανίιΙ ηοη

5υ1)ΐιιίιιίδΐΓοΐ? Οιιχ εε1εΙ)Γίΐ38 ΙχΙίΙίχ, ηιΐϊηι ηοη

εχοΓηβΐ ΡΓορηεΐ3 ? ία* ςυοα" ίη ρΓβϊδβηΐίη ηυοςιιβ

ΙίοβΙ ΐηΐυεπ. Ηούΐβηιιιη βηίηι εε1β1>Γίΐίΐεηι, δ3ΐϊ$

" ρεΓ δβ ιη;ΐ£ΐι;ιιη, ίρββ ηΐ3]θΓ8ηι εΙΓιοίι, ϋϋπι ίίίί ρ»ι-

ϋίιιιιι ε ρ$3ΐηιί3 3ρρο$ίΙε η^αη^ίΐ. Ιη υηο εηίιη
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ϊΐίοπιιη ονειη Ιβ ]ιιΙ>εΙ ΟδδΟ, ΐ|ΐιχ η ϊ)ΰθ ρ.ΐδεβπδ, ο.ί \ συνεισενεγκώνεύφροσύνην. Έν μεν γάρ τω ένΐ, πρί-

οιιιηϊΐιιιβ Ι οιιοπιιΐ) εορϋδ βΓΠιιαδ, ιιι ουϊ ει Ιιει-υα,

βΐ ραϋυΐιιιη, ει αηιια γοΓγϊ^ογΊΊ δΐιρροΐ.11 '. ΤίΙιΐ ει

(ίΐ)ΐιιη, ει (η1ιει•ιι;κ•ιι1ιιΐ!), εΐ νϊαηι, εΐ (Ιιιεβηι, ει

οιηηϊα 80 ρΐΣΡΐ>εΙ ριΐδίοι- ε§Γε£Ϊυδ, ^ΓαΙϊίηιςιιβ δΐιαιη

:κ1 <>η ιιοιη ιιιιιπι αρίε ι1ί^1ι-ϊ1>ιιϊ: . Εχ ψιί!>;ΐ8 οιηηΐ-

1)ΐΐ5 Εεείεδίβηι ΐηδίηιίΐ, οροτΙβΓΟ Ιο ρηηιυιη 1)οηί

ραδίοΓίβ ονεηι Πβπ ρεΓ Ιιοηαιιι εηΐεοηοδΐιη εΐ ΐιιΐΓιη-

ιΐοηοιη »ά ύΐνΐηίΒ άοείπηκ ραϋοιια ίοηΐββφίο ιΐο-

ιΐυείιιηι, υΐ ειιιη ιΙΙο δεροϋητίβ ρεΓ Ιι.ιρίΐδίιιιιιη ίη

ιηοιίεηι, ηε({ΐι<ϊ Ιαιηεη ιηοΐΊεηι θ]υδηιοϋί ΓεΓοΓηιΐ-

ιΙαΓΟ. Νοη εηϊηι ιτιοΓδ εβί ΐδίη, δειΐ ιηοηΐδ υιιιΊ)Γ3 ει

Μία'ύ'ιΐηάο.Νατη ίί αηύιιίανενο, ϊηςυΐΐ, ίη ηιεάίο ηγπ-

Ιιται τηοτίίί, ηοη ιϊιηεύο, ν. ι ιηαίιιιη, ϊά ηαβά αεοίάε-

τ'ιΐ, φιοηϊαηι ία ηιεοιιηι α '*. Οβίικίΰ δρΐπΐιΐδ \'ΐΓξ»

εοηδοΐίΐΐυΐ'. 8ρίι•ί(υ5 εηϊηι οοιιβοΙηίΟΓ εβί. Ταω

ηιβηδ.ιπι ιηγδΙϊε3ΐη ρΓοροηϊΙ εχ αιΙνβΓδο ηιεηδ* άχ-

ηιοηπηι ίπδίπιείαιη. Ρει• ΐ<1ο1οΐ3ΐΓΪ3ηι βηϊιη Ιιοιηΐ-

ιιιΐΓπ νϊίαπι αίΐΐίχεπιηΐ (Ιχιηοιιεδ, ςιιΐϋιΐδ εοηίπιπ»

081 δρίτίΐυδ ιηοηδα. Αιΐ Ιΐίοο οίοο δρϊπΐϋδ εορϋΐ ιιιι-

βϊΐ, εΐ τίηυαι, α,ιιοϋ Ιεοιίΐϊα ο,ογ ηΠΐοϊΙ \ 3;!ι1ειΐ5,

5θ1)ΓΪ3ΐιι ίΙ1»π) αηϊπιο εΐιπείαΐεπι ϊη]ίείΐ, ει ε οαιίιι-

είδ Πιιχΐδιίιιο γρ1)ιι8 ηιεηΐβπι Ιι-βΐιίΐ αίΐ δειηρϊιοπιηδ.

Εΐεηϊηι (]υΐ ΐαΐΐ εδί α£ΓβεΙιΐ8 ε1)ΐ•ϊεΐα1ε, ηιτονβηι νϊΐηηι

ειιιη ΊιιιηΊ0ΐ(αΙίΐ3ΐε < οιιππιιΐ.ιΐ, βΐ ΐη ΙοηβϊΙϋϋϊηο

ϋϊεηιηι ή»1>ΐΐ3ΐ ίη <!οιικ> Βοιη'ιιιι. Πιο ηοηϊδ ίη υιιο

Ρδ.ιΙυιοΓίιπι εΐ3ΐ'$ϊΐυδ, αύ ηιη]θΓειη ει ρεΓίεεΙίονεηι

ίιι βϊΐβιο, <ιιιί ρΐΌχϊηιε δβηυ'ιΐιΐΓ, νοίυρίβίεηι βηΐιηιπϊΐ

βχεϊΐηΐ, ευ]υ« δοηΙεηΓιηπι νο1>Ϊ8, δι νϊιίεΐιιι•, ραικίδ

βατόν σε κελεύει γενέσθαι παρά τοϋ Θεού ποιμα^νό-

μενον , κα\ ούδενδς των αγαθών ύστερου μενον ■ ψ κα*

πόα νομής, κα\ ύδωρ αναπαύσεως, κα'ι τροφή, καΐ

σκηνή, κα\ τρίβος, χοή οδηγία, κα\ πάντα γίνεται

ό ποιμήν 6 κάλος , πρδς πάσαν χρείαν τήν έαυτοΰ

χάριν προσφόρως καταμερίζων. Δ»' ων απάντων

παιδεύει τήν Έκκλησίαν, οτι χοή σε πρίβατον

πρώτον γενέσθαι τοΰ καλοϋ ποιμένος, οιά της αγαθής

κατηχήσεως προς τάς θείας τών διδαγμάτων νομάί

τε και πηγάς όδηγούμενον, εις το συνταφήναι αύτω

διά τοΰ βαπτισμοϋ εις τον θάνατον, κα\ μή φοδηθήναι

τον τοιούτον θάνατον. Ού γάρ θάνατος ουτός έστιν,

αλλά θανάτου σκιά καΐ έκτύπωμα. Έάν γάρ πορευθώ,

φησ'.ν, έν μέσο) σκιάς θανάτου, ού ιρο€ηΟι\σομαι

όις χαχύν τύ γινίμετον • οτι σϋ μετ' εμού ει.

Μετά ταύτα παρακαλέσας τη βακτηρία τοϋ Πνίύ-

ματος • ό γάρ παράκλητος τό Πνεϋμά έστι • τήν

μυστικήν προτίΟησι τράπεζαν, τήν έξ εναντίου της

τών δαιμόνων τραπίζης έτοιμασθεϊσαν. Εκείνοι γάρ

ήσαν οι διά τής είοωλολατρείας τήν ζιοήν τών ανθρώ

πων έκ0λ£6οντες• ων έξ εναντίου ή τοΰ Πνεύματος

τράπεζα. Είτα μυρίζει τήν κεφαλήν τώ έλαιο» τοϋ

Πνεύματος, και προσθείς αύτώ οΐνον τον τήν καρδίαν

εύφραίνοντα, τήν νήφουσαν έκείνην μέΌην έμποιεϊ

τή ψυχή, στήσας τους λογισμούς άπο τών πρόσκαιρων

προς τδ άΐ&Ίον • ό γάρ τής τοιαύτης γευσάμενος μίθης,

διαμείβεται τοΰ ώχυμόρου τδ άτελεύτητον, εις μα-

κρότητα ήμερων τήν έν τώ οΓκω τοϋ Θεοϋ διαγωγήν

εχρ1ϊε3ΐ]0. ΙΙοιηίιή ΰ$ί Ιεη•α εΐ ρίεηϊιαάο ε}η$ 3. Οιιίιΐ γ παρατείνων. Τοιαύτα ήμΐν έν τώ Ιν\ τών ψαλμών

ί^ίΐΗΓ. ιιονϊ ευηΐίηξίΐ, Ιιοιηο, δι ϋειιβ ηοδίει• Ίη Ιι-π»

νίβιΐδ εδί, δ'ι εηηι Ιιοιηίηί'ουδ νϊχϊΐ ? ΙρδΟ Ιεΐ'ΐηηι

εΓεβνϊΙ εΐ εοηϋίιΐίι. Οιιητβ ηεε ίηιΐδϊΐηΐυιη ηεε »1)-

δΐιπίιιιη βδΐ, ιιΐ ^^ ρΓοριία 1)υηιίηιΐ5 νεηίβΐ. Νε(μιε

εηΐηι ϊη οτΰβ ν«Γ83ΐιΐΓ αΐϊεηο, δ^^ ΐη βο α,ιιεηι ίρ«β

εοηδίίΐηϊΐ ει ΓαηπεηΚίδ εδί, ί|ΐιί δαρεΓ ω«ΓΪα ΐεΓΓηηι

Γιιηιίανΐΐ εΐ εΠΌείΐ, υΐ βοευβ Παηιίηηηι (ΙοειίΓδυηι

ορίίιηε εοΙΙοεβι» οδδεί. Οιιαιη απίεηι οη εηιΐδηητ βϋ-

νβηίΐ, ηΐδί ιιΐ Ιε οχ ρεοεηΐί νοΓΠ^Ίηε 1ίΙ>βΐ'3ΐυπι, οΐ

τε^ηϊ ευΓπιιτι, ϊιΐ εβί, ν'ΐΓΐυΐίδ ϊηβιϊΐυίαιη ίη ίρ$ο

ηδεβιΐδΐι α«1Ιιΐ!>εηΙοιη, ίη ηιοηΐεηι 3(3ι1υοθΓβΐ? Νί•ΐ[ΐιε

εηϊηι ΙίεεΙ ίη ηιοηίειη ίϋυηι αδεεηιΙεΓε, ηίδί νίιΊιι-

Ιεδ ΐ'ιΐιί εοηιΊΐεδ η<1]υηχοΓΪ8, οι ίηηοοειίδ 0)3ηϊ1)υ5

ΓιιεΓΪδ, ει ηυΐΐο δοεΙοΓβ εοίηςυίηηΐυδ, βειΐ ηιυηιΐο

χαρισάμενος, πρδς μείζονα κα\ τελεωτεραν εύφροσύ-

νην έν τώ έξης ψαλμφ τήν ψυχήν έπεγείρει • χα\, εΐ

δοκεΐ, καΐ τούτου τήν διάνοιαν ύμΐν παραθώμεθα,

δι' ολίγων έπιτεμόμενοι. Τοϋ Κυρίου ή γη χαϊ τό

Λ.Ιήρωμα αΰνής. Τ! ουν ξενίζη, ω δνθρωπε, ει ό

Θεδς ημών έπ\ γης ώφθη, κα\ τοις άνΟρώποις συναν-

εστράφη; χτίσμα γάρ εκείνου ή γη, διότι καΐ ποίημα.

Οΰκοΰν Ουδέν καινδν, ουδέ έξω τοΰ πρέποντος, τδ

εις τά Γδια έλθεϊν τδν Λεσπότην ού γάρ έν άλλοτρίω

γίνεται κόσμω, άλλ' δν αύτδς συνεστήσατο, ό έπ'ι

θαλασσών θεμελιώσας τήν γήν, κα\ πρδς τήν τών

ποταμών δίοίον εϋΟετον αυτήν εΤναι παρασκευάσας.

Τπέρ τίνος ούν ή παρουσία; "Ινα σε τών βαράθρων

τής αμαρτίας έκβαλών, έπ'ι τδ ορός άγάγη, βασιλείας

εοηΐε 3(1 ηιιΠβηι ν3ηί1α1ειη αηίηιιιηι Ιιιιιπι βρρί'ι- Ο δχήματι πρδς τήν ϊνοδον τή κατ' άρετήν πολιτεία

ειιεΓΐδ, ηεο (Ιοίο ρΓΟΧΪιηιιηα Ιιιυηι (ΙεεορεΓΪδ. Ιεΐίιΐδ

:ΐ5εεηδυ8 ρΓ»3ΐηϊυηι 851 1)οηο(1Ίεΐϊο, Ιιαίο. ΓθροδίΙβιη

ϋεηδ ηιϊδ8ΓΪεοΓ(]ϊ3ηι ΙαΓβϊΙιΐΓ. ΙΙκε «ίί ^εηειαίϊο

ί/ιια.τίηΐΐΜίίΐ ίΐιηι, ρεΓ νίΓίαΙβηο ίη βιιυΐίηιε εοηδεεη-

ιΐεηΐϊϋΐη, εΐ ηικϋΐβηΐηιιη {αείειη Οεί ΙαοοΙ).

χρησάμενον. Ο0 γάρ εστίν άνελΟεϊν έπ'ι τδ όρος

εκείνο, ε'ι μή ταϊς άρεταϊς συνοδεύσειε • ταΐς μεν

χερι'ιν αθώος γενόμενος, κα'ι μηοεμιά πονηρά πράςει

ρ'υπούμενος, καθαρδς δε τή καρδία, πρδς ουδέν μά-

ταιον τήν ψυχήν έαυτοΰ φέρων, μηδέ τίνα δόλον τώ

πλησίον έξαρτυόμενος. Ταύτης τής αναβάσεως έπαθλόν έστιν ή ευλογία• τούτω δίδωσι τήν άποκειμένην

έλεημοσύνην 6 Κύριος• Χϋττ\ εστίν ι) ζών ζητούντων αΰτον γενεά, τών δι' αρετής πρδς ϋψος άναβαινόν-

τιον, χαϊ ζ\\τούντων τύ πρύσωχον τοϋ Θεοϋ Ιακώβ.

Ηιφίδεε ρδϊΙΐ'Η ρ3Γδ Γε1ίι|ΐια ΓοΓδϊΙαη ονηιΐβοΐΐο» Τδ δέ εφεξής τής ψαλμωδίας, κα\ αυτής τάχα της

εΐΐβπι νοοε ϋοοίπηηςιιο δΐι1)1ίηιΐθΓ ΟδΙ. Ν»ιη Εν.ιη- ευαγγελικής διδασκαλίας έστ\ν ϋψηλότερον. Τδ μέν

£(>1ίιπιι Οοιιιϊιιί οοηδυεΙικίΊηεηι εΐ ν'ιίαηι, φιαηι γάρ Εύαγγέλιον, τήν έπ'ι γής τοΰ Κυρίου διαγωγήν,

ε£ΐΙ ίη Ιογγβ, εΐ ε]υδ Γοιίίΐυιη ΐη εοείιιηι Π3ΓΓ31. ΙΓιε κα>. τήν άναστροφήν διηγήσατο. Ό δέ ύψηλδς οΐ,τος

1 Ρδη!. χχιι, 1 β(]ΐ[. " Ριιΐ. :χιι, 4. * Ρ$»!. οιιι, 1&. ' Ρί»1. χχιΐι, 1 βςη.
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προφήτης, έκβάς αΰτδς έαυτδν, ως άν μή βαρύνοιτο χ βυΐβπι εχεείδϋδ ΡΓΟρΙιβΙ» δυρΓ» 86 ϊρδυπι ε£Γ8άίεη8,

τώ έφολκίω τοΰ σώματος, κα\ ταϊς ύπερκοσμίοις

δυνάμεσιν έαυτδν καταμίξας, τάς εκείνων ήμΐν φω-

νάς διεξέρχεται , δτε προπομπεύουσαι τοΰ Δεσπότου

έπ\ τήν κάβοδον, έπαρθήναι κελεύουσι των περιγείων

αγγέλων, των τήν άνθρωπίνην ίωήν πεπιστευμένων,

τάς εισόδους, λέγουσαι• "Αρατε πύ.Ιας,οΙ δρχοντες,

υμών, καΐ έπάρΟητε, Χνλαι αΙώνιοι, καΐ εΙσεΛεύ-

σεται ό ΒασιΛεύς της δόξης. Κσ\ επειδή εις δ αν

γένηται 6 τδπαν έν έαυτω περιέχων, σύμμετρον εαυ

τόν τψ δεχομένω ποιεϊ • ού γάρ μόνον έν άνΟρώποις

Ανθρωπος γίνεται, άλλα κατά τδ άκόλουθον πάντως

καΐ έν άγγέλοις γινόμενος, πρδς τήν εκείνων φΰσιν

έαυτδν συγκατάγει• διά τοΰτο χρήζουσιν ο! πυλωροί

τοΰδεικνϋντος• Τις εστίν οΰτος ό ΒασιΛενς τήςδό-

Οηηυαιιι εοιμοπδ οηβΓβ ιιϊΐιίΐ ριοιικιΐυτ, ίιιΓιτΙ 56

εοείεδίϊΐηΐδ ροΙεδ(3ΐίϋιΐδ, 61 νοεεδ οηιπιιι ηο!)ϊ$ εχ-

ρηπΊι, ευηι ϊη εοείιιιη Γ6(ΐ6υηΐ6ΐη ϋοιηίιιιιιη ίρδδε

εοηιίίβηΐβϊ, ηιιςεΐίβ, ςυί νεΓδαηΙιΐΓ ϊη 16ΓΓΪ8, (μή-

1)ΐΐ8([ΐΐΰ ϊη Ιιυιιιηιιαηι νϊίαιη ίη^νεδδΐΐδ εοηιιηίδδΐΐδ

£3(, ίηφοί'αηΐ 3(1 Ιιυηε ιηοιίυιη : ΤοΙΙϊΐε ροΠα»,

ρτϊηείρεί, υαΐταί, ει είεναηϊηϊ, ροτίω κίετηαίε», «ί

ίιιίτοΜΐ Ββχ ΐ)Ιοτία!. Ει φιοιικιιη, ιιΐιίειιιΐφΐε ΓυβΓΪΙ

ϊ Ι Ιο, (|ΐιί ίη 8είρ80 οιιιιη,ι εοηΐίηεΐ, ριο δΐΐδεϊρίεη-

Ιϊ η ϊη εηρίιι 8ε Ίρκιιιιι (ΙίιιιοΙίΐιιΐ' ; ηεςιιε εηίιη εοΐιιιιι

ίπΙιΜ' Ιιοιηίικ'8 ηοιηο Πι, νεπιιικΊίαηι, (Ιιιιιι ϊηίβΓ

βηβείοδ νεΓ83ΐιΐΓ, αά ίΠοΓαηι ιι;ιΐιιι•;ιιιι 8686 άοηιίΐ-

ηι : ίιίεϊΓεο ηαηαηίειη μη'ιίοτεδ ίηίειτοφϊηΐ : βκίί

ε$ΐ Ϊ8ΐε Ιΐε.τ </Ιοτϊ<β? Κεδροηϋβιιι ίρβίδ άειηοιίδίΓβηΙ-

ξης; Οδ χάριν τδν κραταιό•» αύτοϊς κα\ δυνατόν έν ™ ιμιβ ΓοΓίειη εΐ ροίβηίβηι ίη ρΐΌβΙίο, ςιπ ρυ§ηα(υΓυ$

πολέμιο ΰποδεικνΰουσι, τδν μέλλοντα πρδς τδν αίχμα-

λωτίσαντα τήν άνθρωπίνην φύσιν συμπλέκεσθαι, κα\

καταλύειν τδν έχοντα τοΰ θανάτου τδ κράτος• ίνα

τοΰ έσχατου έχΟροΰ άφανισθέντος, είς έλευθερίαν τε

καΐ είρήνην άνακληθή τδ άνθρώπινον. Πάλιν διεξέρ-

χεται τάς δμοίας φωνάς' πεπλήρωται γάρ ήδη τδ τοΰ

θανάτου μυστήριον , καΐ κατώρθωται κατά των πο

λεμίων ή νίκη , κα\ έγήγερται τό κατ' αυτών τρό-

παιον ό σταυρός• Καϊ πάΑιν άνέβη είς ν\<τος, αίχμα-

Λωτεύων την αΙχμαΛωσίαν, 6 δοϋς τήν £ωήν τε καΐ

τήν βασιλείαν, τά αγαθά ταΰτα δόματα τοις άνθρώ-

ποις. Κα\ δει πάλιν άνοιχθήναι τά; ύπερκειμένας

πύλας αϋτφ. Άντιμεταλαμβάνουσι τήν προπομπήν

ι;πιΙ ο,οιιίΓα ΪΙΙιιιιι, ςιιί πίΙιίΓαιιι Ιιιπιιαικιιιι ϊη ΒβΓνί-

ΙυΙβ ειιμιίναιιι άεΐίηεΐ)»!, ει ενεΓ8ΐιι•υ8 ειιηι ςαϊ

ηιΟΓίΐδ ΙκιΙκ'ΙιηΙ ϊιιιρεπυιη *, ιιΐ §Γ»νΪ88Ϊιηο 1ΐ08(β

δΐιρονηίο, §εηιΐδ Ιιοιηίηυιη ίη ΙϊυειΊαΙειη εΐ ραεεηι

τίηίΙίεβΓεΙ. ΚϋΓδίιιη ΓβρείίΙ εαδίΐεηι νοεεβ. Οοηιρίβ-

Ιυπι εηϊιη ]αηι βδΐ ηιοηϊδ ι»ι ν^ΐοΓΪιιιη, εΐ νίεΙΟΓΐ» ιΐο

1ιοδΐΐ1)υδ ΐ'οροπΐΐα, ει εοιιΐι-α ΐρ80δ ειείΐΐΐυπι επιείβ

ΐιορ;νπιιι. Αίαηάΐί ίη αίαιιιι, οαρίίναηι άιιοεηε οαρίϊ-

νϊΐαίειη ", ςιι'ι νϊίαιη, εΐ Γεβηυπι, οι ρτοεεΙαΓ» Ιιβεο (Ιορ.β

ΙιοιηίηίΐΗΐδ ΙπϋϋίΙ. Ιιηροδίΐχ ϋϋ πιι•διΐδ ρηΐεΓηαεηιΙ»!

δΐιηΐ ροιΊ*. ΟεειίΓΓυιιΐ εϊ ηοδίτϊ ευδίοιίεβ, ει ροΓ-

Ια« ]αΙαοϋΙ Γεείυιΐί, υΐ ίη ϊρ8Ϊ8 πίΓδίιπι §1ογϊ3ιϊι 8886-

(]ΐι:ιΐυΓ. ΥβΓυιη ηοη 3§ηο8ευηΙ βυηι, ςυί 80Γ(1ϊιΐ3> »

οί ημέτεροι φύλακες, κα\ άνοιχθήναι αΰτώ τάς ύπερ- λ τΐΐίβ Η051Γ3Ε δίοΐ.ιιιι ΐιιιΐιιΐυδ 851, ειι]ιΐ8 Γα1)Γ3 βιιηΐ

•.• ' ι • ι ■'-• ι-ι ~ —•< ,ιι• —•ι πν-ί ϊ > Ίί.' ι — .-/ τ Ϊ'ί•< "—-/"ι ι*ι ^•ι ι-» ι*, — **Ί - \•/»ί• Ι ΐ ηηαη Ι η Αν Ιλ ιι ι\ι-ι πηι<»ιηΛ ιΐΛ'ι ΙιΛί'ΙΙ ΠΙ ΙΠΓΓΊΐΙϋΙ'ϊ * .

κειμένας πύλας παρακελεϋονται, Γνα πάλιν έν αύταΐς

δοξασθή\ Άλλ' αγνοείται ό τήν (5υπαράν στολήν τοΰ

ημετέρου βίου περιβαλόμενος, <Ζ τδ ερύθημα των

Ιματίων έκ της ληνοΰ τών ανθρωπίνων κακών. Διά

τοΰτο παρ' εκείνων ή ερωτηματική αύτη φωνή πρδς

τους προπομπεύοντας γίνεται• Τις εστίν ούτος ό

ΒασιΛεϋς τής δόξης; είτα, ή τούτων άπόκρισις,

οΰκέτι, Ό κραταιός χαΐ δυνατός έν ποΛέμω, άλλα,

Κύριος τών δυνάμεων, ό τοΰ παντδς έξημμένος τδ

κράτος, 6 άνακεφαλαιώσας τά πάντα έν έαυτω, ό έν

πασι πρωτεύων, ό είς τήν πρώτην κτίσιν άποκατα-

στήσας τά πάντα , αυτός έστιν ό Βασιλεύς τής δόξης.

Όράτε όπως ήμϊν γλυκυτέραν τήν έορτήν ό Δαβίδ

άιτειργάσατο, τήν, ιδίαν χάριν τη φαιδρότητι τής

νεδίίπιεηΐβ εχ ηυηΐίηοπιιη ωαίοπιπ) ΐοΓεαΙβή*

Ιΐβςαε ηίΓδίΐδ εοηιίιεδ ε]ιΐ8 νοεϊϋϋδ ϊΐΐίδ ίΐ)ΐεπ•0£3ΐι-

ΙϋΓ. (3η/« ίίί ίίί« Κεχ ρίοηα ? ΚεβροηάεΙϋΓ βυΐβιη

ιιοη βηιρίΐυδ : ΡοΠίι, βΐ ροίβηι ίη ρταϋο : δεά Οο-

ηιίηυδ νϊι ΐιιίιιι», ςυί ηπιηϋί ρηηεΐρβίυιη οΙ)ΐίηιιϊ(,

ςιή δΜΐιιιικιιίιη οιηιιίη ίιι δε εοΐΐβ^ΐΐ, (Ι"ί ίη οπιηϊυυδ

ριϊηιβδ Ιεηεΐ, <]υϊ ρπδΐίηαηι ίη δίβΐυηι εαηει» τε-

ΒΐΐΙυϊΐ, ίρδβ εδί Κεχ %\οτ\χ. ΟβΓηΚΐδ, ςυοιηοιίο ά\Λ-

οϊοΓβιη ηο1)ϊδ εβίευπίβίεηι Οβνΐά εϋεεεπί, ϋυηι

Εεείβδϊχ ΙιίΙαιϊΐΗΐί ι,Ίαΐϊηιη ϊηιιηϊδοεί. δίκιιιι. ΡιόϊιιιΙο

ηοδ ΐΐβιη, ςιιβιιίιιηι ροδβυηιαδ, ϊηιίΙβπΐϋΓ ΡΓοροεΙβηι

ϊη οΙι»ι•ίΐ3ΐι εΐ'^.ι Οοιιιη, ϊη ιιΐίηδίιείιιάίηβ νϊΐ3?, ίη

ΙοΙεΓαηιία βΓ8» ίΙΌδ ςυί ηοδ οάϊο ρΓΟδεςαιιηΐυΓ, υΐ

ΡΓθρΙιβΐ3? άοείπη» ηοΐίδ βά βεηβ ϋεβίεςιιε νίνεη-

Έκκλησίας έγκαταμίςας. Ούκοΰν μιμησώμεθα κα\ Ώ άανα <1αχ ιηββίδΙΓβςϋβ 8ΪΙ, ίη ΟηΓίδΙο Ιβδυ Ποηιίηο

ήμεΐς τδν Προφήτην, έν οΤς δυνατόν έστι κατορθώσαι ηοδίΓΟ, εηί %\οτ\& ίη δχευΐα δαευΙΟΓϋηι. Απιεη.

τήν μίμησιν, έν τη πρδς βεδν αγάπη, έν τη τοΰ βίου πραότητι, έν τή πρδς τους μισοΰντας μακροθυμία ■

ίνα γένηται ή τοΰ Προφήτου διδασκαλία τής κατά θεδν πολιτείας χειραγωγία, έν Χριστψ Ίησοΰ τω Κυρίψ

ημών, ω ή δόξα είς τους αιώνας τών αίώνων. Αμήν.

4 ΙΙευ. ιι, 14. •Ρδ3ΐ. ιχνιι, 19. 6 Ιδ3. ιχιιι, 2.



69:; ΟΠυ5. ΟΚΚΟΟΚΙΙ ΝΥδδΚΝΙ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΝ ΠΝΕΥΜΑ.

Ε-ΤϋδΒΕΜ

ΟΚΑΤΙΟ ΟΕ δΡΙΒΙΤϋ δΑΝΟΤΟ

5ΙΤΕ ΙΝ ΡΕΝΤΕ0Ο5ΤΕΝ (1).

ΙηΙβΓρΓβΙε εΐ δοηοϋβδίε ίαυτβηΐϊο Ζΐεβςηΐο V. ,.

ΟιιοαΊϊΜ ΓοδΙϊνίε εείοΐιπίβΐϊδ ;π μιιιπίϋΐιιΐϋ ρεΓ δβ

ϊρδβ ϊ 1 1 α δ Ι γ ϊ ιι 3 βΠϊρίΙ 1>:ινΐϋ, ΐΐυιη δΐιαν'ΐδδϊιτιαπι ίΙΙαηι

ρΗΙι3ιαπι ίιιΐ ίι|, φΐ'ΐιΐ ιιλιπ ε8ΐ, ηρΐβ δεηίρεΓ 30ΡΟΠ1-

ιιιοιί.ιΐ. Οιι;ιρι ορΙβΓ 83ρϊειι1ϊχ Ιί(ΙΊΙ)ΐι« δρίηΐιΐδ ρΐβ-

είΓΟ ριι1δ3ΐίδ, εαηΐυπι ε(1εη3, μΙοιιι ηοΐιίδ Ρι-ορΙιει»

ηι.ι^ιΐίΐιη ςυοςιιε ΡεηΙεεοίΙβδ εεΙεΙ)πΙηΙειη ίΠυδίΓεΙ.

ϊ;ίι ;ιΙ ρπιίιιιΐι' οχ ιΐίνίηπ ίΙΙα ηιοιίιιΐηΐ'ιοηρ ηιλ ρχ:ιΙ-

ιιιυηι ίΠιιηι ΙιοηΊεπιυ ϋε'ι ϋβηεΠεϊο εοη^πιιιπϊ : \ε-

ιιϊΐε, εχ$ηΙιεηιιιε ϋοηιΊιιο '. Ρπιηιιπι ηιιίοιη ηοδδβ

οροΓίεΙ φκκίηαιη $'ιΙ ήοε Π/ι ΙιβηεΩείπιη, (ΙβϊηιΙβ

ΟΓ.Ίΐϊοηϊδβι-σιιπΊβηΙο αρίαικία δΐιηΐ νετίιη ρΓορΙιβΙΐ.τ; ;

ρβΓφίο νο$ ιιιίΐιί Γιοεηΐ, φΐίβ αά Ιιχε ρεΓίϊηεηΙ, αΐί-

ςιιο οηΐίηε ρΓΟ νϊ ι Ίΐιιυ εχρΓιεβΓε. ΙηϊΙίο 3ΐ)β(Τ3νβ-

Γ;ιηΐ Ιιοιηίιιεδ 3 ΰοςηίΐίοηβ ϋεί , Γείΐείοηϋε Γεηιπι

οιηηίιιπι ϋοπιίηο , αΐϋ ιιπιηιϋ ροΐοΐιηηΐ εΙειηειιΐ;ι ,

-1ϋ (Ιχιηοηεδ νεηεΓβηϋοδ εεηδείιβηΐ, ρΐεπβςυβ νβΓΟ

ι:ι;ιηιιΓ.;ιΊ;(> ι:ΐϊ:ιιιι κϊμμιΙ:ι<:ι•(ιπιιιι ϊιηβςίηεβ ππηΓπκι

ε$$β νίιΙοΙ),ιηΐιΐΓ, ψιί1)ιΐ.; οοίβηϋίδ 3Γ3δ, 61 Ιεηιρίβ, ε(

δηει 3 , εΐ νίϋΐίιιιβδ , εΐ Γιικι , εΐ ιΙρΙμΙη'.ί »Ιί:ΐ(]ΐιε ίϋ

βεηυβ (ΙοιΙίοηνοι-.'ΐηΐ. Βεηί^ηίβ ι § ΐ ι ιι τ* οεπίϊδ ηιΐυπβ

Ποπι'ιηιΐδ <•<>ιτι<ρΙ:ιιιι ΙκιιιιΙιιιιιιι η,ιΙιίΓΛίη ΓΡδρβχίΐ, βΐ

Ιιυπ)3ΐΐ3πι νίΐηιιι ηΐ) ριτοιο. 3(1 νοΓΪΐαΐί» εο^ηίΐίοηβπι

ΐ|ΐιίΙ)ΐΐ!>(Ι»πι ςιΐ3$ί ^ΓηοΙϊϋιΐδ ΓβνοοανίΙ. ΟιίρηιηιΙηιο-

«Ιιιπι βιιϊηι ηυί (ϋιιΐυηια Γκηιρ εοηΓεείοδ ϋχ ηιβ(ΙίΓ2β

ί3ευ1ΐ3ΐϊ$ ρΓ33?εΓΪρΙο ΓβΓιείαηΙ, εοΓυιηιΙεπι 'ιηιΐιβεϋ-

1ίΐ3ΐί ρΓ0$ρίεϊεηΙβ8 , 1ι:»ιι ιϊ ίΙΙίεο εΐδ :ν.1 βαιίείαιεπι

εϊΙ)08 8ΐιρρε(1ίΐ3ηΐ ; δθ(1 ρ08ΐε3(]υ3ΐη ν'ιείυ ιηο<ΙεΓ3ΐο

ΎΙΓ65 ΓεειιρεΓ3ΐ-υηΐ, Ιιιιη (Ιοιηιπη ϊράίβ 3(1 3ΐΊ>ϊ;ΐ'ίιιιη

$686 ρχρίοηϋί , ροΐθ8ΐ3ΐβηι Γαο'ιυηΙ : βίο εΐίαιη εαηι

Ιιοιτεηιΐβ νείυΐί Γβπιε Ιπιιηηηιιι» βρηιιβ »1>8ΐιηιρ(ιιπι

68861, πιγδίεποππη 080;ιηι (Ιίνίηα ίΙΙϊδ ρπ>νί<1αιΐΐα

Ικιε ΓαΙίοηε ϋίδρεηίϋΐνίΐ, ιιΐ ίιι άίεβ ρουΐαΐίηι, ηΐφΐβ

1 ΡηΙ, χοιν, Ι.

(1) Οαιλακο., VI, 601. — Ε(1ίΐ3 εβί Ιιρβο ογ»Γιο

Ι.:ιΐ'ιικ! Ιαηΐυιιι εχ νβΓκϊοηε ΡΓβηρ.ίκεϊ Ζίηί : ριπή

:ιιιΐρηι (ΪΓίεεβ ΙοΙιργρΙηγ Ίη ΙπΙηΐδ ρβΓ3ΐιΓιςιΓΐ8 \'η-

ιίοηη.ΐ! ΙιΊΜΊοΙΙΐΡΟίΒ εοΗίριΙιιιβ βί^πηΓίδ ηιιιιι. .")!> ί,

1155 ΡΙ 1907, ίη φιίΐιιι* οιιιηίη Γειε 0ΓΡ(;θΓϋ Νν«-

ϊριιι ορρΓ» ΓΟΐιΓιιίρηίιΐΓ. ΓιρροΓίπηιιιιι ιιοϋίδ νίκιιιη

051, ραηι (ΐυοηυε Γ,Γ^^^ρ είΐεΓβ 6Χ εο(ϋεβ 1133, 3(1

Α Πάσαν εορτής ύπίΟεσιν φβιδροτέραν ό Λαί\θ δι'

ίαυτον απεργάζεται, τήν πολυαρμόνιον έχείνην χιΟά-

ραν προιφόρως &ύ τϊ] χρεί» μεθαρμοζίμενο;. Ούχ-

οϋν χαΐ τήν μεγάλην τήί Πεντηκοστής έορτήν φοι-

δρυνέτω ήμΐν δ ούτδς Προφήτης, τω πλήχτρω τοΰ

Πνεύματος έν ταϊς χορδαΐς της σοφίας τδ μέλος

άνακρουδμενος. Είπάτω τοίνυν έκ τής ένΟέου μελ-

ψδίας εκείνης, τδ τη παροΰιη χάρ'Έ' πρδσφορον (2),

δτι άενζε, άγαΛΛιασώμεΟα τφ ΚνρΙω. Πρίτεεον

χρή γνώναι τήν χάριν, ήτις έστ\ν, ε!0' οΰτως τήν

κατάλληλον έχ τής προφητείας έφαρμόιαι τή υποθέ

σει φωνήν ■ καί μο: δότε, χαΟώς αν ?) ίυνβτδν, διΑ

τίνος ακολούθου τάξεως διασαφήσαι τδν περ'ι τούτων

λόγον Πεπλάνητο κατ' άρχας τδ άνθρώ-ινον, πρδς

τήν τοϋ θεοΰ κατανίησιν, κα\ καταλιπόντες τδν τής

κτίσεως Κύριαν , ο! μέν τοις τοΰ κόσμου στοιχείοις

δι' άπάτην (3) ύ-έκυπτον, άλλοι δε τήν των δαιμό

νων φΰσιν έποιοΰντο σεβάσμιον, πολλοίς δέ τδ θείον

Ιδοκει κα\ ή χειροποίητος των ειδώλων μορφή , οΤς

βωμοί τε, κα\ ναοί, κα\ τελεταΐ , κα\ Ουσίαι, κα\ τε

μένη, χα\ άφιδρύματα, κα\ πάντα τά τοιαύτα παρ"

αυτών άνετίθετο εϊς θεραπείαν τών ψευδωνύμων

θεών. Είδε τοίνυν τώ τής φιλανθρωπίας όφθαλμω τήν

τής φύσεως τών ανθρώπων διαφθορανδ Δεσπδτης τής

φύσεως , καί διά τίνος ακολουθίας άπδ τής πλάνης

έπανάγει τήν άνθρωπίνην 'ωήν πρδ; τήν τής αλη

θείας έπίγνωσιν. "Ωσπερ γάρ οί τους έν λιμώ χρονίω

συντετηκδτας, μετά τίνος ιατρικής επιστήμης άνα-

λαμβάνοντες, ούκ αθρόως επί τδν κόρον προάγου-

σι (4) , φειδοΐ τής ασθενείας αυτών ■ άλλα διά τής

συμμέτρου τροφής αναληφθείσης αύτοϊς τής δυνά

μεως, τότε συγχωροϋσι κατ' έςουσίαν έμφορεΐσΟαι

3ΐΐο8 εο(ϋερβ εοΐΐαίο, α»Ι(1ίΐ3 ϊη3\ιρεΓ τεΓ$ϊοηε ηο-

81Γ3, ιιΐ ιηρΜιΐδΡπιιΠΓι ιΙίβηοδεεΓε ροδίϊηΐ, ;ιιι ^εηυΐ-

ηυδ δίΐ Ννδίρηί Γρίιΐδ.

(2) ΑΙίυ'δ εοίΐιίχ, πρόσφορα.

(3) ΛΙίιΐδ εοΗεχ, δι' απάτης•

(4) ΑΙίιΐδ ρο(1ρχ, προσάγουσι.
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τού κόρου ■ κατά τδν αΰτδν τρόπον τω φοβερφ λιμφ Α οηΐίηβ ρΓοΩοϊεηΐΰδ, 8(1 ρεΓΓεεΙΐοηΐδ Ιβικίεπι ηρίεοιιι

τής ανθρωπινής φύσεως δαπανηθείσης, τεταμιευμένη

γίνεται αύτοΐς παρά της οικονομίας ή της των μυστη

ρίων τροφής μετουσία • ώστε διά τίνος ακολούθου

τάξεως άε\ τδ τέλειον προσλαμβάνοντας, ούτως έπ\

το πέρας φθάσαι της τελειότητος. Τδ μέν γάρ σώζον

ημάς ή ζωοποιός έστι δύναμις, έν ονόματι Πατρός,

κα\ Υιού , καΐ αγίου Πνεύματος πιστευομένη. Οί 64

τοϋ παντός αχώρητοι διά την γεγενημένην αύτοΐς ίκ

τοϋ λιμού των ψυχών άσθένειαν, πρότερον έκ της

πολυθεΐας ύπδ τών προφητών τε, κα\ τού νόμου με-

τατεθέντες, είς μίαν θεότητα βλέπειν εθίζονται, κα\

έν τη μι£ θεότητι μόνην τήν τοϋ Πατρός δύναμιν κα-

τανοούσιν, αχώρητοι, καθώς εΐπον, δντες της τελείας

τροφής. Είτα διά τού Ευαγγελίου χαΛ 6 μονογενής

|ΚΊ'ν<•1Ι ΪΓΙΪΙΐΙ. (}υθ(] εΐΐίΐΙΙ ΠΟυΐδ 5;ι1ιιΙοηι ϊιτιρθΓΐΐΙ ,

νίΐβΐΐδ ΟδΙ ίΠα νίιΊιΐδ, μι (]ΐι;ιιη ΐη ιιοιιιίιιι: ΡϋΙτίδ, εΐ

Γΐΐίΐ, 61 δρΐπΐιΐδ βαηοΐΐ 0Γβ(1ϊιτιιΐ9. ΑΙ 0(ΐιτ! ρΓορΙβι•

αηίιηαιυηι ίηι1>οείΙ1ίΐ3ΐΰΐη , 6Χ ςυ»(ΐ3Πΐ νβΐιιΐί Γβηιβ

<•ΐ)ΐιΐΓ:ιιΊ:ιιη, 3(1 ρεΓΟίρίεηυΊιιη πιγ8ΐβΓΪιιηι ίίΐιιιΐ 1)0 ■

ηιΐιιοβ ηεφιηςιιαηι 68$εηΙ ίιίοιιοί, 3 ιηιιΐίοπιηι ρπιΐδ

ιΐοοπιηι ο ιι 11 ιι ρβΓ ρι•ορΙιεΐ3δ , β( Ιβββηι δΐο ΓενοοβΙΐ

δΐιηΐ, υΐ ηηβιτι εεΓηεΓΟ (Ιΐνίηΐΐβίεω, εΐ ΐη υηα ϋΐνΐ-

ηίΐαίε βιιίαιη Ρβΐπβ ροΐεηΐίαηι α^ηοδοβΓβ βδδΐιοδεε-

Γεηΐ, ςυίρρβ ο,ιιί δοϋάΐοπ, ιιί <1'ιχίηιυ8 , εϋ)ο ηοη

β88εηΙ ίιίοιιι-ί. ϋείηιΐβ ςυοδ 3(1 ρΙεηίο-Γεηι ιϊ ϊ ν ϊ 1 1 ί ι η ι ί »

εο£ηίΐΐοηειη Ιεχ ρΓ3>ρ3Γ3νεΓ3ΐ, ίίδ Γονβίβΐιΐδ εβί ρεΓ

Εν3η;ε1ΐιιπι υηίςεηΐΐιΐδ Γίϋιι$ : 3ε ρο$ΐΓεηιο ι1;ιΐιΐ8 681

ιιο1)ίδ ροι-Γεοΐιΐδ ηβΙυτχηοδίΓΧ είϋιΐδ, ΐη ψιο νίίβεδί,

Υίδς (5) τοις διά τοϋ νόμου προτετελειωμένοις άπο- Β δρΐηΐηβ δβηιΐυβ. Ηοε ΙιοιΓιβΓηίβ οβΙεΙίΓΪΙαΙϊδ 6δΙ 3Γ-

χαλύπτεται, μετά τούτο παραγίνεται ήμΐν ή τελεία

τής φύσεως ημών τροφή, τι) Πνεύμα τδ αγιον, έν φ

έστιν ή ζθ)ή. Αύτη τής ίορτχ^ς ή ύπόΟεσις• διά ταύτα

κα)ώς έχει, χορευτάς ήμας γενομένους τού Πνεύμα

τος, πείΟεσθαι τω κορυφαίω τής πνευματικής ταύ-

{.μιιιηίιΙιιιπ ; (|ΐι:ιιΐιοΙ)Γ(!ΐΐ) ινψιιιιιι 6δΙ, ιιίοιιηι 3(1 οΐιο-

ΓΟδ ίη δβηείΐ δρΐηΐυβ ΓεβΙίνΐΐΒίε εεΙείΜ-βικΙοδ εοη-

νβηεηιηυδ , βρίηΐιι.ιΐίδ ηπ]ιΐ8 οΐιοπ ρι-ΐηοΐρΊ Οονΐάΐ

ρηΓεηπιπδ , άΐεεηιί , Υεηϊΐβ , €Χ$ιιΙΐε»ιη$ Όοηχϊηο ;

ΰοιηίηαι ανίετη, ιιΐ ΐηςιιϊΐ ΑροδΙοΙιΐδ, 5ρϊΐΊ(ιΐ( β«ί *.

της (6) χοροστασίας Δα6\δ τώ λέγοντι • Δεύτε, άγαΛΛιασώμεθα τψ Κνρίφ• Ό δε Κύριος τό ανεϋμά

έστι, καθώς φησιν 6 "Απόστολος.

Σήμερον γάρ κατά τήν έτήσιον τού Ετους περίοδον

τής πεντηκοστής συμπληρουμένης, κατά τήν ώραν

ταύτην, εΓγε περ'ιτήν τρίτην ώραν τής ημέρας έσμέν,

έγένετο ή ανεκδιήγητος χάρις. Κατεμίχθη γάρ πάλιν

τοις άνθρώποις τδ Πνεύμα, όπερ (7) πρότερον διά τδ

γενέσθαι σάρκα τδν ίνθροιπον τής φύσεως ημών

απεφοίτησε• κα\ διά τής βιαίας εκείνης πνοής, τών

ΗοιΙίβ «ίιϊιιι ΙπιηδβεΙίδ , ]ΐιχΙη ηηιιτιϊ οιΊιίδ δίβία

Ιοιπροΐ"3 , ηιι!ιΐ(](ΐ:'.ςϊιι(:ι 3 ΡβδεΐοΙίδ ΓοδΙϊνίΐΒΐβ άΐή-

1)118, ΙίΠΟ Ϊρδ3, ΙΟΓίίί» 8: ΊΙΊ'ΌΙ (Ιΐοΐ ΙΐΟΓ.Ί, ;Ϊ(1Μ!Μ1Ι ΪΙΙΐίιΙ

ΙιοιιιϊιπΙχίδ Ιαφίιΐδ εδί Οβιΐδ, ςιιοιΐ οαιιιβιη (Ιίεεηιΐΐ

τϊπι 8ΐιρεΓ3ΐ. ΠυΓδυδ επΐιη Ιιοιηΐηί .κΐιιιίϊΐιΐδ εδί ϊΙΙβ

δρίΐ'ίΐιΐδ , ςιιί 3ηΐ63 , ρΓορίεΓβΛ ςυο(1 Ιιοιυο εεδεί

03ΓΟ , 3 113111Γ3 Π0δΐΓ3 Γ606δδεΓ3ΐ , Ο» δρΐΠΙΙΙ3ΓΐΙ)ΙΙδ

πνευματικών τής πονηρίας δυνάμεων, κα\ πάντων " ηεςιιίΐκε ροΐεδίοΐϊυιΐδ ρετ νείιεπιοηΐεηί ϊΙΙυπι δρ'ι-

τών ρ°υπαρών δαιμονίων άποσκεδασθέντων άπδ τού

ί'ρος, έν τη καθόδω τού Πνεύματος, πλήρεις τής

θείας δυνάμεως, έν εΓδει πυρίς, οί έν τώ ΰπερώω

καταλειφθέντες έγένοντο• ούδε γάρ έστι δυνατδν άλλως

μέτοχον Πνεύματος άγιου γενέσθαι τινά, μή τώ ύπερ-

(;<ρ της ζωής ταύτης ένδιαιτώμενον. "Οσοι γάρ τά

άνω φρονούσι, μεταθέντες εαυτών άπδ γής είς οΰ-

ρινδν τδ πολίτευμα, τού υπερώου τής υψηλής πολι

τείας δντες οίκήτορες, έν μετουσία τού αγίου Πνεύ

ματος γίνονται. Ούτω γάρ φησιν ή Ιστορία τών Πρά

ξεων, ότι συνηγμένων αυτών έν τω ΰπερώω, τδ κα-

Οαρδν εκείνο καΐ άϋλον πύρ είς εΓδη γλωσσών, κατά

τδν άριθμδν τών μαθητών, διασχίζεται. Εκείνοι μέν

ΓΪΙιιιυ (1ΐδ]θε1ίδ, ουηείΐδηπε ΓοπαΊδ *ΐ3βΐιιοηΊΙ)ΐΐδ ε]υδ-

ιΐεηι αάνεηΐιι εχ βεΓβ εχρυΙδίδ, ίΐίνϊηα \ίΠιιΐρ, δρο-

εϊεπι ϊ^ηίδ ρΓ33 δβ Γιτριιΐε , τερίεΐί δΐιηΙ, ηυί ΐη 8υ-

ρβΓΪΟΓε ϋοιηυδ ρβτΐβ ιΐε^εΐιβηΐ ; ηεηαε βηΐηι (ϊογϊ

ροΐεδί, «Ι (]ΐΓΐδ δβηείϊ δρίτιΚίδ ρίΠίεερδ ΓιβΙ , ηΐδϊ

ΐη δΐιΙΙΐιηίοΓΪ 1ιυ]ιΐδ νΐΐα; ίηίΐΊΐυΐο νεΓδβΐιΐΓ. Νβηι

ςιιϊ εβ , (ΐυα; δΐίΓδίιηι δΐιηΐ , δβρϊιιηΐ, εΐ νϊΐίβ εοηνβΓ-

δ3ΐίοηε ε ΙείΓί ίη εοοίιιηι Ιταηδίβΐβ , ίη εοεηΒπιΙο

διιΜίηιίδ ϊΙΙίυδ ν'ιΐ* ΓηΙΐοηίβ ηηΐιϊοηΐ , Ιιί ββηείΊ 8ρί-

ήΐυδ ρβπίείρεδ Ιΐϋηΐ. Οοηβΐ-θ^Γΐδ εηΐπ) ΐη εοοη3-

ειιΐο άΊδείριιΙίδ, υΐ ΐη Αείιπιιη αροδίοίοπιηι 1ιΐδΙθΓΪ3

ηβΓΓΒΐιΐΓ, ΐ^ηΐδ ΐΐΐε (Ιΐνΐηϋδ οιηηίδφιε ηιαΙεΓίεΐ εχ-

ρεΓδ,ηϋ Ιΐιΐ);ιΐ3Γΐιιηίηδΐ3Γ, ρΐ'Ο εοπιηιϋειη (Ιίδεΐριιΐο-

ουν ΠάρΟοις, κα'ι Μήδοις, κα\ Έλαμίταις, κα\ τοις ρ πιηιηιιηιοΓΟ, ιΐϊνϊδίΐδ εδί. ΙΙΙί εΓ§ο ΡηιΊΐιβδ, ΜειΙοδ,εΙ

λοιποίς Ιθνεσι διελέγοντο, κατ' έξουσίαν πρδς πάσαν

έθνικήν γλώσσαν τάς εαυτών φωνάς μεθαρμόζοντες ■

ΐγώ δέ, καθώς φησιν ό Απόστολος, ΟέΛω αέντε

Λόγους έν ΈκκΛτ\σίΐ^ τφ νοΐ μου ΛαΛήσαι, ίνα

χαΐ άΛΛονς ώρεΛήσω, ϊ\ μύριους Λό]•ους έν γΛώσ-

στχ. Τότε μέν χρήσιμον τδ όμόφωνον γίνεσθαι τοις

άλλογλώσσοις, ώς άν μή άνενέργητον εΓη τδ κήρυγμα

τοις άγνοοΰσι, τη φωνή τών κηρυσσόντων έμποόιζό-

μενον • νύν μέντοι τής κατά τήν γλώσσαν ομοφωνίας

* II Οογ. ι«, 17. » Ι Οογ. χιν, 19.

(Γΐ) Ζίηιΐδ ΙεΒίιθεός, 3«(ΐιιεϊΐ3 εΐΪ3πι ηΙΙβΓ ν.Ίΐΐε.

(6) ΡΓοηοιηεη ταύτης ιιοη «Γ31 ΐη Ζίηί εούΐεε,

ΕΙβπιΐΐΒδ, 30 ΓβΙΊηιιηδ ^εηΐεδ 3ΐΙθφΐρ1)αηΐιΐΓ, αιΙ φΐη-

πιιιιΐίΙκΊ οηπιηι 1ίη§ιιαδ νοεοδ δΐιηβ ρΓΟ ΙίΙ/ιΙιι 3ΐ>

€0ΐηηιο(ΐ3ΐιΙε8. ΑΙ ρρο, ιιί πιψιίΐ ΑροδΙηΙιΐδ, ηιαίο,

5ίη«ιι ιιΐίο ηηϊηηη» ιόγΙηι ίοηιιΐ ίη Εΰάβύα , «ί αΐϋι

£ΐϊα»ι ρΓο«ίιη, 171""» <ίβ«>« ηΐΗϊα γ«γ6ογιι»ι ι'μ ίίη-

5ί«α *. νεπιιη Ιαηο ςιπϋεπι ηιιιΐΐιιηι ρΓοΓιιϊΐ, βροδίη-

Ιοπιηι νοεοηι Βΐΐαπιιη ^εηΐίιιπι Ιίηβΐιΐδ ηρίητϊ , ηο

ρΓκεοηιιηι Ιΐιιςυβιη ΐςηοΓ.ιηΙίΙιηδ Ενβημβίΐί ρΓοηιυΙ-

ββιΐο ΐιιεβδδϋΐη ΓιογεΙ; ηυηο αυίβηι ςυοηϊαηι ιιΐία

ηβε Μδίηΐ ίη ιιηο εχ ν.ιΐίε.ηιιΐβ, ϊιι ειι]ιΐδ Ιβηιβη

ηι.ίΓμπκ' ,ίιΙιΙιΙιιγ ηιηιιιι ι1ίνεΓ83.

(7) ΑΙίιΐδ εοϋεχ, ό.
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β.•»ϋβηΐ()ΐιο Ιΐη^ηί υΐ'ιηιυτ, ϊβηεαηι άεβεηιυδ δρ'ιπίιΐδ Α ούσης, έπιζητήσαι χρή τήν πυρίνην γλώσσαν τοΰ

ΙΪΙΙ£ΙΙ3ΙΪ1 βΧΓ|ΙΙΪΓβΓ6, ί|113 608 ςΐΙΙ ρβΓ 6ΓΓ0Γ0Π) III Ιβ-

ηε1)Πδ νοι•5»ιιΙιιΐ', ίΙ1υιιιίηειηιΐ8. ΕΙ 1ι ϊο «Ίίιιιιι ηοΐιίβ

ρηεεβΐ Οανϊίΐ, βοείιιηιηιιβ δϊυί 3(1]υη^αΐ Αροδίοΐιιπι.

Ιη Ιιοε εηϊιη ρδ.ιΐιηο, ειι]ιΐδ ϊηίΓιυηι ηοΐιϊδ εχδΐιΐίβηϋϊ

ίη Οοηιίηο ίοπικιιη δυρρριΐϊΐαΐ , ίηηιιϊβηβ , νεηϊίε,

εχχχιΐΐΐχχιχιι ΰοηχχηο , ηοη δοΐιιιη ιιιΐ δρ'ΐΓΐΙυδ Β.'ΐηεΓι

Ιαιιϋεβ εβΙο1)Γαικ1ίΐ5 3(ΜιιεπηιΐΓ; 80(1 ροιίιΐδ εχ ϋβ,

<\υχ ροδίο» 86ί]ΐιιιη1ιιν, ϋβ β;ιΐδι1οπι ιϋνϊιιϊΐαΐβ ε<1ο-

ιβιηιΐΓ. Ιρδα αιιίειη ΡΐΌ;>ΙιεΙχ νεΗΜ νοίιϊδ ρΓοΓιταιη,

ψιίΐηΐδ ηΐ38!ΐιΐ5 ίΐεηι Αροδίοΐιΐδ αιΐδΐίριιίαίιιι-, δυηΐ

:ιιι!οιιι \ιχα ■. ΙΙοάχε $χ νοεβχχχ ε]ηβ ΠΗί/ίίπ'ίίδ, ποίίίβ

υύάχιτατε εονάα νεζίτα, 8ΐαιΙ χη εχαϋετϋαΐϊοηε εεεχιχχ-

ιΐιιηι άίεηι Ιεηίαΐϊοηχι ίη άεατίο , ιιίιι' ΙεηΙανετηηΙ ηιε

γαΐτεχ νε»ΐήκ. Ηοηιιη ψιϊρρε πιειιΐΐοηειη Γαοΐοηδ

Πνεύματος ε!ς φωτισμδν των δι' άπατης έσκοτισμέ-

νων. Ούκούν κα\ πρδς τούτο ημάς όδηγησάτω ΔαδΊδ,

συγχορεύοντα λαβών έαυτώ τδν 'Απόστολον. Έν γάρ

τη ψαλμωδία ταύτη, ής ή αρχή τ6 άγαλλίαμα ήμΐν

τ6 έπν τώ Κυρίω χαρίζεται, λέγουσα• Δεϋτε, άγα.1-

ΛιασώμεΟα τφ Κνρίφ , ού δ•.ά τούτου προς τήν τοΰ

άγιου Πνεύματος οδηγούμεθα δοξολογίαν • άλλα πολύ

μάλλον έν τοις ύπολοίποις τά πεο\ της Οεότητος αυ

τού διδασκόμεθα. Λέξω δέ ύμΐν αυτά τοΰ Προφήτου

τά βήματα, οίς συντίθεται κα\ δ μέγας Απόστολος•

Εχει δε ή (5ήσις ούτως• Σήμερον έάν της φωνής αν-

τον ακούνητε, μη σχΛηρννητε τάς καρδίας υμών,

ώς έν τφ παραπιχρασμφ κατά την ήμέραν τοΰ

πειρασμού έν τη έρήμφ, ου έπείρασαν με οΐ πα-

ιΐίνίηιΐδ ΑροδΙυΙιΐδ, δίο αΐΐ , Οχιαρχ-ορΙετ $χαιί ιίχαΐ ? τέρες υμών. Τούτων μεμνημένοςόθεϊος Απόστολος,

ούτω φησί- Αιό καθώς Λέγει το Πνεύμα τδ άγιον•

καΐ τούτο ειπών, ταύτας τοΰ Προφήτου τάς ζήσεις

έπήγαγεν, έφαρμόζων αύτάς τω προσώπω τοΰ Πνεύ

ματος. Τίς ουν έστιν, 3ν έπείρασαν οι πατέρες αυτών

έν τη έρήμω ; τίς, δν παρώργισαν ; Μάθε παρ' αύτοϋ

τού Προφήτου, ος φησιν, δτι• Έπείρασαν τδν θεδν

τύν "ΐψιστον. 'Λλλά μην δ Απόστολος προτάξας τδ

πρόσωπον τού αγίου Πνεύματος, έκείνω ταύτας τάς

φωνάςάνατίθησι, λέγων άιδ, καθώς.Ιέγειτδ Πνεύμα

τδ άγιον, ότι κατά την ήμέραν τον Λειρασμοϋ έν

τή έρήμφ, ου έπείρασαν με οΐ πατέρες υμών.

Οΰκοϋν 3ν ύψιστον θεδν δ Προφήτης κατωνόμασε,

τούτον δ θείος Απόστολος τδ Πνεύμα τδ άγιον είναι

ς, λέγει. Ει δέ άπιστεΐς, πάλιν τδ είρημένον έπίσκεψαι•

8ρΜΐιι$ «α;κ(ΐί8 • ; οΐιμιε ίο ρηεΓαίιΐδ, 1ια;ε Ρι-ορίιείοε

ν,•ιΊι:ι δίαΐϊιιι ;ιΓΓπ•ι, δμίπΐιΐδ 83ΐ)ι:Ιϊ ροΐ'δΟΐΚΒ ίΐΐ»

.ιΐΐιίΐιυοιίί. Οιιί« ί^ΊΐιΐΓ 051 , ςυειη ρ3ΐΓ6δ ϊρδοηιια

ΙβηΙανεπιηΙ ϊη (Ιβδ6ΐΊο? Ουίδ οδΐ , ςιιοιη ΪΓΓΪΐανβ-

πιηΙ? ϋίδοβ 31) ουίίοιη ΡΓορΙιει» ίϋοεηίο,ΤίΗίαιιβΓκιιί

ΰενηι εχΰεΐ&ιιιη 6. Λίςιιϊ Λροδίοΐιΐδ ειιιη δρΪΓΪΙαβ

ρ^Γδοηχ ιηβηΐίοιιειιι ϊη]βοίδδ6ΐ, Ιιηδ εηβίίειη ίΙΙϊ νοοεδ

Ιπΐιιιίΐ, ίηι,ϋϊεηδ : (ιιιαρΓοιιίεΓ, $ίειιί αιοίι 8ρηϊΐη$

ίαηείιΐΒ : 8εαιηάιιιη άίαη ίεηίαΐϊοη'α ϊη άείετίο , ιώί

ίεηίανεηιηΐ ιηε ραίΓα νειιή.

Οιιοιη ϊβίΐυΓ ϋευαι εχεείδΐιπι ιπιιιοιιρηνίι Ργο-

ρΙκΊ.ι, Ιιυηε <1ϊ νϊηιι& ΑροδΙοΙϋβ δΐιικΊιιιιι εβδε 8ρΐΓΪ-

Ιιιιιι Λ386Γ11. Οαοιΐ 8ΐ βιιίεπι νεπιπι ϊιΙ εδδβ ηοη εΓε-

ιΐϊδ, πίΓδίιηι ηιι;ε ι!ί(:1» δΐιηΐ εοηδίιΙβΓα : (ΙπαρτορΙετ,

ί/ίΐίί άΐαΐι δρ/η'ίΜί «ηΗοίΐίί, ΝοΙίΙβ οΐιάιιτατε εοτάα

ηιίτα, ίϊεηΐ ίη εχαοετ&α'Λοηε %εηιηάιιχη άχεηχ Ιεηία-

ίίοηίί ϊη άβ$ετΙο, χιύχ ΙοηΙανεηιιχΙ ηχε ριχίτεχ νειίτχ. 8ί

εΓ§ο 8ρίΓΪΙιΐδ βαιίΜΐΐδ ιΙϊοΊΐ, ΤΰΐιΙανβΓίιιιΙ ηχε ραΙ)•ε&

νειίη ίη ιίειεπο; ΡΓορΙιείη νεΓο Ιεδίαίιιτ, ειιιη ψιί

ΙεηΙβΙιιβ εδί, εχεείδΐιηι εδδε ϋειιιη ; οΐΐδίπιεία εΓ^ο

δυηΐ ίΙΙοΓυιη ογ3 , ςιιί δρίιίΐυιη δαηείιιιη Ιειηοι-ε

ορρυ^ιοηΐ, ει ΙοςιιυηΐιΐΓ ίηίηυ'ιΐ&ίειη ηι]νβι•δΐΐδΟι;ιιηι,

ειιιη ροΐ'δρΐειιε Ιιιιη Λροδίοΐυβ, Ιπιη ΡπιρΙιεί», ίη ϋδ '

ςηο; ο'ιχϊιηιΐδ, δρϊτίΐιΐδ δαηοΐί ιϋνΐηίΐαΐβιη ρι•.τιϋ-

εεηΐ. ΡΓορΙιοί» ςυϊϋβπι (Ιυιη αί(, Τεηίανβηιηί Οεχιηχ

εχεείίχιηι,ΐΐ Ιηηηυίηι ϋεϊ ρεΓδοηαπι ϊηϋιιΐιιβ Ιδηιείί-

Ι3δ νβΓΐ)Ϊ8 ϊΙΙίδ βΜοηιιϊΙιΐΓ, Ιη (/ι'ϊίΐ'ίο ΙεηΙπνεΓχιηΙ ηιε

Αιό, καθώς Λέγει τδ Πνενμα τδ άγιον • Μη σκΛη-

ρύνητε τάς καρδίας υμών , ώς έν τφ παραπικρα-

σμφ κατά τϊ\ν ήμέραν τον πειρασμού έν τη έρή

μφ, ου έπείρασαν με οΐ πατέρες υμών. Εί ο!ν τδ

Πνεύμα τδ άγιον λέγει, δτι• Έπείρασαν με οΐ πατέ

ρες υμών έν τη έρήμφ ■ δ §έ Προφήτης διαμαρτύρε

ται, οτι δ έν τη" έρήμω πειρσσθεΥς, ύψιστος έστι

θεός (8)• ένεφράγη τά στόματα των Πνευματομά-

χων, τά λαλοΰντα (9) κατά τοΰ θεού άδικίαν, σαφώς

τοΰ τε Αποστόλου και τού Προφήτου διά τών είρη-

μένων τήν θεότητα κηρυσσόντων τού Πνεύματος ■ τοΰ

μέν είπόντος, δτι, Έπείρασαν τδν θεδν τδν "Υψι-

στον , κα\ ώς παρά τοΰ θεού τοΤς Ίσραηλίταις προ-

φέροντος τήν (ίήσιν έκείνην(ΙΟ), δτι, Έν τη έρήμφ

ραΐτα νεζίη : ηιπ^ιιιΐδ νοί'Ο ΡαιιΙιΐδ, (Ιιιιη Ιιχε εβ- Ο έπείρασαν με οΐ πατέρες υμών τοΰ δέ μεγάλου

(Ιειιι νει~1)3 δρίιϊΐιιϊ δαηείο .ΊΐΙιΊΙιιιίΙ ; ιιΐ εχ Ιιίδενί-

(ΙεηΙεΓ ραίεβΐ, δρίι•ίΐιιηι δηιιιΐιιιη 05βο ϋβιιηι εχεεί-

δΐιιη. ΥίάεηΙηε ογ^ο ο,υϊ β1οιϊ;τ! δρίΓΐΐιΐδ ηοΎ-εΓδ»!!-

Ιιιγ, ί^ηεβηι δαοΓθΐ•ηιη εΐοηπΐοπιπι Ιίηςυαπι, ςιι;ε

οΐΐδεϋπι ειαηΐ, ίΐΐυδίηιηίειη ? Λη ηοδ, ιιΐ ηιυδίο

* Ρδ3ΐ. \αν, 8, 9. β Ηεΐ). ιιι, 7. 6 Ρβαΐ. ι,χχνιι, 56.

(8) Ηβό εδί νεΓ3 1ιιι]υδ ΙοεΊ ΙεεΙίο, ηιιαηι ν^ιΐε»-

ηιΐδ εοιίβχ ηιιηι. 504 εχΐιίΐιεί. Ιη «ΙΐεΓΟ νβΐίεΛη*

ϊιί(Ιβιη ΒΊύ!ΊοΐΙιεε?6 εοοΊεε ηιιιη. 1097 ηιβίε ΙεβίΙιΐΓ,

ου έπείρασαν με οϊ πατέρες υμών • δ δέ Προφήτης

διαμαρτύρεται, δτι δ έν τή έρήμ:,> πειρασθε\ς ύψι

στο; έστι θεός. Ηα:ε 30ίειι» ΙεεΙίο ϊη Ζίηί ηικχμιε

«'οιΓιοε ΓερεΓίεΙιηΐϋΓ ; νεπίΐ εη'ιηι, ΡτορΙιεία νενο

ΙαΙαΙχιτ, ειιιη ηιχχ Ιεχιιαίνα ειΐ Ίη Λειεπο, έζεε Ι):ηιη

εΧεεΙίΐιηχ. ΜβΙο εΐϊηηι ϊη αΐΐεπι Υηΐίηαηη εοιίΐεε

Παύλου τφ άγίω Πνεύματι ταύτας τάς φωνάς έφαρ-

μόσαντος , ώς διά τούτων Ιναρ-(ώς άποδειχθήναι ,

δτι θεδς ύψιστος τδ Πνεύμα έστι τδ άγιον. Άρα (5λέ-

πουσιν οί έχΟρο\ της δόξης τοΰ Πνεύματος (II) τήν

πυρίνην γλώσσαν τών θείων λογίων τήν τά χεκρυμ-

δεποϊΙιΐΓ, Εί ουν τδ Πνεύμα τδ άγιον λέγει , δτι έπεί

ρασαν με οί πατέρες υμών έν τη έρήμω, δ πειρασθε\ς

"Υψιστος έστι θεός.

(9) ΑΙίιΐδ εοιίεχ, τών λαλούντων.

(10) Ζίηιΐδ αϋΐοΓ Ιε§ίι ; ηηηι ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐιΐδ εδί,

]ρ$ο Οεο νετύχι ίΙΙί$ ΙίταεΙΗα» αΙΙοηχιεηΐε : Ιη άε-

ιεηο, εΐε.

(11) ΥεΓίΗΐιη τού Πνεύματος οηιϊδϊΐ Ζίηαβ, ηεο

ΙκιΙιείιιΐ' ίη ;>Γιο ευιΐίοε.
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μένα φωτίζουσαν , ή ώς πεπληρωμένων τοϋ γλεύ- Α ρίβηοδ, ΐι•πάεΙιιιηΙ? Ε?ο νεΓΟ, π.ϋ3!ην'ΐδ 1ΐ560 οοηΐι»

χους καταγελάσουσιν ; Έγώ δέ καν ταΰτα λέγωσι

καΟ' ημών, συμβουλεύω ύμϊν, αδελφοί, μή φοδηΟή-

ναι τον όνειδισμδν των τοιούτων, μηδέ τω φαυλισμώ

αυτών ήττηΟήναι. Εΐβε γάρ γένοιτο (12) ποτέ καΐ

έκείνοις τδ γλεύκος τοϋτο, δ νεοθλιδής ούτος οίνος, δ

έκ τής ληνού προχεθε\ς , ήν έπάτησε διά τοϋ Ευαγ

γελίου δ Κύριος, ϊνα σοι πότιμον τοϋ ιδίου ρότρυος τδ

αΤμα ποίηση (13). Είθε γάρ έπληρώθησαν κάκεϊνοι

τοϋ νέου τούτου οίνου, δν γλεύκος ώνόμασαν, δ; τήν

διά τοΰ άίρετιχοΰ (Η) ύδατος Ιπιμιξίαν παρά τών

χαπήλων ούκ Ιπαθε ■ πάντως γάρ κα\ τοΰ Πνεύματος

■πλήρεις έγένο*το, δι' ου τδ παχύ τε καΐ ίλυώδες τής

απιστίας οί Πνεύματι ζέοντες άφ' εαυτών έξαφρί-

ζουσιν (Ιο). Άλλ' οϋ δύνανται οί τοιούτοι έν έαυτοϊς

ηο8 ιϊίί'ϋΐιί, ηίΐιίίοιηίηιΐδ αοεΙΟΓ νο1)Ϊ8 βιιπι, ΓΓίΙιβδ,

ιιΐ βοπιιιι (ΙίεΙεπα ηϊΐ Ιΐηιεαίϊδ, ηενο εοπιηιϋεηι ιΐε-

Πδϊοηίυιΐδ δΐιεειιηιηβΐίδ. ΙΙιίικιιη εηϊηι εΐ ϊρδϊδ αϋ-

φΐαηιΐο ΓοΓβΙ Ιιοε ιηυδίυπι, τεεεηδ, ίηψιηηι, εΓΓυδίπιι

Ιιοε νϊηιιπ), ηο εχ ΐΟΓευΙαη ρΓοΓιΐδΐιιη , ηιιυιΐ ρεΓ

Ενηη^εΐΐιιιη ϋοιηίηυδ εηΐεανίΐ', πι Ιΐ1)ϊ ρνορπί Γα-

εειηί δβη^ιιίηεηι ροΐαηιΐιιηι άζτβΐ. ΙΙΙϊηηιη ει ϊρδί

ΓερΙεΓι ΓυεΓΪηΙ ηονο Ιιοε νίηο, Γ|υοι1 ιηιΐδΐιιηι βρρεΙ-

ΙανεπιηΙ, φιοιΐ Ιια:ι•εΐΐε;ε αιμιοε αϋηιίδΐϊοηε ηοη εδί

λ ε«ιιροηί1)\ΐδ ηιΙιιΙΐοΓηΐιιιη : ρΓΟΓδίΐδ εηΐηι δρΐπΐιι

εΐίαιη νερίεΐϊ Γυ'ι&δβηΐ, ευμίδ ορβΓϊ, φπ εο ΓεΓνεηΙ ,

οταδδΒΐη ρειΊίιΙία; Γεεειη εχ ϊρδοπιηι αηΐτηϊβ ό"εδρ\ι-

ηιαηΐ. Υοπιιη ίβΐίιΐδ βοηοηβ Ιιοηιϊηεδ ϊη 88 ϊρκίδ γπιι-

δίαιίι ϋίικί εηρειε ηοη ρο38υηΙ, ειιηι ηιΐηιιε νείενβιη

τδ γλεΰκος δέςασΟαι, ϊτι τδν παλαιδν άσκδν περιφέ- Β ιιίΓβηι είιτιιιΐϊίεπιιιΐ, ο,υ'ι ειιηι εμίδηιοιίϊ νίηιιηι οοιί'

ροντες, 3ς περικρατεΐν τδν τοιούτον μή δυνάμενος οΐ-

νον, αίρετικώς άποδδήγνυται. Άλλ' ήμεϊς (10),

άδελφο\, καθώς φησιν δ Προφήτης, Δεύτε, άγαΛΛια-

σώμίΟα τφ Κυρίφ, πίνοντες, καΐ τά τής εύσεβείας

γλυκάσματα, καθώς δ Έσδρας διακελεύεται, χα\

ταΐς τών αποστόλων τε καΐ προφητών χοροστασίαις

έμφαιδρυνόμενοι, κατά τήν δωρεάν τοϋ άγιου Πνεύ

ματος άγαλλιασώμεΟα και εΰφρανβώμεν έπ'ιτή (17)

ΙϊηβΓΟ ηοη ναΐοαΐ , ΙιΚΓεΙϊεα Γΐ'αείιιτη (ΙϊδΓυιηρίΐιιΐ'.

Νοε αιιίειη, Γι•»ΐιτδ, υΐ ηίΐ Ρι-ορίιεο, Ρβηίίβ, «*»«/-

ίί»ΐϋ8 ΰοιηίηο. ΒϋΐΗΐηιΐδ ρϊεΐίΐίδ ιΐυΐεειίίηεηι, ιιΐ

Εβιίταδ ρτχείρίΐ 8, εΐ ίιι ηροδίοίοπιηι εΐ ρι•ορ1ιεΐ3-

Γυηι εΐιοπδ 2»ιΐ(1εηΐεδ , ρΐΌ δ:»ηε1ί δρ'ιπίυβ οΌηο

εχδΐιΐΐεηιιΐδ, εΐ 1α:ΙοιιιιΐΓ ϊη Ιιηε άϊβ «ιικιιη Γεείΐ Οο-

ηιϊηιΐδ, ϊη Οΐιτΐδίο Ιεβιι ϋυιη'ιιιο ηοδίΓΟ, ειΓι ^Ιογϊλ

ϊη δπεειιία. Αηιεη.

ήμερα ταύτη, ήν έποίησεν ό Κύριος, έν Χριστώ Ίησοΰ τώ Κυρίω ημών, ψ ή δόξα είς το'υς αιώνας.

Αμήν.

'Ιδα. Ι.ΧΊ1, δ. β 111 Ε8ο*Γ. ιχ. 52.

(12) Ζ'ιηιΐδ νϊιΙβΙιΐΓ Ιε^ίδδε, γένοιντο, ΓεΓΓη^ΒηΐΊ-

Ιιυβ νίΐΐϊοίΐη'ιβ οιηηίΐηΐδ εοϋίείουδ; νεΠΊΙ βηϊιη, Αΐ-

ηαβ ηΐϊηαηι ίρ$ί φιοφιβ ά(Χ)Η$ΐ€ηΙ Λοί »π<5ίιι»ι.

(!δ) \ΊιΙεΙιΐΓ ηϋαιιι Ιεειίοηβηι δοειιΐυβ εδδβ Ζίηιΐδ,

ηιιί ϊιιΙεΓρΓ'ίΙηιυι•, Ι/Ι ηο6ίί Ιαιιφιαηι Γαε«/ηί ρΓορπ'ί

εοτροτϊί χαη/βΐίηιιη ρτορνιαηΐ.

(14) ΟηιϊδιΙ Ζίιιιΐδ νοεεηι, τοΰ αίρετικοΰ.

(15) \Τκ1εΙιΐΓ ηΙϊΐοΓ Ιο^ϊδββ Ζΐηιΐδ, νοί ροΐΐαβ νΐηϊ

Γ•Γχει Ιεχίιΐδ ηοη εδδο 38ίβι:ιι1ιΐδ ; ηβιη νοΓίϊι , (?«<»

ηηίάίτη [ιτνεηία , ΰ?-«58π»ι ϋνιοζαηιηιιβ ρβτβάιαι

Βρηηιαηι εχ αηΐιηϊ$ «κι'ί ΐβΉηάβηηΐ, οι αί>]ϊατίηΐ.

(16) Ζίηιΐδ Ιε^ΐ'• ύμεϊς.

(17) ΑΠιΐδ εοίεχ \'3ΐίεηηιΐδ. έν τη.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ.

Ε^υδ^ΕΜ

ΕΝΟΟΜΙϋΜ

ΙΝ δΑΝΟΤϋΜ δΤΕΡΗΑΝϋΜ ΡΚΟΤΟΜΑΚΤΥΚΕΜ.

Ι.3»ΓειιΙίο δίΓ^ηο ϊηΙβΓρΓβΙο.

Ώς καλή τών αγαθών ή ακολουθία 1 ώς γλυκεία ΰ Οπ.ιπι ριιίεΐιτπ ΙιοηοΓυιη εοηδεηυεηΐϊη εδί ! ϋιιηηι

τής ευφροσύνης ή διαδοχή ! Ίδοϋ γάρ ίορτ^ι έξ ]ιιειπιιΙα Ι.τΐίΐίοε διιείεδϊίο ! Εεοε επ'ιηι ιΐίεηι ΓοδΙιιιιι

εορτής, κα\ χάριν άντιλαμδάνομεν χάριτος. ΧΟές βχ ιΐϊβ ίββίο, βΐ βΓΛίίαηι ρι•ο βΓΛίΐη ηεεΊρΊιηιΐδ. 11ι;ιί

ήμ3ς δ τοΰ παντός Λεσπότης ε'.στίασε, σήμερον, ό 1>οηιϊιιιΐδ ιιιΓινει-«ί ηοδ ρανίι, Ιιυιΐίε ϋοιιιιιιί ίηιίΐ3ΐ0Γ.
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ί^ιιοιηοιίο Ιιίο, αυΐ ηιιοπιοιίο ΊΙΙβ ? ΙΙΙε Ιιοηήηοηι Α μ'-μητήί τ°^ Δεσπότου. Πώς ούτος, ή πώς εκείνος ;

ρΓΟ ιιοΐίί^ ίηιΐυεηδ, Ιιίε ρι•ο ΠΙο Ιιοιηίηοιη εχαεηβ.

1 1 Ιο νίΙίΒ δρείιιηεβηι ρΓορΙεί' ηοβ 8ΐι1)ίεηδ, Ιιϊε ρπ>-

ριεΓ ί 1 1 ιι ιΐ) εχ βρείιιηε» βχοεάεηβ. ΙΙΙβ ρπι ηοοίβ

Γ»5είί$ ίηνοΐιιΐιΐδ, Ιιίο ρι-ο ΠΙο Ιβρ'κίαΐυ;. 111ε ιιιογ-

Ιιίιι ίηΐεπιηεηδ, Ιιίε ιιιογΙϊ ]3εεηΐί ίιΐ5ΐι1ΐ;πΐ8. Ειιϊιη

νεΓΟ, (Ϊ3ΐΓεδ, εοηοιιπβηιιΐδ οΐϊαπ) ιιο5 $εηιιοηε 3ά

Ίΐιε.ιΐηιπ), φιο ηι.ι^ηιυ ϊ 1 Ιο αΐΐιίεΐα ΙιιΙιογοΙ, εί 8(1-

\-6Γ8ΐΐ9 ϊπαρΓοΙιαιη ηιιιηβηκ νίΐδβ βϋνοΓδβπιίΓη 8(1

οοΓίβιηοη 8εοϊη;;ίΙιΐΓ ίη δΐ;κ1Ιο οοιιΓεδδίοηίδ. ΠβνβΓ»

ειιϊιη, ]ιιχΐ3 νοεβιη Ραυίί', ηιυηίΐο ει βιίβεΐίδ ει Ιιο-

ιιιίιιΊΙιιΐΐ δρεοΐβοιιΐο Γιιίι ιιιη^πιΐϋ ίΙΙε δίβρίιβιιιυ,

ς αϊ ρπιιιιΐδ δΙερΙ>3ηο, ϊιΐ ββΐ, οοτοηα εοιιΓεδδίυηίδ

Γειίίηιίΐιΐδ εΐ οτηαίιΐδ ββΐ, π)3ΐ•ΐγπιηι οαβίιιί αιΐίίαιιι

ΓεεϊΙ ; φΐί ρπιηιΐδ ιΐδ<]αβ 3(1 δβιιςιιίιιεηι ρεεεαΙΟ

Εκείνος, τδν άνθρωπον υπέρ ημών ένδυσάμενος,

ούτος , τον άνθρωπον υπέρ εκείνου άποόυσάμενος.

Εκείνος, τδ τοϋ βίου σπήλαιον δι' ημάς ύπερχόμενος,

ούτος, τοΰ σπηλαίου δι' εκείνον ύπεξερχδμενος. Εκεί

νος, υπέρ ημών σπαργανούμενος, ουτος,ΰπέρ εκείνου

καταλιΟούμενος. Εκείνος άναιρών τδν θάνατον, ούτος

έπεμβαίνων τω Οανάτψ κειμένψ. Άλλα γάρ συν-

δράμωμεν , αδελφοί, και ήμεϊς τψ λόγω πρδς τδ

θέατρον, ώς ό αθλητής ό μέγας έναγωνίσηται, πρδς

τδν πονηρδν άντίπαλον της ανθρωπινής ζωής έν τω

σταδίω της ομολογίας άποδυόμενος. Αληθώς γάρ,

κατά τήν Παύλου φωνήν, θέατρον έγενήθη τψ κόσμω

καΥ άγγέλοις καΥ άνθρώποις ό μέγας Στέφανος, πρώ

τος τδν στέφανον της ομολογίας άναδησαμενος, πρώ-

3ι1νβΓ83ΐυ» 68(. Λε ιη'ιΐιί νίάβΙιΐΓ 8ιι|>ιμ!ιιπικ!;ιιιοιίιιιι ** τος τώ χορψ των μαρτύρων δδοποιήσας τήν εΓσοδον,

εχβιχίΐυδ οηιηϊδ, εΐ οιηηεδ αηςείοτυηι Ιε^Ίοιιεδ, Ι8ΐη

ιηίηίδίΓβηΙϊιιιτ) ί[ΐιαηι 3δδΪ3ΐεΐ)Ιίιιηι : ηο δι φΐίιΐ βΐίιΐιΐ

(Ιί^ηίΐηΐε ρπειίίΐιιιιι ίη δΐιρεΓηίδ ρηιΐί1)ΐΐ5 βιιάίιηιΐδ,

«1 <ιοιΙ ίη ρΐ'ίηοίρ;ιΐίΙ)ΐΐ8, εΐ νίι-ΙιιΓιϋιΐδ εί Ιΐιι-οηίδ ε ι

ροΐεδίβΐϋιιΐδ ει (ΙοιηίηαιίοηίΙιυδ νεΐ'$ε(ιΐΓ, ει οιιιηϊδ

οοβίεδίϊ* εοηνεηΐιΐδ (υηε :ιΐ1ιΙοΐ:ιπι ευιη αιΐνοΐδηπο

οοηΠίξειιΙειιι δρεοΙ;ιοιι1ο δ'ώϊ ρπ>ροδαίδδε. ΡαίευαΙ

οηίηι νείιιΐ'ι δΐιιιΐίιπη φιι><1•1;ιιιι (Ιβοβπαπίϊΐιιΐδ Ιια-

1)1311» νίΐ3, ΙεικΙευβηΙ αιιίβηι ιι1επ]ΐιβ :ιΐ!εΓ λΙιοπ

ίΐιΓβϋΓι, Ιιίιιο φΐ'κίοιη ίπιρΓΟ&ϋδ Ιιιιηηπι;ι• νίΐχ ίιΐ-

νι•Γ83ΓΪυδ, ί»ηι ίιιιΐε 3 Ιαρδυ ρπιηο εοηϋϊΐοΐ'υιη Ιιο-

ιιΓιηιιιη , υδφΐβ 3(1 ΐεη)ροΓ3 δΙερηΒιιί, νΐεΙΟΓϋβ ϋβ

Ιιοιιιίιιϋιιΐδ ρ3Γΐίδ εχεί'είΐβίαδ : ίΐΐϊιιε νβΓΟ ηΐ3£ηυδ

πρώτος άντικαταατάς πρδς τήν άμαρτίαν μέχρις αί

ματος. Καί μοι δοκεΐ πάσα τών ύπερκοσμίων ή

στρατιά, καΥ πάσαι τών αγγέλων αϊ μυριάδες τών τ«

λειτουργούντων καΥ τών παρεστηκότων , καΥ εί τ»

κατά τήν άνω λήξιν τών τιμίων άκούομεν, έν άρχαΐς

τε καΥ δυνάμεσι καΥ θρόνοις καΥ έξουσίαις καΥ κυριό-

τησι, καΥ πάσα ή ούρανία πανήγυρις, θέαμα ποιεϊ-

σθαι τότε τδν άθλητήν, τψ ανταγωνιστή συμπλεκ/5-

μενον. Έφηπλώσατο μέν γάρ οίον τι στάδιον τοις

άνταγιυνιζομένοις 6 ανθρώπινος βίος άντεφώρμων

δέ άλλήλοις αμφότεροι ■ οτε πονηρδς αντίπαλος της

ανθρωπινής ζωής άπδ τοϋ πτώματος τών πρωτοπλά

στων μέχρι τών κατά Στέφανον χρόνων τη κατά τών

ίΐΐε Ω;1εϊ 3ΐίιΙ.ΐ3, ηίΙΓιΙΐ Γβεϊειίδ 3(1νεΓ83Γϋ ίηοιίΓδίιηι. λ< ανθρώπων έγγυμνασάμενος νίκη , κα\ ό μέγας της

πίστεως αγωνιστής, άντ' ούδενδς κρίνων τοϋ αντι

πάλου τήν Εφοδον. "Οπλα δέ κατ,' αλλήλων άμφοτέροις

ήν, τώ μέν εύρετή τοϋ θανάτου απειλή, τώ δέ μα

θητή της ζωής, ή ομολογία της πίστεως. Τίς γάρ ούκ

αν ήγάσθη τδ καινδν τούτο τής αγωνίας εΐδος , δτε

ζωη καΥ θανάτω ή αλήθεια διεκρίνετο, κα'ι άπόδειξις

εγίνετο τής αληθείας ό θάνατος ; Ό γάρ κήρυξ τής

κεκρυμμένη; πίστεως κα\ αγνοουμένης ζωής, έργω

διήγγελλε τοις άνθρώποις τδ κήρυγμα • τδ γάρ έτοί-

μως τοΰτον καταλιπεΐν τδν βίον, άπόδειξις τοις ορθώς

κρίνουσιν ήν, τοΰ τήν προτιμοτέραν ζωήν άντ*ι τής

καταλ;:~ομένης άλλάξασθαι. Άλλα καλδν άν είη κα-

θάπερ ΙπΥ πί-.^κος ακριβώς τψ λόγψ διαζωγραφήσαι

τήν άθλησιν, ώς άν καθ' όδδν ήμΤν διά τής τών γε-

ΑΓϋ)3 3υ1εηι 3ΐι>1)θ1)ΐΐδ8ΐΙβπ 3ΐ1νει-δΐΐδ3ΐΙεπιιη βΓ3ΐ)1;

ίηνοπίοΓΪ (]ΐιί(1ειΐ) ηιοηίδ, ηιοπϊδ Ιογγογ; (ΙΐδείρυΙο

αΐίίειη \\ΐχ, οοηίεδδ'ιο Γιιΐβϊ. Οιιίδ εηΐιιι ηοη ηιΙηΓίΓί-

Ιιΐδ εδβεΐ ηονβηι Ι)3ΐ>ε εβηβιηϊηίβ Γοπιιγιπι, οπηι νβ-

ΠΙ38 νίΐ3 30 ιηΟΓίε (1ί]ιΐ(1ίθ3ΐ):ιΙιιΐ', 30 (!οαιη,οιι!;ιΐ)ΐ

νβΓΪΐ3ΐΐ3 ηιοΓδ ΓυϊΙ? Νηηι ρΓίεοο ΓκΙεί βυδοοηιίϊΐχ

αο νϊΐίο, ςυιβ ίζΐιΟΓβυΒίιΐΓ, τείρδβ ριαϊΊΐοηΐϊοιίιΜΤ»

ηοηιίηίίιιΐδ ιΙί\!ΐί:;;ι1,;ι! : ρεΓ 1>οο εηϊιη ςιιοιΐ ΙκιμιΙ

ξταηΐβ ηο(]ϋε οιιηοΙαηίοΓ Ιιβιιο νϊΐβιη <1εδει•υΊι,

Γοοίε Γειη Χ8Γιιη3ηΐίυιΐδ <]βιΐ)0ΐΐδΐΓ3ΐ)αΙιΐΓ, ςποϋ εβ,

φΐ3εΓεϋηφΐε1)3ΐιΐΓ νίΐ3, ρΓ36δΐ8ηΐίοι-ί εοιηηιοΐβΓεΙιΐΓ.

νοΓηηι Ιιαιιά1 ϊηεοιηιηοιίιιιη ΓϋΟΓΪΙ, Ι3ΐιςιΐ3ΐη ίη 13-

1»ιιΐ3, ΟΓπΓιοηε εχβοίε ηιιβδϊ (Ιερϊη^εΓε εοιιεβΓίβΐίο-

ηειη, ιιί ρετ Γβπιιη ςοβίαηιιη δει•ίειιι εοιηιιιοιίε ιηϊ-

Γηειιΐοΐ'υηι Γ3ΐίο (1εΐ))θΐ)8ΐΓεΙιΐΓ. ΝιιρβΓ βηΐιη νίοίειι- ^ γονίτων άκολουθίχς ή τών θαυμάτων τάςις έπιδει-

! ■ΐδ ίΙΙε 30 νεπειηεηδ ίΐ.ιΐιΐδ δυρεηιε ϋεΐ3ΐιΐδ, ιΙΊδδίρηίίδ

ηΐίριε ίΐϊ^οαίίδ οηιηί1)ΐΐδ ηοΓϊϊβ 30 ΓβΙΙβοΊΙιιιβ ϋ;επ)0-

ιιιιιη οορίίδ, ιίοιιιίο'ιΐίιιιη βροδίοΙοΓυιη Γερ1ενεΓ3ΐ;

εί Ιίπμ ιι:ιι*αιιι Ίη ιηοιίιιιη ί§•:ιρ:ιΐ'ΐιπι (1ίνΪ8(ΐ8 ρΐ'Ο ηυ-

ιηεΓΟ (Ιοηυηι βοείριεαίΊαπι δρϊπΐιΐδ ίη ιιηοηιιοηιιε

Γεδει1εΓ3ΐ. Λο ί3ΐη η<1 ϊηυρϊηαΐυιη βΐ ίιιΐιΐι.Ιίΐιιιιι

νοείδ βε Γπι^ιιιρ. ηιίΐ'ηευΐυιη εοδ ςιιί εχ οηιΐιί ββηΓβ

ρΓοΓβειί , ^Γυδο1)•ΐϊ)ίδ νεΓβ3ΐ)3ηΙυΓ , οοηδΐεη)3ΐίο

(ΌΐιΓιΐδίοφίε ίιινββΟΓ.Ίΐ, ΟΓηηίΙιΐΐδ ηιιί ίη ν3Π3δ 30

(1ϊνεΓδ3δ 1ίιιΐ!ΐι:ιπιιιι ΓθΓηΐ3δ ύίνίϊί ΓυεΓβηΙ, τερεηΐε

ευιη (Ιίδοίρπίίδ ε]ιΐδΐΙειη Ιίη«ιιη; ΓβεΙίβ; οιιιη ηαΐΐα

ρΓχοεϋειιΐε ϋίδοίρΐίηα βΐιΐιιβ εχοι•<;ίΐ3ΐίοιιο, 8βϋ εχ

κνύηται. "Αρτι μέν γάρ ή άνωθεν βιαία πνοή, πά-αν

τήν έναέριον καί άπατηλήν τών δαιμόνων διασκεδά-

σασα δύναμιν, έπλήρωτε τών αποστόλων τδν οίκον ■

κα\ πυροειδώς εις γλώσσσς διαμερισθέν τδ Πνεύμα,

κατά τδν άριθμδν τών δεχόμενων τήν χάριν έν έκά-

στψ έγίνετο. "Ηδη δέ, πρδς τδ παράδοξον τοΰ κατά

τήν φωνήν καΥ τήν γλώσσαν θαύματος, τους έκ παντδς

έθνους Ίεροσολύμοις έπιδημοϋντας, έκπληξίς τε

κατειλήφει καΥ σύγχυσις• τώνείςποικίλας τε καΥ δια

φόρους γλωσσών ιδέας διεσχισμένων, πάντων αθρόως

όμογλώσσων τοις μαθηταΐς γεγενημένων ' δτε ούκ έκ

προπαιδεύσεως καΥ μελέτης τινδς, άλλ' έξ έπιπνοίας

1 1 Οογ. ιν, 9.
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τοϋ Πνεύματος, αθρόως τοις άποστόλοις ταύτης έν- Α ίηδρίΓβΙίοηβ δρίιϋιΐδ 3ΐο•υβ Γερεηιε βχ ΙβηιροΓβ Ιιοε

σχεδασθείσης τής χάριτος, ή τοϋ φθέγγεσθαι δύναμις

προσεγένετο. "Εδει γάρ τους έπ\ τή γηΐνη πνργο-

ποιία τήν όμοφωνίαν λύσαντας , έ;Λ τη πνευματική

πάλιν της Εκκλησίας οικοδομή, είς όμοφωνίαν έλθεϊν

κα\ δια τοϋτο καλώς έντεΰθεν ή τοϋ άγιου Πνεύματος

οικονομία της χάριτος άρχεται• ώσ:ε τήν κοινήν των

ανθρώπων εύεργεσίαν , είς πασαν διάνοιαν της αν

θρωπινής καταμερίσαι φωνής, ίνα μή μια γλώσση

μόνη τδ κήρυγμα της ευσέβειας έναποκλειόμενον,

άπρακτον τοις άλλογλώσσοις μείνη κα\ άνενέργητον.

"Ηδη τοίνυν των μέν Φαρ»σαίο.ν κα\ ταϊς ίδίαι;

άκοαϊς άπιστούντων , και τους έκπεπληγμίνοιις τήν

θαυματουργίαν διεσφάλθαι καταχλευαΓ ίντων , ώς

γλεύκους αύτοϊς τήν τοιαύτην παραφοράν έμποιή-

σαντος • τοϋ δέ Πέτρου μια τοϋ λόγου περιβολή τρισ-

χιλίας ψυχάς τώ Χριστώ σαγηνεύσαντος , και κα

θεξής άε'ι τή προσθήκη τών σωζόμενων τής Εκκλη

σίας είς πλήθος έπιδιδούσης • χα\ τοϋ έκ γενετής χω

λού πάλιν τήν ώραίαν τοϋ ίεροΰ πύλην τοις σωζομέ -

νοις άνοίξαντο;, ή προσκαθήμενος τώ καθ' έαυτδν

θαύματι τής ίάσεως , τους κατά ψυχήν χωλεύοντας

έπ'ι τήν πίστιν έχειραγώγησε. Πολλών τοίνυν πρδς τδ

κήρυγμα τής πίστεως συρρεόντων , κα\ τής χρείας

πλείονα τήν πολυχειρίαν έπιζητούσης τών διακονούν-

των τή χάριτι • τότε καλείται πρδς έπικουρίαν τών

αποστόλων ΰπδ τοϋ Πνεύματος ό πολύς τή σοφία κα\

ιίοιιο ιτρπυδοιιΐίΐΐο. ί;κ ιιΐΐίΐδ ΙοηιιειιάΊ 3ροδΙοΙίδ 3ε-

068818861. ΟρΟΙ'Ιι.'1).ΊΙ ΟΙΙΙΜΙ £08, ςϋϊ III ΙΟΠΌΙΙΪΕ ΙϋΓΠβ

βχδΙπιεΓιοηε εοηιηιιιηίοηεπι 1ίη§υ%, νοοΐ&ςιιο εοη-

εηι-ιΜ:ιιη 8θΙνει•αιιΙ, ίη δρίΐ'ίΐιιαίί Εεείεβίχ κϋϋίεΐι-

Ιϊοηβ πιτρυδ ;>ιΙ εοηιηιβιτίϋηι 1ίη{;ιΐ3; νειιΪΓε, βίςιιβ

ίιίείιτο 8αηειί δρίηΐιΐδ (Ιίδροηϊΐιΐίο τεείβ £ΓαΓΐ3ΐιι

Ιιίιιε οηΙίΐιΐΓ, ιιΐ εοηιηιιιηβ Ιιοιηίηιιηι ΙιειιεΙίείιιιιι ίη

οιπηοιιι ίηΙεΙΙεείιιηι Ιιυιιιβηχ νοεϊδ «ΙϊκροπΊ γοΙιι ι•,

ηε 8Ϊ ίη υηβιιι ϋιι§υ3ΐιι δοΐϊΐιι ρΓκϋίεΐΐίο ρίείβΐίβ

ίπΗιιιΙιΊνΐιιι•. ΊηιΊΙίΐ'αχ εΐ ίηιιΐίΐίδ ήοιηίηίϋυδ ϋίνείδοί

Ιίιΐ£ΐιχ ΠΙΠΙΙΟΙ'ίΙ.

.Ιίιιιι ίβ'ιΙιΐΓ ευηι ΡΙιηπδίεϊ ψιίιίεηι 8υΪ8 εΐίαηι ίρ-

&οπιιη αιιπ1)ΐΐ8 ηοη ετβάβΓβηΐ, αε ηιίηειιΐο Γβϊ οΙ)-

δΐυρεΠιείοδ εχίεΐΌβ ειται-ε εοηίβηάειεηΐ ίπ'ίϋεηΐεδ,

(|υαδί ιηιΐδΐυιη Ιηίειη νοεοιιΓιαιιι αΚ|ΐιβ ΓιίΓοι-βιιι ηρο-

8ΐοΙΪ8 ϊηςεηεΓΐδδβι ; ΡεΙπίδ ααίειη υιιο οπιΐίοιιίδ

εοηιρίεχιι, ίΐιπιιιηπιιιι ηιίΙΙίβ Ιπ» ηιιαδί νεπϊειιΐο

ε.ιρίαδ ΟΙιπδΙο ΙιιεπΓεείδδεΙ ', αο (1(•ίιιεερδ δβπιρεΓ

αιίίεείίοπβ εοπιπ), ηιΓι βαΐνΐ Πεί'ειιΙ, ΕεοΙοδίαηυιιιεΓΟ

βε ηιιιΐΐίΐιιϋίηε εη?δεεΓβΐ : ΐίοιηηυο Ίδ, ψιί η ηιιΐί-

νϊΐίΐβ εΐιιιιιΐιΐδ ΓιιεΓπΙ, δρεείο^ηπι ροιίιιιιι Ιοιηρίί

Γ11Γ8ϋ6 ϊίδ, (]ΙΐΊ δ.ΐΙνΊ ΓΐβΓΟΙΙΙ, 3ρ6Π11880ΐ 8, εϋϊ 3881-

(Ιειίδ δΐιιε βαηϊΐΐοηϊδ ηιίΐ'ηειιΐο ίηίηιβ ε1αυι]ϊε3ΐιΐε8

3(1 (ίίΐεηι η<Ι(!ιιχεΐ'.ιΐ. ϋιιηι ηιυΐΐί ϊ£ϊΙιιγ αά ρνχάΐΐα-

Ιίοηβηι ϋιίε'ι εοιιΠυεΓεηΙ, 3ΐςηε !ΐιη]θΓ6ηι ηιαηιιηι

^ΓβΙίχ ηιίη'ϋ,Ιι-ιηΙιηηι Γεδ ρυδίυΙαΓεί, πιηε δ3ρίειιΙΪ3

3(ξΓ:ιΙ'ΐ3 ηΙ)ΐιιιιΙαιΐδ δίερίιαηαδα δρϊτίΐυ ίη αυχίΐίυιιι

τή χάριτι Στέφανος. Κα\ μηδε\ς τώ τής διακονίας ^ Ηρθ3ΐοΙθΓϋΐιι νοεαίιΐΓ 4. Αε ιιεηιο ηοηιϊηε ιιιϊπί8ΐεΓίϊ

ονόματι , δευτερεύειν αϋτδν παρά τήν άποστολικήν

άξίαν ύπονοείτω ■ έπε\ κα\ Παύλος έαυτδν ο'δε διάκο-

νον μυστηρίων Χρίστου, <α\ 6 τοϋ παντός Κύριος, ό

διά σαρκδς τήν άνθρωπίνην σωτηρίαν οικονόμων, οΰκ

έπησχύνθη τφ τής διακονίας ονόματι , εϊπών ■ έν

μέσοις εΤναι,ώς 4 διακόνων, ό τάς διαιρέσεις τών

διακονιών ενεργών, ώς φησιν ό Απόστολος. Καθάπερ

γάρ τδ πϋρ τής επιτήδειας ύλης δραξάμενον , είς

ΰψος αΓρει τήν φλόγα, κα\ περιφανεστέραν τήν αύγήν

απεργάζεται • ούτω τδ Πνεύμα τδ δγιον, έν τή τοΰ

Στεφάνου μεγαλοφυία γενόμενον, έκδηλοτέρας ίποίει

τάς ακτίνας τής χάριτος. Διδ πάντες πρδς αϋτδν

άφεώρων, έν δσοις ήν γνώσεως τίνος μετουσία κα\

παιδεύσεως • κα\ κατά συστάσεις οί τών λοιπών δο-

ιιιοΐιΐδ, 8εειιιΐ(1υηι ευπϊ αϊ) ηροδίοΐίε» ϋΐ^πίΐαΐβ 1ο-

ευιιι οΙιΐίιιΐΜ'ε δυδρίοεΙιΐΓ : (|μοιΓι.ί:ιι ιΊί;ιιιι ΡαιιΙυδ

8686 πιϊιιϊδίΓυιη ιιι_Μ>!.'•Γϊιιΐ'ΐιιιι (Μιΐ'ίδΐί β^ηοίείΐ9 : ηεε

ιιηίνεΓ53Γϋΐη ΓβΓυπι Ποιιιίηιιιιι ςιιί ]>ογ εηΐ'ηεηι Ιια-

ηιαηβηι δίΐΐιιίειιι 3ΐ1ιιιϊιιΊδΐΐ3ΐΐ3ΐ, αιϊηϊβΙβΓΪί ηοηιίιιίδ

ριΐιΐιιίι , ιίιιιι (ΙϊεοΓεί δεβε ίη ιηειίϊο ε886 Ιβηηυαιιι

ηιίηϊδίΐ'ΐιηι, ηιιί άΊνΐδίοπεδ ηΓπΓίδΙεΓΪΟΓυπι εΙΓιείΐ, ιιΐ

ϊηηυ'ιΐ Λροδίοΐιΐδ 6. ΟιηίικκΙιιιοιΙιπιι εηίηι ϊςιιίδ ηρια

εοιιιριτ1ιοΐ)83 ηι :ι1ίτ'ι:ι, 1];ιιιιιιι:>ηι ίιι ηΐΕ ιιηι ΐοΙΙίι, εΐ

)11ιΐ8ΐΓίϋΓ6ΐιι 8ρ1εηι1οΐ'ειη εΙΤίείΐ : ί!;ι εΐίαηι δρ'ΐΓΪΙιΐδ

33ΐιε(υδ, ί ιι η ι ίη ηΐ3ςη3 ίΙΙα δίερίιαηί οιιίιιιί ίηιΐοΐβ

νεί'δβΓεΙυΓ, ζΓβΙΐ* ΓβϋίοβεΙβΓίοΓεδ εΟϊεϊεΙ)»!. Οιιαηι-

οΐιινιιι οιιιιΐ68, ίιι ηυίυυδ εΐ'ΐηϋιίοηΐδ 3(ί|ΐιβ βείεηιί»

ηοηιιίΐιίΐ ίηεΓαΙ,Ίη 8686 οοηνετΐβ1)81 : βχ'ιίβ ςιιί «κ-

κοΰντες πλέον έχειν, οίον είς φάλαγγας τινας δι' άλ- Ο Ιθπ$ ρΓΟΡδίηΓβ νϊιίεΙιβηΐυΓ, εοίιϊοιιε ηΐα,ιιε εοιιβρίΓί-

λήλων καταπυκνούμενοι, οϋτως ύπομένειν έπειρώντο

τοΰ Στεφάνου τήν προσβολήν. Ό δέ πασιν επίσης

άμαχος ήν, κα'ι πολλοίς συμμίσγων κατ' αύτδν καΐ

έλάττοσιν. 'Εν τούτω τοίνυν , τδ μέν φαινόμενον,

Άλεξανδρείς κα\ Λιβερτϊνοι γ.οΛ Κυρηναϊοι κα'ι οϊ

πανταχόθεν ήσαν άνθρωποι πρδς τδν τής αληθείας

άγωνιστήν συμπλεκόμενοι ■ δ δέ διά τοΰ φαινομένου

νοούμενος, δ πατήρ τοΰ ψεύδους ην, δι' ανθρωπίνων

προσώπων πρδς τήν έν τώ Στεφάνιο λαλουμένην άλή-

Οειαν έαυτδν άντεγείρων. Άλλ' ή μέν αλήθεια κατά

τοΰ ψεύδους τροπαιοφόρος ήν , καλώς τρεψαμένου

τοΰ άριστέως πάντας τους προαγωνιστάς τή; άπα

της • δ δέ διάκονος τής αληθείας παρά τοΰ ί-/βρο\ί

ιίοιιο ίαείιι, νείιιΐί ίιι ρ1κι!αιΐ£3δ (]υ»5(1ίΐιιι εοηδίίρηίί,

βίε ίιηρείυιη δίερίιαηί δΐΐ8ΐίιι£Γ6 ιιίΐευ:ιηΐυΓ. Αι ίΐΐβ

ο ιιι ιιί 1)ΐι 5 ραιίΐεΓ ίηνίεΐιΐδ ετηΐ, βίνβ ειιηι ηιιιΐΐίβ βο-

Ιυδ, δίνε ειιιη ρβυείδ οοη^ΓβϋβΓβΙιπ-. Τιιηε Ί^Ίιιιγ

ίη δρβείεηι ηιιίιίειη Λΐεχηικίιίιιί, Εϊϋβιΐϊηίςυβ οί

ΟϊΓειιεηδεδ, ([ΐΓκμιβ υηι!ίΐ]ΐΐ6 εοηνβηετβηΐ Ιιοπιϊηεβ,

ευηι νει-ίοιίδ 3ΐ1ι1εΐ3 εοιιΠίςοοαιιί. Οπί βιιίεηι ροΓ

ίιΐ ιιιιικί αρρ3Γε1ΐ3ΐ ϊιιίεΙϋ^ίΙυΓ, Ϊ8 ραΐεΓ ηιεηϋαεϋ

6Γ31, |16Γ Ιΐ^ΙΙΓ3δ 1ΐΙΙΙΙ131138 3(ΙνεΓ8118 6.1111, (|1Ι;(! Η

δίερίιβιιο ριοΓειεϋβίαι•, νβηΐΒίειιι ίιΐδΐΐΓβοηδ. δεά

νβΓϊΐηβ ΐ|π'κ!ειιι ιίε ιηοιιιίαεΐο Ιιορ;ευιΐί Γεροπαυαΐ,

ιίιιιι νίΓ ίΐΐβ δίΓειίϋϋδοηιηεδ ρΓορυ^ηηιορβδ ΓπιιιιΙιλ

ίη ΓιίξαηΊ εβτεζίβ νεΓίίδδεΙ : ππιιίδίεΓ αιιίοιιι υογϊ-

• Αεί. π, 41. » Αο». ίιι, δίρτ.. 4 Αεί. νι, 5. ' Ι €ογ. ιν, 1. β ΕρΙιεί. ιν, \\; Ι Οογ. χιι, ί «ψ].
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1»ΙΪ8 »1) ΙιΟδΙο νεπΐ3Γΐδ ίηδίιΐϋβρείβυβίυι•, φιβδί ήθη Α της αληθείας έπεβουλεύετο, ώς ούχ\ φανερών τήν>

ρίΐοίαοβΓει οαπι, ηιι* γ?τογ8 εδδεί, 86(1 οαπι, φι*

ηοπ 68861, Ιίιι,ςιτει νβπίβίειη. ΟιΓκΙ 1ι;οε ηιοϋπδ

3(1νοΓ5ϋ8 ρΓκεοηβηι , αά ιΐίηΐιοΐιιιη άΊχεπηι? 8ί Ιίυί

αΐίίμι.τ 5ΐιηΙ νίΐ'68, ίηεοιηπιοιία νοπίίΐϊ, η υ»; ίη δίο-

]ιΙι.«ιιο βΐυεβΐ; δίη ηυ'.βπι ϋΐα Ιιιίβ ιη.ΊΐΊΓιηηΙίοηΠπίδ

ΒΐώΙίιηίοΓ οκΐ, (]ΐιίιΙ οϊγοβ νβΓΪίαΙϊδ ν;ΐδ ιικιϊί^ιηΐηΐεη)

6Χ6Γ068, βίςιιβ οηιίδδο εο ςιιοά" οοηΐ'ιηείυι•, Ιοίΐίβ β

ιηειίίο ίά <\υοά οοηΐίηεΐ, ηοη 8βευ8 30 ΓαεβΓβ βοΐεηΐ

εβηεδ, ςιιί 1αρίο>δ (]ΐιϋ>ιΐ8 ρείιιηΐιΐΓ πείυ ίην.ιαΊιηΙ,

61 βιιιιι 3 ο,υο ρβΐιιηΐυΓ, ηοη υίΓιηβυηΙ ? Ροδίεβςιιηηι

ϊ^ιΙιιγ ιιΐ6ΐιι1:ιείιιιη ρβι• ε3 <|ΐΐ32 ορροη6ΐ)3ηΙιΐΓ, εοη-

ί'ιιίαίιιηι ηίςιιε εοηνϊοΐιιηι εΐ'»ΐ, ηοε <]ΐιβιιιο|υαιηα1ίιΐ[η

ϊηιρΓυΙ)ΐΐ8 Πΐβ ροδΙε» ρι•ορπ£η3ΐθΓοη> Γιαικϋβ ίιινε-

11ΪΓ6 ροΙβΓ.ηΙ , οηιιπίηΐδ 3(1 ριιΐι-Γηπηιη νι.τ'ιΐΛίοηι

Γ08()Ί(Ί0Ι1ΐΊ1)ΙΙ8 , 1Ί0Ι1 οΐιΐί νΐΜ'ίΙΠΙ- 8ΙΙΪ 00 Γΐ α 11 1 ϊ 1 1 ί 3 , α

ηΐηιιβ είΐίεηί:ϊηηι δίΜΐη Ιιιηι Ίη 3οευ8ΛΐΟΓ6δ ςιιηηι ίιι

]ιιιΓκο8 ραπίΐυτ, ευηι ιιΐιίδα,υο 8β8β ίηδίηιΐ3δδ6ΐ, Ιιοδ

φΓιιΙοηι, υΐ Γαΐδϊ 3(1νβΓ8ΐΐ8 δίερίιαηιπη άίεβΓεηΙ, ίηι-

ριιΐίΐ, ί!1θ8 νοί'ο, »1 οιιϊιηο ΪΓ3(ο οαίιι ιιιιιϊαιιι ηιΐηιίΐ-

ΙβτεηΙ, ϊηϋιιχϊϊ. Οιιηιφιι• νατϋβ ηιοάΜδ εΐίαηι Ιικίβείδ

£686 ίηδετιιίδδεί, οιιιηίιπιι ηιΐνεΐ'δΐικ δίερίιηηιιιη Γιιη-

§ΊΐιΐΓ οΡΓιεΐο, ηεουβηίοΓίβ, }ικΙίοϊδ, οαπιίίίπδ, βΐ τε-

Ιίφΐί ΐοΐίπδ ηιϊηίδίεηί ηιοηίδ, ί^ηοΓηιΐδ οιιηι ςηαηία

πιΐιΐ3 ροδί Ι3ΐεπι βϋνεΓδϋδ δίερίιαηιιηι δεηίβηΐίηιη,

ρπΕεορβ 3ΐ)Ίΐυπΐδ 65861. Οιιβηΐ3(1ηιοιΙϋηι βηϊιη ροΓ'ιΐϊ

3ΐ!ι1εΐ% βυυβιιηΐβδ οοΓριΐδ 3(1νοΓ83"ίθί•ιιιη ρεΓ ηυηιη-

(Ιηιη 8ΠΊΓιοΊθ8;ιηι ηι;ίΙϊΐ;ιΐ?ηι 3ΐ(]ΐιβ 1ΐ3ΐ)ί1ί131βιΐ), βΓ&-

νΙοΓεηι Ιηρκιπη βίδ δίπιιιηΐ : ίΐ,ι ιηηςιιιΐδ ηυοηυβ

δίερίιβηιΐδ Ιιιιπιί ρι•θδΐΓ3ΐιΐ8 *, £ΐ\ινοιη ΠΙ.ίιιι εοηΐυ- ρ

δίοηβηι 3(1νεΐδ3ΓΪί εοηΓεοίΙ.

ΙΙϊηο ΰΐιϊηι ίη ΟΓϋβιη Ιειτ3Πΐηι ΒροδΙοΙίευιτεΓεεοβ-

ρεπιηΐ, Ιιοε ίη οιτιηεδ ρηΠοκ δεΓηιοηίδ ιϊινιιΐβ.ιιίοιιίδ

ίηϊΐίιιπ) 631. Νβπι ηΐδί 3ΐ> ϋΐίϋδ εΐϊΐιΐε )>ορ•ι!ΐ!κ ίιιι!;ι•π-

πιηι ϊη ηροδίοΐοβ δχνίδδβΐ 8, ΓοΓ&ίΙαη 8θ1ίδ ΙβΓΟδοΙ^πιίβ

ΕνΒη^εΙϋ ^ταΐϊα ίηείιΐδβ ϋβδβΐ, ηυηο νεΓΟ η^Ίΐηΐϊ 3

ίυϋίβίδ, ηϋϋδ αΐίο ςεηΐΐαηι ρεΓ ΟΓυβηι ΐειτηπιηΊ α"ίδ-

ρεΓδί δυηΐ, ιιηιΐίςιιο ρεΓ ηινδίεποπιηι άΌαπηηηι

ιΐίαηοΐιιηι εχΐιιι1)3ηΐοδ. Ιΐοο ιηοιίο δαιη:ιπα δει-ηιο•-

ιιβηι Γοείρίι ; Ιιοε ιηοιίο οΙ^ίΐβΓ ίη νί3 ββΐιΐδ βυηιιείιί

η ΡΙΓιϋρρο οοηίιε'ιΐυΓ * : ίΐ3 ιηαςηιιηΊ Μίικί Εεείοδί»;

ίιΐδίΓΐιηιειιΙιιηι Ρηυΐιιβ ϊτα ηιίιιίδηιιε η ιϋαίιηΐο :ιπικι-

1115 3(1νεΓδΙΙδ ϊρδίιηι ηπΐΙ»(()Γ01Ι1 Ιεΐ3 νοΓί'ιΙ ,0, 6Χ

οηιηί βιιηι 6χΐ6Γηιίη3ηδ ογ1)6 ΙεπΒπιηι, υΐ ηιιΐΐιιιη

ΓεΙίηςηεΓεΙ Ιοοιιηι Μΰί ΟιπδΙί ίηηεοεδΒυιτι. Πίιιο ϋ τον τρέπει τί>ν ότλίτην τάς άχίδας, πάσης αϋτίν

ουσαν, άλλα ποιών τήν μη ουσαν άλήΟειαν. Τί ταΰτιτ

συσχευάζη κατά τοΟ χήρυχος, προς τ6ν διάδολον, εΓ-

ποιμι δν ; Ει σοί τις έστι δύναμις , τήν εν τψ Στε-

φάνω βλάψον άλήθειαν • ει δε εκείνη τών σών μη

χανημάτων υψηλότερα, τί περ'ι τδ σκεύος της αλη

θείας απασχολείς τήν κακίνοιαν , κα\ αναιρείς τδ

περιέχον, καταλιπών τδ έγκείμενον ; οΤόν τι ποιοΰσιν

οί κϋνες, τους λίθους οΐς βάλλονται περ:χαίνοντες, τοϋ

βάλλοντος ούχ άπτδμενοι; Επειδή τοίνυν άπηλέγχθη

διά τών άνθισταμένων τδ ψεύδος, κα\ ούκέτι οΐίς τε

ήν δ Ηονηρδς Αλλον τινά προαγωνιστήν της άπατης

εύρεΐν, πάντων πρδς τήν φανέρωσιν της αληθείας

ά-οδλεπδντων, άναμέμνηται τού Ιδίου παλαίσματος,

κα\ καταμερίσας εαυτού τήν ένέργειαν εΓς τε τους

κατηγόρους καΐ τους δικαστάς • κα\ έν άμφοτέροις

γενόμενος, τους μεν λέγειν τά ψευδή κατά τού Στε

φάνου προήγετο, τους δε μετ' δργής τήν συκοφαν-

τίαν προσδέχεσθαι. Κα\ ποικίλως έαυτδν τοις Ίου-

δαίοις έγκατασπείρας , πάντα γίνεται τω Στεφάνω,

κα'ι κατήγορος κα\ δικαστής, κα\ δήμιος, κα\ πάσα ή

λοιπή τού θανάτου υπηρεσία • ούκ είοώς οϊω πτώ-

ματι μετά τήν τοιαύτην 1~\ Στεφάνψ ψήφον κατενε-

χθήσεται. Καθάπερ γάρ ο! έμπειροι τών αθλητών

ϋποδάντες τω σώματι τών προσπαλ.αιδντων , χαλχ-

πώτερον αϋτοΐς διά τίνος τεχνικής ευστροφίας τδ

πτώμα κατασκευάζουσιν ■ ούτω κα\ δ μέγας Στέ

φανος, εις γήν κλιθε'ις, τδχαλεπδν σΰντριμμα τού αν

τικειμένου είργάσατο.

Εντεύθεν γάρ γίνεται τοις άποστόλοις έπ\ τήν οΐ-

κουμένην δ δρίμος' αϋτη της πανταχού τοϋ λδγου

διαφοιτήσεως ή άρχ^ή. Εί γάρ μή τη κατ' εκείνου

μιαιφονία δ δήμος τών "Ιουδαίων κατά τών αποστό

λων έμάνη , μόνοις άν τάχα Ίεροσολϋμοις ή του

Ευαγγελίου χάρις έναπεκλείετο • νυνί δέ διωχθέντες

παρά τών Ιουδαίων, άλλος άλλαχή τών κατά τήν οί-

κουμένην εθνών διεσπάρη, πανταχόθεν τδν διάβολον

διά της τών μυστηρίων διδασκαλίας έξείργοντες. Οΰτω

δέχεται τδν λόγον ή Σαμάρεια ■ οϋτως δδοϋ πάρεργον

ή τοϋ ευνούχου σωτηρία παρά τοϋ Φιλίππου γίνεται •

ούτω τδ μέγα σκεΰο; της Εκκλησίας Παύλος, θυμω

καΐ άπειλη παρά τού διαβόλου καθοπλισθε\ς, έπ' αΰ•

^ΕρνρΓιΐ, δ}τΐ, ΡβΓίΙιί, εί ΜεδοροΙαηιιΐ»;, ΙΙβΗ οί

ΟαΙΙί, 111)τγϊϊ, ΜηοειΙοηοδ ϋήτίδίπηι α^πΟδευπΙ, εί

οηιηεδ ιιηιΐϊίΐϋο βεηΐεδ βοπώο ρεΓοιιπ'ειίδ 3ΐ1 Πάειη

3(Ι(1«οϊΙ. Υίιίεδδίερίιαηί 3ΐ1)1βΙίε3ηΐ8θί6ηΙί3η)Τ ηιιαπι

ηπιΐΐίδ ηιίηίδ οΐιΐιίΐιΐί δίΐ 3(1νβΓδ3ΓΪυ8, οιιηι ριτ ολ-

Ιυιηιιίαηι 3(1νεΓ53Γίο δΐιροΓΪΟΓ ΓυίβΒβ νΐι1ειεΐιΐΓ? νε-

Γοιη 3ΐ1 δίβιΐίιιιτι (Ιεηιιο ΓονβΓίβιηηΓ. Οιι'ιΐιιΐίί νεΓυίδ

ροριι1υηιεοηοΊΐ3ηΙε3ΐιιιηηί3ΐθΓθδ? Νοη ίΐαίηίΐ, ίη-

η,ιιίιιηΐ, ιβτϋα οοιιΐηηιείϊοία Ιοηιιϊ αάνεπιια Ιοαιηι

Ιιιιηο εαηοίίΐηι εί Ιεΐ]οη : αηά'ιννηιι» αιίιη εχ εο, αιηι

άϊεετεί , ^ε^ιι» Ναζατεηηβ Ιιϊε άεηιοϋείητ Ιοεχιτη Ιιαηε,

εί ηηίαϋΐ ιηϋ'ιΐιιία, ηιιω ηοΗι ίιαάίάίι Μοΐ)$ε$" . Αε-

ύπερορίζων της οικουμένης, ώς μηδένα τόπον χατα-

λιπεϊν τη πίστει τοϋ Χριστού άνεπίδατον. Εντεύθεν

Αιγύπτιοι, Σύροι, Πάρθοι κα\ Μεσοποταμϊται, Ιτα

λοί και Γαλάται, Ιλλυριοί, Μακεδόνες , καΐ τά παν

ταχόθεν Εθνη προσάγει τή πίστει διατρίχων δ λόγος.

Όρ^ς τοϋ Στεφάνου τήν άθλητικήνέπιστήμην ; πόσοις

συνετρίδη πτώμασιν δ αντίπαλος , δόξας διά τής

συκοφαντίας υπέρτερος τού προσπαλαίοντος γενί ιθαι;

Άλλ' έ.πανέλθωμεν πάλιν επί τδ στάδιον. Τίσι λόγοις

άνακινούσι τδν δήμον οί συκοφάνται ; Ού παύεται,

φασι, ΛαΛών ρήματα βλάσφημα χατά τον τόπον

τον άγίον τούτον χαΐ τον τόμον • άκηκόαμε>• γάρ

Αεί. νιι, 59. » Ιϋΐιΐ. • Αεί. νιιι, 27 δψ[. '°_ Αεί. νιι, 57. " 11>ϊ«1. 11 δς(].
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αύτοϋ Λέγοντος, ότι Ίησοΰς ό Καζωρα'ιος οντος \ ουδ3ΐίο ςιΓκΙοηι ύϊαϋοΐ! ΟΓαΙοπιηΊ 1»ΙΊ$ β$1. δειΐ

χαταΛύσει τύν τόπον τούτον, χαΐ άΛΛάξει τά 10η

ά χαρέδωκεν ήμϊν Μωϋστ\ς. Ή μέν οδν κατηγορία

των τοΰ διαβόλου Ρητόρων τοιαύτη. Ή δέ των

άκουόντων άνοια τις ; Έπ\ τίνι χαλεπαίνουσι τω

κατηγορηθέντι ; τίνα κακίαν έν τοις είρημένοις

έφώρασαν ; Τά μέν γάρ προφερόμενα κατ' α\ιτο\>, των

έσύστερον έκβησομένυιν ήν. Έψησαν γάρ αϋτδν εϊ-

ρηκέναι, τον τόπον καταλυθήσεσθαι, κα\ τά νόμιμα

τοΰ Μωΰσέως μετατεθήσεσΟαι. Τ£ ουν έν τούτοις έστ\

το αδίκημα, καν άληΟεύη, κάν ψεύδηται ; Εί μέν γάρ

ψεύδεται, το λυπούν ούν. έκβήσεται ■ εί δέ αληθεύει,

τ£ αδικεί ό λόγος προμηνύων την ϊκβασιν; Τά γάρ

γινόμενα, πάντως έκβήσεται κα\ σιωπώντων, καΐ μή ■

ό δέ φόνος τοΰ προμηνύσαντος, τίνα φέρει των λυ

ςιΐίΓΐιηιιι εδί αυιΐίυιιΐίιιιη ηιηοηΐϊαΐ Οιι]ιΐ8 οπιιιίηίδ

ηοηιίηο ϊη 30ειΐ53ΐιιιη δχνίιιηΐ? ςιΐ3ΐιι ηεςιιϊΓιαηι ίιι

ηίδ νοΓυϊδ ϋορι•ε1ιεηάεπιηΐ? Ναηι α,ιΐίε ςιιίιίεηι ηά-

νβΓδυβ ειιιη ρι•οΓοΓβ1)3ΐ>Ιιιι•, ΐη ροδίβηιηι βνβηΐυη»

οι-αηΐ. Λϊο1ι:\ιιΐ ειιΐιιι γιιιιι άίχΐδδβ Ιοιυηι ονοιβηιΐι ϊιί, εί

ίηχΐίΐιιία Μοδίδ οοιηιηυΐαίιιπι ϊγϊ. Οπου ί^ίΐιιι- ηιηΐε-

ίίεϊιιηι ίιι Ιιίδ νοιΊιίϋ οοιιΐίηοΐυι•, δ'ινο \<τα, βϊνβ Γ&Ιβα

ΙοιμιαΙυι- ? Ναιιι $Ί φιίιίοιιι ιιιειιΐίΙιΐΓ, \Λ ηιιοιΐ »ιι^ίΐ

εί ιικιΐε ΙιιιΙκΊ, ηοη ενβηϊεΐ : δΐιι βιιίοιη νει•» αΊο'ιΐ,

ςιιχηαηι ίηεβΐ ϊιιμιπβ &οιίποιπ, ςιιο ριχιΐίείΐιιι- ϊιί

(|ΐιυύ βνεηΐυηιηι βΐ ι ? Νηιη ηιιχ ΓιιιηΙ, ρΐΌΐ'δΐιε ενβ-

ηίβηΙ, βϊνο $ί1(!»ηιιΐ5, δίνε Ιοφίβιηυτ : :>1 οκά'βδ ρι•κ-

όϊεεηΐίδ ηυαηι βΙΓοιΊ ίηεοιηηιοιίυιυη) οοποειίοηεηι ?

ΟβϊηιΙβ 3εευ8αΐιΐΓ η,ιιίιίβηι ^βιις ΝίζαΓβηαβ : ϊβη-

πούντων διόρΟωσιν ; Είτα, κατηγορείται μέν Ιησούς " ΙβιιΙί» αιιΐϋΐη, ηυα ραοπ» αΐηιιε δΐιρρίκίιπιι ιΐεοεπιίΐιιι•,

ό Να£ωραίος • ή δέ της τιμωρίας ψήφος, έπΐ τδν

Στέφανον φέρεται. Καί τοι εί ό άδικων κινεί την

όργήν, αδίκημα δέ έστιν, ή τοΰ τόπου κα'ι των έθών

μεταποίησις • ταύτα δέ ού παρά Στεφάνου, αλλά παρά

Ιησού γίνεσΟαί φησιν ό κατήγορος , έπ'ι τόν κατ-

ηγορηΟέντα πάντως έδει συγκινείσΟοα τδ δικαστήριον.

"Ω της αδίκου των άκουόντων ψήφου ! Επειδή, φησ\ν,

ό Ιησούς μεταποιήσει τοϋ; νόμους, καταλευσΟήτω ό

Στέφανος. Πώς δέ καταλύσει τον νόμον ό Ιησούς, ό

ούτως έχων περ\ τον νόμον, ό πάντα προς βεβαίωσιν

τών αρχαίων νομοθέτησα;, ύ ειπών ■ Οΰκ ήΛΟον

χαταΛϋσαι τίν νόμον, άΛΛά χΛηρώσαι' ό τον περί

τού μή φονεύσαι νόμον , διά ιού μηδέ την αρχήν

όργισΟήναι τοις μαΟηταϊς βεβαιώσας, ό τη επιθυμία „

συνεκβαλών τήν μοιχείαν, ό διά τού μή άμύνασΟαι

τον προλελυπηκότα κελεύσαι, τδ μηδέ άρχειν χειρών

άδικων νομοΟετήσας, ό διά της τών προσόντων μετα

δόσεως τδ κατά πλεονεξίαν πάθος ύπερορίσας ;

Πώς ούν ούτε έμνημονεύΟη ταΰτα, ούτε συνεξητά-

σΟη τη κρίσει ; 'Εβουλόμην νΰν παρείναί μοι τών

μιαιφόνων εκείνων δικαστών τδ συνέδριον, κα\ μα-

Οεϊν περ\ τών τόπων υπέρ ών χαλεπαίνουσι , πού ό

διώνυμος εκείνος ναδς, πού τά άπιστοόμενα τών λίθων

μεγέθη, πού τδ χρυσίον εκείνο τδ τη λοιπή ύλη τ.ζρί

τον να&ν μικρού δείν ίσοστάσιον , πού αί νόμιμοι

ίερουργίαι, ό κριός, ό μόσχος, ύ άμνδς, ή δάμαλις, ή

περιστερά, ή τρύγων, ό άποπομπαϊος χίμαρο; ; Ε!

δ:ά τούτο θάνατον τού Στεφάνου καταψηφίζονται, ίνα

3(1νεΓϊΐΐ8 δίερίιβιιυιιι Γιτιιιγ. Αίφΐί βΐ 19, ςιιί (Ιεΐίιι•

ηυίι, ίταπι ιηονβΐ ει εηηιίηϊ ιΐαΐην Ιοεί εί ϊηβΐίΐυΐο-

πιιιι ηιιιΙ.Ίΐϊο ; ίΐΐΐ|ΐιι: 1)χε3εευ$;\ΙυΓ ηοη 3 δίερίιαηο,

δεϋ 31) ^β8υ Πεπ ϋίείΐ : 3()νεΓ8υ5 βεευδβΐιιηι ρΓΟΓ-

δΐΐ5 εοιηηιονεΓί ]ιιι1ίεβδ οροι1ο1);ιΐ. Ο ίιι{ιιΜ:ιιη βιι-

(ΙίειιΙίηιηδειιΙειιΙϊαιη! ^»υιιί;ιιιι,πιιιιιίΙ, ϋεδπ.-,ιηπί.-ιΙΓιΐ

Ιο^ΐίδ, ΙιιρΉΙεΙιΐΓ δίερίιηηιΐδ. Οιιοιιιοίΐο ηπίοιι Ιέρεια

^^^ιι8 &Ι)Γ0£3υίΐ, ηιιί ίΐβ βίΐ'εείιΐδ εΓ3ΐ βΓβα Ιο^ειπ,

ςυί 0Ι1Π1Ϊ3 3(1 εοηΙίηυηΓιοηΰπι ηιιΐίςυαππη Ιβ^ιιιη

ίηδί'ιΐιιίΐ, ςιιί ιϋ\ϋ :.'■>.» ΐ'βιιί άί»»οΙαί«τη$ Ιειμηι,

ιε(1 ϊιηρίειαηΐί "?(|ΐιί ΐΓββιιι (Ιό ηοη ίηΙειΊίείεηιΙο, ρεΓ

Ιιυε, ((ΐιοιΙ ιιοε ρΓ0Γ5υ8 ηυί(1οιη ΪΓββεί ςιιοιηςυαιη

νοίυϊΐ, ιϋί,οΊρΐίϋϊ οοηΓιπηβνϊΙ ? ηυί 3ΐΙιι1ΐεΓίιιιιι ιπιβ

ειιιη ΙίΙιίιΙίηο 3ΐΐ|ΐιε εοιιειιρίδοεηΓια ο^ε'ιΐ? ςπϊ ρθ£•

ϊ(], ι;ιΐικ! ηοΙιιϊΙ, υΐ ςιιίδηυαιιι υΐοϊδοαίυτ ευιιι,3 ςιιο

3ηΐο Ι»:5ΐΐ5 οδδοί, ιιβ 1αοο55βι><1ιιιιι 'ο,υίϋεηι ίΐΐ)ΐ1ΓΪ3

(]ΐΐι ιηΐ[ΐι.:ιιι 058β δπηχίΐ ? (|υί ρβΓ εοιηιηιιηϊ;3ΐϊοηοηι

Γ3ου11αιηιη, ίΐν»ΓΪ1ϊ»: νίιίιιηι εχΙεπηϊιΐ3νϊΙ?

Οιπ Γι ι ϊ β ΐ ι ιι ι- , υΐ η3ίοηβ(ΐυεοοιΐ)ηιοιηθΓηΐ3, ηεηυβ

ϊη εοςιιοβεεηιΐο δίιηιιΙ Ίιιι;οδίΐ;ι 3ΐηιιο εχηιηίη3ΐ3

δίηΙ? νεΙΙοπι ιιιιιιγ 3ΐ1θ55θ ηιίΐιί δηηςιιίικιΐ'ίοπιιη ίΙ-

ΙΟΓυηι μκΐϊοιιηι εοηδίΐίιιιη, ηο (Ιο Ιοείδ , (μιοηιιιι

ηοιιιίηε κχνϊυηΙ ίιιΓειίδϊ, δοίδοίΐαΓΪ, υϋϊ εεΙοΙίΓΟ ίΐΐιιιΐ

Ιοη.ρΐυιη , ιιΐιί ίηοΓοιϋύίΙοδ ΙηρίιΙιιιη ηιη^ιιίΐιιϋίηοδ ,

ιιΐιί ηυπιιιι ίΙΙιιϋ , (|00(1 ΐΊ.Ίίι]ΐι;ιιιι ΙοιιιρΙί ιιΐ3(εΐ'ί:ιιη

ρΐ'οίίο ρΐ'οροιηυιΐιιιιι ;^- <| 1 1 .ι Ι ; ;■ ι , ιιίιί 1οςίΙϊηΐ3 830Γ1-

Ιίι ι:ι, βπεδ, νίΐιιΐυδ, 3§ιιυδ, ίιινπκη, οο1ιιιη1>3, Ιιιγ-

ΙΟΓ, 3νβΓΐεΐ1ΐ]Ϊ5 Ιΐΐβΐίδ 830ΓίΓΐ03Γ1 8θ1ί1115 03ρθΓ ? 8ί

μηδέν τών σκυθρωπών εκείνων ε!ς πέρας έλΟοι, δει- ϋ ίϋοίτεο δΐερΙΐ3ΐιυιη ε3ρίΐί$ εοιιϋοιιιιΐίΐιιΐ, υΐ ηο ()ϋί(1

ξάτωσαν δσα διά της μιαιφονίας έαυτοϊς διεσώσαντο.

Εί δέ ουδέν τούτων έστ'ιν, υπέρ ου τήν ψήφον έκείνην

έξήνεγκεν • άντ\ τίνος δ φόνος; είπάτωσαν. Άλλ'

Κωμεν έν τοις εφεξής τών αγώνων , όπως αμύνεται

τους μιαιφόνους, ό ταϊς νιφάσι τών λίΟοιν καταχοιν-

νύμενος• ποίας άντιπέμπει βολάς κατά τών άφιέντων

τάς τών λίθων βολίδας. ΜαΟέτωσαν Ιουδαίων παίδες

τά τών Χριβτιανών όπλα, οΐς προς άμυναν τών λυ-

πούντων χρησάμενος ό μέγας Στέφανος, νόμον τώ

βίω τδ Εργον πεποίηται. Οϊ μέν γάρ Οηριώδει τινΙ

κα\ άπηνεί τη λυσση κύκλω περιστάντες τδν αγιον,

πρδςένα σκοπον ο! πάντες Εβλεπον, παν τδ ϋπδ χείρα

Ιι-ίδΐίιιιιι ίΙΙιιηιιιι Γοπιιιι ονοιιίιιΐ, Οδίεικίαιιΐφΐΐβοιιιι-

ηιιο ροΓ εαίοΌιη ίΐΐβιιι ηοΓβπβηι βίΐιϊ οοηδΟΓνατίηΙ.

Οιιοιί 8Ϊ ηίΐιίΐ Ιιογοιιι Γοΐίςυυηι 881, ηιιοπιιιι ηοιιιίιιε

δοιιΐ 'ηιίαιιι ϊΐΐίΐη ΐιιίοπιια , ϋίοπιιΐ οιι]ιΐ8 γοϊ §Γ3ΐί3

ε«;ι1ο8 3ΐ> ΐρδϊδ ρεΓροΙΐ'3(η δίι? ΥοΓοιη νίοΌηηΐϋδ ίη

ΓοΙΊιιυο οοι-ΐ3πιίηο , ςιιβ γβΙιοιιο 83ΐΐ8θίιΐ3ΓΊθδ υΙεί-

»031ιιγ 18, ςοί νοίιιΐί ηίνβΐίΐιΐδ Ποοοίβ ΟΓοΙίΐίδ ϊηοί-

(ΙΐΊΐΐΊΐιιΐδ, ίι.ι Ιβρίϋιιηι ςυ3δί βπιηιΓιιιΊδ ίηιΙίΓο οΐιπίι•-

Ιί.ιΐιιι-, ΐ|ΐιϋ)ΐΐδ εοηΐΓ3 ];ιιιι1ίδ ρι.Ίιιΐ 008, ςιιί Κηρ'κΐιιιη

ϊη ειιιιι Ιοία οηιίΐΐεΐιβηΐ. ϋο^ηοδοβηΐ ΐυιΐχϊ 3πιΐ3

ΟιΓίδΙίαηοΓυηι, ςιιίΐιΐΐδ ίι^αΓΪαιτι υΐείδοεηίΐο πιηςηυδ

δΐϋρίιαιιιΐδ ιΐδΐΐδ , δυί ίιιοΐί εχεπιρίο 1β£0Π) νϊϋβ

" Μαίιΐι. ν, Γ
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ίαιινίι. Νβηι Πΐί ςυίιίεηι Γβπηη φΐαίίαιη βιο,υβ ϊιη- Α γενόμενον, δπλον κατά τοΰ Στεφάνου ποιούμενοι • 6

ηιαηϊ Γβίιίβ υιιάίι]ΐι6 83ΐιεΙιιιη οπτυιιΐίΐηηίοδ, ίη

υηιιιη ΠΙοπι ιαηςιιαιη ϋοορυιη οιηηβΒ ϊηίβηΐΐ ρπιηΐ ,

φΐίιίψιίϋ αιΐ ιιιαιιιιηι 65861 , 60 νίίβ Ιβΐί βιΙνβΓβυδ

δίερίιβηυιη υΐεηΐβδ : Ιιίε υργο 1αιΐ({ΐιαιτι ββοεπίοδ

(μιίιίειη , ]ιιχ1η 1ε{;ειιι δρϊπΐιιβίειη , ρυι•3ΐη Ιιοδίίβιη

ίιιιιιιοίηιΐδ, ηοιι 3ΐίβηυιη, *<:.) δυιιηι α11αΓΪ1>υ5 ηιΐηιο-

νβηβ οοιρυδ, εΙ Ιοεο ΙΐΙ)βιιΓιηΪ8 δαη^ιιίηβιιι βρβί'^βηδ,

ρβΓ 80δβ ϋειιιιι, ηιιβιη ίιι οα;1κ6ΐί1>ϋ8 3(1>ιίδ εεπιε-

1)31, (ΙεΙίιΐφίοιΙιυιΐδ (ΐΐίΐοαυβί , Ιιοηοίίοϊο ηεΓβπβηι

εχιΐΐηι εοηιιη εοιηρεηβαηβ , εΐηπιαηδ Ηΐκΐίριιΐίΐηΐδ

Ιιοιηίείιΐίδ,αε «ΙϊοβιΐΒ, : Ωοιηνιβ, ηε ιοιρκίβί εϊί Ιιο>• ρεο-

οαίιΐίη ". Αΐιΐ»ε Ιιίε <ιη'κ1ειη ΟΓαΐϊοηε ρεεει>1ιιηι βο-

πιιιι, ΐ]υο>ΐ8εεΙεΓ3ΐ'ΐ8 ιιΐ3ηίηιΐ8δυίδ δαηξυίη3Γϋα,υ3δϊ

6Χ3Γα1)3ηΐ,<1βΙβΙ)3ΐ; ίΙΙί νβΓοείϊαηι 3(1 οιαίίοιιβηιεχβ-

δέ, καθάπερ τις ιερεύς, κατά τον πνευματικόν νόμον

ευαγή Ουσίαν ιερουργών , οίικ άλλότριον, άλλα τδ

Γδιον προσάγων σώμα, κα\ άντ\ της σπονδής άποό-

(5αίνων τοΰ αίματος, δι" έαυτοΰ τδν Θεδν, δν έν τοις

οϋρανίοις άδύτοις έβλεπεν, υπέρ τών πλημμελούντων

έξιλεοΰτο. Ευεργεσία τήν μιαιφονίαν αυτών αμειβό

μενος, βοών εν ταΐς τών φονευτών άκοαϊς, κα\ λέγων ■

Κύριε, μτ\ στήσης αντοϊς την άμαρτίαν ταύτη*•.

Κα\ δ μεν, έξήλειφεν αυτών δι' ευχής τήν άμαρτίαν,

ήν ταΐς παρανόμοις αυτών χερσίν οΐ μιαιφόνοι έχει-

ρογράφουν ■ ο! δε κα\ πρδς τήν εΰχήν παρωξύνοντο,

κα\ οϋ πρότερον άνίεσαν βάλλοντες, 'έως ου δ μέγας

Στέφανος καθάπερ άνθεσιν άπαλοϊς, ή δρόσω τινί

κούφη περιΑίεδμενος εις τδν γλυκΰν κα\ μακάριον

8ρει•:>1)3ΐιΙιιΐ' : αειιοιι ρπιΐδΡυιιιΐιιιρεΙΡΓβΓβιιιίδβπιιιΙ, Β ύπνον έκλίθη. Άλλ' Ιφθασεν ή νίκη τους άθλους, κα\

πρδ τών αγώνων όρώμεν τδν στεφανίτην. Πρ\ν γάρ

θεωρήσαι τήν άγωνίαν, πρδς τδ πέρας τών άθλων

ύπδ τοΰ λίγου παρήχθημεν. "Εδει γάρ, ο'μαι, μή

παραδραμεΐν εκείνα τώ λόγω, δι' ων μάλιστα ή τοΰ

μάρτυρος αρετή διεδείκνυτο • οίον ήν τδ τών φονών-

των συνέδριον , κα\ πώς κατά τδ Ισον πάσι, προς

τδν φίνον δ θυμδς διεγήγερτο • οση πρδς τδ καχδν

ήν τοις συνειλεγμένοις ή σύμπνοια • οίον έκαστου τδ

βλέμμα, οΤον τδ σχήμα, οίον τδ περ\ τους όδδντας

πάθος, καθώς παραση μαίνεται ή θεία Γραφή, δτι

διεπρίοντο ταΐς καρδίαις αυτών, καΐ έβρυχον τους

όδδντας έπ' αύτδν. Κα\ έν μέσω τοιούτων καΐ τοσού

των έστώς, κα\ πάση τη αντικείμενη δυνάμει τη έν

ηιυιιι ιιιο^ιΐ'ΐδ δίρρΙΐΜΐιιΐδ νείιιΐί Ιρηεί'ίδ ίΙοιΠηίΗ νοί

ΓΟΐ'β ΐ|ΐιθ(1;ιιιι Ιβνϊ εΪΓΟίαιΓυδίιβ ίη ύυίρειιι δίιηυΙ βε

1)οαΐιιηι 501Ι1ΙΜΜ1) (ΙιΊηΐυδ εδί. νεπιιη νίείοπα εβί':

Ιίΐιηυιι ρπενειιίΐ, εΙ αιιΐϋ εοΠαιιιβη βΐΐιΐοΐαηι εΟΓοηα

νϊείοΗχ ιΙβεοΐ'3ΐαιη νίιΐβπηίδ. Αηΐεςιιβιη βηίιη εβτ-

Ι3ΐιιβ!) δρεοΐανεπιηιΐδ, άΊ Γιηβιη εειΊαηιίιιϊδ οΓαΐϊοηε

ρΐ'υνεείί δίπιιιΐϊ. ΟροιίβυίΙ ειιίπ), ορϊιιοτ, οιαίίοηε

11011 ρΠΕίΡΠΓβ 63, ρΟΙ' (|Ι13Β 1113X11116 ΙΙΙΙΙΙ'ΙνΠδ νίιΐιΐδ

ΐ'-,ι,'.ΐιΙιΊι.ιΙιπ•, π,ικιΓίδ 3(1 ΐ';π!ι:ιιι ρΓορειίδοηιπι ευη-

δΡδδΐΐδ, εΐ ηυοιιιοϋο οιηιιίΐιιι.ί εχ %<ιιιο ηηίιηυδ 3(1

εβειίεηι εοηείΐαΐυδ , ςυαηΐ3 εοη§ΓΡ§αΐίδ 3(1 ιηαίιιηι

(Όΐι-.ρίπιΐΗ> , ηυΐΐϊδ ειι]ιΐΜ]ΐιε οΐιΐυΐυδ, ςιιαίίδ ΙαΙιί-

Ιαδ , (]υ.ι1ίδ άειιΐίϋΐη πιοΐυδ εΙ αΩεοΙιΐδ εδδεί , δίι-ιιΐ

ίίνίιι» δεΓίρΐϋΓΟ δίξΐιίΠίΒΐ, ηυοά (1ίδδεε3ΓειιΙυΐ' Γ τοις μιαιφδνοις ένεογουμένη έαυτδν άντεγείρων, διά

„..ι:ι :„ .. ^_.„^ •._.•.. :.: .ν .« _• ._...... _.-. ...„_, , _ - .
εοπίίίιιΐδ 5νιΐ5 , ει Γΐ'εικΙϋΓΡ.ιιΐ (1εη1ί1)ΐΐδ 8ΐιίδ ίη ευιη Η

ιμ'.ί ίιι ιηεϋίοΐοΐ 3ε ΐιιΐίιιιιι 8ΐ»ιΐ8, εοηΐΓ.ιηιιε οηιηεπι

νίηΐ 3(ΙνβΓ83Γί3Π) , 0,1136 3 83ΙΙ{,Ίΐίπ:)Γϋ8 ΪΙΙίδ Κρί.ι'-

8Ρΐιΐ3ΐΐ3'.ιιΐ', 8086 (οιιίπι «χδΐΐϋρί ΐ:ιιΐδ , ρεΓ οιηηϊα

ιηβ^ηίΐυιΐίιιε αη'πιή βΐηαβ ίικίοΐίδ ε-;εε11εΙι:ιΐ, ϊγ%

(Ι'.ιίιΙειιι ΙειιίΐηΙειιι : ιιιίηίδ νβΓΟ, (1ε8ρΊείβιιΓΐ3ΐιι; πιογ-

ΙΪ8 ΙεπΌΓΐ, νίΐ% ϋοηΐεηιρίυπι; ικίίο, (ΙίΙεείΐοηειη ;

ιηηίονοίριιίίίρ. , ύβηβνοίβηΐίβπ) ; εβίυιιπιίχ, νει'ιίαΐίδ

ρΐ'χιΐίειιΐίοιιειη ορροηεηδ. Νοη βηίιη υηο ηιούο

νϊεΙΟΓ (1εεΐ3πι1)3ΐιιι•, βε(1 3(1νβΓδΐΐδ οηιηβηι ηια1ίιί3>

ερεείεηι , ιιυα; ΐιιιιε ηΐ) ίυι!;εϊδ ΓβρηεβεηΙ&ΙιβΙυΓ,

8βδβ ρεΓ νβιίαδ νίπυΐΒδ (ΙίδίΓίΙιιιειίδ ευηι οηιηίηυδ

ει εοηίΐίχίΐ ει οιιιηεδ δΐιρειηνίΐ. Ιΐα αικϋο ίη ρνιιι-

ηϊείδ (]ϋθ(ΐυοεεΓΐ3πιί])ίΙ)ΐ]δβοδ, ((ίιι νίτίΐιιΐδ οαιίεΓΟδ

πάντων ΰπερέσχε τίρ μεγαλοφυεΐ τοΰ φρονήματος•

άντιτ:θε\ς τφ μέν Ουμώ τήν μακροΟυμίαν, ταΐς δέ

άπειλαίς τήν ΰ-εροψίαν, τψ δέ τοΰ θανάτου φί6ω

τήν τής ζωής καταφρόνησιν , τώ δέ μίιει τήν άγά-

πην ■ τ?5 δυσμένεια, τήν εΰμένειαν τή συκοφαντία,

τήν τής αληθείας φανέρωσιν. Οϋ γάρ δι' ένδς τρδπου

νικητής ό τής αληθείας αγωνιστής άπεδείκνυτο •

άλλα πρδς παν είδος κακίας τής τδτε τοις Ίουδαίοις

ενεργούμενης έαυτδν διά τής ποικίλης αρετής κατα-

μερίσας, καΙ πάσι συνεπλάκη, και καθυπερέσχε τών

πάντων. Οϋτως ακούω κα\ έν τοις γυμνικοΐς άγίΓσι

τους πλεονεκτοϋντας κατά τήν δύναμιν, πρδς όλον

πολλάκις άποδυομένους τδ γυμνικδν στάδιον , κατά

πάντων φέρεσθαι τών αντιπάλων τά νικητήρια.

βιιίβεβάιιιιΐ, βϋνβΓδίΐδ ΙοΙυιη δκρβ «Ιαιίίιιιη ^γιηιιί- η Τοιούτος δ τοΰ σταδίου τών μαρτύρων • καΟηγησά-

ουιη 8β8β εβι•ΐ3ΐιιίηϊ οΙΤεΓειιίεδ ει 3εεΊη§ειιΐοδ , ϋο

οιηηίΐιιΐδ νίεΙΟΓίίβ ρπειιιία ΓβρθΓΐ3ΐ'β. Ταΐίδ ηιαΓίν-

Γυηι δΐ3(1ϋ ριίηεερδ 6Γ31 : ({ϋί ηιΐνείδϋδ οιηηβδ

3ί1νβΓδ3Γίί εορί38 εϋΐη 86 ΟρρΟδΙίίδδβΙ, ΟΐΙνεΓδΙΙδ

οηιηβδ νίείΟΓίβ εΙιΐΓϋδ (Ιοδί^ηβΙιΐΓ. Νβιιι Γαΐδαιη

δ3ρίβηΐΪ3Π) ρεΓ ϋΐιεί'ΐίηοδ, Ονηυηβηββδ, βΐ Αΐβχβη-

(1ι•ίιιοδ 83ρίβηΐ65 3(1νει•β«8 δε 1ιιε(3ηΐεπι, ρβΐ' νβΓβηι

83ρίειιΙί3ΐιι (ΙβνίεϊΙ; ΐεΓΓΟΓειιι , ρβΓ ΙίϋβΓίηιεηι 1ο-

«μιβικίί , εΙ ίηχβηιοιη ϊπεΓρραικΙί Π(1ιιεί3ΐιι ; πιίη,ΐδ,

ρβΓ άβδρΊείεηΐίβιη ; 636νί11»ιη , ρβΓ υεηεΠεβηΐίαηι ;

ηιβηϋβείιιηι , ρβΓ νβπΐ3ΐβηι. ΙΙΙί ςιιίϋβηι αιΙ ρίβϋβιη

8ρβεΐ3ϋ3ΐιΐ, ει ]ηηι ηιβηυδ ΐ3ρίϋίϋϋδ 3Γηΐ3ϋ»ιιΙ,

μένος• 8ς πρδς πασαν τοΰ αντικειμένου τήν δύναμιν

έαυτδν άντιτάξας, λαμπρδς τή κατά πάντοίν άναδεί-

κνυται νίκ/]. Τήν γάρ ψευδώνυμον σοφίαν, τήν διά

Λιβερτίνων κα'ι Κυρηναίων κα\ τών άπδ τής Αλεξάν

δρου πόλεως σοφών αϋτω προσπαλαίουσαν, διά τής

αληθούς σοφίας κατηγωνίσατο • τδν φίβον , διά

τής παρ\ίηίτίας • τήν άπειλήν , διά τής ύπιρο-

ψίας • τήν πικρίαν , οιά τής εύποιίας ■ τδ ψεύ

δος , διά τής αληθείας. 01 μέν πρδς τδν φόνον

ΙΚλεπον, κα1. ήδη τάς χείρας τοις λίθοις έξώπλι-

ζον , και τφ βλέμματι κα\ τω άσθματι κα\ τή

τών οδόντων συμπτώσει τήν πικρίαν έπισημαί-

" Αεί. νιι, όΟ. " 11)Ή1. 54.



',ν, 714ΙΝ δ. δΤΕΡΠΑΝϋΜ.

νοντες • ό δέ ώς αδελφούς έώρο, καΐ ώς πατέρας λ οΐιΐιιΐιι , ηηΐιοίηΐΐοηο , (ΙεηΙϊιιηι οοΙΙϊδϊοηβ ίίπνϊΐϊαηι

ήσπάζετο.

"Ανδρες γαρ, φησίν, άδεΑροϊ χαϊ Λατέρες,

αχούσατε μου. Οι μεν τήν συκοφαντίαν πιθανώς

συνέπλεκον τω δε τ!) τών φονώντων συνέδριον, της

αληθείας φροντιστήριον ήν. Ούκ άπέκοπτε φόβω τδν

λόγον, ουδέ πάρετος πρδς τήν ελπίδα των κινδύνων

έγίνετο, ουδέ προς τον θάνατον έβλεπεν άλλ' έπ'ι τδ

ΰψος τήν ψυχήν έχων, χα\ τα έν ποσ\ πάντα περι-

ορών, ώς παιδία μάτην άφραίνοντα, έπαιδαγώγει τφ

λόγω, τοις παρ' αυτών εκείνων πιστευομένοις εις

άποοειξιν τοΰ πεπλανήσθαι αυτούς περ'ι τών δογμά

των συγχρώμενος. Αβραάμ τφ λόγω παράγεται κα\

ή κατ' αύτδν Ιστορία πάσα δι' ολίγων ύπ' δψιν άγε

ρι-ίΕ «β Γβι-εηΐεδ : ηίε νονό ιβηηιιηιιι ΓγλΙγο8 ηβρίοϊβ-

1)31, 61 1;πιφιηιη ρηίΓεδ βα!ιιΐ3υ»1.

Υίή εηϊπι (ταΐτβε, ίηηυίι, (Ι ραίτα, αηάίίβ '*. ΙΙΙϊ

φιΉΙθηι εηΐιιπιηίηιη ρΓθ1>ηΙίϊ1ϊ•βΓ ΓυηίίιιβΟυαηΙ : Ιιιιίί,

νβρο εοηδϋϊυηι 8(1 εδεάεπι ρι•ορεηδ*ιοι•υηι ργο ευπ»

νεπίβΐϊβ εΓαι. Νοη ιηείυ ρΓκεΐύβΐΜΐ οταΐϊοπβπι, ηοη

1ηηςιι!(1;:$ ΓΓίεΙΟδΟ,ιιε ηε Γθηιϊ55ΐΐ8 ιιιείιι ρεπευΙο-

πιιη εΓ3ΐ, ηοη ηΐ0Γ8 εί βηΐε οειιΐοϊ νεΓδηΙκιΐυν ; 88(1

ΟΓεείο ϋηίπιο οιηηϊα ηιι;ι:;ιιιΐί- ρείβδ βΓηηΐ εοηΐεηι-

ηεηε, Ιίΐηφιηηι ριιβπιΐοδ ΐΐΐίδει•6 ϊιΐδϊρίβηΐΡδ γο^οΙιηΙ

βε ιηο(ΙβΓ8ΐ)8ΐΗΓ οΐ'.ιΐίοηε , 8(1 ϋεπιοηδίΓηηαΊιηι εο3

ΐη ειτοτβ (ΙοείΓΪηαπιιη νοΓδβπ , βϊγπιιΙ εΐίηπ) ίίκ άΌ-

ειιπιεηΐίδ , ηιιίϋυβ αϊ) ϊΐΐίδ ΐρ&ίβ Γιάβδ ύετοςαη ηοη

ροΐιτίΐΐ , υΙεηδ. ΑΙίΓαΙιαπι οτοΐίοηί ;ιι!ΙιϊΙ)ιΊιιι•, 1013-

ται • εΐτα ή τών εφεξής αγίων διαδοχή. Μωϋσής έπ'ι " φίρ, ϊΐΐϊυδ ΙιϊδΙοπΛ ραιιεΐδ .ιηΐβ οειιΐοβ ροηΊΐυι-

τούτοις τικτδμενος, άνατρεφομενος , παιδευόμενος,

επί τοΰ δρους μυσταγωγούμενος • μαστίζων τήν

Αίγυπτον, τδν Ισραήλ διασώ£ων, τδ κατά τδν Κύ-

ριον προμηνύων μυστήριον. "Ο καΐ μάλιστα συγκινεί

τδ συνέδριον, κα\ αναθερμαίνει τήν νόσον, δτι κα\

Μωϋσής, <& δή προσεποιοΰντο ύπερσπουδάζειν, συν

ήγορος τοΰ δόγματος άπεδείκνυτο. Έφ' ψ κα\ διανα-

στάντες, τδ πέρας έπάγουσιν άξιον κα\ τής ιδίας πι

κρίας, κα\ της τοΰ Στεφάνου επιθυμίας. Ό μέν γάρ

έκβάς τήν φύσιν, κα\ πρ>ν έκβήναι τοΰ σώματος

βλέπει τοις καθαροϊς όφθαλμοΐς τάς Ουρανίας αύτω

πύλας διισταμένας, κα\ τδ έντδς τών άδυτων διαφαι-

νομενον, αυτήν τε θείαν δόξαν, κα\ τδ της δόξης

(Κίίηιΐε (λΊογϊ 83ΐιεΐί, ςαί δαεεεδδεπιηΐ. Αιΐ Ιι,ιτ.

Μο)•»ε8 πι η.ιΐιΐδ, υΐ εαΊιεαΙιΐδ, υΐ (τικίίΐιΐδ ε( ϊιιχιϊ-

Ιυΐιιβ, ιιΐ ϊη ιικιΐιΐε Β3ΰΓΪ8ΪηϊΙϊβΐη8 ει ίηβίπιι Ιιΐδ δίΐ,

ιιΐ ΛΙ^νρΙυηι Ο.ίβεΙΙβΓεί, ΙδΓηεΙεπι $βΐΎ3τεΐ, ηινδΐ©-

ιίιιη) Ουηιίηΐ ρπεϋίοοιτί. Οιιοιΐ εΐΐηηι ιηαχίηιε εοη•

είΐαΐ εοηείΐίυιη , ει ιηηιΊ)ΐιπι ϊηεεηιϋΐ, ηιιοϋ εΐΐαιη

Μο)•888 , Οΐι]ο8 88 ηίηππιιη νεΙιεηιεηΙεΓ &ΙιηΠο505

8886 ν'κίειΐ νοίουηιιΐ, ραίΓοηιΐί (ΙοεΙι ίικε Ιπι]ιΐ8 (1ε-

ιιιοη8ΐΓ3ΐυΓ : ηυαιηοΙίΓειη εΐίοηι 8ΐΐΓ^εηΙε8 ί'ιηρηι

ϊιηροηυιιΐ , ςιιβίεηι εί δίερίιβηυβ ϋεδίιίειηΐιηΐ, ει ίΐ-

Ιοπιηι 0Γυ<1•:ΓιΙ:ι(ειη (ΙβεβϋβΙ. Λ'ηιη ϊΙΙε ηυ'κίειη ηα-

ΐιίΓαηι βςΓε8$υ8,εΐΪ3ηι 3ηΐε(]ΐΐ3πι εοΓροΓβ εχεε88Ϊ88εΐ,

ρυΐ'ϊβ οεαίίβ εοεΐ68ΐ88 8ιΙμ ροΠ38 3ρ6Π»8 νϊιίεΐ ει ϊιΐ

απαύγασμα• κα\ τής μέν Πατρικής δόξης, ουδείς ύπο- _ ςυοιΐ ϊηΐΓ3 αϋγία 3ρραΓε1)3ΐ, ευπι ίρβαιιι (1ίνίιι:ιιιι βίο

γράφεται χαρακτήρ διά τοΰ λόγου ■ τδ δέ απαύγασμα,

έν τώ όφΟέντι τοις άνθρώποις εϊδει, τφ αθλητή καΟ-

οράται, ώς ί,ν χωρητδν τή ανθρωπινή φύσει, οϋτω

φαινόμενον. Ό μέν ουν Ιξω γεγονώς τής ανθρωπινής

φύσεως, κα\ πρδς τήν άγγελικήν μεταποιηθείς χάριν,

ώς κα'ι αΰτοϊς είναι τοις μιαιφόνοις έν θαύματι,

πρδς τήν τών αγγέλων άξίαν τοΰ περ'ι τδ πρόσωπον

είδους άλλοιωθέντος , καΊ είδε τά αθέατα , κα\ τήν

δφθεΐααν αύτφ χάριν έξεβόησεν. ϋί δέ συνέσχον τά

ώτα, κα\ τδ διήγημα τής οπτασίας ού παρεδέχοντο,

καλώς τοΰτο γοΰν έν πάσι ποιήσαντες ■ ουδέ γάρ ήν

άξια βέβηλων ακοή, θείας έμφανείας διηγήματα

δέξασθαι. Εκείνος μέν ουν έκοινώνησε τοις παροΰσι

τής χάριτος, είς τδ κοινδν εκείνα προτιθε\ς τφ δι

ΓΪ3Π1, ι ιιιιι £ΐοι-ίχ 8ρ1βιΐ(1θΓβηι εοηδρίϋηΐιιι-, 3ε ικιίοπια;

ηιιίιΐοηι βΙθΓΪ33 ηυΙΙα (ΙεβιτϊΙηΐυΓ ΟΓαΐίοηε ίί^υτβ :

βρΙεηύοΓ νείΌ ίη 88, ςυ3 αϊ) ΙιοιιιίιιίΙιιΐ8 νϊβυβ 8Γ31 ,

Γοπιια 31) 8ΐ1ι1εΐ3 εοιίδρϊεϊΙιΐΓ, 8ίε βρρατειίδ, υΐ Ιιιι-

ηιηηα εβρβΓε ροΐιτιιΐ πηΙιιγ.τ. Λΐιμιο Ιιϊε (ριίιίειη

εχΐηι ιΐίΐΐιιΐΉΐιι Ιιυηιβηαηι εοηδίϊΐηΐυβ, εί ίη αηξβΐίευιη

(ΙεεοΓειη ΐΓ»ιΐ8Γοηΐ)8ΐιΐ8, ιιΐ ίρ8Ϊ8, εΐίαιη ηείατϋδ Ιιο-

ηιϊεϊιΐίδ ηιϊΓαειιΙο βδδβΐ , ΐη βηςεϋε.ιιη (ϋςηίΐαΐε'ΐη

ίοιηια Γαείβϊ ιηυΐιιία, εηηι νίϋίι εΟ'ίΐςϊεηΓο ακρεείυιη,

111ΙΓ1 03111, (|1ΐ;0 δί1)Ί 8ρρ31'803ΐ, §Γ3ΐί3ηΐ 8Ι|1)1»1() εΐ3-

ιηοΐ'ε δϊξηίΓιεβνΐΙ. ΙΙΙί λόγο εοηΐίηιιεί'υηΐ αιίΓΡδ, 61

ιι:ιπ;ιΐίοιιοιι νϊβίοηίδ ηοη ηιΐηιίδεπιπί, Ιιοε 88ΐ1ειη

βχ οιηηίΐιιΐδ τεείε Γαοίεηΐβδ ; ηεΐ]ΐιε βηϊπι ά\%ηχ βπιηΐ

ρι-οΓαιιΟΓυηι εί ίπιρυιοιαιη αυιεκ, αυχ (Ιίνϊηχ βρ-

ηγήματι, ων κατά μόνας ήξίωτο, θεωρώ, λέγων, ρ ρ3ΠΙϊοηίδ βεεϊρβΓειιΙ ηβΓΓαΐίοηεδ, 3ΐι|ΐιβ ίΙΙε ςιιϊάειη

τους ουρανούς ά>•εφγ}ΐένους, χαϊ τύν Υϊύν τοΰ άν

θρωπου έχ δεξιών ί.στωτατοϋ θεού. 01 δέ, κράξαν-

τες φωνή μεγάλη, και συσχόντες τά ώτα, ώρμησαν

όμοθυμαδδν έπ' αυτόν. Καλώς προσέθηκεν ή περί

αυτών ιστορία τήν κραυγήν τοις έργοις, ίνα δείξτ)

τής προαιρέσεως αυτών τήν πρδς τους Σοδομίτας

συγγένειαν. Και γάρ τδ εκείνων άνόμημα κραυγή

παρά τοΰ κρίνοντος ώνομάσθη. Κραυγή γάρ, φησ\,

Σοδόμων χαϊ Γομύρ^ας άνηΛθε Λρύς με. Έκραξαν

τοίνυν καΊ ούτοι, ίνα άκουσθή και αυτών ή έπ\ Στε

φάνου κραυγή. Ού μήν ήγνόει ό αθλητής διά τής

πικρίας τών αιαιφονούντων ευεργετούμενος. Τώ γάρ

" Αεί. τη, 2 δίΐί]. " 'Μά- Ζ8• " 6βη• Χνι"> 20•

Ρατβοι.. Οκ. ΧΙ,ΥΙ.

βΓ.Ίΐίαιΐ) ρΐ';ΐ'ϊ('ΐιΐϊίιιΐ8 οοιιιιιιυιιίιιιΐιαΐ ικιπαιιιΐιι, ιιι

εοπιιΐιυηε ρΓοροηεηδ 63 ιριυπιπι εοηΐεηιρΐ3ΐίοηε

δοΐυδ ϋίςιιιΐδ μκΐίιιιΐιι* επιι , νίι/ι•ο, ίιΐ(|ΐιίοΐι5, οω/οε

αρβΠο$, «Ι ΡϊΙίΐιιη ΙιυιηυΓα $1αη1βιη α άβχΐή» Ι)νί '•'■.

Ηϊ νείΌ εχείαιιιαηΐεβ νοεβ ηιβςηβ , ει εοιιΐίιιεηΐε$

3υΓβδ 8υ38, ϊιιιρείιιηι υηπηίιηϊΙεΓ ϊη οιιιιι Γεεειυηΐ.

Κεε(6 η«1]*•«.•ϊΐ «οπιιιι ΓβεΙίδ Ιιίδίοηα εΙηηιΟΓειη , ιιι

08ΐ6ΐ!(1εΐ'εΐ (Ιοί,ιίικικε νοίυηΐηΐίδ ευΐ'υηι ευπι δοιίο-

ηιίΐϊδ εοςηαΐΐοιιεπι. Εΐεηΐηι ΐΙΙοηιπι δεείιΐδ εΙΐΐηοΓ

3 ]ιιι1ίε»ιιΙε ηοηιϊιοΐυδ Οίΐ. ('.Ιαιηυι- οιίαι, ίικ|ΐιίΙ,

ϋοάυιηοηιιιι βΐ ΟοηιοττΗα αά ηιε ααα'ΐιιΐϊί " . ϋΙ:πιΐ3-

νεπιηΐ ίβίΐυι• Ιιι ηυοηηε, ιιΐ εΐίηιη ιόγιιιπ 3ΐ1νεΓ$ιΐ3

2.ί
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δίβρίιάηυπι ϋΙηηιοΓ :ιιΐι1ίι•(Ίιιι\ Νοη ίβΐιηηιΐιηΐ βιιίεηι Α περί αΰτδν τών καταλευόντων κύκλω στεφανωθεί ,

3ΐΙι1εΐ3 δε ρεΓ εηκίεΐίΐιιίεηι ε%ϋειη ιΐβΓοπαηι ροι-ρε-

Ιι-:ιιιΐίιιιιι υειιείίείυιιι αεείρεΓε. Νίίπι οιΊ>« Ιβρκίεβ

ΙΙΙκΙΙψΙϋ ('ΟΙφοΊΐ'ΙΙΐίίΠΙΙ (]1Ι3$Ί 80ΙΌΙΙ3 οίιιοΐιΐί , Ϊ13

ιιοεορίΐ ίιΐ <ριοϋ α^οΐιηΐιιι-, ηιιαδί εοιοικι νίεΙΟΓίχ

|>ι-;ι:ιιιίιιιιι 111 ηΐ3ΙΙΪ1)118 3(1ν8Γ83ΓίθηΐΙ11 ΠΟεΙβΓεΙυΤ.

Ι^ιιατο οΐίαιη 1>εηΐ£ηα ρΓεεβΙίοηε $3ΐι^υί)ΐαηο$ εοιιι-

ρειι$3ΐ , Γ0£3ΐΐ3 ιιε ία εοηΐΓβηοδ βνειιΐιΐδ Γβείηιιβ,

ιριοιΙ ίη ίρ$ο ρετροίΗυαίυτ, «ΙΐνίάβΓβίαΓ, ιιΐ ϊΐΐιί

ιριίιίειιι νίίαιη, ηιΙνεΓΚΜπίδ ηιιίοπι εχίιίιιπι αΟειτοΙ :

ί>ο(1 ΐ|ΐιϊΙιιι» ίρββ άΊ£ηιΐδ ]ιΐ(ϋε3ΐυδ εββεΐ , ϊιΙι ϋδ ιιε

ΙιΟϊΙοϋ ιμιίίΐβπΐ, ί]Μ35ί Ιιοιιοι ιπιι δίΐιί 3ΐίιμΐ3 βχ ρ;πΊο

ηυεΐ0Γε8, εχείικίετειιΐιιΐ'. δϊο ί«, <μ>ί (Ιΐιπβΐιιιη εβΓ-

ιιίΐ, ο<1νεΓ$α8 Ιΐ08ΐε8 βεδε μοιβπ; ηονίΐ. (ίιιοηίηιη

ειι'ιιιι ρβΐίεηΐίχ ΙεμίδΙίΐΙοΐ'ειη νκίευηΐ, ΓεοοπΙ,ιΗΐδ

«81 Ι(^υιιι αϊ) εο Ιίΐΐηηιηι ίιιίιηίεοδ (ΚΙί^εΓβ ]υ1ιεη-

ιϊιιιη, «ι ΙιεηεΓαεεΓε οιΐίο ρΐΌ8βηυειιΐίΙ)υ3 , εί ρ γ ο

Ιΐ08ΐί1Ϊ3 Γ;ΐϋίεηϋϋιΐ8 ονιγο '". Υεΐ'υπι αιΐιΐοΐη ςιιί-

"Ιειη ηοη Ιπιηιηηίδ ΙαικΙΠηίδ εεΙεΙίΓηΐυτ, ηεςυβ ϊη

ούτως έδέξατο τ6 γινόμενον, ώς στέφανον νικητήριο-/

έν ταΐς χερσί των εναντίων πλεχόμενον. Διδ χαΐ εύ -

λογία τους μιαιφόνους αμύνεται, οϋχ άξιων πρδς τάς

εναντίας έχβάσεις τήν έπ' αύτώ πραξ'.ν χαταμερίζε-

σθαι, ώς έχείνψ μεν τήν ζωήν, τοις δέ άντιχειμένοις

φέρειν τδν δλεθρον • άλλ' ων αύτδς ήξίωτο χαΐ τους πο

λεμίους ώς αγαθών αύτψ συναιτίους μή έχπεσείν. Ού

τως οϊδεν ό Χριστδν βλέπων τοις πολεμοΰσι προσφέ-

ρεσθαι. "Επειδή γαρ είδε της μαχροθυμίας τδν νομο-

θέτην, ύπεμνήσθη τών νόμων τών αγαπάν τους εχθρούς

κελευόντων , κα\ χαλώς ποιεϊν τοις μισοΰσι , χα\ υπέρ

τών πολεμούντων προσεύχεσθαι. Άλλ' δ μεν αθλητής,

ούχ έξ ανθρωπίνων επαίνων δοξάζεται. Ουδέ γάρ ό

σκοπδς αύτφ της αθλήσεως πρδς τήν έξ ανθρώπων

Εβλεπε δόξαν • άλλ' υπερβάς πάντα τδν χόσμον τϊ}

μεγαλοφυία τοΰ κατορθώματος, και τά μέτρα της

ανθρωπινής δυνάμεως συμπαρέδραμε , πάσαν έγκω-

μιαστικήν δύναμιν κατόπιν εαυτού (5ίψας.

οεΠ3ΐιι1ο (,Ίοπ.ίιιι εχ Ιιοηιίηίϋυδ εοηϋβίβιη δί1)ί ρΓορο3'ιΐ3πι 1ΐ3ΐ)εο3ΐ : βεά ειιπι ηιβΒηίΓιεεηΙίβ Γβείηοηδ

ε^ΓΟ^ϋ Ιοίυπι ηιιιηαΊιιη ειιρει-βνεπί , Ιιυπιαηβηιηι

οηιιιί Ι.ΊΐιιΙηΐίν» Γηευΐΐηΐε ροδί 38 η1)]οΠα.

1^'ΪΗιγ Ηΐε φιηίοηι ίη οηιηϊ Ιιυηι.ιιιο διτηιοηε νϊοΐο-

ιϊίΟ ρΓχιιιϊίΐ οίΗίηεβΙ ; ηο8 ηιιίοπι ηίδίοηβ 8(13 3ιΙ]η-

νοί 3(1 ;ιιπιη:ιι•ιιιη βηΐιιίρηι. Οιιεηιβϋηιοιίυιη εηίηι

ΊιιΙεΓ εοΓροΓεοδ ηΐΐιΐβίαβ ϋ, ηοί ίη ριιΐιΐίεϊϊ εεηβ-

ιηϊηϊ1)ΐΐ8 εοηΙεηϋεΓβ άεβΐεΓυηΐ, ]υνεηε$ βΐηΐεΐίείβ

εχι>π:ϊΐ3ΐϊοηϊΙιιΐ8 ρετ 3τΙϊΓιείθ83ΐη ([υηηιιίαιη ηςϊΐϊΐηίοιη

βΐ 1ιη1)ίΙίΐ:ιΐειιι 338ΐιοΓ:ΐϋϊιιιιΐ , ρΓεΙιεηβίοηββ 3(ΙνβΓ-

83ΓίθΓυπι Γπΐ5ΐΓ3Γί βΙηυε εΙυιΙοΓβ ύοεεηΐβδ : Ίι» ηο»

ςιιοςυο νίΓΪυηι 11101)05 ίϊπιυΐ ρΓΒϊΐεΓβτΡδδυδ εδί ,

Ούκοΰν , δ μεν έχέτω κατά παντδς ανθρωπίνου

λδγου τά νικητήρια• ήμϊν δέ συναγωνιζέσθω τη κατ'

αύτδν Ιστορία πρδς τήν τών ψυχών σωτηρίαν. Καθά-

περ γάρ έν τοις σωματιχοΐς άθληταϊς , οί τών

αγώνων παυσάμενοι, παιδοτριβοΰσι τους νέους ταΐς

άθλητικαΐς γυμνασίαις, διά τίνος τεχνικής ευστροφίας

έκδύνειν τάς λαβάς τών αντίπαλα ιόντων διδάσκοντες ■

ούτως οΐμαι δεϊν καΐ ήμδς διά τοΰ μεγάλου Στεφάνου

ςιιοςιιε ορϊηοΓ οροΓίεΓε ρεΓ ηιηβηυιη δίερίοηιιιη £ παιδοτριβηθήναι τήν εύσέβειαν, ώς δν δι' αυτού

βχεΓεεη «Ι βδδΐιβΓιεη 3(1 ρίεΐαΐβιιι , υΐ ρβΓ ειιπι ίιι-

βίβηιυδ ηίςυβ ενϊΐεηιιιβ ΡηευπιαίοηιβεηοΓυπι, ίιΐ εβί,

ϋρηίΐιΐ! »αηαϊ Ηο$ΐίιιιη , εοΓΓερίίοηεδ βίςυβ νβχβΐϊο-

ηε$. Λΐιιηΐ εηίηι ίΙΙί ψιί βϋνεΓδυδ βίοΐ'ίϊηι 83ηοΓι

δρίτίΐυδ ίιΐδ»ηίιιηΙ , δΐι.τ ηΐΐδΐιηΐιίαΐϊ βΐ ϊηιροιΊιιιιί-

Ι31ί δίορίιηηιιιη ρϊίΓοείηΐΓΪ , ((ΐιί εα:Ιιιιη ίηΐεηΐίβ

οευΐίδ (ΌΐιΙιιΊΐιΐδ , ν'κΐίΐ ^1οη3Π) Οοί εΐ ,ΐΐ'ϊίπη δΐ3η-

Ιειη 3 (ΙεχίΓίβ Πει ". Λιΐ ενεΓδίοηειη ίβίΐιιτ ρίεΐΐΐίδ

(ΙοοΛιΊικό ίη Ιιιιηε πιοιίιιιιι (Γιειιηΐ : δι επιη ΓμΙγο εΐ

Κίΐίο δρίΓίΙιιιη οηιηίηο ιιϊιπκγπγϊ οροΠεΙ, ηιιί ίίΐ

ιιΐ δίερηβηυδ ίη ηρραι-ίιίοιιε υιι.ι ευηι Ρίΐίο δρίΓί

Ιιιιη ηυοιμίϋ ηοη ν'κΐιτϊΐ'.' ()ιιοιιιθ(Ιο ίζίΐιΐΓ ϋδ, ςιιί

ρεί' ηχε ίρδ3 νει ύ;» 8υρρΐ3ηΐ3ΐιΙυΓ, ιηηιιιιηι δίερη»-

φύγωμεν τάς τών Πνευματομάχων λαδάς. ΦασΙ γάρ

οίλυσσώντες χατά της δόξης τοΰ Πνεύματος, συν-

ήγορον είναι της εκείνων άτοπίας τδν Στέφανον , ός

ένατενίσας τω ούρανφ είδε δόξαν θεοΰ κα\ Ίησοΰν

έστώτα έχ δεξιών τοΰ θεού. Λέγουσι τοίνυν έπ'

άνατροπϊ) τών της ευσέβειας δογμάτων, δτι, Εί με-ά

Πατρδς καΐ Υιού δεϊ πάντως άριθμείσθαι τδ Πνεύμα,

πώς ούχ είδεν ό Στέφανος έν τή οπτασία μετά τοΰ

Τίοΰ καΐ τδ Πνεύμα ; Πώς ουν δρέξει τήν χείρα τοις

διά τών τοιούτων λόγων ύποσκελιζομένοις ό Στέφα

νος; πώς ανορθώσει τ^ αγωνιστική τέχνβ τους

ύποχλάζοντας ; ΤΗ αύτόθεν έστ\ν ή βοήθεια ή άνατρε'-

πουσα τήν άπιστίαν τού προσπαλαίοντος. Ζητείς, ώ

ιιιΐδ ροιτίββΐ ? Οιιο ρβείο εειΊιιικΙί 3Γΐβ Ι3)ΐ3δεεη(88 Π Πνευματομάχε, δτι, Εί ή δόξα τοΰ Πατρδς ώφθη, χα>.

€π§οΐ ? δαηε εχ εοιίειιι Ιοεο εχβίβΐίΐ βυχίΐίυπι ςυοά

ι:νειΊ:ιΐ 3(1νβΓ34τϋ ίη<:Γι•ι1ιιΙίΙ;ι1ι'ΐιι. ΟαχΗβ , ο ρηευ-

ιιΐ3ΐοιη3ε1ιε , δϊ μ1υι•ί;ι 1\ιΐΐΊδ :ιρρ»ι-υίΙ, ει ΓίΙίιΐδ 3

(ΙεχΙΐ'ίδ δΐϊΐίοηειιι ουίίηβιΐδ , υ1)Ί δρίιίΐιΐδ ? Οιιοιί δι

ίη Ιβ δρίπΐιΐδ 68381, ηοη ρΓΟροδίΙηπι άβ εο νει-ΐιιιηι

(6 ρΓΧίβΤίίδδβΙ : ιμιειηηιΐιικκίιιιη ίί , <μιί εβρίί βιιιιΐ

οευΐίδ, Βΐιπιηι ηιιΐο ρεϋβδ οΰ]εετυιη ί§;ηοΓ3ηΙεδ

ρπκΐ(.τευηΐ. ΑΙ ηυιιε δ»1ΐειη ιιικίί , ηίδί ηιιπ•8 1οι Ιο

εοηΐίηεδ , δίευΐί ίυάχί ΙΊιείεοϊΐιΐ : Οιιοιηοιίο δΙερΙΐ3-

ΗΙΙ8 βυρβΓεοεΙοβίεηι βΙοΓίαηι νίάίΐ '! ^υίδ εί ροι°ΐ3β

οοείοππιι ρηΐβΓβεϊΐ ? Νυηα,υία' Ιιιιπνιηηηιηι τίηυηι

κΐ οριΐδ εΐ'3ΐ? Νιιιη ςυίδ εχ βηςεΐίί »(■ ΐΐΐαηι δυΐιΐί-

ΜιιΐΙΙ:. ν. Η. " Αεί. πι, 53,

δ ΐίδς τήν έχ δεξιών στάσιν έχων, πού τδ Πνεύμα ;

Εί ήν έν σο\ τδ Πνεύμα, ούκ άν προκείμενον τδν περ'ι

αύτοΰ λόγον παρέδραμες, ώσπερ οί πηροί τάς δψείί,

τδ πρδ τών ποδών κείμενον χρυσίον άγνοοϋντες παρέρ

χονται. 'Αλλά νΰν γοΰν άκουσον, εΓ γε μή συνέχεις

κατά τους Ιουδαίους τήν άκοήν. Πώς είδε τήν ύπερου-

ράνιον δόξαν ό Στέφανος ; τίς αύτψ τάς πύλας τών

ουρανών διεπέτασεν ; ΤΑρ' ανθρωπινής δυνάμεως ήν

τδ κατόρθωμα ; άρά τίνος τών αγγέλων πρδς τδ

ύψος εκείνο τήν κάτω χειμένην φύσιν αναβίβασαν •

τος; Ούχ έστι ταύτα• ού γάρ ούτως ή κατ' αύτδν

Ιστορία φησ'ιν, δτι Στέφανος δε πολύς χατά τήν δϋ-

)
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ναμιν ων, ή τήί αγγελικής βοηθείας πλήρης γεν<5- λ ιηΐΐηΐεηι ΐιιΓεΓηαπ» η.ιΙιΐΓίηι βνβχϊΐ? Νοη Ιυεε ϋίΐ

μένος, εΤδεν Ι εΐδεν. Άλλα χί λέγει; Στέφανος δέ,

χΛήρικ ών Πνεύματος άγίον, είδε τήν δόξαν ζοϋ

θεοΰ χαΐ τόν .μονογενή του θεοΰ ΤΙόν. Ού γαρ

έστι, καθώς φησιν ό Προφήτης , τδ φως όφθήναι ,

μή έν τψ φωτΐ καθορώμενον. Έν γάρ τφ ξρωτΐ σον,

φησΙν, οψόμεθα φώς. Εί ουν οϋκ ενδέχεται μή έν

τω φωτ\ γενέσθαι τήν τοΰ φωτδς θεωρίαν • πώς γαρ

Ιστιν άπιδ;ϊν είς τδν ήλιον έξω τών άκτίνων γενό-

μενον ; έπε\ ούν έν τψ φωτΐ τοΰ Πατρδς, τουτέστιν

έν τώ Πνεύματι τω άγίψ τω εκείθεν έκπορευομένψ,

τδ Μονογενές καθορδται φώς ■ διά τοΰτο προκαταυ-

γασθείς τή δόξ•(] τοΰ Πνεύματος, έν περινοία της τοΰ

Πατρδς καί τοΰ Υίοϋ δόξης γίνεται. ΈπεΙ, πώς τήν

εύαγγελικήν άπόφασιν άληθεύειν φήσομεν, βτι θε&ν

χιιιιΐ , ιιοιι εηϊηι Ϊ13 ιΐβ 60 ΗΊδΙοπα αΊοϊΙ, ηεηιρε:

δίερίιηηιΐδ 3ΐιΐειη ευηι ν'ιπίιΐδ ροΙΙΟΓΟί , :ιιιΐ ειιηι

ηΐιιπκίο 6Ϊ 8υρρε(βΓβΙ βηββίϊειιιη αιιχ'ιΓιιπη, νίοΊΐ

68 Γ| 1 1 ; ο ν'ιιϋΐ. 8ο«Ι φιηΐ ι1κ:Ίΐ? 8ΐερΙιαηη$ αιιίειη αιιιι

ε$8βΙ ρίβηια 8ρίήίη ιαηείο, ν'κίίί ςΐοήατη ΐ>ά ει ιηιι'-

ρβηΐΐιιιη Όά ΓίίΊηιιι ••. Νοη εηϊηι Βεπ ρο(6$ΐ, υΐ ίη-

<]υίΙ Ρι-ορίιοΐα , 01 Ιιιπιεη νϊι1ε:ιΐιιι•, ηϊδί ρεΓ Ιιιιηεη

εοηδρίεϊβΐιΐΓ. Ιη Ιητηϊηβ εηϊηι , ϊηςυϊΐ, ΐαο ν'ιάεΜ-

ιη»« Ιχιηιεη *'. δι ίξίΐιΐΓ ηοη ηϊδΐ ρεΓ Ιυπιεη Πεπ

Ιυπιϊηϊδ εοηΐεηιρίβΐίο ροιεβΐ, ηυοιηοιίο δι α,ιιϊδ γχΙγ;»

Γ3)1ίο$ νοΓβοΐιΐΓ, δοΐειη εοηΐιιβπ ροΐεδί ? ()ιιοιιί;ιιη

ί^ίΐιιΐ' ρεΓ Ιιπηεη Ραΐηβ , Ιιοε εβί , ρεΓ δρΊπΐυπι

ββηείυιη ΗΙϊηε ρΓοεειΙεηΙεηι ϋιιί<>οηίΙυηι εοηδρϊεϊΐυΓ

Ιυηιβη : ϊιΙεΪΓεο βΙθΓϊ3 δρ'ιπίιΐδ ριίιΐδ ίΐΐυπιϊηηΐιΐδ

ουδείς έώραχε κώχοτε ; Πώς δέ τδν 'Απόοτολον μή Β ρΐεη» ηιεηιίδ εοηιρΓεηεηδϊοηε, εί Ραίπβ 61 Γϋϋ

εναντία τοίς ίστορηθεΐσι βοάν, όταν λέγει • Ούτε ης

εϊδεν αυτόν άνθρώζωτ, ούτε Ιδεϊν δύναται, ; £1 γάρ

ανθρωπινή φύσει τε κα\ δυνάμει, ή τοΰ Πατρός τε

κα\ τοΰ Τίοΰ δόξα χωρητή κατέστη • ψευδής πάντως,

ο άχώρητον άνθρώποις άποφηνάμενος είναι τδ θείον

θέαμα. "Αλλά μήν ούτε εκείνον ψεύδεσθαι , κα\ τήν

ίστορίαν άληθεύειν έπάναγκες. 'Λρα φανερώς ή κα-

κουργία τών Πνευματομάχων πεφώραται, δτι τώ

όμοίψ καθοράσθαι τά δμοια παρά της Γραφής με-

μαρτύρηται. Ό γάρ Στέφανος ούκ έν τή ανθρωπινή

φύσει τε κα\ δυνάμει μένων τδ θείον βλέπει • άλλα

πρδς τήν τοΰ αγίου Πνεύματος χάριν άνακραθε\ς,

δι' εκείνου ύψώθη πρδς τήν τοΰ θεοΰ κατανόησιν.

£ΐοηαιιι ρεί'είρίΐ ε( :ιι»ϊιιι:ι<1νοΠϊΙ. Νηιη φΐυηιοιίη

αΐίοο,υί (.Ιίεΐιιπι οναηςεΐίειιηι , Όειιηχ ηεηιο ν'ιά'ιΐ ν,η-

ηχιαηι ", νεπιηι 8888 ΰ'ιεειηιΐδ ? ςυα Γ»Ιϊοηε ϊίεινι

Λρο8ΐο1ιιιη ηοη εοιιίΓαπ» Ηδ ηιιχ ιηεηιοΓίχ ρΓο-

«Ιίΐα 36 ΙίιίεΓΪδ ιηαικίαΐα 8ΐιηΙ, εΐΐΐιιαπ; ? ειιιη άίείΐ,

Νεε ψιΪΒψιαηι Ιιοηώιηιιι νϊάίΐ , ηεηνε νχάετε ροίε$1 " ?

Ν,ιιιι 8Ϊ :ιΙ) Ιιυιηαηα νί «ιςπε ικιΙιιγ», ει ΡαΐΓΪβ ει

Γϊΐϋ (;1ογϊ« ρεΓείρί ρο$86ΐ, ηιειιιΐιιχ εί ναηιΐδ ρΓΟΓ-

8υδ εδδεί Ϊ8, ψιί ιΐϊχίι, ηοπαϊηεδ «Ιίνίηί δρεείαευϋ

ε»ραεε8 ηοη 6886. Αίςυϊ ηεηηε ϋίιιηι ηιοπί'ιιϊ ε(

ΙιίδίοιΊηηι νεΓ3ΐη εδδβ ηεεεδδβ εβί. Εγ^ο ηιαίϊΐί» δρϊ-

ΓΐΙυδ δίΐηοιί Ιιοδίίιιιΐ) ιηαιιίΓεδίο ϋερΓεΙιοιίδα 3ρρα-

ΐιΐ, ςυΪ3 ΙεδΙΐηιοηϊο δενίρίαι^ε ρΐ'οΐιαίιιιιι εβί 3 δί-

υΰκοΰν εί χωρίς τοΰ Πνεύματος οΰτε Κύριον Ίησοΰν _ ηαΊΗ δίηιίΓιη εοπιί. Ναηι ηοη ίη Ιηιιηηιι» ιιηΐιπ-α 36 νί

Μ ,•Λ' ί»»/\»ι" Ο. 1. Ι*• "ι

Εστίν ειπείν, καθώς φησιν ό Απόστολος, ούτε τήν

Πατρικήν δόξαν κατανοήσαι • δέδεικται σαφώς, δτι

όπου τδ Πνεΰμά έστιν, έκεΐ κα\ ό ϊίδς καθοράται,

καΐ ή Πατρική δόξα καταλαμβάνεται. 'Αλλ' έτερον

ήμίν έκ τών ί«τορηθέντων δπλον ασεβείας παρά τών

Χριστομάχων προβάλλεται. Φασ\ γάρ τδ καταδεές

τοΰ Μονογενούς διά τούτου σημαίνεσθαι. Τδ γάρ

παρεστάναι αύτδν τή δεξιοί τοΰ Πατρδς, άπόδειξιν

ποιούνται τοΰ ύποχείριον είναι τή τοΰ Πατρδ; εξουσία.

Τί ουν δ Παύλος , πρδς αυτούς είποιμι 4ν ; τ£ δέ καΐ

πρδ εκείνου ό προφήτης Δαβίδ, αμφότεροι τή δι

δασκαλία τοΰ Πνεύματος τήν τοΰ Μονογενούς δόξαν

έκδιηγούμενοι ; "Ο τε γάρ Δαβίδ φησιν, Εΐχεν ό Κύ

ριος τφ Κνρίφ μου• Κάβου έκ δεξιών μου. Ό βέ

ηιαηοιίδ δίερηαηυβ ηιιιηβη ϋΐνϊηιιηι εοπιίΐ : 8βι1 ευηι

};ι•:ιΓκι 83ηε1ί δρίήΐυβ ρεηηίδίαδ ε( εοηΙειτιρεΓ3ΐυ$,

ρεΓ ϊΙΙιιιπ 8ΐι1)1ηΐιΐδ ει ενεε1α$ ε δ ι 3(1 1)ι.•ί εοηίβηιρίη-

Ιίοηεηι. ΟυοείΓεα βΐ ηΙ)$(|ΐιε δρΪΓΪΙα ηεηιιε ΚοηιΊ-

ιιιιιιι 3ι•8ΐιιιι (ΙϊεοΓε ΙίεεΙ , πι ϊηςυϊΐ ΛροδίοΙιΐδ ", ηο-

ίμιε ρ:ιΙεπΐ3ΐη ςΐοΐ'ίΐΐιι Γοηίειιιρίαΐ'ί : (ΙοιιιοηδΙί'αΙιιιιι

681 αρειΊο, ηιιοιΐ υΐιί δρϊηΐϋδ 8ΪΙ, ϋϋε εΐϊηηι Γί-

Ιίιΐδ εοιηίΙιΐΓ, 61 ρη!ι:πκ> ^ΙοΓΪα εηιηρΓεΙιεικΙίΐιπ•.

ΥεΐΊΐιη ηΙϊικΙ ηοΐιϊδ εχ ϋδ , φι» ίη ΙιίδΙοη3 εοηΐί-

ιιοηΐιιι-, ίιηρίεΟΐϊδ (εΐιιηι 3 ϋηηδίοηιβεηϊδ , ί<1 εδί

αιτϊιΐϊ Ιιο$ιϊΙ>ιΐ5 , ο1ι]ίί'ίΐιΐΓ. Αϊιιηΐ εηϊηι ϊηίβΓΪΟΓεπι

υηίςεηϊιϊ (Ιϊ^ηίΐηΐεηι ρεΓ Ιιχε δίβηίΐϊεαιϊ. Νηιη ρεΓ

Ιιοε, ςυοά 3δδίδΐ3ΐ »ι! «ΙεχίεΓηιη Ριιΐπδ, άεηιοη-

8ΙΓ3Γ6 εοηηηΐιΐΓ, ευηι βυυαΊΐυπι 6886 Ριιΐπδ ροΐε-

'Λπόστολρς έν δεξιοί τοΰ θρόνου τοΰ θεοΰ κεκαθικέναι ϋ δΟΓι. Οιιϊϋ ί^ίΙιΐΓ Ραυίυδ ? Οίεβπι αά εοβ : φπά*

λέγει τδν Κύριον. Εί ουν ή στάσις της ελαττώσεως,

ή καθέδρα πάντως της όμοτιμίας εστί σημεϊον, ή

τοίνυν παραγραφέσθωσαν τάς Οεοπρεπείς μαρτυρίας,

δι' ών τδ ύψηλδν τής δεξιάς διασημαίνεται, ή καΐ

ταύτην εύσεβώς έκδεχέσθωσαν. ΕΤς γάρ έφ' έκαστου

τών είρημένων διδάσκαλος, ή τοΰ Πνεύματος χάρις.

Ό μέν γάρ Στέφανος, πλήρης ών Πνεύματος αγίου,

ε!δέ τε & είδε ■ κα\ & εΤδεν, έφθέγξατο. Ό δέ Δαβίδ,

έν Πνεύματι αύτδν καλεί Κύριον, καθώς λέγει τδ

Εύαγγέλιον. Παύλος δέ, καθώς αΰτδς εκείνος φησιν,

έν Πνεύματι λαλεί τά μυστήρια. Εί ουν εΤς δ ίι»

δάσκαλος, ούδεμίαν πρδς έαυτδν διαφωνίαν έχων

" Αεί. νιι, 55. *' Ρβηΐ. χχχν

*• ϋοίοδδ. ιιι, 1 ; Ηε1)Γ. ι, 5. *

10. " Ιααη. ι, 8.

Αεί. νι, 8 δοφΐ•

ίίειιι 3ΐιΙο ίΙΙυηι εΐίηηι ριηρίιοΐη Πην'κΙ , αηιοο ρεΓ

ιΙοείΓΪηηιη δαηείϊ δρίήΐιΐδ ΙΙιΓιςειιίιί ^1οη:ιηι εχρο-

ηειιίεδ ? Νίηι 61 ϋανίά αίι : ΟίχιΊ Οοιηηιηι ϋοηιϊηο

ηιβο : 8εάε α άεχίήι ιηεία " : εί Αροδίοΐυδ ϊη ιΐεχίει :ι

δοΐϋ ϋοί βειίεΐ'ε Οοπιίηιιηι άΊεΐΙ ". δι ί^ίΐιιτ 8(3ΐϊο

(Ιίηιιηιιΐίοηίδ, δεδδίο ρΓΟΓδυδ ε]ιΐδίΙειιι δΟΓίϊδ, εοικϋ-

Ιΐοηϊδ εί ΙιοηοΓΪδ δϊ^ηυιη 681. Αιιΐ ί§ίΐυΓ 3υ@ιΐδ1»

3ε (Ιϊνίιι:ι Γε]ϊεΪ3ΐιΐ ΙεδΙίιηοηίβ , ρεΓ ψιχ 8υΙι1ϊιηϊΐ3δ

ϋεχίΐΊΒ δί^ηίίίεαίιιΐ' : 3ΐιΙ εΐϊκηι Ιιοε ρίβ Γοοϊρΐαιιΐ.

Ιίικι εηίιιι Γΐι}ιΐδΐμιε (Ιίειί ηι:ιι;ίδΐι α 3ε (ΙοεΙΓίχ ^ΓαΙία

δαικίί δρϊΐ'ϊΐιΐδ εδί. Νϊΐη δίερίιαηυδ" (|υίιΙεηι ειιηι

ρΐεηιΐδ εβδεί δρΪΓΪΙυ 83ηε(ο, ει νϊιΐίι ε:ι, <(ΐιιε νϊιΐίΐ ,

" Ι Τΐηιοίη. νι, 10. ■» Ι ϋοΓ. χιι, 3. " ΡδβΙ. οιχ, 1 .
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ο» ηυα; νίύϊΐ, ΙοοηΙιιβ οδΐ : ϋ»νΐ(1 ηυίβηι ϊη βρΐτϊΐυ Α (δ γάρ διδάσκαλο; Ιστι το Πνεΰμα τής αληθείας το έν

Ιίοιιιίιπιιιι «ίιιιι υομΙ, ιιΐ ίηφιίίΚνβιΐβοΓιιιη»", Γαυίυβ

νΟΓΟ, 8101)1 ΪΙ 1θ ίρδβ (ΙίοΐΙ, ρΟΓ δρίΐίΙΙΙΙΙΙ 1θ(|ΙΙΪ1ΙΙΓ

ιηγδΙοπ3 ••. 8Ί ί^ίΐιιτ «ηυδ πιβςίδΙεΓ ββΐ, ηυί ηιιΙΙαπι

δβουηι (1ί80Γ0ρ»ηΐϊαηι ΙΐίϋοΙ (ηκΐβίδίοι• εηϊιη βρΙΗ-

Ιιιβ νοπίαιίδ ο»1 , ςιιί ί'ιιίι ϊη ίίδ ηυί ηαηιιηβ ίΐΐίΐαά

3ΐςυο(1ίνίηίΐ3ΐοι*3ρΙί Γιιοπιηΐ) , (]ΐκι ΓαΓιοηοφ\ί5(1ίνθΓ-

δ'ιίαίοπι οι (1ί8('Γορ3ΐιΙϊ»ιη ιΙθ(:ΐΓίιι;ιπιιη δυβρίι «π ροβ-

βϊΐΤ Α( ηΐίαηι δβδδίο, ίηφΓιΙ, «Ι ;«1ίαηι 8131ΪΟ, ρΓΟυΙ ϊη

ρι-οηιρίο 30 Γ3θί1βθ8ΐ ίηΐβΙΠςεΓΟ, δοηίοηΐίηιη ΐηϋϊοαί.

Νβο ο{ξθ ηββο. νοΓυπι ηοη Ίά ςηοα" ίη εοΓροπΙηΐδ νβΓ-

Ιιοπιηι κΐβηϊΓίΓΗΐίο ο&ΙοικΙΪΙ, Ιιοο οΐίηπιίη ίηοοι•ροΓ63

ηπΐιιι ;ι Γ;ΐ8 081 οχίδΙίηιηΓΟ. Ναιιι ίη Ιιοηιίηο ηυίοΌπι

8088ΪΟ, ϊη ιηιΐίυιΐδ οοι•ροι•Ϊ8 ροδίΐίοηοηι ιΐοϋΐ^ιιαι, ηο

βειηρβΓ οοηΙοηΓιο βοηιπιηι 30 ρορίίΐυιη ίη δβββοοΓ-

ροπδ ροηάιΐδ 81Ι8ΓΐΙ10η8 1»1.ι»Γ0ΐ : οΐ οοηΐΐ'3 813110,

3π1ιιιιιιι βΐ ΟΓοοίυιη βιιροΓ ββιιιιβ ηοηιίηοηι βϊ^ηϊΠ-

οηΐ, ηοη ϊη η»Γι1ιιΐ8 80(ΙβηάΌ <|ΐιίβ$οοη1οηι. Ιη βιι-

ρεηΐ3 ηιιίοιη οΐ οχοοίίοιιΐο ικιΐιπη :ώ Ιιυ]ιΐ5Πΐθ(1ΐ

ΪΜΐιΊΙθΟΙί1ΐ118 (Ί 8688ΪΟ 01 8ΐ3ΐίθ νηοιιη Λίφΐβ Βΐίοη»

081, ΙΐΙΐ'3(|Ι1β ρ.ΊΠίΟΓ ίΐΙ) 63, φΙ3ΠΊ ΟΧρΟίΙΪΙΟ 3((]11β III

ρΓΟίηρΙιι 051, ίηΐο11ί£βΓ6, 8ί£ηίΩθ3ΐίοηβ δβραιαΟ.

. Νεςιιεοηίιηίηρορίίιίϋυδδίβΐίοηοηιομίδ, ςηοϋ ίηοοι--

ροΓοηηι 681 ηοίμιβ ίη ηίΐΐίυιΐδ 8β$8ίοηοιη ε]ιΐδ, ςυοιΐ οχ-

ρΟΓδ ΙίμΐΙΓΚ 081, :ιοοίρϊοιηιΐ8 : 88(1 ροΓ υΐΓ3ηΐφΐενοοοπι

ίιΐ (]ΐιθ(1 ίη οιηιιί 1)οηο δίαοίΐο, οι ίιι οιηηί Ιιοηο ίιη-

ιηυΐαΐίΐβ οβί, ρϊο ίπΙοΙΓι^οηπιβ. Νβηιΐίηι ϊδ ηιιί $13γθ,

<]ΐΐ3ΐη ςυί εοιΙοΓΟ ηυηιοη άίνίηυιη ϋίουηΐ, ηίηίΐ,

«ιιο<Ι 3(1 δβηίειιΐίηπ) βΐΐίηεΐ, ϋίνβΓβίΐ3ΐβ νβΓΐ)οηιηι

τοις Οεοψορουμένοις γενόμενον) ■ πώς άν τις δια-

φωνίαν τινά των δογμάτων καθυπο-τεύσειεν; Άλλ'

ϊτερον ή καθέδρα, φησ\, κα\ έτερον ή οτάσις ενδεί

κνυται νουν, κατά τδ προχείρως νοούμενον. ΦημΙ

κάγώ• άλλ' οΰχ δπερ έπ\ των σωμάτων ή των βη

μάτων έμφασις δείκνυσι , τοΰτο καΐ έπ'ι της ασω

μάτου φύσεως ευαγές έστι λογίζεσθαι. Έπ' άν

θρωπου μεν γάρ ή καθέδρα, τήν έπ\ τω ίσχίω τοΰ

σο',ιματος υπογράφει θέσιν ώς αν μή διά παντδς

«άμνοι της αγκύλης δ τόνος , έφ' έαυτοΰ τδ βάρος

άνέχων τοΰ σώματος. ΚαΙ τδ Ιμπαλιν ή στάσις, 6ρ-

Οιον έπ\ γονάτων ερμηνεύει τδν άνθρωπον, ούκ έπ*

ίσχίω διά καθέδρας άναπαυδμενον. Έπ\ δέ ύπερ-

εχούσης φύσεως, καθαρεύει τών τοιούτων νοημάτων

ή καθέδρα τε κα\ ή στάσις, επίσης έκατέρα της κατά

τδ πρόχειρον νοούμενης έμφάσεως κεχωρισμένη.

Ούτε γάρ τήν έπ' αγκύλη στάσιν τοΰ ασωμάτου, οΟτε

τήν επί ίσχίω καθίδρυσιν τοΰ ασχημάτιστου παραλη-

ψόμεθσ. 'Αλλά δι' έκατέρας φωνής τδ έν παντ\

άγαθψ στάσιμον, κα\ έν παντϊ άμετάθετον, εϋσεβώς

νοήσομεν. "Ο τε γάρ έστάναι και δ καθήσθαι τδ θείον

λέγων, ουδέν πρδς αλλήλους έν τή τών βημάτων έτε-

ρότητι περ\ τδν νουν διαφέρονται• δ μέν βε6ηκ:ναι

παγίως , δ δέ καθιδρύσθαι άμεταθέτως τδ θείον έν

τώ άγαθώ δογματίζοντες. "Ωσπερ δέ δ προφήτης

Δα61δ, κα\ δ απόστολος Παΰλος, τήν τοΰ Μονογενούς

καΟέδραν έν τοις καθ' έαυτδν έκάτερος λόγοις δι-

ηγούμενοι ούκ Ιδωκαν νοεΐν, ότι τοΰ Πατρδς έστώτος,

ίηΐιτ 80 (ΙίΒοΓυηΙ: ί1Ιο(|ΐιίιΙοιη ΓιηιιίΙβΓ 8ΐ3Γβ, Ιιίο νβΓΟ ρ δ Υίδς έν καθέδρα έστ\, καίτοι γε μδνης μνησθέντες

της τοΰ Τίοϋ καθιζήσεως• τδν αυτόν τ ρίπον κα\ έπ\

τοΰ Στεφάνου, τοΰ Υίοϋ τήν στάσιν άκουσας, ούκέτ'

δν ευλόγως περί της τοΰ Πατρδς καθέδρας ύπονοή-

σειας. Ός [•άρ επί τοΰ Παύλου κα\ τοΰ Δα6\δ τδ καθ

ήσθαι τδν Πατέρα, διά τοΰ καθίσαι τον Υίδν έχ

δεξιών συνωμολόγηται, καίτοι τοΰ λόγου μηδέν περ\

τοΰ Πατρδς προδιδάξαντος • κατά τδν αύτδν τρόπον

χα\ επί τοΰ Στεφάνου , ή τοΰ Υίοΰ στάσις τδ Ισον

χαΧ έπ\ τής δόξης τοΰ Πατρδς συνενδείχνυται. Οϋτω

γάρ δν δ τής εικόνος διασωθείη λόγος, εί π3ν δ τί

πέρ έστιν έν τούτιρ νοούμενον τε κα\ καθορώμενον,

τδ αύτδ χαΧ έν τω άρχετύπιυ πιστεύοιτο. ΚαΙ ώς έν

τω άγαθώ τδ άγαθδν, κα\ έν τώ φωτ\ τδ φώς , κα\

έν πασι τδ πρωτότυπον κάλλος διά τών οικείων έν

ϊιηιιιιιΐ3ΐιίΙίΐοΓ ουηδίίΐιιΐιιιιι οι ίη 1>οηο Γιιικ]»ΐυιη οδδο

ιιοιηοη αΜνίηιιιη οβηδοηΐβδ. Οαβηιβιΐιηοιίιιη) 3υΐ«•ιη

ρΓορΙιβΙί 03νίι1Μβΐ3ρ0δΙοΙϋδΡ3ΐιΙυδ31 ίη δυίβυΙβΓ-

£(ΐιο δοΐ'ϊρΐϊδ υιιίμοηίΐϊ δοδδίοηοιη ηιοηιθΓ3ηΐθδ, ηοη ίη-

(ϋθ3ΐυηΙ,(]ΐιοιΙ ΡμΙγο 8ΐ3ηίοΡί1ίηδ ίηδΟαΌδ'Κ, ΙίοοΙδΟ-

Ιίιΐδ δο$δίοηΐ8 ΚίΙϋ ηιοηΐίοηοιιι Γοοίδδοηΐ : οοϋβηι ηιοιίο

ουιη οΐϊαηι ίη δίορίκιηί Ηίδ(0ΓΪ3 ΓιΙϋ δΐ3ΐίοηβιη »ικΙί-

νοΓΪδ ", ηιιΙΙη ιΐβ 031183 ηοο Γβοΐο (Ιο ΡβίΓίδ 80δ-

Βίοικ; βιιβρίοαίιΐδ Γιιοΐ'ίδ. ^)ιικιι•:•ίΙιιιο«1<ιηι υηίιη ίη

Ρϋΐιΐο 3ΐ(ΐυβ Οβνίϋβ δοϋοΓΟ ΡβίΓβηι οχ βο ςιιοϋ Γί-

Ιιιΐδ 86(1θ3ΐ 3 ιίοχίτ'ΐδ δίηιυΐ οοηδίαΐ : Ιη ιιιοι^ί κιτιιιο

ιιίήίΐ 3ΐι1β (Ιο ΡαίΓΟ ϋοοιιίδδβΐ : 3(1 οιιιηιίοιη ηκκίιιιη

<1ί:<τη ίη Ιιϊ&Ιογϊ» δίορηβηϊ , ΡίΙϋ βίβΐίο ίϋοιη Οί.ιιη

ίιι ι,Ίογιιι Ρ;ιΐι•ίδ δ'ιιηυΙ ίικϋο;ιΙ. δίο βηίηι ίιηβςίηίδ

Γ31Ϊ0 00η80Γ\3Γί ροδδίΐ , υΐ (]ΐιί(Ιΐ|(ΐίιΙ ϊη 1)30 13Π» Ι) τή είκόνι χαρακτηρίζεται• ου:ω γ.-χ\ έν τή καθέδρα

ιιιΐ<-ΙΙί|>ίΐιιι> φΐίΐηι οοπδρίοίΐυΓ, ίιίοιη οΐίαιη ϊη ΟΓί^ί-

ιι»Ιί 30 ρήηοίρ3ΐί Γοπιιη 08βο ογο(Ι;ιΙιιγ, οι πι ίη 1>οηο

Ι)0ΐιιιηι, 61 ίη Ιηιηίηβ Ιιιιηοιι, ε( ίη οιηηίϋιΐδ ρτίοιί-

Ιί\•3 36 ρΓΐηοίρβϋδ ριιΙοΙίΓίΙιιιΙο ροΓ ρΓορηβδ ηοΐ3δ ίη

ίη.ϋ^ίηο ιΙοδί;;η3ΐιιι•: ιΙ;ι ιΊίαηι ίη δΟδδίοηο ΚίΙϋ ,

φΐοιηΐ'υιιΐ|ΐιο ΙηικΙοιιι Ιιοο ιιοιιιοη ίηίοΙΙοοίιιηι ρι;ο-

Ι'ΟΙ, Ρ3ίΤΙδ (|ΙΙΟφ10 808810 (ΌΐιιρΓοΙιοιιιΙίΐυν, δίηιί-

I ίΐιτ 61 ίη 8ΐ3ΐίοηβ 8ΐ3ΐίο , ηβ γ:ιι ίο ίη>3°[ίηίδ ρβΓ

ίΐΙιοΙίΐίοικΊΐι ρΐ'ορί'ίϋΐαίιιιη ;ι1) οιί$ξπι:ι1ί αο ρΐ'ίιιιίιϊνο

»1ίοη3ΐ3 ίιιΐ*τοίιΐ3ΐ 3ΐι]υβ (ΙίΙη1>3ΐιΐΓ. ΙΙ;οο 3 ιιοΐιίδ ,

Γγ31γο3 , ίκΙ ρπ)ρο8ίΐ3ηι (|ΐι;ΐ'8ΐίυη('ΐη , οιιιη νίδίο

δίορίιαπϊ ιαίοιη δρβουΐαΐίοηοιη ίη οκιΐίυηοιη ϊηΐιι-

τοΰ Υίοΰ, δ τί ποτ» νοεΐν τοΰτο τδ δνομα δίοωσι, χα\

ή τοΰ Πατρδς καθέδρα καταλαμβάνεται, ομοίως κα'ι

έν τή στάσει ή στάσις• ώς άν μή διαπέσοι τής εικόνος

ό λόγος, έν τή απαλλάξει τών ιδιωμάτων τοΰ αρχετύ

που άλλοτριούμενος. Ταΰτα ήμϊν, άδελφο\, κατά

πάροδον πρδς τδ προκείμενον ζήτημα τεθεωρήσθω,

τής τοΰ Στεφάνου οπτασίας τήν τοιαύτην ϋεωρίιχν

έπεισενεγκούσης τω λόγω. Γένοιτο δέ ήμας, μή

θεατάς μόνον γενέσθαι τής τοΰ Στεφάνου αθλήσεως,

άλλα κα\ μετόχους τής χάριτος, πληρωθέντας τοΰ

άγιου Πνεύματος, εις κιθαίρεσιν τών αντιδίκων, εις

δόξαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού, ψ ή δόξα

" .Μαΐι!:. \χιι, ϋ βοηφ " Ι Οογ. χιυ, ?. " Ρ53Ι. οχ, 1. " Πο1)Γ. ι, 13, »• Λοί. νιι,

/
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χαΐ τδ κράτος βίς τους αιώνα; των αΙώνων. Αμήν. ΙίδδΒΐ , ο1>ϊΙβΓ <-οιΐ5Ϊι1«τ.»1:ι , (Γι881Ι383 3ΐ(]Μ0 εχρίίεηΐί

ί'ιΐ. 0οιιΐίιΐ£3ΐ αυίβηι ηουϊδ, υΐ ηοη δοΐιιιη 8ρεεΐ3ΐοτεδ 8'ερΐιηηί οεΓίαιηίιιίδ , νεπιιιιείίβιιι ι-ερίεΐί 8ρί-

ΓΪΙυ δ.ιιιείο βπιΐίαί ρ3Πίεϊρε8 δίιιιιυ, 3(1 ονοΓ»ϊοιιοιη ηιΐνοι-δίίποπιηι, »ά βΙοΓίαιη Οοηιίηί ηοβίΓΪ Ιεδίι ΟΙιπ-

εΐί , ειιί &ΙοτΪ3, ροΐεηΐίβ βίςυβ ίιιιρεηυηι ίη δζβευΐβ βχουΐοηιπ). Αηιεη.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΤΕΡΟΝ ΕΓΚΟΜΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ.

Ε,ιυδϋΕΜ

ΕΛυΠΑΤΙΟ ΑΕΤΕΚΑ

δ. δΤΕΡΗΑΝΙ ΡΚΟΤΟΜΑΒΤΥΚΙδ (1).

ΙηΙει-ρΓεΙε εΐ ϊοΐιοΐιακίϋ Ι-αιίΓειιίίο ΊΜ3ξΐύι> V. 0.

Έπεδήμησε Χριστδς τώ κόσμω εις σωτηρίαν, κα\ Α

μετ' αύτδν έβλάστησαν οί καρποί της Εκκλησίας.

"Ελαμψεν ό μάρτυς της αληθείας, \α\ συνέλαμψαν

οΐ μάρτυρες τής μεγάλης οικονομίας. ΉκολοϋΟησαν

οΐ μαθηταΐ τφ Διδασχάλω, τοις ΚυριακοΙς Γχνεσιν

ίδεύοντες • μετά Χριστδν οί Χριστοφδροι • μετά τδν

ήλιον τής δικαιοσύνης οϊ φωστήρες τής οικουμένης*

και πρώτο; μεν ήμϊν 6 Στέφανο; ήνΟηαεν, οΰχ εκ

των Ιουδαϊκών ακανθών πλαχείς, άλλ' εκ τής εκκλη

σιαστικής εύθηνίας πρώτος καρπδς τφ Κυρίω προσ-

ενεχΟείς. Ιουδαίοι μεν γάρ στέφανον έξ ακανθών πλέ-

ξαντες, τη" κεφαλή τοϋ Σωτήρος έπέΟηκαν, άξιους

τής κακής γεωργίας αυτών τους καρπούς έπιδειξά-

μενοι τώ Δεσπότη τοΰ ίμπελώνος, ώς διά τής προ

φητείας προανεφώνει, λέγων ΆμπεΛων ΚυρΙον Σα-

βίΐώθ, οΐχος τον ΊσραήΛ έστι, χαΐ ό άνθρωπος Ίού- Β

Βα, νεύφυτον ήγαΛημένοτ. "Εμεινα τον ποιήσαι

στα^νΛήν, έχοίησε δέ άκανθας. Οί δέ τής ευαγγε

λικής αληθείας έργάται πρώτον προοίμιον ευσέβειας,

κα\ πρώτην άπαρχήν τής γεωργίας, Στέφανον τδν

αγιον άνδρα προσφέρουσι τώ Δεσπότη, οΤα δή τίνα

στέφανον αληθώς έκ πολλών και διαφόρων αρετών

συνηρμοσμένον. Πρώτον μέν γάρ 6 θαυμάσιος ούτος

άνήρ τήν τών χηρών έπιμέλειαν έπιστεύετο, μαρτυ-

■ Ιδ3. V, 7.

(Ι) ΟηΙΙβηα" , ν«(. Ραΐτχιπχ ΒώΙΐοίΙι., ΐοπι. VI, ρ.

595. ΙΙ.ιί: οπιΐίο 1)15 εϊιΐβιη ιιιαηιι (ΙβδεπύίίιΐΓ ίη

ν;ιΐϊΐ'ηηο εοιίίοε, ιιιιηι. 446, βεπιεί ηυί(Ιειη ίη εβίεο

εμίδιίοπι εοίΐίείβ, ίιεπιπι νβΓΟ ϊηΙβΓ «Ιίηκ Οι-ε^οι-ϋ

Νγ$8εηί οΓΗΐίοηε», ρο$1 εεΙεΙίΓε (']ιΐδιΙειτι εηεοιιιίυπο

δηηεί'ι δίερηβηί, Ινρ'ιβ ]»ηι ειΐίΐιιιη, ει ςιιοιΐ ϊιι Γε-

Μο ί'.ιπί'ΐί 8ΐερΙΐ3ηι ριιύΐϊεε ίη Εεείείία Οι«ι•η Γβεί-

13ΓΪ ΙβδΙηΙπΓ Τίΐι'ίίΊΐιη ιηοηαιίβτϋ 8. ΗιιΙΐιι'. ΙΙίηΟ

■ Ιη < 1 1 1 ο Γιιείιιπι 881 υΐ "Ετερον εγκώμιον εις τδν &γιον

Στέφανον ίη βο εοιίίεε ίιΐδεπΙκιιιΐΓ, ΙίεεΙ δβφίειιΐί

(Ιίο ϊο&ΐο Ιιαίιίιυιιι 3 Νν$$επο ΓοίδδΟ ε χ ε,|•ι$ Ιεείίοηε

Οιπ8ΐιΐδ ίη ηπιηιΐϊ δ.ιΐιιίεηι αιΐνεηίΐ, ει ίΙΓιεο Εο-

είεβί» ΓπιεΙιΐδ ριοίΓιεπιηΙ. ΚεΓυΙκίΙ ΙεβΙίδ νβπίβΐίδ,

δίηπιΐφιε ιιιπβΐιΐΒ (ΙίδροιίδαΙ'ιοηίδ ΙβδΙβδ εοπίδεΛΠίηΙ.

δεειιΐί 8ΐιη( Μϋ^ΐβΙηιιτι (Ιϊδεϊρυΐϊ, Οοηιίιιϊ νοδίΐβϋβ

ίηδίδίβηΐεβ ; ρθ8ΐ ΟιτίδΙιιη), ΟιπδΓιΓεη ; ροβίδοΐεηι

]ιΐ8ΐίΙϊ%, Ιειτ:ε Ιιπιπμ:ι : εΐ ρι ϊηιπκ ιμικίοιη ηοΒΊ8

8ΐερΗαηιΐ8, οοτοηα βεϋίεεί, Ποππΐ, ηοη εχ Ιυάίΐϊεϊβ

8ρίηΪ8 (■οιιίεχί.'ΐ, κειΐ ρΐ'ίιηιιβ Εεείεβίίε ΓείΊ'ιΓιίΑΐίδ

Γηιείιιβ Οεο οΐιίαίιυ. Οιιίρρβ .1 ιι<1:«•ΐ βρίιιεηιη εοΓΟ-

ΐιηΐΜ 53ΐν3ΐοη8 ειιρϊιϊ ίιιΐ|ΐ08ΐΐϋΐ'ΐιιι(, ιη:ιΙ;ι 8»» (11-

ςιΐ08 :ι^ΓΪι:ιιΙΐιιι•;ι Γπιεί ιΐ8 Ηοιηίιιο νίηεχ 08ΐεηΐ3ΐιΐ88,

ηιιεηΐ3(Ιιηο(1ιιιη ρεΓ ρΓορ1ιεΐ38 οϋηι ΙοεαΙιιβ εβί, (Ιϊ-

εεηβ : Υϊηβα ϋοηιΐηΐ 8αΙ>αοΐΙι, άοηιη$ ]$ταβΙ ε&Ι, βί

Ιιοιιιο Ιιιάα, ηονΰίΐα ρΐαηίαΐϊο άίΐιαα. Εχιρκίανϊ ιιί

(αΐβΐίί ΜΓ05, [ααΐ ααΐνηι ΒρΊηαι ι. Αι ενηη^εΐίεχ νε-

πΐίΐΐϊβ ορ6Γ3ηί, ρπιηιιιη ρίεΐ3ΐΪ8 εχοηΐίιιιιι εΐ 3βΓΪ-

ειιΙΙιΐΓ3Β βυδβ ρΓίπιίΙίηδ, δίερίιβηυιη νϊπιηι 83ΐιεΙιιιη

Οοηιίηο οΒΙεγοπΙ , νείϋΐί εοΓοηβηι (|ΐι»ιηϋ;ιιη βχ

ηηιΙΐΪΒ (1ΊνεΓ8ίδ(}!ΐε ν'ΐΓΐιιΙίοιιβ νετε εοπίεχίβητι. Ρπ-

ιηιιιη δ'ιφιί-Ιοιη Ιιιιίε 3(1πιΪΓ3ΐ)ίΙί νϊΐ'ο νίιΐιιηπιιη οιιγ.ί

(1ειΐ)3ΐκ1»ΐ3 68(, ειιηι ίρβε (ηικμίΒΐιι ΓχΙβΗ» νίτ, 30

δρίπιιι βαηείο ρΐεηυβ, ει 3ρο5(ο1οτυιτι ]ιΐιΙίείο αίπυε

(Ιείεείιι, εΐ ροδΙε» βρΪΓΪΐηΙίβ 8.ιρίεηΐϊχ νίτΐιιΐο, εοηι-

Ι)Γο1)»ΐιΐ9 Γϋίββεΐ. Ει 83ηβ ΐαηΐί ίΐιιιΐίί βΐηυε εοηΐΐυδ

1ϊ(|ΐΓιι1ο ( ΌΜδίοΐ, ηιιία, ηεηιρε, 3 5. δίερίιαηί Ιαιιιΐΐ-

1)υδ ίηείρίειίδ, ηιοχ αά εεΙευΓβηϋιιιη 88. ΡείΓυπι,

.Ι.τιοΙιιιπι, εΐ ίοβηηειη, αρβδίοΐοβ Ιτ3!ΐ»ίΐυιη ίαοίι.

Νο8 «ιιίεηι ιιΐΓ.ιηιηπε θΓ3ΐίοηί8 Ιπι}υ8 ειΐίΐίοηειη, ίη

νβιίεηιιο εοιίίεε ΓερΓ8;δβηΐ3ΐ3ΐ» , (1ίίΓιείΓΐ0ΓίΙ)ΐΐ8 ίη

Ιοείβ ΐ'οιίδΐιΐιιίιιιιΐδ, ει εχ ε» ποδίπιιη εχρΓεβδίηιιιβ,

1οεΪ8 1:ιιηΐΊΐ, υΐι'ι ηΐηιριε ΪηΙβΓ 8ε (ΙίβεΓεραι, ίηϋ'ι-

εηΐίδ. (''.:ΐΊι:ι•ιιιη Ιΐ3ηε οπιΐίοιιειιι ςεηυίηηηι Ννκβοιιϊ

Γείιιπι εδβε, Ιιιηι 8ΐγΙιΐ8 Ίρβε, Ιιι») ηοηηιιΙΙί ;ιηΐϊ<|πί

ιηοΓβδ ίη ε3 ηιειηοΓίΐΐί, βηΐίβ $υροπ|υβ άεηιοιι-

ΒίΓΒηΙ.
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δροοΐιηοη !η ρΓοριι^η.ιικΙο ρΓοηΐιι 1^;ιη<1ι»ΐ|ΐιο Εναη- λ

ρβΐΐο ρΓπΊιιιοΓαΐ, ιιΐ ει ιηιιςη.ι ά'ινίηχ νΐπιιΐΐβ ιιΓπα-

οιιΐβ ε,μΐδ ρι•χ(Ιϊο;ιΙϊηηεηι οοηιίΐαΓοιιΙιΐΓ. ΧΐηιΙιαηηι

ηιϊιη, ΐηφιίΐ, ρΐεηηί /?</« <•ί (οη'χΐκάϊηβ (ηάοίχιΐ (\$ηα

ηιαα,ηα*. Νεςιιε εηΐπι γίϋιι.ιπιιτι οιιι.ιιιι υΙΙο δΐΐιΐ

πιιροιίίιιιοιιΐο ΓοΓβ ριιίανϊΐ, 8β(1 βΐ ηοε οηει•ε αίαοπ-

Ι6Γ δΐΐδοερίο, 3 νοιΊιΐ ιιιΐηίβίοπο ηιιηφιαιη εοβδανϊΐ ;

οι Ιιοο ΐρ$υπι Ίη εο ιηηςτιχ :ιι]ιιππιΐίοηϊ βηΐ, ςυο(Ι

3ΐιϊιιιί ηιΐ 8ΐιΙ)ευικ)ο8 ΙαϋοΐΌδ ρπιρεηδΐ 8ίιΐ£ΐιΐ3ττιιι

ρΐαηε αΐιιιηιΐαηΐκιηι ΟδΙοηιΙοΓοΙ. νΐάΊιατυπι οιιγ.ίπι

£ει-ε1>3ΐ , ει ηηίιηβηιηι ιιι^οΙϊαΓιοηϊ ΐηεηπιϋεΙ)3ΐ ,

ίΙΙαβ ο,ιιίιΐοηι ραηο ηυίποηδ, Ιΐ33 νείΌ δοπιιοη'ιΐιιΐδ

ίηδίπιεηδ ; ΪΙ1Ϊ8 φπιίεηι εοΓροΓβΙεηι ηιοηδίΐιιι βρ-

ροηεηδ, ηίβ υογο δρίπΐιιηΐο εριιΐυηι ρππιηδ. Επα

εηίιη νΪΓ ρΓοΙ)ΐΐ5 , εΐ ρΐεηυδ δρίπία βηηείο, βηΐιιιΐ

ΐ|ΐπ(!οιη ρΓοΙ/ιΐ.ιΐε ρ3υρετε$ αίοικίί ηιιιηιΐδ δΐΐ8ΐΐηεη$, "

Ιοςιιεηάΐ νότο 1ίΙ>οι•ΐΛΐο, εΐ δριπίυκ καιιοΐί νΐι-ΐυΐε,

νοι ίΐ:ιΐιβ Ιιο8ΐίΙιυ8 0Γ3 ρι-χοίικίεηδ. Οιιιη'ιΙιυδ ίίηςυο

Γ08Ϊ5ΐεΙ)3ΐ, ει :\ϋνοΓ5ΐΐ5 011)1105 νεπίαιίδ ρι-χοΊεβΙΐοηε

(ΙοοοιΊηΙιαΙ, 3ΐ1νοΓδ3ΓΪοπιιη εοηδΐ1ΐ3 άβδίπιβηβ, ει

οιιιηειη βΐΐίΐιιάΐηεπι εχίοΐΐοηΐεητι 8ε 3<]νεΓ$ιΐ8 βεΐεη-

ιίαιη Οο'ι 3. Τ.ιηΐ:ι ηιιίοιιι άΊεεηάΊ νΐ βΐηαβ είΓιοηοία

ρρχιΐίΐυδ εΓ3(, υΐ 83εΓ3 ρ3£Ϊη3 Ιβδίηηΐο, ηειηιι ρο-

Ιυοπΐ ΓΟδίδίοΓΟ δβρΐοηϋχ ει δρϊπΐιιί, ςυο 1οηυε1>3-

ΐιιν *. δεά" 3(1 εοηεϊΐϊυπι ϊηιρΐοίαιίδ άυείυδ Γαίι ρι-χεο

νεηΐβΐΐδ ; οροΓίεΙ οιιίιη ηο$ ϊΐη ΐη ΐΓΒΐΐδΟΐίΓδίι ,

(ΙεΙ)ίΐ38 Ι'γοΙοιικιΠυπ 1;πΐιΙοκ γινΙιΙοιό, ςιΐ35 ΙιΟΙΊ (2)

3<]ϊηιρΐ6Γ6 ρτορίβΓ οοι-ροπδ ϊιι(ίπιιίΐ3ΐειιι ηοη Ιίουίί,

εΐ Ικκϋΐ! ιΐοΐιίΐαηι δαηείίδ αροδίοΐΐδ εοιηιηεπιοΓβΙΐο-

ιιοιιι ροπι^επ'. Ρπιτιιιηι δΐηυΐυΌπι ηεψιε οΜοΙιιΐδ , ~

ηειμιο Ιεηιροηϋυβ δηηοίοπιιη Ιαιιϋβδ εΐιχυπίδεπ-

Ιιειιιΐχ δυηΐ ; ηαιιι Ιη ηαηιοηα, αϊ ι, ιτίεηια οτίί ]η-

*(ιι> '. Ι)οίηιΙο νοΓϋ ηιπίηΐϋ ιπκι οαϋοηκμιο ΓιιίΙ πιοιίδ

3ΐ(]ΐιο $εη1εη1ϊ3 (3), ϋ υΐΐςυε ΙαικΙιιιη (]υοι]ΐιε <Ιε-

Ιιεηΐ οδδο εοηδΟΓίεδ. Νοη ϊΐβςιιε 1;ιικ1;ιικ1ϊ δυηΐ εϊηε

3ρθδΙθ1ΐδ Ι113ΐΊ\Ύ08, 1100 51110 ίδΐϊδ 3ρθδΙθ1ϊ. Μ3°ΐδΐΓΪ

εηΐηι ηΐ3Γΐνΐ'ΐιηι βροδίοϋ, ΐηΐ3£ΐιιε3 λόγο βροδίοΐο-

πιιιι δΐιηΐ ιη:ΐΓΐνΓ05. ΙΙΙοηιιιι ίΐηηιιε ΐιηη^ΐιιεηι ηΐφιο

ΐιιδίβηβ, οπίΓοιη νΐαΌΠοεί, υεβίυδ ρινχ 80 Ιεκηδ

δίορίιαηυδ, ρπιτιιΐδ ςυοςυε ρβΓ ιιιοηειιι ηΐίΐιΐγπ'ι

οοΓΟίΐί ιχιΐίηιίΐπδ ίιιίΐ. Οιιίη εΐ ηι.ιπ\τϋ Ιο1εΓ3ηΐί3

ιιι.ΐβίδίΓίδ §1θΓΪαπι (Ιοοοιοιικριο εοιιιρ3Γ3νϊΐ ; εΐ Γλ-

εΐυδ 081 νοΓε δίερίιαηιΐδ, Ιιοο εδί, οοτοηα ; ΐι.ιιιΐ

ηιη^ϊδίΓΟΓυπι ο^ΓββίοΓυηι εοΓοηα, ηοη εχ οοΐοΐιπ-

'αίε ηοιηίηΐ3 ΟΓΐυ» Ιιοπογ, 8εί Εοείεδϊχ ϊηοΓεπιεη- β

πιπί οΓαΐ, ηυεηια ϋηκχΐιιιη οΐϊιιηι 3(1 ΟοΓΪηΙΙιίοδ (-1)

δεπίιεηδ οΊνϊηυδ Αροβίοΐυδ ίηηιΓιΙ: ΡταΙτα ιΐίβί

οΐιαήαΐη» , ρααάϊιιιη ηΐέΐιηι , α εοτοηα ηκα, ίίε

ίία/ί '. δοιΙ 3(1 ρνοροίίΐυιη Γθ(1ο:ιπιιΐδ.

Ιηρνι•δ8ΐΐ8 081 ΐη ΟΐΓΪδίϊ οοο'ΐδοπιηι οοηο.ίΐίιπη

νΪΓ ϋΐιπβίοηι ΓϋΓΟίΐδ, ονΪ8 ϊη Ιιιροπιιιι δγηβ^οςβιη

ρηθεϊς χρ£ϊ$! χα\ έχλογί) των άποβτιδλων άνήρ είναι

πιστδς, χοΐ πλήρης Πνεύματος άγιου, Ιπειτα δυνάμει

πνευματικής σοφίας. ΚαΙ γαρτψθείψ λ6γψ τοσαύτην

υπέρ τοΰ κηρύγματος ο-υνηγορ!αν έπεδείχνυτο, ως

καΐ μεγάλα τά θαύματα τής θείας ενεργείας <τυν-

τρέχειν αΰτοΰ ταΐςδιδασκαλίαις. Στέφανος χάρ, φησ\,

χΛήρης πίστεως χαϊ δυνάμεως, έποίει σϊ^ιεπί

μεγάΛα. Ού γάρ έδικαίωσεν εμπίδιον αύτψ τι γενέ

σθαι τ?| περ\ τάς χήρας σπουδή, άλλα κα\ ταύτης εΓ-

χετο προθύμως, χάκείνης οΰκ άπελιμπάνετο • κα'ι ί,ν

έπ' αύτψ μέγα τδ θαύμα, κα\ φιλοπ<5νου διανοίας πλεον

έκτημα. Χήρας έπιστεύετο, χαϊ ψυχάς ένεπορεύετο,

τάς μέν άρτω τρέφων, τάς δέ λόγω παιδεύων, και

ταΐς μεν σωματικήν τρ&πεζαν προτιθε\ς, ταΐςδέ πνευ

ματικόν έστίαν προβαλλόμενος. ΤΗν γάρ άνήρ άγαθδς,

καΐ πλήρης Πνεύματος άγιου• άγαθότητι μέν τής

γνώμης, των πενήτων τήν λειτουργίαν υφιστάμενος-

παρρησία δέ κα\ δυνάμει τοΰ Πνεύματος, τους εχθρούς

τής αληθείας έπιστομίζων. Πάσι γοΰν άντέκρουε, κα\

ιιάντας τω λόγφ τής αληθείας κατηγωνίζετο, λογι

σμούς καθαιρών, κα\ πάν Οψωμα έπαιρόμενον κατά

τής γνώσεως τοΰ βέοϋ. Τοσαύτη δέ αύτφ ισχύς τοΰ

λόγου παρψ, ώς κατά τήν μαρτυρίαν τής άγιας Γρα

φής, μηδένα δύνασθαι άντιστήναι τή σοφία κα\ τω

πνεύματι, φ έλάλει. Άλλ'έπ\ τό συνέδριον ήγετοτής

απιστίας, 4 κήρυξ τής αληθείας • δεί γάρ ήμδς όΰτω

παραδραμόντας τω Πρωτομάρτυρι τήν όφειλομένην

άποδοΰναι, ήν χθες άποπληρώσαι τδ ασθενές τοΰ σώ

ματος ούκ επέτρεψε, και σήμερον τοις άγίοις άποστό-

λοις τήν οίκείαν μνήμην άποπληρώσαι. Πρώτον μέν

γάροΰχ ήμέραις, ουδέ χρόνοις,τά τών αγίων εγκώμια

περιορίζεται • ΕΙς μηχμύσνΥΟΥ γάρ, φησ\ν, αΐώηον

(στια δίκαιος ' έπειτα δέ, οΓς ού διαιρείται τά τής

γνώμης. Ούτε τοίνυν μάρτυρες άνευ αποστόλων, ούτε

πάλιν απόστολοι χωρ\ς εκείνων. Διδάσκαλοι μέν γάρ

μαρτύρων, απόστολοι• εικόνες δέ τών αποστόλων, οί

μάρτυρες. Είκόνα γοΰν τήν εκείνων κα\ τδν χαρακτήρα

φέρων ό μακάριος Στέφανος, σταυρδν (5), κα\ διά τοΰ

θανάτου πρώτος τοΰ μαρτυρίου τδν στέφανον άνεδή-

σατο. Άλλ' δμως διά τής υπομονής τοΰ μαρτυρίου

τους διδασκάλους άπεσέμνυνε, καΐ γέγονεν αληθώς

στέφανος• στέφανος γάρ τών καλών διδασκάλων ουκ

ϊ}ν τιμή τής ευφημίας, άλλ' ήν προκοπή τής Εκκλη

σίας, ώσπερ γοΰν Κορινθίοις γράφων ό θείος Απόστο

λος φησιν ΆδεΛφοΙ μου αγαπητοί χαϊ έπιπόΟητοι,

χαρά χαϊ στέφανος μου, οϋτω στήχετε. Άλλ' επί

τδ προκείμενον έπανέλθωμεν.

Είσήλθεν εις τδ συνέδριον τώνΧριστοφόνων ό Χρι

στόφορος • είσεπήδησεν εις τήν συναγωγήν τών λύκων

' Αεί. νι, 8 δςφ ' 11 Οογ. χ, 15. » Αεί. νΐ, 10. • Ρβ»1. εχι, 7. • ΡΗΊΙΐρρ. ιν, 1.

(2) Η3ϋΐΐ3 081 ϊι,'ίΐιΐΓ ηχε ογ.ίιϊο ροδίηϋίε Γοδίί

δ. Κΐερ1ΐ3ηί.

(5) 1 1 ϊ «-. ηοιιιιιιΙΙα ιΐοοδβο νίιίεηΐιιι- ΐη ΙεχΙιι Γ.γχγο,

(|1ΐα• 3(1 .ΊΙΙΙΐΊΐιΙπιΙίιιιιι εΐ 8Ι1υ50(|ΙΙΙΊΐΙ ίιιιιι ΥΟΐΙΐΟΓΙΙΙΙΙ

50118(1111 ΐη νΟΓίΐοΐΙΟ Π051Γ3 8ΙΐρρΙθνίΐΙ1118.

(4) ΜειηοιΪ3 ΙβΙιϊΙιιγ Ν)δδεηυ5, ηΐδΐ νείοηδ 1ΐ1)Γ3-

Γΐΐ εΓΓΟΓ δΐΐ ; ηβηι Ηχε νεΓΐ>3 ηοη ΐη ΕρΪ8ΐοΙΐ$ 3(1

ΟιιιίιιΐΙιίοδ, δοιΙ ΐη Ερΐδΐο1;ι αά Ρ1Γι1ΐρρεη&ε$ Ιε-

βΐιηΐυτ.

<5) Υΐϋε 3η νεΓίιυπι σταυρόν 8ΐιροιν.'κ.•;ιιιουιιι $Ίΐ;

εοιίε δΐηε ΐΙΙο δοηβυδ <:οιΐδΐ;ιι\• ροΐεδί.
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τδπρόβατον- άλλ' ξν ούχ ώς απλώς πρόβατον θηρι- Α ϊιιβίΐϋΐΐ, ιιοη Ιαιΐι]ΐΓΠηι οηιηίηο σνίδ 3 Ιιιρο πιρίβ,

άλωτον, άλλα πρόβατον ύπδ Χριστού ποιμαινόμενον,

κα\ προς τους λύκου; άγωνιζόμενον. Οι μέν γάρ έλύσ-

σων κα\ διεπρίοντο, ταϊς χατηγορίαις κα\ ταΐς άπει-

λαΐς τδ ποίμνιον καταδάκνοντες ■ 6 δέ μάλλον αυτούς

τοις έλεγχοι; διεσπάραττεν, ή ταϊς άπειλαϊς καΐταϊς

χατηγορίαις, ώς εκείνοι. Μή ψιλώς, μηδ' ϊπιπολαίως

παραδράμωμεν τα λεγόμενα. Ούτος γαρ πρδς τοσαύ-

την συναγωγήν πονηρευομένων, καΐ τ.ρδ; τοσαύτην

λύκων ίφοδον κατά τής αδικίας έθάρσησε παρ^ησιά-

σασθαι, χαΐ ειπείν μετά την πολλήν έκείνην διδασχα-

λίαν • ΣκΛηροτράχηΛοι, κάΙ άαερίτμητοι τ$ καρδίφ

χΐίϊ τοϊς ώσϊν, ύμέίς άεΐ τφ Πνενματι τφάγίψ

άγζιχίητετε, καθώς οΐ κατέρες ϋμώγ, χα\ τά έξης.

Ούτως ό έπ\ μέν γης φαινόμενος, τα δέ έν ούρανψ

κατόπτριζόμενο;• κα\ άνθρωπου μέν φύσιν ένδεδυ-

μένο;, αγγέλου δέ δψιν κα\ σχήμα μεταμορφωαάμε-

νος (καΐ τούτων ουδέν άπεικός • ϊπρεπε γάρ αληθώς

έν τώ Πρωτομάρτυρι δειχθήναι τών μαρτύρων τδ

αξίωμα, καΙ γνώναι λοιπδν απαντάς της καινής χά

ριτος τά έργα) • ό τοΰ μαρτυρίου πόθο; ού μόνον

άγγελικήν άξίαν χαρίζεται, άλλάκαΐ ουρανών ανοίγει

πύλας• ούκέτι Οανάτω τά; ψυχάς παραπέμπων, άλλ'

ει; χεΐρας'Χριστοϋ τδ πνεύμα παρατιβέμενος. Ό μέν

γάρ Κυριακδς άνθρωπος τοϋ Σωτήρος τώ έαυτψ Πα-

τρ\ έν τφ σταυρφ προσεφώνει, λέγων Πάτερ, είς

χεΤράς σου παρατΙΟημι τδ πνεϋμά μου • 6 δέ τοϋ

Χριστού δούλος Στέφανος, άνατείνας είς τδνΔεσπότην,

Κύριε, φησίν, Ίησοΰ, δέξαι τύ πνεϋμά μου ' ταύττ^

τή φωνή τήν ψυχήν αποθεμένος. "Αγγελοι τδν εαυτών

$6(1 Ιηιιφκιιιι ονίβ ο ΟΙιΠΒΐί ξΠ'ξϋ ειιηι Ιιιρίδ (Ιίηιί-

εβιΐδ. Ν»πι ίΙΗ ΓιίΓεΙιβηΐ βΐφΐε ϋϊβββοαϋαπίιΐΓ, βο

(Ίΐίϊΐιοιιυηι βΐφΐε ηιίιι;ιπιιπ ηιοΓδ'ώιΐδ ςτϋξανη Λ\-

1λ(:ο,γ;ιιιΙο5; 31 Ηΐε άΊνεΓδΟ ρΓΟΓβυδ ιιιΟΓβ 60δ αι-βϋ-

ηιοηΐηΐ'ιοηί1)ΐΐ8 ροΐίυβ δΐιΐδ, φκιηι πι'ιηίδ εΐ »εειΐδα -

ιίοιιϋιιΐδ ι1ί5<;(Ί'|ΐβ1ι:νΐ. Αι ηοη ΙβνϊΙβΓ αίςυβ δυηιηια-

ιίιιι, φΐχ (Ιο, ϊρ$ο η3ΓΓ3η(υΓ , ρβΓεηΐΎαηιυδ. ΙΙϊα

(•η'ιιιι ίη ΙβηΙο ιιι.ιΙϊςικπιΓιιιιη εοηεϋίο ει ιοί Ιυρο-

πιηι ίηειίΓδυ ηοιΙ.ιοΙβΓ 3(]νβΓ$υ$ ίηιρίεΐίΐβπι Ιοφιϊ,

61 ρο$1 ρβΓΟβΐηιη ίΙΙιυιι Πιΐβί ρπειΓιεηΓιοηΐ'ΐιι (Ιίοβιο

ηοη ΙίιηυίΙ : ΰατα ατνκε, ΐΐ ίηάηηηκί$ϊ$ Μτάϋνι,

ει ακτίΐηιι, νο$ «βηιρίΓ δρΐπίκ» ιαιιοΐο ταΐ$ΐϊΐϊ$,

«ιΥιιΙ ραΐτ€$ ίβίίπ', εΐ ςυα: βεηυιιηΙιΐΓ. Ιϊϊο ΠΙρ,

ςΐΐί ΪΙΙ 18ΓΓ3 φΙΪ(1(Μ11 6386 νκ1β1)3ΐΙΙΓ, 60βΐ6δΐ'ΐ3 \6ΓΟ

8ρεευΐ3ΐ)3ΐυΓ, ηοη βχιιία ΙιοηοϊηΊβ ηβΙιΐΓβ, ϊη 3η»ε1ϊ

Γβεϊβιη, δρβε'ιεηΐφΐε ΐΓβηβΓοΓηιβίυβ ; ΐιίςυο ηοη ιιιι-

ηιεΓϊΙο : άεοβοβΐ εηίιη, υΐ ϊη Ργο1οιιι3γΙ}μ•6, πιβγ-

ΐ^Γυηι άίβηΐιβδ νεΓε βρραΓΟΓεί, οηιηΜψιε άβΐιιοβρβ

ηονκ Β1"81"* οροΓ3 ϊη εο ίϊβηοδοοΓβηΐ. ΜαΠνιίι

ι^ιΓιρρε (ΙεβΜεπυιη ηοη βηββΠοβπι ιηοοΌ «ΙίβηϊΙβίβηι

ΊηιροΓίΐΙ, βοά ει εαΊοιηιη βρβιΐΐ ροΠ.13 ; ηοη Ιγλ-

ϋοηβ 3η'ιπΐ38 ηιοηί, βού ϊη ΟΙιΓίβιϊ ηιαηιιβ βρΐΗΐϋΐη

εοηιιηεικίαηβ. Νβηι ΟοηιϊηϊοϋΒ α,υϊιίεπι Ηοιηο 8»1-

νβΙΟΓ ικίδίβΓ αά ΡβίΓεηι δυυηι ίη εΓυοε εΐηιηηϋαΐ,

άϊεβηβ : Ιη ηιαιικ» ίααι ΰοτηπίίηάο ιρΜίητη τηβιιιη".

δίερηβηηβ νβΓΟ ΟΙιιϊδΙϊ 86Γνυ8 εϊΐεηδϊ» βϋ Οοιηϊ-

ηυηι η»3: ίρυδ 3ΪΙ, ΰοιηϊηβ Λβ«κ, ««««»>« «ρίπ'ίκιη

ηΐίΐίΐιι*. Ει ηοεε νεΓΐ)3 ρΓοΓβΓοιίδ, ηηϊιηηπι εχΐιηίανίΐ.

ΑηιτεΓι 3ϋ1βηι εοείεδίϊδ εΙιοΓΐ δοείιιιη βυδοορεπιοί,

χορευτήν άπελάμβανον, μάλλον αϋτδν άνωθεν βάλλον- β ρΙυΓΪυϋϊ 6 ΟΟϊΙο ΙβιιάΊΙηΐδ ΐρδϋΐη εηηιυίβηΐβδ, ιυ»ιη

τες ταίς εύφημίαις, ή έν τοις λίθοις κάτωθεν Ιου

δαίοι. 'Λλλ' ό μέν Στέφανο; ούτω τδν καλδν άγωνι-

σάμενο; αγώνα, τδν έν οΰρανοΐς κλήρον έδέξατο. Τω

Στεφάνω δέ τούτψ πάντες εξαίφνης οί τίμιοι λίθοι

συνεπλάκησαν, οί θειότατοι τών Ευαγγελίων κήρυκες,

μεΟ' ους οί μάρτυρες, κα\ μετ' αυτούς πάλιν οί σω-

τηρίψ αρετή διαλάμψαντες • προηγουμένως δέ οί

έπ\ τοϋ παρόντος μνημονευόμενοι, πολύ καΙ \αμπρ)ιν

απαστράπτοντες τδ κάλλος τής εύσεδείας, λέγω δή

ΙΙίτρος, και Ιάκωβος, κα\ Ιωάννης, οί χα'ι τής απο

στολικής αρμονίας έξαρχοι, κα\ τής εκκλησιαστικής

ευδοξίας στέφανοι. Οΰκ άφίσταμαι γάρ τής τοϋ Στε

φάνου προσηγορίας ■ άλλα πολλάκις καΙ μυριάχις

λέγων, ϊτι διψών επαναλαμβάνω• Στεφάνου γάρ χό-

ςϋΐΐου» ίη 16ΓΓ3 ευηι ^ά»:ί Ιβρίιΐϊΐιυδ ουηιεπηί. δειΐ

δίερΚίΐιηδ φΐίάεπ» υοηιπιι Ηοε ρβείο εεΠϊΐΐδ οργ-

Ιβηιεη , ουβΙεδΓιβ βΌ•"•* εοιίδΟΓβ εδί Γβεΐυβ. ΙΙιιϊο

ηιιΐοηι δίερίιαηο, Ιιοε βδί, οοτοηυε, ΠΙϊοο ρηΊίυδΐ

1;ιρί(1οδ 38£ΐιιΐϊη.ιΐί δΐιηΐ, (Γινϊηί νήΐβΐίεεί Εν3ΐΐ);ε1ίο•

πιιιι ρΓχεοηεδ, φιοδ δΐιυδεειιΐί «υπί ιικκίνη-δ, 61

πίΓδίΐδ, ςυϊ δ3ΐυΐ»Γ°ι ϋείπρερδ νίπυΐε εοΓυδεβηιηΐ.;

ρΓΚ 6Χ16Π8 νβΓΟ οηιηϊΐιιΐδ ϋ, φιοπιιιι ϊη ρΓΐίδεηΙι

ηιεηΐ0ΓΪ3ηι 3βϊιηυδ, ςυϊ Ιοη^ο ΙβΙεηιιβ ρϊο(»ΐϊδ

δρ1εη(ΙθΓβ εϋαΐδεηιηΐ , Ροίτυιιι βίο, Ιαεοϋικη, οι

■Ιο,ιηιιοιΐ) βροδίοΙίεί 0Γ()ίηί$ ρηηεϊρεβ, ε( βεείβδί.ι••

8ΐίε% ^ΙοΓίχ εοΓοηβδ (7). Μεςυεο εηϊηι ιηϊΐιί Ιεηιρε-

Γ3Γε, φίοιιιίηιΐδ δΐβρΙ)3ηί (8) ιιοηιειι ιίδυΓρεηι , διϋ

φίβηινίδ ΓΓβφίεηΐίιΐδ 3ε ηιϊΙΙίεδδίβρΙιβηϊ ηιεηΐϊοιιεηι

ρος ούκ Ιστι τοΐ; τδ μακάριον τέλος τών στεφάνων Ο ΓβεεΓΪηι, αΙΙβηιεη ρΓοριβΓ ίηβχΙΐ3υ$ΐ3ΐη 1ιο]«8 νοείδ

έκδεχομένοίς. Οϋκοΰν, εΐ δει φιλαλήθως είπείν, άπδ ρΐ'οΓοΓβικΙ* »νί(1ί13ΐειιι, δΙβρΙΐ3ΐιϊ ηοιιιεη πιτβιικ ηιΙ-

Στεφάνου πάλιν στεφάνοις εύωχοΰμεν, κα\ κοινωνού- Ιιηε ΓερεΙο ; διερίκιηο οηϊιιι εοηιηιεηιοΓβηοΌ 53ΐ'ιαι-ϊ

μεν αυτών ταΐ; μνήμαις, έπειδήπερ έλπίζομεν κοι- ηεφΐ3ηιΐ3ηι ροδδΐιηΐ, ςιιΐ ν'ίΓοπιηι δίερίιβηο βίη:ϊ-

νωνεϊν, κα\ μένειν, κα\ συνδοξάσομεν (6) ■ βεβαιούσης Ι.ιιιιι ΓϋΙϊεοιιι εχίΐυη εχδρεείβιιΐ. Ι^Ίιιιγ δϊ νεΓ3 Ιο-

ΆεΙ. τιι,δΙ. '1.υε. χιιιι, 46. • Αεί. νπ, 59.

(6) Ιη 31Ϊ3 ειΓιΐϊοηο Ιιιψιβ οπιΐϊοιιϊ» (\»χ ίη υηο

Γοιίοιιΐφΐε νβΐϊεβηο εοο'ίεε, ηιπη. 440 1ΐίΐ1>ο(ιιι-, 1ο-

ςίΙιΐΓ κα\ μένειν συνδοξάζεσθαι.

(7) Ννδδεηχ ΕεεΙεδίχ ιΐ ΐο(ϊιι$ ΓοΓίβδββ (1:ιρρ.ι-

ιΐοευηι ςεηϋδ ϊιΐδΐϊΐυΐο, ιιιιιι ραοΌηιςυβ (Ιίβ ροδί

δ. δίερηαηί δοΐβηιηίΐαίοιη, 3ρο$ΙοΙοπιιιι ΙΊΊιί, ,Ι;ι-

ι οϋΊ, οί Ιοαηηϊδ Γεδίαιη (.ρΙγΙκ ,ιΙι;ιΐιιι . ΜεηιίηίΙ εηίηι

Ιιιψίδ πιοΓΪδ ηοη πιοιίο Ιιοε ίη Ιοοο Ν^δδεηυδ ιιο-

δΐ(Ί• ; 5(•ιΙ εΐ ίηίΐίο :ι1ιογιιι8 ΟΓβΐΐυηίδ ΓυηεοΓίδ ίιι

Ο. Βαδίϋυιη ΓπιΙιίμμ.

(8) Ννδδβηυβ ρΙιΐΓΪβδ ρβΓ Ιΐ3ηο οΓβΐίοηεηι ίη νοοβ

(Ιΐ"ί6('.:ι, στέφανος Ιικϋι, ιρι;»• δίνρίκιιιυιη ρΐοΐοηιαν-

ΐι/τβτη, εΐ οοΓοιιαηι χ•ιυε δίβηίΐίεαΐ, ηοδ αιιίεηι δίε
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•Ι υ ι ορΟΓίβΙ, δίερίιαηο ίηίΝυηι ΓαοίβηΙο, .ιΐϋδ πίΓδίΐδ, Α γάρ τήί επαγγελίας, ή κοινωνία της πίστεως πολυ-

ιιΐ Ϊ13 (Ιί(-;ιιιι, διερίιβιιίδ ΙχΙαηιιΐΓ, εοΐ'ΐιιηψιε πιο- πλασιάζεται.

ιιιογϊχ εοηιιηυηίοαηιιΐδ, πυίβ δείΐϊεεί, βΐ εοηιιη ηοβ βίοιία; ρηιΊίείρβδ βεπ, ειιηιψιε ίρΜδ ηιηηει-ε βρεΓ3-

ηπιχ, ει ΓβνΟΓ» πιηι ϊρβϊβ ίΐΐίφι,'ΐιιϋο β1ϋπΠθ3ΐ)ίιηυΓ ; φΐ.ιικίοφίίιΐβπι ρΓΟίηίδδίοπβ (ΐοιιΠπΐ)ηΙ:ι , Πιίεί

εοιιιηιυηίο ιιηιΙΐ'ιρΙίοαΙυΓ.

86(1 61 ιιΐΓϊυκ ηο1)Ϊ8, Γγ.ίΙπ-8, δρίηίαΐίυιΐδ υοηί$

(ηιειιιΐϊ (ίίΐΐυτ οεε.ΐδίο, ιΐιιπι υηα οιιιιι ηιβπνηιπι

εοιηιιιεηιοΓβΐϊοηβ Ι>οιιΓπιίι•ιΐ5 αυοαηβ γ68ιιγγοοΙϊο-

ηϊδ ιΐίοδ ΓείιιΙςεί (9). Ιιι Ιιηε εηίιη ιΐΐβ ίΙ1υηιίιΐ3ΐίο

μΙΐ)ΐ'ί;<: Ενηηςβίϋ ^βυ ϋΙιπ3ΐί πιεηΐεδ ηθ8ΐΓ.ι$ ρο-

Ιίδβίπαυιη ίΙΙυβίΓανϊΐ, ΐη φια Ιιιχ ίΙΙα, δβΐιιΐβπυιιβ

μΐΝΐίιϊ;ι• Γ3(1ίί$ νΪ£βη3, Ϊηφί«1;ι1ϊδ ΙεηεΙ)Γ33 ιΐίδριιΐίΐ,

οι 3πϊπΐ35 εο^ηϋίοηε νεηΐ3ΐίδ Π1υιιιίη»νίι. Ει νίιΐβ

φιαιιι 3(1ιηίΓ3ΐιίΐ6 εχίηιίιιηιηυε δίΐ ϊδΐιιιΐ ϋεηεΠοπ

Πάλιν δέ ήμϊν, άδελφο\, των αγαθών ή άπόλαυσις,

τω την Κυριακήν της αναστάσεως ήμέραν συλλάμψαι

τή" μνήμη των μαρτύρων. Έν ταύτη γάρ προηγου

μένως ημών τάς διανοίας χατηύγασεν ό φωτισμός

της δόξης τοΰ Ευαγγελίου του Χριστού, έν ή τάς σω

τηρίους ακτίνας της δικαιοσύνης άνΟήσας, το μέν σκό

τος της ασεβείας ήφάνισε. τας δέ ψυχάς τη έπιγνώ-

σει τής αληθείας έλάμπρυνε. Και δρα μοι τδ Οαυμα-

στδν της ευεργεσίας κα\ μέγιστον. Ό μεν γάρ αίσθη-

ρεηιΐδ. 8ο1 εηίπι ίβΐβ δεηδίυίΐίδ, πιβιιβ εχοηεηδ, 61 Β τος ούτος ήλιος άνίσχων έωΟεν, χα\ ταΐς προδρόμοις

πΐιΐίυπιιιι Γιιΐ£οπΙ)ΐΐ8 3<1νειιΐυ3 8ΐιϊ ρΐίβηυιιΐϋδ ϋίεπί

εχοΓίϋεηβ, ηρεπί ςυϊϋεηα, οΪΓευηιύηΙο,ιιβ 8ΐιο Ιιι-

ιιιίικ: 16ΓΓ3ΙΙ1 ; εχΙβΓΟΓυη) νεΓΟ αδίιοπιιη οηιιιϊιιιη

ί,Ίιοι-οδ οΙδΟϋΓβΙ Λΐ^οε οΙ)ΓΐιίΙ, ϊΐ3 υΐ ϊρβΜίτι δοΐυιιι

ρεΓ εαείί ηρδίϋεδ νη^ητΐ εοηδρίείβηιιΐδ. Αι ϋοηπιιιΐδ

ιιοδίΰΓ ϋβδίΐδ Οιπδΐιΐδ οΐ'ίεηβ ηοΙ)Ϊ8 εχ ηΙιο, ]υχΐ3

Ρΐ'ορΙιεΙαηι ιΐε ίρβο (ΙίεεηΙειη, Ιη ηΗίΙ>η$ νίιϊΐανϊΐ

νοι Οηεηι εχ αΐΐο '•; κ:ιικ•Ιο$ ΠΙοδ δΐιί ρηεευΓδΟΐεδ,

ι•ι φιί 3ΐι1ε ηιΙνιτιΐιιΐΜ ε]υβ δίβΐίαιυιη ίηδΐ3Γ ΓβΓοΙ-

ββηιηΐ, ιιοη δοΐιιιη ηοη οϋβειίΓανίι, 80(1 ϋΐοδ ροΐίυβ

βρΙεικϋϋίοΓεδ Γ0(1(1ίι1ίΙ, 3ε ρι-3Πΐβι•63 ιιΐ πον;ι :ιϋ»

1 1 1 π . ϊ 1 1 α γ ϊ α δεοιηι ογΊγοπΙιιγ, εΟβείΙ. Οαίρρε ρΓορΙιβ-

ΐχ ροδί (•,|ΐΐ8 ηϋνεηΐυιη εοΓυ$63ηιηΙ ; ει ψικίοπι

τών αχτίνων αύγαϊς την ήμέραν προοιμιαζόμενος,

καλύπτει μέν κα\ περιβάλλει ταϊς μαρμαρυγαΐς τήν

ύπ' ούρανόν (10)• ά-οχρύπτει δέ κα\ άμαυροϊ πάν-

τας δμοϋ τους τών αστέρων χορούς, ώς μόνον αϋτδν

όρασθαι περιπολοΰντα ταΐς ούρανίαις άψίσιν. Ό δέ

γε Κύριος ημών Ιησούς Χριστδς, άνατείλας ήμΐν έξ

ύψους, κατά τήν λέγουσαν περ\ αύτοϋ προφητείαν,

'£> οϊς έπεσχέψατο ήμας 'ΛναΓοΛή έξ νφους,'ιΑ

μόνον ούχ απέχρνψι τους πρδ της επιδημίας αύτοϋ

δίκην αστέρων άναλάμψαντας αγίους, κα\ προδρόμους

αύτοΰ γενομένους , άλλα κάκείνους λαμπρότερους

έποίησε, κα'ι έτερους έαυτψ φωστήρας συνανέλαμψε.

Προφήται μεν γάρ διέλαμψαν μετά τήν εκείνου παρ-

πΐ3]0Γι; ςικιηι 3η1β3 ΓυΙβΟΓβ. Ν3Π1 ειιπι ο1>8υυΓ9Β Γ ουσίαν • μάλλον δέ ή (11) πρδ εκείνης. Αμυδρός γάρ

.^1...„ . ι...ί_ _«. : ο._•. « .. . - .._ __-..• ^. ...τ. _.-...
3<11ιιιε βδββηΐ ρΓορΙιεΓιχ οΙ) ίιιερΐ38 δεηΐιαηιιη

(Ιί^π'δδϊυηεδ ίη ίίδ εχροηεηάίδ, ηιιχ 3(1 Ενβη^ε-

Ιίιιιη, ΟΐΓίδΐϊςυβ βάνβιιΐυηι ρβΓίίηβΙιβιιΙ, 8:ιΙν;ιΐοΐ'

νεηίεηδ ίη ιηυικίαηι, ειιηε(38, ρβΓ 608 ςυΐ ίη Ενβη-

ίίι'Ιίίδ Ι13ΓΓ31ΙΙΓ, ('νειίΐΐΐδ, ΪΙΙΐΙδίΓΙΐνΐΙ, ε]3Γ33(]Ι16 Γι'ιΐ-

(Ιίιΐίΐ, εοιιιρίεπιεηΐυιιι 1ε§ίδ εΐ ρι-ορίιεί.ηηιιιι Γ;κ•ΐιΐδ.

'• Εαε. ι, 79.

ρ!ΐ3ηϊ νοεβιη (ιίε ΓεΓιηυίπιυβ, ευηι β]ιΐ8 βΙΙιΐδϊοηίδ,

ει ;ν(ΐυϊνοε3ΐϊοηί8 ΙεροΓβιη ίη ίηΐεΓρηείβΐίοηβ τείί-

Ι16ΓΪ ί,βΐϊηχ Ιίη^ιιχ ϊηϋοΐεδ ηοη ρ;ιΐί»ΐιΐΓ.

(9) ΙΓιηε εοΙΙίβϊΐυΓ Οοηιίηίεβ ιΙ'κ: 3εεί(1ί88ε Γεβίιιηι

.1ο:πιιΓΐδ βροδίοΐί 60 ηιιιιο, ςηο Ιι.ιιιε οι*3ΐϊοηεηι 1ι:ι-

ϋτιίΐ. Ννβδεηιΐδ.

(10) Ή ύπ' ούρανόν, ρηΓ38Ϊ8 ββΐ 8. δπ-ϊρΐυι-%,

(]«:ε ΐοπ-βιιι, νε! 3ΐι1>Ιυιΐ3Γ68 Γε^ίοηεδ 8Ϊ^ηϊΓιε3ΐ, ιι(

νίϋεΓε 681 ίη ΙϊΙιγο ^ο^, εηρ. ι, 7: ΠεριελΟών τήν

γήν, καν έμπεριπατήσας τήν ύπ' ούρανδν, πάρειμι. "

Ιιίεηι 03ρ. ιι, 2 : ΔιαπορευθεΙς τήν ύπ' οδρανδν, κα\

έμπεριπατήσας τήν σύμπασαν , πάρειμι. ΝοοίΙίιιβ

ιιΙΓοίιίιμιο νιΊΐ'ιί, Εαηι, φιη: $ηΙ> ε&Ιο ε$1, δβά ίη

νιΊιτί ΐ'ΐΙίιίοΜ• Ι.ηΐίη.ι δεπιηιίπηι ΕΧΧ ΙιιΚτρΓΟίΓδ

α (Ιοειίδβϊιηίδ Ββηεάίειίηί ηρυιΐ ΟαΙΙοκ οΓύίηϊβ 3ΐιι-

ϋΐηϊδ ηιιρβΓ νιιΙμ:ιΐ3 ίη ρπιηο δ. ΗίεΓοηνηιί οροππη

Ιοιηο, νεΓίίΙιΐΓ, Εα ηηω β«6 ε&Ιο αηιιΐ.

(Μ) Ρ;ΐΜίειιΐ3ΐη ή, βεηδίι ροδίιιΐ.ιιιΐε, ηοδ 3(1άί-

άίιιιαδ, ΙίεεΙ ίη Υ;»ι ίοηιιο εοάίεβ ηοη 1κι1ιο;ιΙιιγ.

(12) ίοειίδ ιι1)δ(:ιιπΐΝ, ει (Όΐτιιρίίοηίδ ΓθΓΐ»8δε

δΐιβρβοΐυδ ; ηθδ 1;πικ;ιι ιιϊΐιϊΐ ηιιιΐ3Γβ βιΐδϊ, εοηιιηο-

Ίιιιπ 3ΐίηιιεηι βεηδίιηι βχ Ιιίδ Ν)'δδεηί νιτίιϊδ οπκτβ

ϋθΐΐ3ΐϊ 8ΗΙ11Ι18. ΥιιΙΐ εηίιιι Νγδδειηΐ8 ('.Ιιι ίνΙιιιιι :κ1-

ν,'ΐιΐη $110 ρΓ0ρΙΐ6ΐΪ38 ;κ.11ΐ|16 θ1)8(•Ι1|•38 ί1ΙΐΙ8ΐΓ3886.

Εηπιηι ιιιιίοιη 008ευηΐ3ΐΪ8 οηιικηιη ίη .ΙιιιΙίεοπιιιι

5εΓΪΙ)38 (οιι]κ ίι. δεΓΪΙιχ βυίειιι ριίπιιιηι ηιιίιίειη

8(ΊΊρΐηι:ΐ8 ιη πιηι, ηιιειιι νκίειικικ, οιίΙιικίιι μμΙι:-

ςεΐϋηΐ ; ιΐοίικίο νότο ε3δύεηι ρυΜΐοε ίιι δνηβεοςίδ

ούσης έτι της προφητείας ταΐς εϋαγγελικαϊς τών

Γραμματέων έκδάσεσιν (12), δ Σοιτήρ έλθών' ε!ς τδν

κόσμον, πχ/τα; έλάμπρυνε, καΐ διεσάφησε, πλήρωμα

νόμου κα\ προφητών γενόμενος. Ού γάρ ήλθε κατα-

λΰσαι τ6ν νόμον κα\ τους προφήτας, άλλα πληρώσαι.

Έπΐ δέ τής νέας χάριτος περΥ εαυτού λέγωνδ Σωτήρ,

ίηΐ8ΓρΓβΐ3ΓΪ εοηβυβνεπιηΐ. Ρογγο οβηϊεΓβ ροίηϊι

Νγ$δβηυ8, ιβηβΙ)Γ38 αΐϊηιιαβ ίη ρΓορήβίβηιηΊ βεπ-

ρΐ3 3 ^('τίΐιί» ίηοΌεΐ38 Γαίδδβ, νεί ειιιη α'ϊίΤιΐδίδ ει

ίιιΐΐ'.ΓιΙιιηι ηυ^3εί1)υ» εχρίίεβίίοηίϋυδ 63 ίη δγιΐ3£0-

ρίδ ριιΙιΙί(:6 εχρΙίε3ΐ)3ηΐ, νεί ευηι εβιίεηι ίη ιιηυιη

εοΓρυδ άίβεδδβΓβηΐ ηοηηιιΙΙβ, δείΐίεεί, ραιίίιιι 30"-

ιίεικίο, ραιίίιιι Ιοίίβηϋο, υΐ ίη ηίδίοπείδ 836Γ0Β δεπ- 4

ρΙϋΓ36 1ί1)Γίδ 31) είδ(1βπι 8θΓί1)ίδ ΓβοΙιιηι Γο•8δβ ρα- >

Ι3η1. δβηβ βηΐϊηυοδ ^ϋ(1;εο^ι1η1 8εΓΪ1)38 ηοηηυΙΙβ,

ςυχ ειηεηϋβΐίοηβ αΐίηιια 3υΙ ηΐ3]0Γε είβηΐβΐβ ίη-

(Ιί^ρΐιηηι, ίη δβεήδίρβςίηίβ, ρΓΧδειΊίπ) ρπιρίιοΐιιπιιιι ,

Ιί1)Γί$, «1111388ε , ΙιΙΐ|ΙΙΟ ίηΐ6Γρθΐ388ε, 60Π8131 "\

ρβυείδ ίΙΓιβ δοΓίρΙιιΐ'33 Ιοείδ ίη ςυίουδ δεποβΓυιη

οοΓΓεοΐίοηεβ εοηΙίηβηΙηΓ, ςιιίο,ηβ βχ ι•α1)1)ίηοι•υηι

δεηρίίδ ΙβΙβ ρΓίείβΓ βΐίοβ βηυπιεΓβηΐϋΓ 3 Κβνσιυηίΐο

Μ;ιι Ιίιιί ίη 1'ιιΐβυηε (ϊάεϊ αάνεηαι ίιιάοιο», ρ3Γ. ιι ,

εηρ. 3, ηυηι. 9, εΐ ρ;ιτ. ίιι, άίδΐ. 3. εβρ. ί, ηιιιη.

11, 61 εβρ. 16, ηηηι. 26 ; 81 3 νοίδίηο ίη ΝοΙίδ 3(1

ε]ιΐδ(ΐ6ΐιι ορβΓίδ ΡΓΟΟβιιιίιιηι ρ.ΐ(;. 88, εΐ 3>1 οοριιΐ

ΐΐΊΐίυηι ρ3Γΐίδ 8βεηηϋίε. δεά ηϊήίΐοηιίηϋδ ευιη ηηη

83ΐίδ εοηδίεΐ, 3ΐι εοΓΓβεΐίυηβδ ίδ(χ Νχδδεηί χΐ3ΐε

»ηΐίςϋίθΓβ8 8ίηΙ, ΙίεβΙ Ιικ1;εί ίη πκι^ήβ δνη.ΐΒοββ

Κϋιΐι-υ ΐεπιρΟΓίηυδ 1>»1>ίΐ3, ίΙΙαδ Γ»εΐ38 Γυϊδδβ 3δδβ-

Γ3ΐιΐ ; ει 3ΐίοΐ]υί επηι Ν)δ86ηυ5 ηοη εοΓΓβεΐίοηίδ,

ηιιΐ ΙβοΙίοηίδ, 86(1 έκβάσεως ηοπιίηε υΟΙϋΓ ; νβΓΟβί-

ηιϋίιΐδ ιπίΐιί νΐΜΐιιι ββΐ, ειιιη 3(1 ριοϋχηδ ροΐίαβ,

Ιοη^βςιιβ ρ6(ϊι»8 8οΓίΙ>3Γΐιηι ϊηΙεΓρΓβΟΙίοηεδ, ι[ΐι;ηιι

3(1 εοΓυιιιϋειη εοιτεείίοιιεδ 1)ί1)Ιί(.-3$ Γεδρεχίββε.
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Έγύε'ιμι το φως τοΰ κόσμου τούτου, ούκ άπηξίωσεν Α Νεο,υο εηίηι νεηίΐ ΒοΙνεΓβ ]6§οιη 3υΙ ρι•ορ!ιεΐ35, 86(1

ή πηγή της άγαθότητος έξ άγαθοΰ Πατρδς προελθών,

τοις αύτψ δουλεύουσι μεταδοΰναι της έαυτοΰ προσ

ηγορίας• άλλα φησι πρδς τους έαυτοΰ μαΟητάς •

Ύμεΐς έστε τύ <ρώς τον κόσμου ' κα\, \αμ\}•άτω

τα ίρχα υμών ίμπροσθεν τών άνθρώχων. "Ο δέ

μείζον παραγάγεις έχυμεν είς ύπόμνησιν των είρη-

μένων, τοΰτο, χίριτι θεοϋ, πάλιν έκθησομεθα• Ιωάν

νης Βαπτιστής, λύχνος ονομασθείς, κα\ έν τοις Ψαλ-

μοϊς προαναπιφωνημένος, κα\ ΰπί) Κυρίου μεμαρτυ-

ρημένος. Ό μέν γάρ Προφήτης, έκ προσώπου τοΰ

Πατρός, φησΙ περ\ αύτοϋ διά της ύμνωδίας• 'ΒτοΙ-

μασα λ/ιχνον τφΧριστφμου, τουτέστιν, 'Γπηρέτην

κα\ πρόδρομον ήτοίμασα τοΰ φωτός ■ ό δέ Κύριος

την Πατρικήν βέβαιων φωνήν, Εκείνος ήτ, φησ\ν,

3«]ΐπιρΐ6Γβ ". Αι νοΓΟ ηον;ε 1β<»ίδ Ιΐ'ΐηροΓΟ, ευηι ύβ

8ε ίρβο δ.Ίΐν.πίοι <1 ϊ «' γ» Ι : Ει/ο ί,ιιιιι Ιιι.ν ηινηάϊ Ιιυ]ιΐ8 ",

ηοη άεαΊ;;η»Ιυδ εδί Γοη$ ίΐΐι: ΙιοηίΙβΙίέ, ο Ιιοιιο ΡβίΓβ

εηιηηηη$, δΟΓνοδ κιιοί ηοηιΐηϊδ Ιιΐφΐχ δπϊ ριιι-Γιείρεδ

Γ306Γ6. δει! 3(1 αΊδείρηΙοδ βιιοβ ίηςιιίΐ : Υοι ε»ιϊ$ Ιαχ

τηαηάϊ ; εΐ, ίκεαπί ορετα ναΐτα οοταιη Ιιοηιϊηί-

6«* ". δβά (|ΐι»ι1 αϋ £3 ί|π;ι: ιΐίχϊιιπικ, οοηΠπιιαη(1.1

.Ί<Ι(]ιιοί ροΐεδί, ϊ(Ι, ]πν:ιιιΙο ϋεο, ΠΙΓ51Ι8 ρι•οΓθΓ3ΐηιι$ :

■Ιοϊηιιί ΒβρΙίδΙΧ ίιηροδίΐυπι Ι'ιιίΙ ΙυεεΓηχ ιιοηιοη,

]υχ(3 ίά η,ιιοά ίιι Ρ$;ι1ηιίδ (Ιο εο βηΐεβ ρπεηιιιιΐίιιΐιπιι,

ει ΟΙιπϊΐϊ (Ιείηοορδ Ιεδίίηιηηϊο ο.οηιρϊοΐκιΐιιιη Γιιίΐ.

ΡΓθρ1ιβΐ3 εηϊηι, ΡηΙπδ ρβΓδοηαπι δυδίίηεηβ, άβ ίρβο

ϊηΙβΓ ΟΒηοηάΊιηι βίΐ, ΡατανΊ Ιια-αηικη ΟΙιήιΐο ηιεο **,

Ιιοε οδΐ, Ιιιείδ ιηϊηίδίηιηι ει ρΓοοειίΓδΟΓεηι. Αι Ρο-• • • ■ ..... . _ — —, Γ

ύ Λύχνος 6 καιόμενος. Άλλ' όμως ό λύχνος ών, " ικΐηιις ρβίεπικ νοεί γοΙμιγ ηιΐϋεηβ, ΙΙΙΰ, ίηηιιίΐ, Ιιι

τοίνοΰτον άπέσχε τοΰ άμαυρωθήναι τή τοΰ Κυρίου

παρουσία, δς ήν ήλιος δικαιοσύνης, ώστε καΐ μάλλον

δΊέλαμψε, κήρυξ όμοΰ κα\ θεολόγος αύτοΰ τοΰ Σωτή-

ρος 4 Βαπτιστής γενόμενος. Ιωάννης μέν ουν διά τ6

Ενα μόνον φωτίζειν οίκον τδν τοΰ Ίδριχ^, λύχνος (13)

ώνομάσβη. Οί δέ τοΰ Σωτήρος απόστολοι, ού λύχνοι,

ουδέ αστέρες, άλλα φωστήρες άνηγορεύθησαν, ούκ έν

ένΐ. κλίματι, ουδέ μια γωνία λάμποντες, άλλ' άπασαν

τήν ΰπδ ούρανδν καταυγάζοντες. "Εςαρχοι δέ τούτων

χα)* κορυφαίοι ό Πέτρος, κα'ι ό Ίάκο>6ος, καΐ ό Ιωάν

νης, οϊ σήμερον ταΐς υπέρ Χρίστου μαρτυρίαις σε-

μνυνόμενοι, συμφώνως μέν προς τδ τέλος τοΰ βίου

δραμόντες, διαφόροις δέ τοΰ μαρτυρίου τρόποις έν-

εετηαεταΐ ατάεη»". δειΐ ηιΐ3η1ιιιτινί$ 1υεεηΐ3 κοίιιηι-

ιηοιίο Ρδ8εΐ, ΙβηΙιιηι 3ΐ)ίιιίΙ, «Ι ϊη ϋοιηϊηϊ ηϋνεηΐιι,

ςιιϊ «οί ΟΓ31 ]ιΐ8ΐίΙΪ3:, ουδευΓητεΙυΓ, υΙεΙηποΓ'ι ρο-

Ιίιΐδ Ιιιιιιίηε τεΓιιΙδεηΐ, ΐρδίιΐδ δβΙναΐοΓΪδ, ε]ιΐΒϋι;ηι-

ςυβ (ΙϊνϊηίΐβΙίδ ρπεοο δΐηιυϊ, βε Ιεδίίδ οΙΤεοΐιΐδ.

^ο^ηη^5 ίβϊΐιΐΓ ρΓορίβΓεβ ςιιοιΙ υηβπι δοΐβπι ΙδΓηυϋϊ

ύοπιιιηι ΐΙΙιιηιϊηβνϊΙ, 1υοεπΐ33 ηοιηεη 3εεορϊΙ. ΑΙ

ηοδΐΓΪδ;ι1ν3ΐθΓΪδ3ρθδΐοΓι,ηοηΙυο6Γη3, ηοηΐβιηρβιΐβδ,

ηβε δΐ(1«Γ3, 86ά 1ϋΐηϊη3ΓΪ3 ηιιηεπρβίϊ Γυονε, ιιΐροΐη

<)!ΐϊ ηοη ίη υηβ Γβ^ίοηο, ηοε ϊη υηο ΙοΓηπιι» ηη^ηΐο

ΓιιΙδβΓε, δεϋ ηιιϊϋιιηίιΙ δΐιΐ) εο3ΐο οδΐ Ϊ11ιιηιϊιΐ3πιηΐ.

ΗοΓυηι νβι-ο (Ιιιεββ ηε ρΓίηεΐρεδ δΐιηΐ ΡείΓυδ, ^εο-

1)αδ, εΐ ^ο^ηη68, οο Ιοίβηΐιιιη ργο ΟΙιπβΓι ΓιιΙβ

αθλήσαντες. Ό μέν γάρ πρωτοστάτης /αι κορυφαίος (; ηΐ3ΓΐγΓίυηι ΙιοάΊβΓίΐίΒ ΓοδΙίνΐΙβΙίδ ΙιοιιοΓεπι εοηδβειιΐ;

τής αποστολικής χορείας άναδειχθε\ς , οίκείαν τψ

άξιώματι τήν δόξαν άπηνέγκατο, τή τοΰ Σωτήρος

όμοιοπαΟεία τετιμημένος ■ ό σταυρφ (Η) γάρ προσ-

ηλωΟε\ς, τήν Δεσποτικήν εικόνα τοΰ βασιλέως έξετύ-

πωσεν (εικόνα δέ λέγω βασιλικήν τον σταυρόν)• ούκ

αίσχυνόμενος έπ\ τφ πάθει, άλλα σεμνυνόμενος έπ\

τω μεγάλω τροπαίω. Μήτε γάρ αϋτοΐς, μήτε ήμΐν,

μήτε τοις μεΟ' ήμας, μήτε τιν\ έτέρω, τοΰ Κυρίου

ημών ΊησοΰΧριστοΰ, καθώς καΐ ό Παΰλός φησιν (15)...

ςυί ϋΐιο ςαίόειπ εοϋεηιηυβ ριοροδίΐο 3(1 ιηοΓίο.ηι

ρΓορθΓβπιηΙ, (ΙίνεΓδΟ αυΐεπι ηΐ3Τΐ>πϊ βοιιεΓη ϋεεεΓ-

ΙβΓυηΐ. Ν3π» ίΐΐβ, ςηειη Οοηιΐηιΐδ αροδίοΐίοΐ οΙιογϊ

ρπηείρειτι ει εθΓ>ρη»3αιη ιΙεδ'ικηβνΊι, εοηνεηΐεηίβηι

ιΙί^ηϊΐβΐΊ 5ϋ33 8•θΓΙ3ΐη βΐΐΐηυίΐ , πΐ3ΐ•1γι•ϋ 6«ηεΓ0,

Οοηιίηΐείε ρβββίοηί ηβιιιΐ 3ΐ)δΊπιίΙΐ,(1εοοΓ3ΐιΐδ,(ΐυίρρ6

ςιιϊ εΓυεϊ βιιΓΓιχιΐδ ΓεΒΪβηι ϋοηιΊη'ι ηοδίιί ϊιηβ^ιηοιιι

εχρΓεδδ'ιΐ. ΒεβΊϊΐη βυΐεηι ίιηββ'ιηεηι εΓυοειη νοοο,

ιιοη ςυοα" ρβδδ'ιοηεηι επιοεδεβηι, βεά ςαΐβ ϋε ηια-

οϋτω γάρ καΐ Πέτρος φαίνεται διά τιμής έχων τήν £ηο, ο,ϋού β!) ϊρδ3 ρερβηίΐϊΐ, ΐΓορηίεο ροΓίϋδ βίο-

σεβάσμιον (16)... Ήξίου γάρ κατά κεφαλής κρέμα- πεΓ. Νβηι ηεε ίρδίδ, ηοε ηοϋΐδ, ηεο ροβίεπδ ηοδίΓΪε,

σθήναι ύπδ τών σταυρούντων διά πολλήν εύλάβειαν, ηεε 3ΐίΊ ειιΐρίβπι 1)οηιϊηί ηοδίΓΪ ^βδυ ΟΙιπδΓι, ηυεηι-

?να μή Τσος είναι τω Σωτήρι δόξη, τφ υπέρ πάσης 3θ"ηιο(1υηι Ρβυΐϋδ βΐΐ... ϊΐα εη'ιπ) εΐ ΡεΙππη ίη

τής ανθρωπότητας σταυρωΟέντι,καΙπλατείαις^ώσπερ ΙιοηοΓε ηβϋυϊδδο 3ρρ3ΓεΙ νεηεΓ»ηιΐ3ηι.... δΐηυίιίεηι

ταΐς διά τοΰ σταυροΰ, χερσί τήν οίκουμένην περιβα- ϋ ρΓορΙεΓ βυηίΓηβηι \εηεΓ3ΐϊοηειη ΓΟββνιΙ, ιιΐ 3 επι-

λόντι. Ιάκωβος δέ τήν κεφαλήν άπετέμνετο, τήν δντως είΠββηΐίυιιβ ϊηνεΓδο εβρίΐβ δϋδρεηιΙεΓεΙιΐΓ ιη εΓυεε,

αΰτοΰ κεφαλήν, τδν Χριστδν, άπολαβεϊν έπειγόμενος.

Κεφαλή γάρ άνδρδς ό Χριστδς, κατά τδν Άπόστολον,

κα\ πάσης δμοΰ κεφαλή τής Εκκλησίας. Ό δέ μα

κάριος Ιωάννης έν πολλαΐς κα\ διαφόρο,ις κατά τδν

βίον άΟλήσας άγώσι, κα\ έν πάσι διαπρέψας τοις

κατορθώμασι τής εύσεβείας, κενδν μέν είς ΰδωρ ■ζο\>\η

ηο δϊΙν^ιοΓί ργο υηΐ\8Γδο ηοηιϊηϋΐη βεηεΓβ εΓυει-

Γιχο, βΐ βιρϊηβ'ΐί, ιιι εΓ3ΐ ίη εΓηεβ ηΐ3ηίϋϋ8, Ιοίηηι

ΐβΓΓ3Γυηι 0Γΐ>επι εοηιρίεείεηΐί 3!(ΐυ3ΐίδ εδδβ νίάεΓε-

ΐυΓ. ΐ3εο1)ΐΐδ νεΓΟ εηρίΐβ Ιηιηείΐηδ ΓιιίΙ, ΟΙκίδίο,

ςυ'ι νβΓβ εβρυΐ εμίδ εΓ3ΐ, ροιίεηιΐί ειιρίιΐιΐδ.

ϋϊρυΐ εηίηι νΪΓΐ ΟΐΓίδΙυβ Βεευηϋυιη Αροδίοίαπι ,β,

ΜβΙΐη. ν, 18. -Μοαη.νιιι, 12. '8 ΜβΙΐη. ν, 15. " Ρδβΐ. γλχχι, 17. " ίο»η. ν. 54. " 1 Οογ. χι, ό.

(15) Ύοχ λύχνος ίη νβΓιεβηο εοιίίοε <1ε6Γ3ΐ ; 8β<1

ηοδ 03Μ1, δεηδυ ρηΙ;ιιη ροδεεηΐε, δΐιρρίενίηιιΐδ.

(14) ΓοΓίηβδε ϊεςοηιΐιιηι, τω σταυρώ.

(15) Ηίε 1ηεηιΐ3 οκΐ Ίη εοιίίοε \'3ΐίε3ηο. ΡοιΊβδδε

Λεοδί, δόξα συνέβη, ϋΐοήαζοηΐψΐ, νείο,ιιϊϋ δίιηίΐε.

(16) ΕΐΙΓιε ίη νβιίεβηο εοιίίοε Ιβοιιη» εδί, ς«»

ΓοΓίβδδε ίηιρίεπ ροδδεί Ι»Ϊ8 νοΓίή», τήν σεβάσμιον

έκείνην σταύρωσιν, \1εηεταηάυ.η ϊΙΙαά ηπάρχΐοΜ»

ί/ΓΙίΙΙΛ.
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"Ιφιοιίκΐϋΐιι,ΐοΐίιιβ ΕοοΙα8ίχ(,.Ί(ΐιιΙ,7.1Ι<ι»ΐιι$ (ΙϋίΓιψιο Α πέρας... κεκριμένος(17), τώχορώτών μαρτύρων συν-

^>3Ληοδ ηιυΐο βΐφιο άΊνεΓδβ ριτ ΐοΐβιη νϊίαιη οογ-

Ιαηβ <:βΓθπιϊηα , βΐ ϊη ΟΓηηίυυδ ρίοΐβΐίδ οΓΠείίδ

εηιϊοβηδ, ΓβΓνβηΙί φιίιίοιη ίη βπιιβ Ιιυηε Πηεπ)....

]ιι<ϋε3ΐιΐ8, ίη ηκΐΓίνπιιη εΐιοπδ βηηιιιηοΓαΙατ (3ριιά

ίρςιιοί οηίηι Γβι-υη) «βΐίηιαίοΓΟδ ηοη εχ ρβδδϊοηίδ

βνβηΐιι, 8βϋ βχ άοδία'επο 1ί1)βΓβ βΙί§ειιΙϊδ νοίϋηΐβΐϊβ

(Ιβ πιαπγπο εχϊδίϊηΐίΐϋΓ ) ; οΐ φΐίιΐβπι ηυ]ιΐ8Π)ο<)ί

ίιιϊΐ ϋ'οί ιιιιι ηιοΓίϊδ ^ρηυκ, ψιί ρβΓ ηιοΠειη ηρυϋ

ΕεεΙε8Ϊ3δ ηιιοη,υε ίπιηιοΓΟΙβη) $υί ηιεηιοπΐηι ΓβΙΐ-

ψιοηιιιΐ. ΕηίιηνβΓο ιηηχίπιβ (1οοε1)3ΐ υηο βοπΌπιο,ιιβ

ΙοιηροΓβ ίδΙΟΓυηι νϊπιπιιη ηιπηοπηιη οε1εΙ)πιπ ,

ιιΐ)ΐ) ι:.ι Ι.ιηΐυηι ιίε 031183, ςηοό! ίη ρπιΩίεικΙίΐ ρίοΐαίε

υηα βΐ ιηεηΐε, ει νοεε εοηβεηδεηηΐ, νεΓυη) εΙΪ3πι

ηρίθμηται• ( [18] παρά γάρ δικάζουσιν, ούκ άπδ της

έκβάσεως (19) τοΰ πάθους, άλλα παρ' αίρέσεως τοΰ

πίθου κρίνεται τδ μαρτϋριον)• Άλλ' 6 μεν τοΰ θανά

του τρόπος τοιούτος ήν, τοις δια θανάτου τήνάΟάνατβν

μνήμην κα\ ταϊς Έκκλησίαις χαρισαμένοις. "Επρεπε

δε ώς αληθώς επ\ τδ αύτδ των προειρημένων ανδρών

τάς μνήμας έπιτελεΐσθαι, οΰ μόνον διά τδ σύμφωνου

της εϋσεβείας, αλλά κα\ διά τδ όμότιμον της αξίας.

Ούτοι γάρ μόνοι τω Κυρίω πάντοτε βυσχολά£οντες,

κα\ έξαίρετον ώσπερ παρά τους λοιπούς τών αποστό

λων χώραν έχοντες. κα\ παΑίησίαν, οϋ κατά την της

άνΟρωπίνης φιλίας πρόσληψιν, άλλα κατά θεΐκήν αλη

θείας έπίκρισιν.

<|ΐιυιΙ ;ι•ΐ|ΐκ)Ιί ίη ηοπογο α Οιι-ίδίο ΙκιΙιίιϊ Γηεηηΐ. !Π εΐεηίιυ βοΐί ειιιη Οηι-ίδΙο ιιΐΐφιε νοι-δβιί βυιιΐ, αε

ρι-.ίΊΐτο.Ί Ιυιη η^εικίϊ Ιοα,υεηϋίηυε Ιί&εΠ.ιΙειη, ΐιιιιι επιίηοηΓιοι-επι φιοιΙ;ιηπιιο<]ο ρηε οχίεηδ ηροδίυϋ*

Ιοειιηι οϋΐίηιιεΓβ, ηοη Ηυηιαηχ ;ιιιιΉ:ϊιί.κ Γαιίοηε, δει! ϋϊνίηο ]ικϋπο αιΐ 'κΐ ιΐΐ^ηίΐαΐίδ ενεείϊ.

ΙρδΟδ ϊΐαηιιε δθ1ο$ 3 Οοιηίηο, άητη ρΓχείριΐ3 η))- Β "Εστί γοϋν εΰρεΐν εν τοις μεγίστοις τών θαυμάτων

Γϊΰιιία ριιίΓηνίΙ, Ι3ΐκ|ΐι;ιιιι Ωϋεΐίδ&ίιιιοδ εΐ νει-βοίδ-

βίηιοδ £05ΐβπιηι Ιεβίε» δεειιπι 3«8υπιρΙοβ ΓιιΙβΜ

ΓοηιρβΓΪιιιιικ. Ηοε δ;\ηε Γ:ιοΐιιιη ΓιιίΙ ίη νίδίοηε πιοιι-

»ΐδ". δοΙΊ εηίηι ίϋί Ρβΐηιβ, Ιβεουυδ, ει ίοαιιιιεβ

:κΙθΓηιιΙ, ειιιη εοΓρυίΐ δΐιιιη) Ιι-3ΐΐδΓθΓΠ)3η8 Ι)οιιιϊ-

ηυ$, ίη ς1θΓίοδ3ΐη 30 δρίεηιΐίιΐίυι-οιη (Ιϊνίηίΐβίειη

ΐΓΛηβιηιιΙβνίΙ, «Ι Μογββ, βίςιιβ Κΐΐη δίΙ>ί αιΐϋΐηηΐίηιιβ,

Ιυείδ(|υβ ηυΐιιιία ΟυιιηιΙΐΓίΐιιΙο, εχίιηίαιη ίΑαιη ;ι•Ιοπιί

Γϋ^ιιί ίιηαεΐηεηι οίΐοηιϋΐ. ΙΙοε βΐϊαιη Γα ε Ι ιι πι εβί,

ιΐίΐηι 3λ\{\ Ιίΐίηπ) 3 πιοΓίιιϊδ δθδείι:)νίΐ " ; Ιυηε

ΐ'ΐιίιιι ηοδ Ιηηΐιπη ιιιίΓαοιιΙΊ ίΐϋπδ 8ρβε(3(0Γε$ Ιι.ι-

Ιπιίι. Οιιϊιι ει δΐιη ίρδυηι ρ383ίοηίδ Ιβηιρυβ, ηε ίη

ΜΐιμιιΙϊδ (|ΐιϋ>υ8<]ΐιε ηαΓΓβικϋδ (Ιίιιΐίιΐδ πιογογ, εοδ-

Ιειιι νίΓΟδ δεευιη βδδΐιηιρκίι, είβιριε Ιηιιφι,ιιιι Γιϋβ-

μόνους αυτούς παρά εοΰ Κυρίνυ παραληφθέντας , ώς

πιστότατους κα\ αληθέστατους τών γιγνομένων μάρ

τυρας• τούτο μεν επί της έν τω δρει θεωρίας (μό

νος γάρ ϊ|ν έκεΐ Πέτρος, κα\ Ίάκωίος, καΐ Ιωάν

νης , δτε τδ σώμα τδ εαυτού μεταμορφώσας ό Κύριος,

είς Ενδοςον κα\ λαμπροτέραν θεότητα μετέβαλε,

Μωϋσέα κα\ Ήλίαν έν έαυτώ (20) παραστησάμενος,

και χγ^ νεφέλη τοΰ φωτδς έπισκιάσας , την μεγάλην

έκείνην εΙκόνα της βασιλείας υπέδειξε)• τούτο δε επί

της Ίαείρου Ουγατρδς , ήν Οανούσαν διήγειρε • χαν

γάρ εκεί τούτους είχεν έπόπτας της γενομένης θαυ-

ματουργίας. "Ετι γε μήν , Γνα μη τά καθ' Ικαστον

λέγων διατρίβω , κα\ κατ' αΰτί,ν τδν καιρδν τοΰ σω-

ηρίου πάθους τους αυτούς άνδρας παραλαβών, έθάρ^

Πυιΐδ ευηδίηιιΐϊδδίπιίδφΐβ (Ιίδείριιΐίδ ηοη βδΐ νεΓίΐιιβ ^ ^ησεν είπεϊν , ώς πιστοΐς άνδράσι κα\ βεβαιοτάτοις

ιΙίεεΓε, Νιιιιο αιιίηια ιηβα ΐητίκιία αί". ΙΙκε 3υ(ειη

3 ηοϋΪ8 «1ίεΐ3 δΐιιιΐ, ηοη ιιΐ ο^ΐιτίδ ηροκίηϋί ιΙεΐΓ3-

Ιι:ιΐ)ΐιΐ8, 5ί•ι1 ίη €()ΐιιιΐ) νίτΐυΐίδ (εδίίιηοηίιιιη, (]ΐιο-

πιιιι Ιιοιίίε ιιιοιιιοιί.ίιιι ιίΊι-Ιιι-λιιπιϊ ; ε( ιιΐ νεΓΪιΐδ

ιϋΐΜΐΐ) ίη (Όΐιιιιιιιηι.Ίΐι ηυοιριε 3ρθ8ΐοΙοηιηι οιηιιίιιιιι

Ι3ΐΐ(1εηι : Π3ΐη <Ι« δηιιοΙΟΓυηι εχεείΐεηΐίβ , ιίοιμιβ

εοΓαιη δ.ιηειίιιιοηϊχ^ΓβιΙϋιιΐδ ςιιίιΐρίβπι βΐηΐιιοΓο,

Ιιιιηι;ιιι;ι• εο^ηίΐίοηίδ ηοη ε$ΐ, βεϋ ίοάίεϋ (Ιίνϊηί. Νοδ

βιιίειη ςυί (Ιί^ηί Γ3ε1ί δυιηιιβ, ιιΐ Ιοί ΐΛηΙοπιηΐίΐυε

νίΓοπιιη ηιεη)οπχ (οιηιπυηίεειηυβ , §γηιϊ33 ίρδίδ

Λζ(!Π! ηεεεδδε εβί, ηοη <|υαη(αδ ιΐεΐιοηιιΐδ, Ιιοε εηΐιη

(ίεπ ιιεφιίι, δεο" (|υαηΐ38 ρθ8δυιιιιΐ5; η3η> ει Ιιοε

ηεεερίυηι εβί. δίηυίοΌιιι βηηεΓι Ιιοδ α ηοΙ)ίδ Ι>οηο-

Νν^ ή Ϋνχή μον τετάραχται. Ταύτα δε ήμΐν εΓ-

ρηται, οΰχ εϊς καθαίρεσιν τών λοιπών αποστόλων,

άλλ' εις μαρτύριον της τών μνημονευομένων αρετής•

ε! δέ δει φιλαλήθως είπεϊν, κα\ εις κοινδν τών απο

στόλων έγκώμιον • τδ γάρ ύπεροχάς κα\ έπιβάσεις έν

τοις άγίοις όρίζεσθαι , ούκ ανθρωπινής άν ?) δοκιμα

σίας , άλλ' έπικρίσεως κα\ αληθείας θεού. Ημάς δ^

μνήμαις τοιούτων χαΐ τηλικούτων ανδρών κοινωνίϊν

άξιωΟέντας , εύχαριστεϊν άναγκαΐον , οΰχ όσον όφεί-

λομεν , τούτο γάρ αδύνατον , άλλ' Εσον ίσχύομεν,

τούτο γάρ εΰαπόδεκτον. Άπαιτοΰσι δέ ταύτας οί

άγιοι παρ' ημών τάς τιμάς , ούχ Γνα τι κερδάνωσιν

εύφημούμενοι, άλλ' ίνα ήμεΐς χοινωνήσωμεν εύερ-

ΓΟδ εχροβπιηΙ, ηοη ιιΐ (|ΐιί(Ι εοιηηιοιίί ηοδίιίβ β ^ γετούμενοι. Εκείνο δέ πάλιν οΰδένα τών ευσεβών

Ιαιίιΐίΐιιιβ δίοϊ 3εεειΐ3ΐ, δεϋ ιιΐ ιιοδ οχ Ιΐ30 εοηηηυ- άγνοεϊν οΓομαι, ώς οΰ μόνον Πέτρου, χαΐ Ίακώδου,

" ΕρΙ>εδ. ν, 23. " ΜιιΐιΙι. χνιι, 1 δης. " Μ;ΐΓε. ν, 37. " ίοβη. χιι, 27.

(17) Εΐβΐ ηιιΙΙιιηι δΟΓΪρίοΓβη) ΙββΟΓΪιη, ο,ιιί Ιοαιι-

ιιπί) προδίοΐιιιη ίη ΓοΓνεηΐίδ 3(]ΐι.τ άΌΠιιπ) ίηιιηίδ-

βιιηι Γιιίδδε ηβΓΓηνβΓΪΐ; ηίΐιίίοπιίηιΐδ ίιΙ ηροιΊε. η'ι

Ι'βΙΙοΓ, εο11Ϊ£ίΐιΐΓ οχ εοΓΓυρίο ϊδίο νβΐ'ιΐ'βη'ι εοιΐίοϊδ

Ιοεο, ςηί εοηιηιηιΓιοΓβη) ιπιΙΙιιιιι δεηδυηι ΓεείροΓβ

ροδδε νίϋεΐιΐΓ, οι ίοπ»δ$β ίΐβ ΓΟδίίΐιιοηιΙπβ 08ΐ, ιιΐ

Ιι'μ;»ιιιιΐΗ, ζεόμενον, νοΙ καιόμενον είς ύδωρ τούτου

πέρας βίου ϊχειν νιΊ λαβείν, κεκριμένος, Ιιοε 081,

Εΐ (€ΤΐοηΙϊ ϊη αηηιι, ηΐ ιηοΠαΙίΜ ΐ'ιιιιιι- νϊίαιη ίο'Ηΐί-

ιιαηΐ , ιψαηηϊ άΰααο ;μ«$»5, ί« ηιαΠι/ηκη ζΐιοτϊδ

αηηηηιεταΐατ. δεά άε Ικιο εοη]εεΙιΐΓ3 ηοδίΓΑ επκΐΐ-

10ΠΠΙ1 ]ΐ!ι1|( Ϊ1Π11 0810.

(18) Οιιμ δοιηίοίΓουΙίδ εοηψΓοΙιοιιπΊιιιΐυι•, ιΐοκιιηΐ

ΐιι ροδΙειίοΓί 1>ιι]υ8 θΓ3ΐίοηίδ ειΐίΐίοηε, ςιοη) υιιυδ

ίϋβιηηυε ΥβΐίεΒηιΐδ εούεχ εχΐιίΐιεί.

(19) 113 οοΓΓΪβεηϋιιηι εβιιβοο νβΐίεβηυηι εοιίί-

εειυ, ίη ηιιο, ηιηηίΓρ.δΙο Ιίί)Γ3Γίί εΓΓΟΓε, ρεΓροΓ.ιιη

βεπϋίΙηΓ, ούκ αποτίσει εκ βάσεως.

(20) ΛΙίη Ιιιι]ιΐ8 ΟΓαΙϊοηίδ οιΐίΐίο, ηιιχ ίη Ιΐηε V.1.

Ιίοαηί εοιίίοίί εχ&ΙαΙ, ΙιαυεΙ έν αύτώ.
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χα\ Ιωάννου, άλλα χα\ -πόσης όμοΰ της αποστολικής Α ηίοηε&εηεΠεϋδρΓΟδβπ,ιΐίηΙυΓ. Ρογγο ηβιηϊηειη ρΐηη

ά,ρμονίας τάς μνείας έπιτελοΰμεν. Ε! γάρ χατά τήν

των δογμάτων άλήθειαν, μελών τάξιν επέχοντες, ένδς

σώματος άποπληροΰσι σχήμα , δηλονότι δοξαζομένου

μου (21) μέρους ένδς , ώς φησιν ό Απόστολος , Σνν-

δοξάζεται πάντα τά ρέΛη , και μάλιστα έπ' εκεί

νων των μακαρίων καΐ τελειότατων ανδρών , οΐς

πάντα συμφωνεί πρδς άλήθειαν , κα\ ό τρόπος όμό-

γνωμος , καΐ ή πίστις ομόδοξος , χα\ ώς κοινά τά

της εύσεβείας πλεονεκτήματα τούτων , χοινά κα'ι τά

παρά τής αληθείας σεμνολογήματα. Τίς δέ ούκ άν

ευλόγως ήσθείη, κα\ αύτοΰ τοΰ αγίου Πνεύματος

πληρωθείη , άποστολικψ χορώ χοινωνεϊν ήξιωμένος,

τψ πασαν τήν οίκουμένην πρδς τήν έπίγνωσιν τής

αληθείας όδηγήσαντι, τψ κατά πάσης τής οίκουμέ-

ΐβΠΟΜΓΟ 31-1)ΪΙΠ)Γ, 1105 1ι»€ άϊε ιιοιι δοΐιιιιι ΡεΙπ,

ΐ3εο1)ϊ εΐ ίο»ηη>3, £6(1 εΐ οιιιιιϊιιιιι κϊπιιιΙ 3ροδΐοΙο-

Γυιτι ιικ'ΐιιοΐ'ίοιιι εεΙβΟΓαΓε. 8ϊ εηΐπι (]ΙΙ0<1 3(1 άο-

ςιιΐ3ΐιιιη νεπίαίοπι 3ΐΙΐηεΙ, ιιιειιιΐιΐ'οπιιιι ΊιικΙιιι• (Ιΐδ-

ροδίΐΐ, 11ΠΪΙ15 εοι-ροπδ Γοπιιηιιι εχρπηιιιηΐ, εΐ, «»

ΗΗΐιικ ίΐιοιώΐΗΐιι αίοήαίιιτ, ιιΐ 3ΪΙ Αροδίοΐυδ", οπι>ιί<ι

βίιιιιιΐ ιιιαιώπι (//ίΐπ'ηιιΙΚΓ, ϊιΐ ιιΐκμιο πι 1>ε3ΐ)δ ηιιο-

ςυε ί1Γι$ 3ΐ(]ΐιε δβηείίδδίηιϊδ νίπβ ρπεεΐριιε Ιοευιιι

Ινώεΐ, ϊη ϋυϊΐιιΐδ ευηοΐ» ειιπι νεπίβίε εοηεοι•α"3ηι,

ιώοπιπ) ηεηιρε δίηιΠ'ιΙικΙο, εΐ ϊη «Π3 εβιίειτιςιιε Γιιΐβ

ιιιϊγ3 εοηδεηδϊο; ει φΐεηιβύηκκίιιπ) εοιιιιιιιιιιί:ι βιιηΐ

εοπιηι ε^Γε^ί» ρτο ρίειβίε £881», ΐ!3 ει εοιηπιυηεβ

51Π11, φΐί ΐρδ'ΐδ ο 1 > νει•;ε Γκίεΐ ρΓίειΙίεβΓιοηεηι ΐπιρετ-

ΓπιιιΙιιγ ΙιοηοΓΡδ. Εεα,αϊδ ΙχΐίΐΊιι ηοη ηιεπίο ρει•-

νης άπλώσαντι τά τής εύσεβείας δίκτυα, κα\ πάντα- » ΓιιπάεΙιΐΓ εΐ δριπίιΐδ δβηείί ^ααάϊο ρΐεηυβ ηοιι

χοΰ πήξαντι τά τής αληθείας θήρατρα, Γνα συλλαβό-

μενοι πάσαν όμοΰ τήν ανθρωπότητα, τήν ύπδ τής

χαχίας ήγριωμένην προσαγάγωσι τώ έξημεροΰντι

χα\ σώ^οντι ; ΕΙς πάσαν γονν την γήν έξήΛθεν ό

φθόγγος αυτών. Οί θεμέλιοι τής Εκκλησίας , οΐ

στύλοι χα\τά έδραιώματα τής αληθείας, ουτοίείσιν αϊ

άένναοι πηγα\ τοΰ σωτηρίου , αϊ πολϋ , κα\ πλούσιον,

κα\ Οεοειδές νάμα τδ τής διδασκαλίας προχέουσιν.

Έπ\ τούτους ημάς κα\ ή προφητική παραπέμπει

φωνή , λέγουσα ' ΆντΛήσατε ύδωρ μετ1 ευφροσύ

νης έκ των πηγών τοΰ Σωτηρίου.

ΠιιιιιιΙ. Α(1 110806 ιιοδ ϊη: ]ιώεΐ ρΓορΙιεΙα ευιιι

8αΙναΐοτΪ5 ".

Μνημονεύεται Πέτρος ή κεφαλή τών αποστόλων, β

κα\ συνδοξάζεται μεν αύτώ τά λοιπά μέλη τής Εκ

κλησίας • έπιστηρίζεται δέ ή Εκκλησία τοΰ θεοΰ.

Οίτος γάρ έστι κατά τήν δοθεΐσαν αύτώ παρά τοΰ

Κυρίου δωρεάν ή αρπαγής κα\ όχυρωτάτη πέτρα,

έφ' ήν τήν Έκκλησίαν ό Σωτήρ ώκοδόμησε. Μνημο

νεύεται πάλιν Ιάκωβος κα\ Ιωάννης , κα\ ώς υΐο'ι

βροντής ύπδ τοΰ Σωτήρος προσαγορευόμενοι, πάτας

έαυτοϊς τάς όμβροτόκους νεφέλας συνεπιφέρονται •

|5ηγνυμένης γάρ τής βροντής, ανάγκη και τάς νε

φέλας συναθροίζεσθαι. Νεφέλας μεν οδν τους απο

στολικούς καΐ προφητικούς λόγους ύποληπτέον, ων

εΐ χα\ διάφοροι τοΰ κηρύγματος οί χρόνοι, άλλα σύμ

φωνοι τής εύσεβείας οί νόμοι • έξ ένδς γάρ αΰτοΐς

χα\ τοΰ αύτοΰ πνεύματος ώρμηται τά χαρίσματα

ε\δΐιΙΐ3ΐ)Ίΐ, ιΐιιιη δ6 ιΙϊ^ιι;ιΙιπιι εο£Ϊΐ3ΐ «ροδίοίοπιιιι

εηοΓο οοηιηιυπίθ3Γ8, ςιιΐ οτυεαι ιοίαιπ αά νειΐΐαΐϊβ

εοςηΐΐίοηεηι ρεηΙιιχεΓβ, ψϊι ρει• Ιοίιιπ» Ιειτ3ηι»ι

ΟΓυειη ρΐεΐ3ΐΐδ τείΐ» εχρΙϊοΒΓίιηΐ, εΐ ιιΐηουιιο,ιιε 1ο-

οοΓυιτι νεπΐ3ΐΪ8 Οχετέ νεηβοιιΐί, «ι οπιπε δϊηιιιΐ

1ιιιιιΐ3ΐιιιηι £εηιΐδ ηκιΐίιία οίΓοΓαΙιιιη, &Α ειιπι αιιϊ

ιιιαιΐδΐιΐ'Γ:ιι:ΐΐ ϊΙΙικΙ 3ΐ^υε 83ΐν3ΐ, αιΐιΐιιεοΐ'οιιΐ : 1η

οηιηίτη Ίΐ:ΐ((ΐκ; ίϋτταηι βχϊνίΐ $οηηι (ΟΓΐιιη ". ΗΊ 8ΐιηΙ

Εεείεδΐχ ΙΊιικΙαπιοιιΜ , εΐ νβπίαΐϊδ εβίυπιηχ 3Κ|ΐιε

Γυΐεΐηιεηΐ». ΗΊ δυηΐ ροΓεηιιεβ ββΐιιΐϊδ Γοηΐβδ, β

<]ΐιίΙ)ΐΐδ βΙιυηάΛηΙίδδΊπιϊ (Ιϊνϊηίκ άοεΙιΊη* Ιβΐΐεεδ ρΓΟ-

ϊηςυϊΐ, Ηααήβύ» αηιιατη ί«ιη ραχιαίο αβ (οηΐΊΙιηι

0ε1ε1)Γ3ΐυΓ ΡεΙιϊ ηιειιιΟΓΪβ, ηιΓι ηροδίοΙοΓυηι ε8(

εβριιΐ, εΐ υηβ ηυΐϋεπι ευιη ϊρδο εκΙεΜ Εοείεδϊ»;

ιηεηΐϋΓβ βΙοπΓιοβηΐιΐΓ; ϋεί νει-ο Εεείεδίβ ϊη ϊρβο

δοϋα'βΙαΓ. Ηΐο εη'ιηι, ]αχΐ3 ρΓβϊΓΟ^Ιίνβηι δΐϋΐ ;ι

ϋοηιΐηο εοηοεδδβπι, Γιηηβ εΐ δθ1ί(Γΐ5δίηΐ3 ρείΓβ 8δΐ,

βυρεΓ ςιΐ3Πΐ δβΙνβΙΟΓ Εεε1ε8ΐ3πι χάϊΓιεανΐΙ. Μεηιο-

Π3 άειιϊα.116 εε1εΙ)Γ»ΙϋΓ ίβο.οΜ, ει ίοίηηΐδ, ει ιιΐ

ΠΓιΊ ΐοηΊΐΓϋ'ι, ςαεηιβιΐηιοίΐϋπι εοδ ϋοηιίηυδ βρρεί-

Ιίν'ιΙ, οηιηεβ δεεηπι ϊπιΙϊΓΪΓβΓββ ηαοεδ ΐΓβΙιαιιΐ;

Ιοη'ιίΓα εηΐπι βετεπι πιπιρεπίε, ηεεεδδε εδί ηυΐιεδ

εοη^Γεβ»"• Να1)ββ ϊίβηυε βροδίοϋοοδ, εΐ ρΓορΙιε-

Γιοοδ δοηηοηεδ δΐ^πΐΓιεβΓε εεηδεηάιιπι εβί, ςιιοπιηι

είδΐ ριτβεοηϋ ϋΊνει-δ» δαηΐ ΐεηιροΜ, εοηεοηΐεδ I»-

πιεη, »ο ρίβηβ δίηιϋεδ ρίεΐαΐ'ΐδ δοηΐ Ιε^εδ, ευπι εχ

υηο εοάεπιςιιε δρϊπΐιι ΐρβΊδ εηβΓΐδπιβίβ ρΓοηιβηβ-

Άλλά τί τοις άδυνάτοις έπεξιέναι τολμάν, χα\ τής Ι^πηΙ. δε<1 ηπΐΛ ο-ριΐδ ηοΐιϊδ εδί 83, ςιι* εχρϋωπ

Αποστολικής αρετής επαξίως πειράσθαι μνημονεύειν;

Ού πρδς Σίμωνα ήμϊν , τδν άπδ τής άλείας γνωριζό-

μενον, ή τών επαίνων φιλοτιμία, άλλα πρδς τήν εκεί

νου πίστιν τήν στερεάν, καΐ πάσης όμοΰ τής Εκκλη

σίας τδ στήριγμα. Ουδέ πάλιν πρδς τους υιούς Ζε-

βεδαίου τδν λόγον Εχομεν , άλλα πρδς τους Βοανερ-

γεΐς, τους έρμηνευομένους, νΐονς βροντής. Ποΰνΰν

φανήσεται ή βραχυτάτη τοΰ λόγου φωνή , τοσαύτης

χα\ τηλιχαύτης βροντής τάς πάντων άκοάς περι-

ηχούσης ; Ούκοΰν αύτδ τοΰτο μόνον τήν πρδς τους

άγιους εύγνωμοσύνην άποπληρώσαι σπεύσαντες, επί

• ηεςαειιηΐ , βικίβείετ ρΓΟδβςιιί , αΐηυβ εηΊιΐ υΐ ιΓι-

βηβιτι βροδίοΐίε» ν'ιΠιιΐε εοιηηιεπιοΓβΐΐοηεηι Γηοία-

ηιυδ? Νοη 3(1 δΐιηοηεηι ρίδοβίΐοηβ ηοΐιιπι ηοδίΓη-

ταιη ΐ3ΐΐ(1ιιηι βίαιίϊ» ρεΠΊηβηΙ; δβ<1 3(1 Γιπηηηι

ε]ιΐδ(1ειη ίίιίεηι, ει Ιοίίιιβ δϊηιυΐ ΕέεΙεδϊίε Ππιΐ3πκ•η-

Ιιιηι. Νβε ΓΟΓδϋδ Ζεΐιειίαϊ! ηΊϊοδ βΙΙοςϋίηΐΜΓ ; δεά

Βο3ΐιεΓ88δ, ςαοιΐ ΐηΙβΓρΓεΐ3ΐηπι βοιιαΐ, ΙοπιΊγμϊ β-

Ιΐοι. ΟιιηΙειη ηίπι οχΊΙίβ ηοδΙεΓ δεπιιο δοιιιιιη ειίεΐ,

(Ιιιιη Ι3ΐε ΙβηΙιιπιηυβ ΐοπίίΓα οπιηΐυπι βιίΓεδ εΐΓ-

εαιιΐδοη3ΐ? ΟιιβρΓορίεΓ (πίΒηΙιιηινίδ ηοίίπιηι Μξ*

δΑηοΐοδ δίικίίυηι αο οοηαιτι ηοδίΓβπι εΓβα ΐΐΐοϊ νο-

•' Ι Οον. χιι, 26. " Ρ«α1. χνπι, 5. " Ιδί. χιι, 3.

(21) ϋείεηϋυιη Ιιίο νΐιΙεΙυΓ ρΓοηοιηεη μου.
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Ιυιιίαίβηι εχρΙεΓβ, βα βαΐΐϋΐιι Γαΐϊοηο ηΐ3{ζηορβΓβ Α τήν άχίνδυνον σιωπήν καταφεύγομεν , εκείνο χαλιΓ ι;

ειιροΐ'ειιηιβ, ηι! δίΙβηΓιυιη Ι.ίιιιοιι ρεπειιΐϊ εχροι•8 εοη-

ΓυβίιιιιΐΒ, ηιιϊρρε φΐΐ ορϋηιε ηον'ηιιιιχ, ηοβ Ιιιιη ιΐο-

ιιιιιιιι (Ιί^ηοδ Γοιό, (μιί δίΐιιοίοπιηι πιβιηοηχ οοιιι-

ηιυιιΐοεηιιΐδ , βί εοι-υαι νίιΐιιίεδ ϊηιίΐϋηιιΐΓ 3ΐ(]ΐιο

»:ιιιιι1ιίι;ιιγ ; ιιοιι ίρ*υπιιιι {»ε5ΐ3 δείΌΐοηίυιΐδ εείβ-

1)Γ.ιηΐβ$, $οι! οοπιιη ηιοΐ'6$ ίΐα ηιιίιηο εοιηρίεείεη-

Ιι'Κ, υΐ 008 ιΊ;ι1)ϊ ηυη(]ΐΐ3ΐη, 30 εχοίιΙβΓΟ ριιΙκιιηιΐΓ.

Κϋϊί ΓΙΐίΐΙΙ ΥΟΓΟδ 00111111 (1ί$ιΊριΐΙη$ 8888 11011 Γ6813

ίηεοιΐ8°κ1εΐ'3ΐο ει ρπ> οοηδίιοΐιιιϋηε εεΙεΙίΓβΙβ; βο<1

Γοϋ^ϊοδη ρϊβΐ3$, εηύειηηιιβ νϊνβηιΓι ηΐϊο, ει ιηοπιιτι

βίιιιϊΙίΙυόΌ ιΙ(!ΐΐΌΐΐ8ΐΓ;ι1)ϊι. ΥεηεΓ3ΓΪ8 ηΐ3Γΐγπιιιι ιηο-

ηιοιϊηδ, ιίιπιπκΙοιιι α,ιιοηυε ρνοροΜίκιη νεηβΜΓβ :

Ιιιηο ιιιιηιιμιο δηιιοίοπιιιι ηιειτιοηίδ νεΓβ οοπιιηϋ-

1Μ03ΙΙ1ΙΙ8, €11111 (ΌΠ1111 νϊΐχ ίηδ1ίΙυΐ3 δοοΙηηιιΐΓ. Νοιι

είδότες , ώς έν\ τούτω (22) ταϊς μνείαις τών αγίων

κοινωνεΐν άξιούμεθα, έν τφ τάς εκείνων άρετάς μι-

μεΤσθαι καΐ {ηλοΰν ούκ έν τψ λόγω περιφέροντες

αυτών τδν βίον, άλλ' έν τί} γνώμη διασώζοντες αυτών

τίιν τρόπον. Αποδείξει γαρ ημάς εκείνων γνησίους

μαθητάς, ού συνήθεια μετά άλογίας, άλλ' ευσέβεια

μετά ευλάβειας, και ό βίο; ομόδοξος, κα\ ό τρόπος

όμδζηλος. Τιμςίς μαρτύρων τήν μνήμην; τίμησαι

χα\ την γνώμην ■ κοινωνία γάρ της μνήμης ή συμ

φωνία της γνώμης. Μη γάρ έκείνοις μόνοις έπέλαμ-

ψεν ό φωτισμός τη; γνώσεως της δόξης τοΰ Ευαγγε

λίου τοΰ Χριστού ; μη γάρ έκείνοις μόνοις ή χάρις

έξαπεστάλη ; Αί έντολαΐ χοιναι , ό τρόπος κοινό; , εΤς

ό τών πόνων άγωνοθέτης , ϊν το βραβεΐον της άλη ■

ειιίιτι ϊΙΙίδ δοΜδ ϊΙΙιίΓηίπαΙϊο δοίεηΐίχ ο1;ιπΐ3ΐϊδ Εν3ΐι- ™ θείας , ου γένοιτο πάντας ήμας άξιωθήναι , εΰχαΐς

βοΐϋ /ο8υ Οιΐ'ίδΙϊ Γοίιιΐδίΐ ,ν. Νοη ίΙΙίδ ΙαηΙιιιηιιιοιΙα κα\ πρεσβείαις τών μνημονευθέντων αγίων , χάριτι

ί.τ:αί;ιιιι |3Γ£Ϊ1118 081 ϋοιιβ : ρΓΧ0βρΐ3 οοιιιιιιιιιιΊ:ι τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου , φ ή δόξα κα\ το

811111, ίοιιιιιιιιιιϊχ ι|ΐιο(|ΐιΐ! Ιοχ ιιιοΐΊΐιιι ; 1111115 881, κράτος είς τους αιώνας τών αίώνων. Αμήν.

φιί εΓΠαπΙίυιΐδ ΙηΙιοπιιιι ριχηιΪ3 (ΙϊδίΓΪΙιαΐΙ, ιιιιιΐιΐι νεπΟΙίδ ρΓΧίιιίιιηι, οιφίδ Γ;ι\ίΙ Ι>οιΐ5, πι ηθ8 οιη-

ηοβ ιΐίί-'ΐιί ιΊΙϊΐ'ίιιιιιπί', ρπΊ•ί|ιΐΐ8 61 ίηΐ6ΐ'εε88Ϊοηϊϋιΐ8 δ:ιιπ Ίοπιηι, (|ΐιοπιιιι πιοιιιογκιιιι εε1εΙ>Γ3ΐιιυ8 , 61

ζτίΐ'ια ϋοιιΓπιϊ ηοδίπ ίοδα ΟΐΓΪδΙΐ, ειιί ^Ιογϊα εΐ ρθ1εηΙΪ3 Ίιι δ.χοιιία δΕΟΐιΙοτιιιη. Λιιιεη.

" II Οογ. ϊν, 4, 6.

(29) Ιιι ;ι!ί;ι ΙιιιμίΒ οταΐΐυιιίδ βάίΐίοηε, φΐαι ΜιείιΐΓ Ίη ίϊηο Υ3ΐίθ3ΐιί οοϋίοϊδ Ιε^ίΙιΐΓ, ώς έν'ι τούτων.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΘΕΟΔίΙΡΟΝ.

ΕΙϋδΌΕΜ

ΟΚΑΊΊΟ Ι,ΑυϋΑΤϋΒΙΑ

8ΑΝ0Τ1 ΑΟ ΜΑΟΝΙ ΜΑΚΤΥΒΙδ ΤΗΕΟΌΟΒΙ-

ΕοϋΌπι 8ίΓαηο ίηΙει•ρΓθΙβ.

Υοβ, ί|ΐιΐ ροριιΐι» Οιπδΐί, ςυί £γοχ βαοείυβ αο Ο

ι•ΐ'8•ιΐε 6$1ί& δ.τπ'πίοιίιιιη, ςιιϊ υικίίηιιε εΐ εχ ιπυίΐιυδ

ει οχ 3£Γΐ8 (■;ιΐ(Ί'νΓΐΐίηι εοηΟυχίεΐίκ, υικίε βΐ^ηο ίιΐ-

1Ι6ΓΪ8 »εεορ!ο ;ιιΙ Ιιυηο δ.ιεί'ΐιιιι Ιοοιιιιι νειιί8ΐΪ8?0υΪ3

νοίιίί Ιιυε νεηΐειιιΐϊ 3(Ιεο εεπΐηι 30 ηιΐ38ΐ ριχίΐίΐιι-

ιηιιι ηεοο88ίΐ3ΐεηι ϊηιρθ8υϊΐ? Ηοεηιιε Ιεηιροιο Ιιϊε-

ιιΓΐ3, ςυο εΐ α ΙιεΙΙο ηυίες ο&ΐ, 61 ηιί1ε$ :ιπιιηΐιιι\ιιιι

3ΐηονε1, εΐηηυΐα ςιιίεηΐίειιΐυιη δΐιρτα Γυηιυηι ροηίΐ,

οι 3ςηεοΐ3 3Γ31ογο: 1•ονε$ ίη ρι.οίορίο ευΓ3ΐΐ8 ηυίε-

Βθϊΐ? Λ η ]ΐη1:πιι 681, ιριοιΐ 8.αιιο(υ8 ιιι;»ιΊ\τ εχ ηιίΐΐ-

Ι;ιιί1)ΐιχ οηΐίιιίΐιιΐδ ΙιιΙια εεεϊηϊΐ, εΐ ηιυΐΐοδ εχ ιϋνοΐ'$ΐ3

Γο^ΊοηϊΙιιΐδ εχεϊΐ3(08 3ΐ1 ειιχ ΓεηιιίεΐΪΒ Ιοευιιι :κ• κο-

<Κ•πι νοοανϊΐ, ηοη »ι! Ι)θ1Ιίι:ιιιη ΐη$1ηινη& 3ρρ3Γ3ΐυιιι,

Ύμεΐς 6 τοΰ Χρίστου λαδς, ή αγία ποίμνη , το

βασίλειον [εράτευμα , οί πανταχόθεν αστικοί τε καΐ

χωριτικοί συ|1(5εύσαντες δήμοι, πόθεν λα6όντες το

σύνθημα της όδοΰ,πρδς τδν Ιερδν τοϋτον έδημαγωγή-

θητε τόπον ; Τίς ύμίν της ένθάδε σπουδαίαν οΰτω κα\

έμπρόθεσμον ανάγκην έπέθηκεν ; και ταΰτα ώρα

χειμώνος, ήνίκα χοΛ. πόλεμος ηρεμεί, κα\ στρατιώ

της τήν πανοπλίαν άποσκευάζεται, κα\ πλωτήρ υπέρ

καπνού τίθησι το πηδάλιον , χα\ γεωγρδς ησυχάζει

τους άροτήρας βούς Οεραπεύων επ\ τής φάτνης ; "Η

πρόβηλον , ώ; έσάλπισε μέν έχ τών στρατιωτικών

καταλόγων ό άγιος μάρτυς • χινήσας δε πολλού; έκ

διαφόρων πατρίδων προς τήν οϊκείαν άνάπαυσιν χαΐ
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έστίαν έκάλεσεν , οΰκ ε!ς πολεμικήν εύτρεπίζων πα- ^ ββά 8(1 (ΙιιΙοοιιι :ιο ιπαχϊιηο ϋΐιιίδίκιηοί, υΐ'ιφιε <1β-

ρασκευήν, άλλα πρδς την γλυκεϊαν κα\ μάλιστα δη

Χριστιαν'/ϊ; πρέπουσαν συνάγων είρήνην ; Ούτος γάρ,

ώς πιστιύομεν , χαΐ τοΰ παρελθόντος ένιαυτοΰ την

βαρβαριχήν ζάλην έκοίμισε , κα\ τον φρικώδη των

αγρίων Σκυθών Εστησε πόλεμον,'δεινδν αϋταϊς έπισεί-

σας κα\ φοβερδν ήδη βλεπομένοις κα\ πλησιάσασιν,

ού κράνος τρίλοφον , ουδέ ξίφος ευ τεΟηγμίνον, κα\

πρδς τδν ήλιον άποστίλβον , αλλά τδν άλεξίκακον καΐ

παντοδύναμον σταυρδν τοΰ Χρίστου, υπέρ ου κα\ αύ-

τδς παθών, την δίξαν ταύτην έκτήσατο. Κα! μοι λοι

πόν τδν νουν έπιστήσαντες διασκέψασθε , οί της κα

θαρός ταύτης θρησκείας ύπηρέται κα\ φιλομάρτυρές,

ήλίκον χρτι\ίΛ δίκαιος, κα\ δσων άξιοΰται των αμοι

βών ( των εγκόσμιων τε, λέγω, καΐ των παρ' ήμϊν •

των γάρ αοράτων οΰδε\ς ΐκανδς λογίσασθαι την με-

γαλοπρέπειαν ) • χα\ διορίσαντες τδν της ευσέβειας

καρπδν, ξηλώσατε τών οϋτω προτιμώμενων την γνώ-

μην. Επιθυμήσατε δέ τών γερών α Χριστδς πρδς

άξίαν διανέμει τοις άΟληταϊς. Κα\ τέως, ει δοκεϊ, της

άπολαύσεως τών μελλόντων αγαθών σχολαζούσης, ήν

έλπ'ις αγαθή ταμιεϋεται τοις δικαίοις , ήνίκα δν ό

τών ημετέρων βίων δικαστής έπιφοιτήση , την παρ-

οϋσαν ϊδωμεν τών αγίων κατάστασιν, όπως καλλίστη

εστί καΐ μεγαλοπρεπής. Ψυχή μέν γάρ άνελθοΰσα

περ\ τδν ίδιον κλήρον εμφιλοχωρεί , κα\ άσωμάτως

τοις όμοίοις συνδιαιτάται • σώμα δέ τδ σεμνδν καΐ

άκηλίδωτον εκείνης δργανον , οΰδαμοϋ τοις Ιδίοις πά-

Οεσι βλάψαν της ένοικησάσης τήν άφθαρσίαν, μετά

■πολλής τιμής καΐ θεραπείας περισταλέν, σεμνώς έν

ίερώ τόπφ κατάκειται, ώσπερ τι κειμήλιον πολυτί-

μητον τφ καιρώ της παλιγγενεσίας τηροόμενον, πολϋ

τδ άσϋγκριτον έχον πρδς τά άλλα τών σωμάτων , α

χοινφ χα\ τω τυχόντι διελύθη Οανάτω , κα\ ταΰτα έν

όμοια Ολη της φύσεως. Τά μέν γάρ άλλα τών λειψά

νων, κα\ βδελυκτά τοις πολλοίς έστι, και ουδείς ήδέως

•παρέρχεται τάφον, ή καΐ άνεψγότι τυχών έκ τοΰ πα

ραδόξου , έπιβαλών δέ τήν δψιν τη" αμορφία τών έγ-

χειμένων, πάσης αηδίας πληρωθείς, κα^ βαρέα κατα-

στενάξας τής άνθρωπότητος παρατρέχει. Έλθών δέ

εις τι χωρίον δμοιον τούτω, ένθα σήμερον ό ημέτερος

σύλλογος, δπου μνήμη δικαίου κα\ άγιον λείψανον

•πρώτον μέν τη μεγαλοπρέπεια τών δρωμένων ψυχ

αγωγείται, οίκον βλέπων ως θεού ναδν, έξησκημένον

λαμπρώς- τω μεγέθει τής οικοδομής , καΐ τω τής

οοιιίειιι ρβεειη οο^ειίδΤ Ιΐίο. εη'ιιιι, υΐ ΓΓβιΙίιιιιΐδ,

οΐί.ιιιι .ίππο ρΓΧίβΓΪΙο ΙιηΗιαποηηι ΙοιηροδΙηΙειη 86-

άβνίΐ, 61 ΙιΟΓΓβηάυοα ΓβΓΟππη οί ίιιιηιαιιίυιη δονίΐιβ-

ιυηι ΙιοΠπιη ϊηΙιϊΙιιΓιΙ βίο,υε ΓερΓεβδίΐ, ΙβιτΊΙ>ϊ1οιιι

3ΐςιιε Γ<)Γΐηί(Ι:ι1ιϋΰη'. ϋΐίδ ριιι νί$Ϊ8 εί αρρΓορϊη-

ηιιηηΐίΐιιΐδ οίηίΐιπιιΐδ ιιοη β:ιΙο.ιιη Ιπηίδ ΟΓΪδΙίδ εί

οοιιϊβ ΐιΐδίβηεπι, ηοπυε £ΐ;ι<ϋιιιη Ιιεηε αουΐυιη βΐ 3(1

βοΐεπι Γ08ρ1ει>(1ειιΙειιι, $6(1 ιιιηΙογιιιιι ρΓορυΙδ3ΐΓίεοηι

61 οηιηίροΐεηΐεπι οπιοειιι ΟιηβΙί, ρΐΌ ςυα βι ίρδβ

ηιοιΊΐΊΐι ρεΓροδδΐΐδ Ιι.ιιιο βίοιίαιιι 30ψιίδίνίι. Λο.

ηιίΐιί (Ιείιιοερδ αηΐιηιιιη Ηΐίοικίεηΐεδ οοιιμιΙογ.ίΙο, ςιιϊ

Ιιυμίδ ριΐΓΪ ουΐΐυ.8 ιιιίηίκΐπ ηο ιιιαιΊΥΓυηι δΐυϋίοδί

οδΐΐδ, ςυαηΐ» 105 δίΐ,μίδΐυδ, ηιιηιηηιιο ιηιιΙΐ35 εοη-

60(]ΙΙ.Ή|Ι1' Γ0Ι111ΙΙ1ΟΙ'»Γΐθηθ5 ((Ι(! 118 1()<||]01' Γ6ΙΠϋηβΓ3-

Β 1'ιοΐ)ίΙιιΐ8, ηιίΓΕ ίη ιαυηάΌ, 61 ηρικΙ ηοδ ριΐίδΙηηΙιΐΓ :

ΙΙ31ΙΙ 63Π1ΠΙ, (]1ΚΒ ΥΪ8Ι1Π1 βΟΊΐβίΐΙΙΐΙ, ■ΙΙΠ^ηΊΙίΓΟΙΙΐΊίβ

ιιβπιο 83ΙΪ8 ϊίΐοηβυδ ,ΤΒΐίΐΙΐηΙΟΓ 681), 61 οο«ηϊΙο ρ'ιβ-

ΙαΙϊδ ΓΓυοΙιι, ΊιιιίΙηπΓιιιί οοηβίϋιιιιι, βΐ 3βρίΓ3ΐ6 αά

βιιίιιιιιηι 61 •νοΙυηΐ3ΐβιη οοιυηι, ςυΐ ϊι» ρηΒ 05Βΐ6ΓΪ8

ΙιοηοπιιιΐιΐΓ, αΐηιιο (οιιοιιμίδΐήΐο ει αΟεείβίε εαρΓΧ-

ιηί», (]ΐι;ι• ΟΗΗβΙυβ αΐΐιίεΐίβ ρΓΟ ηιιτ'αο ευ]ιΐ5ΐ|ΐιο

(1ί«ΐΓί1)ΐιΗ. Αΐηυε ϊη ρΓΧβεηΙία βϊ ρΐηεεί, ε68$3ηΐ6

ΓιιΙιιιόπιιιι 1)οιιοηιιη Γπιοΐπ, α,ιιειιι Ιιοηα ίρι>8 ]υίΙΪ8

ϊη ΊΙΙικΙ Γβ]ΐεϊΙ Ιειιιριι», ςυο ιόπιπι ίη νίΐο ηο$ΐΓ3

βεΐηηιιη ]ικΙοχ »(1\ειιειΊι : ρΓχβοηιεηι ββηείοηιηι

8ΐ:ιΐιιιιι ϊη$ρΊεί:ιηιιΐ8, ςα&πι ρΐ'ΐβεΙβΓυβ ηΐ3ςηίΓιευ$-

ηυε βϊ Ι. Ναιιι 3ΐιίηι» ςυ'κίεηι εχ ηυο δυΐιΐίηπδ ;ι1ιπΙ,

ίη 8ΐιο Ιοεο βεηυίββείΐ, ε( εοΓροΓβ 8οΙυΐ3 εαιη βυΐ

!,Ίιιιί1ίΙ)ΐΐ8 ιιπη ν'ινϊΐ ; 60Γριΐ8 νοΓΟ νεηεί'.ιιιιΐυιιι εΐ

£ ίηιηι»ευ1;ι1υιη ίΐΐϊυβ ίιι$1ΐ'υιιιειι1ιιηι, ιριοιΐ βυίδ τϊΐϋι

ει 3θΌειϊΙυ8 Π1ίιΐ8 ίηΐιβύίΐαηΐίβ ϊηεοΓΓυρίίΙιίΙίιαΙεηι

ηοη 1χ8Ϊ), οιιιη ηιιιΐΐο ηοηΟΓβ ε( ευΐΐα εοηιροβίΐυιη

αίςιιε οπιηΐιιηι Ίη ηιΐβπδίο 83εΐΌςυβ Ιοεο βΐΐιιιη 681:

(|ΐιοϋ νβΐιιΐί Γεβ ε!ΐ3Γ3 ηια^ηιςυβ χ$1ίιηα(3 ;ιΐΐ|ΐιβ

ΓβεοηιΙΊΐα ίη Ιεηιρυβ ΓερβηεΓηΐίοιιίδΓβδεΓναΙϋΓ, ηιυΐ-

1)8 8ίη^ιιΙ»ΓίΙιιΐ8 ει εχίηιϋβ τευυε ιιιχιΐίΐιιηι, ρΓορίοΓ

ιμιαδ 3(1 31Ϊ3 εοΓροι•3, (|ΐϋΐ: εοιιιιιιιιιιϊ 30 νυ|£3ΙΊ

ιιιοΓίε (Ιίϊίοΐιιία κιιιιΐ, ηε εοιηρηΐ"ΐιιιΙυιιι (]ΐιί(]ειηε$(,

ίϋηιιεϊη δϊιηίΐί ηΐΛίΟΓίη η3(ιιηι:. Νιιηι (;ιΊοι•;ΐΜ|ΐιίι1οιιι

Γείίηυίίε εΐί.Ίΐιι :ι1ιοιιιίη;ι1ιίΚ'8 ρίοιίίΐμκ; 8υηΐ; Μ

ηειηο ΙυΙιειιίεΓ 8ερυΙοπιιιι ρΓ.ιΊοιίΐ, αυ! 8Ϊ εχ ίη-

ιφΊιιβιο ηρειίιιιη ΟδΙοηϋίΙ, (ΙεΓοπιιίΐιιΐε ιιίιιιίΓυιιι

ε;ιπιιιι ι•επιιη ςυ% ίηίΐπ ]»οεηΙ, Γαοίοιη ορβΓίοιίδ

(ΐιηιιϊ ίιι]ιιοιιιΐ(1ίΐ3ΐε τερίοΐυδ, οι Ιιυηιβηχ ηβΐυηβ

επικοσμήσεως κάλλει , ένθα κα\ τέκτων εί; ζιίιων " εοηϋίΐίοηί ^ΓηνίΐεΓ ϊη^6ΐιιί$οεη8 ρΓΚίβΓΟίιιτϊΙ. Οιιοιΐ

φαντασίαν τδ ξύλον έμόρφωσε, κα\ λιθοςόος εις αρ

γύρου λειότητα τάς πλάκας άπέξεσεν. Έπέχρωσε δέ

χα\ ζωγράφος τά άνθη τής τέχνης έν είκόνι διαγρα-

ψάμενος , τάς άριστείας τοΰ μάρτυρος, τάς ενστά

σεις , τάς άλγηδόνας , τάς θηριώδεις τών τυράννων

μορφάς , τάς έπηρείας, τήν φλογοτρόφον έκείνην κά•

μινον , τήν μαχαριωτάτην τελείωσιν τοΰ αθλητού,

τοΰ άγωνοθέτου Χρίστου τής ανθρωπινής μορφής τδ

έκτύπωμα, πάντα ημών ώς έν βιβλίψ τινι γλωττο-

φόρΐ;) διά χρωμάτων τεχνουργησάμενος , σαφώς δι-

ηγόρευσε τους αγώνας τοΰ μάρτυρος, καΐ ώς λειμώνα

λαμπρδν τδν νεών κατηγλάϊσεν • οίδε γάρ καΐ γραφή

σιωπώσα έν τοίχω λαλε'ίν , κα\ τά μέγιστα ώφελεϊν •

δι νειιεί'ίι 3(1 ;ι1ίφΐειιι Ιοοιιηι δίιιιίίειη ηιιίε, ιι1)ί Ιιο-

(Ιίβ ηοδΙεΓ εοηνεηΐιΐδ Ικιΐιοΐυΐ', ιιΐιί ιηοιηοιία ]ιΐ8ΐί,

8:ιηοΐ.τι]ΐιο Γθ1ί(]ΐιί.Έ δΐιιιΐ : ρΓΪηιιιιη (ριίιίειη εαπιηι

ΓβΓοιιι ηι.Ί^ιιίΙίοϋΐιΐί», (μια» νί(1εΐ, οΐιΐοοίηΐιιΐ', (Ιιιιιι

,ΐ',Ιοηι ιι Ι ΙεηιρΙυιη 1)βί 61 ηι.Ί^ιιίΙικϋηβ βΐΐ'ΐιοΐιΐΓ;*,

εί 3(Ι](•ι•ιί οπι.Ίΐιΐδ (Ιιηόγο 8ρ1οη(Ιί(Ιε οΐίΐιοπιΐιιιη

ίιιΙυεκίΓ, ιιΐιί 61 ΓϋΙιβΓ ίη αιπηι;ι1ίιιηι ΙίςιΐΓβηι Ιίςιιιιιιι

ίοι ιιι:ινίΐ, ει ΙβΙοηιιΐδ «(1 :ιι•ςειιΓι ΙονίΐηΙοιη επΐδΐ38

ΐ3ρΊ(1ο38 εχροΐίνϊι. ΙικΙαχίι βυίειιι εΐίαηι ρίοίοι

ΠοΓβδ 3Γΐίδ ίη ίιιιη^ίηε ϋορίείοδ, ΓογΙι3 ΓβοΙη ηΐ3Γ-

ΐ)•πδ, Γεριΐ£ΐιαη1ί33, ειυοίϊΐιΐδ, εβεΓ3ΐ»8 οί ίιηιιΐ3-

ηεδ 1)Τ3ηηοΓυηι ίοπιιαδ, ίηιρβίυδ νϊοΐεηίοδ, ίίβηι-

ιιιοιιιη ίΙΙπιη Γηΐ'ΐι.ιΓ.οιη, 1ιε3ΐίδδίπΐ3ΐη οο:ΐ8ΐιιηιιΐί
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ιίοικ'ΐιι ηΐ1ι1ι•ΐ;ρ, εοΓίβηιϊηιιιη ρΓΧ5Ϊ(1Ϊ5 Γ.ΙιπδΙϊ Ιιιι- Α '•<α^ 4 τών ψηφίδων συνθέτης , ιστορίας άξιον έποϊτ,σε

ΠΙ3ΙΙ3Β Γοπηβε οίΠβϊειη, οιηηία ιιουίδ Ι:ιιιηιι:ιιη Ίη 1ί- τδ πατούμενον έδαφος.

1)Γ0 ηυοϋαπι, ηυ'ι Γιιιςυηηιηι ίηΙΟΓρηΊαΐίοηεβ εοηΐίηοβΐ, εοΙοΓΪυιΐδ αιιίίίΐ'ίοδο ύβρίηξοηδ, οοΓίαππη»

3ΐβ•ιιο 1»1)0Γβ8 ηΐ3Γΐ)'ΓΪ8 ιιοΐιίί βχρΓΟδδίΙ, :ιο Ι;ιιιΐ(ΐΐ3ΐΐ) ρΓΠΐιπι ηηκί'ΐιυιη π ίίοπιΐιπη Ιβηιρίυιη εχοπιβνίΐ;

δοΐβΐ οηϊηι εΐϊβηι ρίεΐιι» Ιαοβηκ ίη ρατίείε Ιοιμιί, ιιιηχίιιιοηιιο ρΓούεδδβ ; 1;φί11οππη ίΐεηι εοηεϊηπ3ΐυΓ

Ιιίδίοπίο ρ3Γ οριιβ ίη ρανίιηεηΐο, φιικί ρειί'ώιΐδ εη1ι:αΐυΐ', εΟβεϊΐ.

ΙΙϊϋ ϊ^ίΐιΐΓ 3Γΐβ εΐ3υΟΓ3ΐΐ8 ορεπΙ>ιΐδ <\υχ βοηδϋϊ Και τοις αϊσθητοΐς οδτω φιλοτεχνήμασιν ένευπα-

ε\ροδίΐ3 δΐιιιΐ, ιι1)Ί οειιΐοδ ουίβείβνϊΐ, ειιρίΐ «Ιεϊηεερβ θήσας την δψιν, επιθυμεί λοιπόν χαΐ αύτη" πλησιάσαι

6ΐΪ3ΐιι ίρ&ϊ εοηϋίίοτίο βρρρορΊικιυΒΓε, δβηοΙϊΠεβΙΐο-

ηβηι 30 ΙιειιοιΓκ'ΐίυίΜΜίι, εοηΐΓεεΐ3ΐίοηεηι β]υδ

οβδβ ΟΓοιΙβηδ. Οιιοιΐ δϊ ςυϊδ ειίαιη ριιΙνβΓβιη,

«|ΐιο εοηιΐίίοιϊυιιι, ιΐϋ'ι ηιαιΊγηβ εοΓριιβ ςιπβ-

δΟΪΙ, θΙ)8ΪΙΙΙΙ)1 βδΐ, ΒΙΐΓΐ'ΓΓβ ρΐ'ΓΠΙΪΙΙϊΙ, ρΓΟ ΠΙΙΐηβΓβ

ριιΐνϊδ βεεΐρίΐιΐΓ, 3ε Ιβηςιιβηι Γβδ ιηαβίιϊ ρΓεΙϋ οοη-

άβηά» Ιογγ3 εο1ΙΪ£ΪΙυι•. Νβιη ϊρ838 3ΐιϊηι;εΓ6 ΓβΠ-

ττ) θήκη • άγιασμδν κα\ εύλογίαν τήν έπαφήν είναι

πιστεύων. Ε! δέ και κόνιν τις δοίη φέρειν την έπι-

κειμένην ττ) έπιφανεία της αναπαύσεως, δώρον 6

χους λαμβάνεται , κα'ι ώς κειμήλιον ή γή θησαυρί

ζεται. Τδ γάρ αΰτοΰ τοΰ λειψάνου προσάψασθαι , εΓ

ποτέ τις επιτυχία τοιαύτη παράσχοι τήν έξουσίαν,

όπως έστ'ι πολυπόβητον , κα\ ευχής της άνωτάτω τδ

ςιιίβδ, 8ΐ ςυβιιιΐο αΐϊηιι» ε]ιΐ8ΐηοιΓι ρΓΟδρβΓβ ΓοΓίιιη:» Β 5,χ,ρ0ν ( £•7α3ίν οί πεπειραμένοι , κα'ι τής τοιαύτης

εοηΐίη&βΐ, «Ι ϊιΐ ΓβεβΓβ 1ϊεε&1, φΐ3ΐη ϊϋ δίΐ ιηιιΐΐυηι

<1εβϊϋβΓ3ηάυηι εΐ ορίΛίκΙιιηι, ηε δΐιηιηΐΒπιηι ρΓεειιιη

άοηιιηι, δείυηΐβχρεπ'ι, εΐε]υ8(1ε8Ϊ(1επΐ εοηιροΐοδ Γ:ι-

εΐϊ. 0υ38Ϊ εοιριΐϊ εηϊιη ρεΓ βε νϊνεηβ ει Οοτεηδ, ςιπ

ϊηίοεηΙιΐΓ, 3ΐηρΙεεΐιιηΙιΐΓ, οειιϋδ, οπ, 3ΐιπ1)υδ, οηιηί-

Ιηίδδεηβηυηιϊηδίπιπίεηΐίδ βιΠιίυβιιΐθδ, ιΐείιιιΐο οΐΐΐεϋ

βΐ βΟεοΙ'ιοιιίδ Ιβοφίιββ ηιηπνπ, ςυαβ'ι ίιιΐοκβΓ εδβεΐ

ει ιρρίΓθΓβΙ, δΐιροΓΓυηιΙεηΐβδ, υΐ ρΓΟ ίρδϊδ ιΙερΓβ-

0310Γ ίηΐεΓοβιΙβΙ, δυρρϋοβδ ρΓβοβδοίΤβπιιιΙ Ιαηςυβιη

Β3ΐεΙΙίΐεηι ϋβϊ ομπΙοβ, ςιιβδϊ βεε'ιρΐοηίοιη άΌηβοιπη

νεΓιΐ, ϊη»οε3ΐιΐεδ. Εχ η'ΐδ οηιηϊυυδ, ο ροριιΐο ρϊε,

ϋίδείΐβ', ςαοϋ ρτίΐίο$α 30 ΙιοηοηΙϋ ϋοταιη ΰοηιϊιιο

ιΊι ιηοτ* ιαηοίοτνχη «;»*. Νβιιι ιιιιιιπι ηιι'κίεηι εΐ ΐϋεηι

επιθυμίας έμφορηΟέντες. Ώς σώμα γάρ αύτδ ζών

κα\ άνθοΰν οί βλέποντες κατασπάζονται , τοις όφ-

θαλμοΐς, τω στίματι, ταΐς άκοαΐς, πάσαις προσ-

άγοντες ταΐς αίσθήσεσιν, είτα τδ τής ευλάβειας χαΐ

τδ τοΰ πάθους έπιχέοντες δάκρυον , ώς δλοκλήρω κα\

φαινομένψ τψ μάρτυρι τήν τοΰ πρεσβεύειν ίκεσίαν

προσάγουσιν, ώς δορυφδρον τοΰ θεοϋ παρακαλοΰντες,

ώς λαμβάνοντα τάς δωρεάς όταν έθέλη επικαλούμε

νοι. Έκ τούτων πάντων, 6 ευσεβής λαδς,κατσμάθετε,

δτι Τίμιος εναντίον ΚνρΙου ό θάνατος των έσίων

αύτον. "Εν μεν γάρ κα\τδαΰτδ σώμα πάντων ανθρώ

πων , έξ ένδς φυράματος έχον τήν σύστασιν • άλλ4

τό μέν απλώς άποΟανδν , ρίπτεται ώς τδ τυχόν ■ τδ

εοΓριΐδ οιιιιιίυιιι ΙιοιιΓιηιιιη ΟδΙ, οχ ηιιη ιηηδδα εοιι- §^ τψ πάθει τοΰ μαρτυρίου χαριτωθέν , οϋτως έστ\ν

II • . _.^...... !.Ι ,.ι.,,,Ι .ϊι>ιι>Γΐι•ί >>1ιιιΊιι Η'ιο£/λΙιιΙιιττ1 ^* » ν ; ί' ' .•.— 1 \«Ι.ίι \4*.*.■

ΙΙ.ιΐιιηι : \εΓυιιι Ίιΐ, ((ϋοά δϊηιρΓιεί πιογιο (ΓίδδοΙιιΐηπι

εδί, ιιΐ τεδ (ΐυοείίϋεΐ νίΐϊδ ρΓο]ΊοίΐϋΓ. Αι ςυοιΐ ηΐ3Γ-

1)•ι π 3(ΙεεΓιοηε βίβΐ'ιοδυηι είΐΛεΙυηι εδί, ϊΐη εδί 3Π)3-

1)ϋβ, ]αεαηϋϋΐη, ει 3 ηιυΐΐΐδ ιΙβ&ΊϋβΓΜίιιπι εΐ εχρβ-

Ιΐΐυιη, ιιΐ δΐιρεποΓ ογπΓιο ϋεηιυηβΙΓανίΙ. Οιιοε'ίΓοα

ρΓορΙεΓ 83, (11133 »ρρ3ΓεηΙ, ϋδ, ςιΐ36 νΐδίιιη εΙΓιι§Ίϋηΐ,

ρΓορίβΓ εχρβπιηβηΐιιιη βηιυιη τειοπι, ηυπ; ίη ηιιιιιιΐο

νίδΐιιιΐϋΐ-, ΓυΙυΓ3Γυιη Γεπιπι ρΓοηιίδδίοηϊ εΓειΙβηιιΐδ.

Ν3ΐη ιητιΙΐΊ αιΓι νεηΐΓβπι βΐ νβηβηι βΙοΓΪβηι, βΐ 1ΐ3δ

ιιιιιηι1»ιι:ΐδ ρ3ΐο:ΐδ οηιηϊυυδ Γεϋΐΐδ 3ηΙεΓεΓυηΙ, ηΊΙιΊΙ

ριιΐηιιΐ εδδο Γιιΐιιπιηι : βεϋ ευηι νϊΐίε Γιηβ Ιεπιιίιΐ3ΓΪ

οηιηϊβ 3ΓϋϊΐΓ3ηΐϋΓ. νεπιηι ΐ|αϊ Ϊ13 βειιΐϊδ, βχ ρηΓ-

νίδ ηΐ3^ΐ)3 ιΐ'ιβεβ : βχ υηι1)Γΐδ ρΓΐηοίρηΙεβ Γοπη»8,

ςπαΐοδ ε?ε δϊιιΐ ίιιίεΐϋβε. ΟαΊ νββίιηι Ιιιϋδ ηοηοΓ

ΙιβϋοΙιΐΓ'ί 0"ΐδ οχ ϋδ, ηπί 8ΐιρΓ3 ιιιοάιιηι ίηΙβΓ Ιιο-

ιηίηεβ εχεείΐεΐ'ε νίδΐ βιιιιΐ, Ιηϋ ιηεηιοΓ'ο οο1οΙ)ι31μγ ?

Οιιίδ ΊηιροΓ3ΐθΓυηι ηιιί ιιγΙκ-η ηιυηίΐ35 οορεηιηΐ,

η3ΐίοηεδ ίηηαηιβΓββ 8ΐιΙ>080πιηΐ, βϋεο ύβεαηΙιΛυβ οί

Γ.1Ι11» εε1εΙ)Γ3ΐυδ βδΐ, ιιΐ Ιιίε ηιίΐοδ ρ3ΐιρβΓ, παοϋο

εοηδοπρΙιΐΒ εΐ ΐγΓθ: ςιιβπι Ρ»ιι1ϋ8 3ΓΠ)*νϊΐ, ηηοηι

έράσμιον κα\ άμφισβητήσιμον, ώς δ προλαβών λίγος

έδίδαξεν. Διά τούτο πιστεύσωμεν έκ τών φαινομένων

τοίς άοράτοις , άπδ τής έν τψ κίσμψ πείρας τ^ τών

μελλόντων επαγγελία. Πολλο\ γάρ οί τήν γαστέρα,

κα'ι τήν κενοδοξίαν , κα'ι τδν ένθάδε συρφετδν πάντων

έπίπροσθεν άγοντες , ούδεν ηγούνται τδ μέλλον ■ τφ

τέλει δέ τοΰ βίου συμπεραιοΰσθαι τά πάντα νομίζου-

σιν. Άλλ' δ φρονών οΰτως , έκ τών μικρών τά με

γάλα κατάμαθε , έκ τών σκιών τά αρχέτυπα νδησον.

Τις τών βασιλέων τοιαύτην τιμάται τιμήν ; τί; τών

καθ' ϋπερβολήν έν άνθρώποις φανέντων τοιαύτη

μνήμτ) δοξάζεται; τίς τών στρατηγών τών πόλεις

τειχήρεις έλόντων , κα\ έθνη δουλωσαμένων μυρία,

ούτως έστ\ν άοίδιμος, ώς ό στρατιώτης ούτος, ό πέ-

0 νης , δ νεόλεκτος, δν Παύλος ώπλισεν , δν άγγελοι

πρδς τδν αγώνα ήλειψαν , κα\ νικήσαντα Χριστδς

έστ«φάνωσεν ; Μάλλον δέ επειδή έγγϋς έγενόμην τώ

λόγω τών αγώνων τοΰ μάρτυρος , φέρε, τά κοινά κα-

ταλιπόντες,τδν έξαίρετον τοΰ αγίου λόγον ποιήσωμεν

φίλον γάρ έκάστψ τδ Γδιον.

Λη^εΓι ηιΐ εει•ΐ3ΐιιεη ιιηχοπιηΐ, ηιιοιη νίοΐοΓεηι ΟΐΓΪδΙυδ εοΓθΐ)3νίΐ? ΕηίιηνεΓΟ ηιιοηϊ.Ίΐη θΓ3(ϊοηβ

ρΓορβ ηιΙ Ρ0Γΐ:ιιη'ιιι;ι:\ΐ(|ΐιο Ι3Ι)ΟΓ08 ηΐ3Γΐ)τίδ βεεεδδΐ, 3£ϋ εοηιιηυιιίυιΐδ ΐ'οΙίιΊί» ρεευΙΪ3Γ6ΐη 83ηεΐϊ δοπιιο-

ιιπιι ίιΐ8ΐίΐιι:ιιιπΐδ ; ι-δΐ εηίιιι δΐιιηιι ειιϊςυε βΓ:ιΙιιιη εΐ Λοοορίιιπι.

Ι'.ΗγΊλ ίμΗιιι- ρΓ.ι•οΐ3ΐ•ο 30 δίΓεηυο Ιιυίε νίιο εδί

03 ινμίο, <|ΐι;ν ;ιο" βοΐβιη δροείβΐ ΟΓΪοιιΙβπι : ηβηι

εΐίαηι Ιιίε, δίειιΐϊ ^ρ^, εχ ρ3Γΐίυυδ οήειιΐβΐίυιΐδ ηο-

Ιιίΐίδ ΟδΙ, (Ίΐιιΐφΐε ριιΐιίίΐη οιιπι ίΙΙο ΓΟίηηιιιηοηι Ιιη-

Ικί ι•( , ι-]ιΐδ>Ι(Ίΐι ΐπιίΐαΐϊο ιροπιιιι ίηςοηϋηυε ει ηοη

ιΙιΊαίι. Νιιηο νότο ηυϊΐϊυεί ηΐ3Π)τ Ιοιίυδ δοϋ δυο-

Πατρ'ιςτοίνυν τώ γενναίιρ, ή πρδςήλιον άνίσχουσα

χώρα- ευγενής γάρ κα\ ούτος κατά τδν Ίώ6 τών άφ'

ηλίου άνατο^ν, καΐ τής πατρίδος έκείνω κοινωνών,

οΰκ άπελείφθη τής τοΰ ήθους μιμήσεως. Νυν δέ

πάση τξ οικουμένη έστ\ μάρτυς κοινδς τής ΰφ' ήλίιο

πολίτης • ληφθείς δέ εκείθεν πρδς έπλιτικούς κατ»
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λόγους, οΰτω μετά τοΰ ιδίου τάγματος πρδς τήν Α ]εεΐ3Β ΓΡ^'ιοΐιίδ είνίδ υηΐνΟΓδΟ Ιειταπιηι οτυί εοηι-

ήμετέραν διέβη χώραν, τής χειμερινής αναπαύσεως

τοϊς στρατιώταις ένθάδε παρά των κρατούντων δια

ταχθείσης. Πολέμου δέ κινηθέντος άθρόον, ούκ έξ

εφόδου βαρβαρικής, άλλ' έκ νόμου Σατανικού, καΐ

δόγματος θεομάχου (πάς γαρ Χριστιανός ήλαύνετο

τω δυσσεβεΐ γράμματι, και προς θάνατον ήγετο)• τότε

δή, τότε ό τριαμακάριος ούτος, γνώριμος ών έπ' ευ

σέβεια, κα\ τήν πίστιν τήν είς Χριστδν πανταχού

περιφερών, μόνον ούκ έπ\ τοΰ μετώπου τήν όμολο-

γίαν γραψάμενος, ούκέτι νεόλεκτος ήν τήν άνδρείαν,

ουδέ άπειρος πολέμου και μάχης • άλλα γενναίος τήν

ψυχήν, ίσχυράν ποιησάμενος πρδς τους κινδύνους

τήν ένστασιν, ούχ ύφειμένος, ού δειλιών, ού λόγον

άπαρ^ησίαστον προβαλλόμενος. Ώς γάρ έχάθισε τδ

ιιιιιιιίδ 681 ; δΐιηιρίιΐδ πιιίοιιι ΐΠίηε Άά ηπιιηίοδ οηΐι-

ηεδ ιιιίΙίΙ:ιιο5, οιιιη ά'ϋεεδ ηιίΐίΐιιιη εοδ Ιιίο ίη ΙιΊΙιογ-

ηϊ$ εο11οε3δδεηΙ, ίΐπ πιπί 6α Ιεςϊοηε, ίη ηιιααι εοη-

βεπρίυδ βΓαΙ, 3(1 ηο$ΐΓ3πι Γε^ίοηειη ΐΓβηδΐνίΙ. ΒεΙΙο

ιιιιίοιη Γερεηΐε ηιοΐοηοη εχ ιιιοιιγμοιιρ ΙκίγΙκμοπιιιι,

8βι1 εχ Ιεβε δαίαη'ιεβ «ΙβεΓβΙοςιιβ, «μιο Ιίριΐδ ορριι -

£η3Γ6ΐυτ (αυίειιηςιιβ πιϊιιι Οιπδΐϊαηυδ εδδεί, ίιηρίο

δεπρίο εχίΐςίΙαΙίΗΐιΐΓ, εΐ ηιΙ ιηοιΊειη (Ιιιεείκιΐιιι-),

Ιιιηε ηίιιιίπιιη, Ιιιηε ηϊε ΙεΓ ψι.ΉΐΜ'φΐβ 1)Ρ3ΐυ$ Τΐιεο-

(Ιοπίδ, ηυοιΙ ίηβί^ηϊ ρϊεΐ3ΐε ρΓβειΙίΐυδ εββεΐ, ΓιιΙειη-

ςιιε ίη ΟιιΊδΐιιιη ιιυίφιε <•ίιτιιιηΙ'πτρΐ, ρι-ορριηοϋυηι

ίιι ΓΓοηΙε εοηΓβδδίοηριη ϊηδεπρίϊΐη ($εΓεη$, ηοη ]»ηι

αιηρΠιιβ νίϋιιΐε ιυιό ηιοιίο βοιίδεπρίιΐδ επιΐ, ηεαυε

Γβϊ οβίΐίεχ ρΐ ρυ^ηχ πκΐίχ , δβιΙ :ιιιϊ•ηο «.ΐΓρηυιικ,

πονηρδν εκείνο δικαστήριον, δ τε ήγεμών καΐ 4 τα- Β ΓοιΊίΐβΓ 8β88 ρει-ϊειιΐίδ ο1»]ϊοίβηδ , ηοη Γειιιϊ88ΐικ 61

ξίαρχος είς ταύτδ συνελθόντες, ώς "Ηρώδης ποτέ

και Πιλάτος, τον δοΰλον τοΰ σταυρωβέντος, είς κρίσιν

όμοίαν τοΰ Δεσπότου κατέστησαν. « Κα\ λέγε, ι φησ\,

ι πόθεν σοι θρασύτητος και τόλμης έγγινομένης, είς

τον βασιλικδν εξυβρίζεις νόμον, ούχ υποκύπτεις δέ

τρέμων τοις τοΰ Δεσπότου προστάγμασιν, ουδέ προσ

κυνείς κατά τδ δοκούν τοϊς κρατοΰσιν ; > ΟΙ γάρ

άμφ\ Μαξιμιανδν τότε τής βασιλείας ήγοΰντο. "Ος

στε^όω τφ προσώπω χα\ άκατα[ΐΐ]λήκτω τή" γνώμη,

εΰστοχον τήν άπόκρισιν τοις λεχθεΐσιν έπέθηκεν •

ι θεούς μέν ούκ οΐδα (ουδέ γάρ είσ\ κατά τήν άλή-

βειαν) • δαίμονας δέ ύμεΤς απατεώνας πλανασΟε τή

τοΰ θεοΰ τιμώντες προσηγορία- έμοί δέ θεδς ό Χρί

στος, δ τοΰ θεοΰ μονογενής Υίός. Υπέρ τής ευσέ

βειας τοίνυν κα\ τής ομολογία; τής είς εκείνον, καΐ

ό τιτρώσκων τεμνέτω , χαΐ ό μαστίζων ξαινέτω ,

χαΐ 6 καίων προσαγέτω τήν φλόγα , κα\ ό ταΐς φωναϊς

μου ταύταις άχθόμενος έξαιρέτω τήν γλώσσαν ■ καθ'

ϊκαστον γάρ μέλος, τδ σώμα τω κτίσαντι χρεωστεΐ

τήν ΰπομονήν. ι Ήττήθησαν τών λόγων οϊ τύραννοι •

χαΐ τήν πρώτήν προσβολήν τοΰ άριστέως ούκ ήνεγ-

καν, νεανίσκον βλέποντες πρδς τδ πάθος σφριγώντα,

κα\ ώς ήδύ τι πόμα τήν τελευτήν έφελκόμενον. Ός

δέ εκείνοι μικρδν έπεϊχον ήπορημένοι, κα\ βουλευό-

μενοι τδ πρακτέον • είς τις τών έν τέλει στρατιώτης

κομψδς είναι οϊόμενος, έπιχλευάζων δμοΰ τήν άπό

κρισιν τήν τοΰ μάρτυρος , < "Εστί γάρ, > Ιφη, ι ΐίδς,

ω Θεόδωρε, τω σφ θεφ ; κα\ γεννά εκείνος, ώς δν-

ΙαηςυϊιΙυδ , ηοη ΐΓερίϋβηδ , ηοη Γοπηίάαηδ βΐ ηιείιι

ΙταεΙυδ, ηοη νεί'ϋίπιι ιηίιιιΐδ Πΐιρπιιη ρι-οΓοιτι.δ. Ι ι

εηίιη ρΓΧβεβ ει Ιπουηιιβίη ιιηυιη εοηνβηβηιιιΐ, βΐε-

ιιΐ οπηι ΗεΓοϋεβ εΐ Ρϋ»1ιΐδ, αΐπ,ιιε εοηβειίίΐ βεείε-

δΐιιιη εΐ ίηιρί'ουιιιη Μ1ΐ!ϋ" εοηείΐίιιηι δΡΓνιιηι επιείΓιχί

δ'ιηιίϋ ΓΛίίοηβ , :ιΚ|ΐκ• Οοηιίηο ρ]ιΐ5 3εείιΙεΐ'3ΐ, αιΙ

]ικΙίείιιιη κίβΐιιηΐ, « Λε ιϋε, > ίηςιιίυηΐ, < ιιιιιΐε ιίΐιϊ

ϊηηηΐ3 3ηϋ»εΪΛ βίςιιβ ΐεηιεΓΪΐβΙβ, βιΙνεΓδίι» Ιεβοηι

ίηφρΓαΐοΓίΒ εοηΐιιηι:ιχ ε8? Νεε Ιε ΐΓεηιβηδ οΌιηϊηϊ

ΪΠ88Ϊ8 8υ1)ΐηίιιίδ? Νρρ ηυειηαιίηιοίίυιη ρ1»εοΐ ίΐκ, ηιιί

ΐ'ρπιπι ροΐίυηΐηΓ, »ι]ογ3$? ι Μα\'ιιιπ3ΐι\ΐ5 επ'ιιη ειιιη

εοηδΟΓίε Ιυηε ΊηιρεΓίυηι ΙβηεόίΙ. 111ε νιιΐΐη οοιιΓιγ-

ηι.ιΐο 3ΐςυβ ϊηιρεΓίΡΓΓΪΐο βηίιηο, δείΐυιη εΐ ηοιιίαιη

, ιΐίρΐίδ ;κΙ]εεϊΙ νεδροηβαιη : 1)ρο6 ςιιϊιίεηι ηεδεΐο

' ( ηεςυε εηίπι τενεΓβ βυηΐ ). νοδ αυΐεηι εΐΎβιίδ, ςιι'ι

ιΙκΜηοηαβ ΓαΙΙαεεδ ε( ϊιηροδΙΟΓΡδ Ι>ιμ 3ρρε11»ΙίιιιΐΛ

1ιοηθΓ»Ιίδ,ηιί1Γι νεΓοΟεηδΡδίΟΙίΓΪδΙυδ,ΒεΊ ιιηίβοηίΐιΐδ

ΡίΠυδ, ργο ρϊε(3ΐε ϊ^ίΐιιΐ' αΐ^πβ ροηΓεδδίοηε ίδΐίιιβ, ε(

ηυί νπΐηρπιΐ , ΐηεΐιΐιιΐ : εΐ ςιιί \τγ1ι6γ;>1 , Ιιιοονοί :

εΐ ςιιί (τριιιγ.ι, ΠϋΐιιηίΛΜΐ 3οΊηοτε3ΐ ; εΐ φΐί 1ιϊ$

νοείϋηδ ηιείδ οΠ'ρηο'ΊΐιΐΓ, Ι!ιι^ιι»ιη οχίηιηΐ : ρεΓ δϊη-

^οΐβ εηίηι ηιεηι1ιι•3 εοΓρπβ (ϊγ631ογϊ ριαϊεηΐίαηη ϋε-

Ββΐ. ΡΓβεΐί βιιηΐ Ιι'ιβ νεΓϋΐδ Ιντβηηί : βε ρπηιυιη

ϊιηρείαηΊ νΐπ Γοπίδ ηοη $υ$ΙίηυεΓυηΐ, αάοΐεδεοηίοιη

νίιίειιίεδ :<<! ρ3δδίοηεηι εχδηΐΐηηίβηι , 3ε νρΐυιϊ βυα-

νριη ροΐιιιη ιηοΠεπι αρρείεηίειη. \'ι ηιιίριη ΪΙΙΊ ρ:πι-

ΙίερεΓ ειιηεΐ;ιΙ)»ηΐυΓ Ιικδίΐαηκ-κ 3ε (1ε1ί1>6Γ3η(εδ ηιιίιΙ

Γ:ιοΐο οριΐδ 6δδ8( : ιιηιικ ςιΓιϋαιτι «χ ϋδ ηυί οηΐίηεβ

βρωπο; έμπαθώς ; ι — ι Έμπαθώς μέν ό έμδς, > ϊφη, 0 (ΙϋεεϋΛηΙ, ηιίΐεβ , ςιιϊ δΊΙιϊ Ιρρίιΐυδ ει υιΊκιιυβ εβββ

« θεδς ούκ έγέν;ησεν • άλλα καΐ Υίδν ομολογώ, καΐ

Οεοπρεπη λέγω τήν γέννησιν • συ, ώ νηπιώδη τδν

λογισμδν χα\ άθλιε , ούκ έρυθριάς ουδέ έγκαλύπτη

κα\ θήλειαν ομολόγων θεάν, χαΐ ώς μητέρα δώδεκα

παίδων τήν αυτήν προσκυνών, πολύτοκόν τίνα δαί

μονα κατά τους λαγοιούς ή τάς δας ευκόλως κα\ έγ-

κυΐσκομένην καΙ άποτίκτουσαν ; >

νί(Ιε1)3ΐιΐΓ, δίιιιιι! Γεδροη$υιη ιππηντί» ΪΓΠιΙεηδ :

ι Ε$ΐηε, ι ΐηΐ|ΐιϊΙ. ι ο ΤΙιεο^οΓε, Ρίΐίιΐδ Ιυο ϋεο!

εΐ §εηεΓ3ΐ ίΐΐε εαπιίδ 3θεε(Ίο(ΐδ , ίιι Ιιοιηο, οϋ-

ηοχίη$? ι— < Πιιηιηηο ςιιίϋεηι ηιοι•ρ αΙΤειΊϊυιΐδ ειιτ-

η'ΐϋ ο1)ηοχϊιΐδ ιηειίδ, • Ίικ|ΐιίι, ι Οειίδ ηοη ξεηεΓβνίΐ :

νεππη 61 ΓϊΙΊιιιπ εοηΙϊΙεΟΓ, 61 ηαΐίνίΙϊΙεηΊ 1;ι1οιιι

εδδβ ύίεο, (ΐιΐ3Β Πβιιιη ιΐεεεηΐ : Ιιι νει-ο, ο ιβϊμγ ρΙ

ίιηρεηΐε, ψχοά αιΐ βεηδηηι ει παΐοηοη 3ΐΐίιιε(, 3η ηοη εΓΐιΙ)6$εΊδ, 3ε ρυιΙοΓε νυΙΐΗΐη ιίειηίΐιίδ, (|υί ειίαιη

1>ιιιίη;ιηι ϋευηι εοιιΓιίεΐ'ίϋ, ε( ιιΐ ιη:ιΐΓειη ιΐιιοιίΐ'ΐίιιι Ιίΐιρί'οπιηι ρλιικΙριιι 3(1οΐ'3δ ΓριίιιιιΙαιιι ([Ιΐ3ΐηι1»ιη Ιθ

ροπιηι δίπιιηνε ηιοιίο ιίβριηοηη, π,ιιχ ίιιοϋο ε( εοηείρίαΐ εΐ ρ»Γΐιιηι ριΙ:ι1 ?

Ούτως δέ τοΰ αγίου διπλούν άντιστρέψαντος ~.<]> Οιιιη βιιίειη Ιιηε ιηοϋο ϋιιρίϊρρηι δΐηείιΐδ ΊηΊδίο-

είδωλολάτρη τδν καταγέλωτα, σχήμα πλασάμενοι ηειιι δίιηιιΙβεΓΟΓυιη ευΙΐΟΓΪ Γερο$υί$$ε1, ΙιυιηαιιίΙβίίβ

φιλανθρωπίας οι τύραννοι, ι "Ολίγος, ι φασί, • πρδς 61 εΙειηεηΐΊχ δρεείβ Γηείη Ινι-ιηιιϊ , « Εχ'ιςιιυπι , >

δ'.άσκεψιν ένδοθήτω τω μαινομένφ καιρός • Γσως κατά ίηφίίυη! , ι 3(1 ιοιίί'κίοπιικίυιιι ίιιβαηίεηΓι Ιειιφιιι



743 Ίϋδ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΝΥ88ΕΝΙ

οοηοοιίβΐιιΐ', ΓοΓίίδδε ρει• οΐϊυιη Γβ δβευηι ροι•ρεηδ3 Α σχολήν δοϋς έαυτψ γνώμην , μετάθηται πρδς τδ β£λ-

Βΐφΐε ηΌΙίΙιοαΐ3 ηιιιΙ:ι1ιίΙιιΐ' ίπ ιιιοΐίιΐδ. Ιηκαιιίαιη

οηίηι ϋοπιοπίοβ $αηίΐ3ΐεπι ηιοηΐίδ νοεβίκιηΐ : αΐίβ-

ιΐΐΐίοηοιη νιτο ηιοηΐίδ βΐ νοοοπίίαηι, ρίεΐ3ΐεηι :

ΐ|ΐΐιΊΐΐ3(Ιιιιοι1υιη Πι, οιιιιι *•1ιι ϋ δΐιαιιι βΟΌοΙίοηβηΙ

δουπίβ ο1)]'κ'ίιιΐ)ΐ. ΛΙ Ιιοιιιο ρϊιΐδ Οιπβΐϊπ,υε ιιιίΐοδ

(Ιαίο »ίΙιί δρβίίυ ;ιιΙ ΓοιΊβ 3ΐ: νϊπΐβ Γαοϊηιιβ :ι1ιιιΙίΙιΐΓ.

Ουοϋιΐϋΐη αιιΐβιη ίι! ΓυεπΙ, Ιοηιριΐί εδί νοίιίδ οιιηι

1:ι.Ίίΐί:ι ιι.ίγγ:ιΓιι)πιίιι βοοϊρϊβηϋϊ : Εί ηυχ ΓηυιιΓιβ οβ-

Ι«1)Γ:ιΙιιι•, ιικιΐπ ιΐοοπιιιι Ιοηιρίυηι 6Γ31 Ίη ιηβίΓοροΓι

Απΐ35θ3, ιμιιιιΙ ΊΙΓι , πηί Ιππο ειτβΐιαιιΐ, ϊιιίΐιί »1ίπι1>ί

ιίΐ'03 Γΐραβ ηιηηίί* ν,ιιιίΙ.Ίΐο 3<]<1ιιο(ϊ εχδίΓυχεηιιΙ :

ηοο Ϊ8ΐβ νΪΓ $ΐΓεηυυ$ ίη Ιβιιιροτε ι1;ιΐικ β'ιΐιί ββοιίΓΪ-

Ι.Ίΐίϊ <•.ιρΙ;ι ΟΟ038ΪΟΙ1Ο, «Ι 311Γ3 δΠΊίικΙα ΐηοοηδυιη

ΐ'οηΟΓειιιανίΐ, Γθϊρ83 ΓΟδροπδΐιηι , <\υοά ροδί (1β-

τιον. ι Μανίαν γάρ οΐ ϊχφρονες την σωφροσύνην έχά-

λουν • ίχστασιν 6ε χα\ παραφοράν, τήν εύλάβειαν •

ώσπερ δταν οι μεθύοντες, τδ Γδιον πάθος τοις νήφου-

σιν όνειδίζωσιν. 'Αλλ' ό ευσεβής άνθρωπος χα\ τοϋ

Χριστού στρατιώτης,είς άνδρικήν πράξιν τή" δοθείση

σχολή κατεχρήσατο. Ποία ταύτη ; Καιρδς ΰμϊν μετ*

ευφροσύνης ύποδέξασθαι τδ διήγημα• Τη μυθευομέντ)

μητρ\ των θεών, ναδ; ήν έπ\ τής μετροπόλεως Άμα-

σείας, δν οι τότε πλανώμενοι, αύτοϋ που περ\ τάς

ϊχθας τού ποταμού τή ματαιότητι κατεσκεύασαν.

Τούτον ό γενναίος, έν τω τής δοθείσης αδείας χαίρω

έπιτηρήσας εύκαιρον ώραν , κα\ αυραν έπίφορον,

έμπρήσας χατέφλεξεν , έργω τοις άλιτηρίοις δούς τήν

άπόκρισιν, ήν πάντως άνέμενον μετά τήν διάσκεψιν.

ΙίΙιοιαίίυιιοιιι ρΓΟΓδιίδ εχδροοΐ3ΐ>3ηΐ , ϊιτιρϋδ αίςυο Β Έπιδήλου δετού πράγματος ταχέως δπασι γενομέ-

3θο1βδΓΐ5 ιίαιίδ. Οιιιιι 63 γγ» οβΙβτΐΙβΓ οιιιιιίΐιιΐδ

ριιΙβΓιεΓεΙ ( ηιιίρρε ίη ιιγΙιιϊ ιηοιίϊη οΐβπδβίιηιΐδ

ίβΐιίδ βεεεηβυβ ει•3ΐ), ηοιι υεοιιΙι»1>3ΐ ;ιιηΙ;ι\ ϊη-

οοερίυπ) , ιιβηυβ Ια1)0ΓηΙ>ηΙ , υΐ ηοο 3 86 Γ;ιι Ιιιηι

ΙιιΐοΓβΐ, 80(1 ρ:ιΙηιιι αε νβΙιεηιεηΐεΓηιΓκΙεηι δίςιιίΓιοη-

1)31 8680 ρΓΟρΙβΓ ρΓΧθΙ»ΠΙΠ1 Γ30Ι11118 61 Γ0ΙΙ1 1)0116

£6*13111 <:χδυΙΐ:ιΐΌ 61 βΟβιτί, 31(]ΐΐ6 Ιυπιιιΐΐα ϊιιιρίο-

πιιιι, ςυο Ιειιιρίί βίςυε δίαΐυχ ιιοηϊιηβ (Ιυίειιίεβ

|ίι•ιΐιιι1κιΙ.ι;ιη[ιΐΓ, διιρΓβ ηιοοΊιηι ^ηυϋβΓβ; (}αϊη εΐίαιιι

ιηα^Ί5ΐι•:ιΐΊ1)ΐΐ8 ίηιΐίοαίιιιιιοδί, ςυοάίρδβ δΐιίδ ιικιιιίυπδ

ίιιι οηιϋιιιη ΓβοίδδβΙ : 3ε πίΓδίΐδ ]ιιϋίοίιιηι ρΓΪΟΓΪ Ιογ-

πΐιϋίιΐδ, υΐ ιιϊιιιίΐΊΐιη οΐίβιη ρ;ΐΓ ο κι Ι, πιπί 1;ιηΙ;ι

Γ68, ηιιβ 6Χ3εβΓΐ)3Γεΐ εί ϊγγϊΙπγοΙ οοβ, ίηοϊιΐίδββί.

ΛΙιριο ίΠΊ ΐ|ΐΓκΙοιιι ίη ]υιϋεί3ΐβ Ιπΐηιηαΐ 3δεοιΐ(ΐ6-

ηιιιΐ : Τηεοάοηιβ νενο ίη σιεοΜο βοΓυηι (βΓ3ΐ) ηιββηβ

Ιοαηειιιΐϊ ΙίΙιοΓίαίο ιιΐοηβ, ίη κιαίιι οηιΐδϊΐη (Ικτπΐΐδ

ινηβί*ΐΓ;ιΙιΐδ οοιιΠϋβηΐί» ρπΐΐΐΐ'ιΐιία οιιιιι ίηίοπ'ί^.ινε-

Ιιιι•, οβίοπίβίο οοιιΓοδδϊοιΓίί ΐηίΟΓΓΟ^ηΐίοηοιη ηηΐβ-

νοΓίειίδ. Ροδίοαηυβιη βυίειιι ει ίπιρει•ΐειτίΐιΐ8 βταΐ,

οι ηιΐ ηίΐιίΐ βΟΓϋΐη ςιιοε 8Γ8ν':1 »ΐ<|ΐιβ 35ροΓ3 οιιηι

ιηϊηϊβ οϊ 08ΐεηΐ3ΐ)3ηΙιΐΓ δΐιρρϋοίβ, 86 8υ1)πιίΙΐθΓο(,

ηοο ('πιιΓιιΙοιιΐϊιΐδ Ιοφιΐ (Ιοδ'ιηβΓεΙ, ίη εοιιΐΓΒΓίβηι

ΓΛίίοηοπι ιηυΐαΐί δυηΐ, 30 Ιιοιιϊ^ιιε οιιηι οο βεηηο-

6Ϊιΐ3ΐιΐο8 ρΓοηιϊδδϊδ ]ιΐϊΙιιηι 5ΐι!)ΐΓ3ίΐ0Γ0 1εηΐ303η(.

< Γ. ι 8θΗο, > ίηυυϊυηΐ, ι ηπικί δι οοηδϊΓιιιιη ιιοκίπιιη

(ΐ1ιι•ί1ίι•ιιΐι•Γ 3ΐ1ιιιΊιΐ(ΊΊ• νοΙιιβΓίδ, [ΐπιΓιιιιΐδ Ιεεχ οΙ)80ιιγο

ιιοΐιίΐεηι, οχ Ιιιπηιΐι «ΙεδρεεΙοηηε εί ϊη^Ιοηο Ιιοηο-

ΐΜΐιιηι εΙΓιοϊοηιυδ : 3ε ιϋιί ροηΐίΓιεβιυδ (ϋ^ηίΐβιειη

ρι-οιηϊΐιίηιιΐδ.> 1,'ΐ3ΐιΐοιη ροηΙίΓιοϊβπκϋςιιίΙβίθΐηιιοηιϊ-

ιι»πηυ<1ίνίΙ, Ιογ φΐ3ΐοι*φιε Ιιε31ιΐ3 ίΙΙο, (ίιιιι ιΐίιι ιηιιΐ-

ιυηιηιιε ίηίβϊδδεί (Ι3ηι]εηι) (Ιίχϊΐ : < Ε^ο ι Γιαπί 8»οογ-

ΐ1θΙΟδ δίηΐΙ|]30ΓΟΓϋΙΙ) ΧΠΙΐηΐΙΟδΟδΟδδΟ ]ικΓιοο, οϊ υΐ να-

ηχ 30ΐίοηίδ ΠΊίηίδΙίΌδ ηιϊδεΓΟΓ ; ροιιΓιΓιιπηι νοκο ιιιιιΐιο

ιιι»^Ί8ΐηο6ΐ ηιίδβΓβΙ, 61 3ΐ)ηιηίηοΓ6θδ<1βηι : ΐηΐεΓ ηιαίοδ

οηίηι »|ΐιϊ πι3]ογ οδΐ, αορΓΪηιΐίΐιιΙοοιίίΐι ΙεηοΙ,ιηΪ86ΓΪθΓ

ο>(; πι ιιιΙογ ίη]ιΐδΙοδ,ίη]ιΐ8ΐΙθΓ; ιιΐ ϊηίοι• ΙιοηιίείιΙβδ,

ιμιί οπκΙιΊίΐηΐο οχΊεΓΟΒ ρηεεβϋϊΐ; ιιΐ ίιιίει• Ιβδε'ινοδ

(■ι Γι1>ϊι1ιιιο505., ηιιϊ ρεΐιιΐ3ΐιΐίοΓ βΐηιιε ρΓοίεΓνϊοΓ εεΐ :

ρι-ορίοΓοη ρεηΓιοίοδα ρηιιιιίΐίοικίϊ ιΙβΙΓιηο Γιηεηι Γα•

οϊΐε ; ηοη βηίηι, Ιιειίδ >Ό3 »ηΊιη»ιΙνοΐΊϊΐΪ8, ηοηυβ

δοηΐΊΓιβ πιρπΐ εί δυιηιηυηι ιικιίοππη ηιίΐιί ρΐ'οιιιίι-

Ιοιιίεβ : 31 εί, ηιιϊ ρϊβ 30 τεοΐβ νίνεΓε δίαίιιϊϊ, ρΓ»!δΐ3ΐ

Ιη ϋοιιιο Ι)οϊΐΓιηί 3ΐ)]εοΙυπι 68δε, ηιιβηι η»Ι)ϊΐ3Γ6 ϊη

νου (χαΐ γάρ έν τώ μίσω τής πόλεως φανερώτατον

εξήφθη τδ πΰρ), ούχ έπεχρύψατο τήν Ιγχείρησιν,

ουδέ έσπούδασε τδ λαθεϊν ■ άλλ' ενδηλος ήν, κα\ σφό

δρα γε τώ χατορθώματι γουριών, χαΐ ύπερχαίρων

τή" ταραχή τών άθέων,ήν έταράττοντο, τώ ναψ περιαλ-

γοϋντες κα\ τψ ξοάνφ. Κα\ μέντοι χατεμηνύθη

τοις άρχουσιν, ώς αΰτουργήσας τδν έμπρησμόν και

πάλιν κριτήριον φοδερώτερον τού προτέρου • ώσπερ

ουν χα\ είκδς, έπισυμβάντος τηλικούτου τού παροξΰ-

ναντος. Κα\ οί μέν έπ\ τδν διχαστιχδν άνέβησαν θρό-

νον. Θεόδωρος δέ εύπα^όησίαστος έν τοις μέσοις άρ

χοντος θάρσος έχων έν τή στάσει τού κρινόμενου ερω

τώμενος, χα\ τώ τάχει τής ομολογίας τήν έρώτησιν

_ έπικόπτων. Επειδή δέ άκατάπληκτος ήν, και πρδς

ουδέν έφείϊετο τών απειλουμένων δεινών, είς τουναν

τίον μετεβλήθησαν τρόπον χα\ φιλανθρώπως διαλε-

γόμενοι,Ιπαγγελίαι; ύποσΰρειν έπειρώντο τδν δίκαιον.

< ΚαΙ γίνωσχε, ι φασ\ν, ι ώς εί βουληθείης ευπειθώς

τήν συμβουλήν τήν ήμετέραν προσδέςασθαι, ευθύς

σε χαταστήσομεν έξ αφανών γνώριμον, έξ άδοξων

Ιντιμον • χαί σοι τής άρχιερωσϋνης έπαγγελλόμεθα

τήν άξίαν. • Ώς δέ τού τής άρχιερωσύνης αξιώματος

ήκουσεν, έγγελάσας μακρδν δ τρισμακάριος ε'.πεν •

ι Έγώ κα\ τους Ιερέας τών ειδώλων αθλίους κρίνων,

καν ώς ματαίας πράξεως ύπηρέτας, οίκτείρω• τους

δέ αρχιερέας έπι πλεϊον ελεώ κα\ βδελύσσομαι • επί

γάρ τών χειρόνων,ό μείζων καΐ πρωτοτακτών άΟλιώ-

τερος• ώς έν τοίς άδίκοις, 4 άδικώτερος ■ ώς έν τοις

ρ φονεύσιν, δ μάλλον ωμός ■ ώς έν τοϊς ακόλαστοι;, ό

ασελγέστερος• κα\ διά τούτο εντεύθεν ήδη διά τών

ολέθριων επαγγελιών καταδάλετε ■ λελήθατε γάρ μοι,

ω οίτοι, τήν χορυγΐγί τών κακών υποσχόμενοι • τψ δέ

εΰσεβώς κα\ ορθώς ζϊ(ν προαιρουμένω, παραρ(5ι-

πτείσθαι καλδν έν τώ οΓκω τού θεού μάλλον, ή οίκεϊν

έν σκηνώμασιν αμαρτωλών. Έγώ καΐ τους βασιλέας

τούτους, ών τδν άνομον συνεχώς ύπαναγινώσκετε

νόμον, ελεώ, δτι αύταρκες έν άνθρώποις αξίωμα τδ

κράτος τής βασιλείας έχοντες, τήν τού άρχιερέως

έαυτοϊς προσηγορίαν ανέθεσαν, καΐ τήν πενθήρη και

σκοτεινήν πορφύραν εκείθεν άμπίσχονται, κατά μίμη-

σιν τών κακοδαιμόνων αρχιερέων , άξιώματι φαιδρώ

σκυθρωπδν περιφέροντες ένδυμα ■ ϊστι δέ δτε χαί

μιαρώ βωμώ πλησιάζοντες, άντ\ βασιλέων γίνοντα»
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μάγειροι δρνεις θύοντες, χα\ βοσκημάτων άθλιων Α ΐ3υβΓη3θυΓΐ8 ρεεοβίοπιιϊ). Μβ εΐίβιη ίιηρεηίοηηΐ)

σπλάγχνα διερευνώμενοι, κα\ τω λύθρφ τοϋ αίματος, Ιιοπιιιι, ψιοι-ιι») Ιο^οιπ ϊιιί(|ΐι:ιιιι εοηΙίηεηΙβΓ Γβοίΐ;!-

ώς κρεωπώλαί τίνες τήν έσθήτα μολύνοντες. ι Ιϊδ, πΊδΟΓΟΙ, ςυθ(1 οιιιη ρβΓ βε 831Ϊ8 ιηη^ικι ίηίει-

1ιοιιιμι68 (ΙϊβηϊΙβΙο οΐ) Γο^Ίιιιη ΐηιρεπυηι ρΓ*άΐΙ> 8ΪηΙ, ροηΙίΠείδ βρρείΐβΐίοηεπ) &ίυί δυηιρβεπιηΐ, ει

1ιΐ£υΙ>ι-ί οΙ>$πιΐΓ«ψι<' ριΐΓρυι-3 Ι)ΐ)]ΐ)8 ίηάΊξηΚβΙίδ ηοηιίηε ίηιΙιιιιηΙιΐΓ, 3(1 ίπ)ίΐ3ΐίοηεπ) ϊηΓεΙίείοηι ροιιΐϋί-

ειιηι, ϊιι ιΙίςηϊΐ3ΐε δρΙεηάίίΐΒ ;.ΐφι« ίΐΐπδΐπ, Ιπδΐε εΐ ίηαηΊΟΒηιιιη βεδίηιιίεδ ίηιΐιπηεηΐιιπι, ηοηηυιιςιιβηι

ηιιΐοηι ίπιρϋΓΟ αΙιαΓΪ βρρι-ορίηςυβηΐεδ ρι•ο ϊΐΗρβΓαΐθΓΪ1>ιΐ8 οοφίί ίίιιηΐ, βνββ οεείο'εηΐεβ, βΐ π»ϊ8ογογιιπι

ροοοπιηι νίβεβη πηιαηΐκδ 30 ροΓ8(•πιΐηπΐϋ8, ει δριίΓείΐίο δαηρίπίδ Ιαη<]ααηι ηι;κ:ο1Ι:ιπϊ ηυί<Ι:ιιιι

Ιηιιϋ ΐ',ιπιίΐΜΐι νοηυΊΐΟΓβδ νεδίεηι Γοηι)ηηΙοί3. >

Μετά ταύτας τάς φωνάς τοΰ δικαίου, ούκέτι ουδέ

τ}]ν πλαστήν φιλανθρωπίαν καΐ έσχηματισμένην οΐ

άρ/οντες έπεδείκνυντο• άλλα κα'ι άσεβέστατον προς

τους θεούς καλούντες, κα\ έτι των βασιλέων υβριστών

Ροδί 1)38 ]ΐΐ8ΐί ίδΐίϋδ νοεεδ, ηβ Ππηηι α,υίαΌιη (Ι

388Ϊπιυΐ3ΐ3ΐη ];ιπι 3ηιρ1ίυ8 ΙιοηίβηίΙαίοι» ηια^ΊβίΓα-

Ιυδ ρΐ';»; 80 Γοιόοβιιι, 8β(Ι (Ί ίπιρϋδδϊηιυιη :κ1νι.τδΐικ

ύβοδ νοοηηΐεδ, ρι.τίοιτα ίη ίηιρεΓβίοτεδ ψιηφκ-

κα\ βλάσφημον, πρώτον μέν έπΊ τοΰ βασανιστηρίου η ΟοηΙιιιηοΠοδίιιη οι ηιηίοιίίοιιιιι, ριίιιιιπ» φιίιίειιι ϊιι

ξύλου κρεμάσαντες, τό σώμα κατέξαινον • 4 δέ, των

δημίων αφοδρώς ενεργούντων, καρτερδς ην κα\ ανέν

δοτος, καΐ στϊχον ίχ της Ψαλμωδίας ταΐς βασάνοις

έπτ,οεν ■ ΕΰΛνγι\σω ζ&ν Κνριοτ έτ ααγζΧ χαφφ,

διά πατζ&ς τ) άΐνεσις αΰζοϋ έττφ σζόμαζί μου.

Κα\ οί μέν τών σαρκών άπίξεον ο δέ Ιψαλλεν, ώς

άλλου τινδς υφισταμένου την τιμωρίαν. Διεδέξατο

την κόλασιν ταύτην το δεσμωτήριον, κα\ πάλιν εκεί

Οαϋμα έτελεϊτο περ\ τδν άγιον, κα\ νύκτωρ φωνή

πλήθους ψαλλόντων ήκούετο, κα\ λαμπάδων έπιφαι ■

νουσών, ώς έν παννυχίδι αυγή έωράτο τοις Εξωθεν,

ώς καΐ τδν δεσμοφύλακα προς τήν παράδοξον δψιν

και άκοήν ταραχθίντα, είσπηδήσαι ε!ς τδν οίκίσκον,

κα'ι μηδένα εύρεΐν πλην τοϋ μάρτυρος ήσυχάζοντος,

Ιί^ιιο .ΐ(Ι Κιΐ'φίοηιΐοδ ηοιηίηοδ ριιτηΐο δΐΐδρειίδΐιηι

(:οι•ριΐδ ΙηιτΓΐίΙιηηΐ : ϊΐΐβ νείΌ ΙίεΙοπΙχίδ νεΙ)ειηεηΙε)'

ϊη ορεΓβοεοιρηίϊδ, εοηδΐ3Π8 ει-αΐ, ηίΙιΜη,υο (1ε ριί-

81ΪΠ3 ίΐιιϊιιιί ιικι^ιιίΐιιιΐίικ', ι•οηιίιΐοΙ>;ιΐ, 3ε νβτβιιΐΗ οχ

ΙϋιΐΌ Ρδί<Ιιΐ)0Γ(ΐηι ΙοπηοηΙίδ ηεοίιιευαΐ : ΒβηΜοαιη

Οοηηηηηι »/ι οηιηϊ Ιβηιροη, ιεηιρεΓ Ιαια ς/Ήβ ι'/ι ονε

ηιεο1. Αιηυε ΐΐΐί ηυίιίεηι εβΓηεδ Ο3;(1εη(1ο (1ίπιίηυε1)Ηηΐ;

Ιιϊε νει•ο, φΐαβί ηΐίιΐδ ηιπδ ροεηαηι 8υ1>ΪΓβΐ, ρ8»ΙΙε1*:ιΐ :

Ιιοε ηιο(Ιο ριπιίΐιιιη εηΓεετ εχεερίΐ, 3ε Γυίδυδ ϊΙΓκ:

ιιιΪγ:κίιΙ:ι (•ϊκ.:ι δβηείιιιη οιΙοΙι.τιιΙμγ, 30 ηοείιι νυκ

ιηιιΐιίίικίίιιϊδ ρδ.ιΙΙειιΓίΐιιη 3ΐΐιΓιε1):ιΐιΐΓ 01 Γαειιιη ηΙΙιι-

πΊΐΐίιιιη, ιιΐίη ηοΓ(ιιπΐ3 ρίτνϊ^ΊΙαίΊοπο, 8ρΙεηι1θΓ :ιίι

ίίδ ςιΓι ΓοΓΪδ ηΐ'ηηΐ εοη$ρίείε1ΐ3ΐιΐΓ, »<1εο ιιΐ οΐίηιΐι

Γ3Γ0εΐ'ίδ οιΐ5ΐ()8 ίιΐ8θ1ίΐ3 ηΐιμιε .'κΙηιίι-αΙιίΓι νΐδϊοιιο «•1

κα\ τών άλλων δεσμωτών καθευδίντων. Επειδή δέ Ο ίΐιΐιΐίΐίοηε ΙιιγΙι»Ιιι8 ίιΐδϊΙίΓΟί ίη (Ιυηιιιηειιίαιη, ι•1

πολλών γινομένων ήκμαζε πρδς τήν δμολογίαν κα\

τήν εύσέδειαν , ήλθεν έπ' αϋτδν ή κατακρίνουσα ψή

φος, και πυρΐ τελειωθήναι κελευσθε\ς, αϋτδς μέν

απήλθε τήν καλήν κα\ μακαρίαν πρδς θεδν πορείαν •

ήμΐν δέ τήν μνήμην τοΰ αγώνος διδασκάλιον κατέλι-

πε, λαοϋς άθροίζων, έκκλησίαν παιδεύων, δαίμονας

άπελαύνων , αγγέλους ειρηνικούς κατάγων, ζητών

υπέρ ημών παρά θεοΰ τά συμφέροντα, ίατρείον νό

σων ποικίλων τδν τόπον τοΰτον άπεργασάμενος, λι

μένα τών χειμαζόμενων ταΐς Ολίψεσι, πενήτων εΰ-

Οηνου μένων ταμιεϊον, οδοιπόρων άνεκτδν καταγώγιον,

πανήγυριν τών έορταζόντων άληκτον. Εί γάρ καΐ

ένιαυσιαίοις έορταϊς τήν ήμέραν ταύτην τελοΰμεν,

άλλ' ουδέποτε λήγει τών κατά σπουδήν άφικνουμέ-

νων τδ πλήθος, τών μυρμήκων δέ σώζει τήν ομοιότητα

ιιι-ιηίικ:ιιι ϊηνεηΪΓεΙ ρΐΛίεΓ ηΐ3ΠγΓεπι ςυϊεδεειιίοιιι

(Ί ΓΧΙεΓΟδ νϊηε(08 (ΙοπιιϊοηΙοδ. Ρθ8(οηηιι.ιιη βιιίοιη,

οιιιη ηιιιΐΐα ΠογοπΙ αε ΐοηΙβΓεηΐιΐΓ ίη εο, 3(1 εοηΓοβ-

μοιιοπι βΐ ρίιΊ.ιΐΓΐη ουίΐπηαΐυδ ογ.ιΙ, ρΓοΙβΟ 081 ϊιι

οιιιη δειιίεηιία γοιιιΙιίιιικιΙοπ.ι, βΐ ί^ηί εοηΓιεί ει

εοιΐ8ΐιιηιιι:ΐΓΪ ]υ88υδ, ίρδβ (]ΐιί(1επι ρΓ^εΙατο :ιο

1)ε3(ο ίΐΊηοΓο 3ΐ)ϋΐ 3(1 Ι)οιιη) : ηο!)ίδ νεΓΟ πιοηιοιίϊΐιι

εεΐΊ3ΐτ>ϊη)8 ρΓοάοοΙπηβ ηΊϊηιιίι, ρορυΐοδ οοιι^ιε-

£3ηδ,ΕεεΙε8ί3πιεΓΐΐ(Ιίεη8,ϋ3!ηιοη38 3ΐ'εεη8εΐίιΐ£ηη5ι

3η^εΙθ8 ραεϋίεοδ Γ8(1υεοηδ, Γ0£3ηβ 3 Οι•ο ργο ηουίβ

ιιΐίΐίί), ναΓΪΟΓηηι ηιοΐ'ϋοΓυηι ιηειίίείηιε οΟΐείη.ιπ)

Ιιιιηε Ιοοιιηι εΙΓιείεηδ, ροΓίιιηι εοπιι» ιριί .ηίϊϊϊοΓιο-

ηιιιη ΐεηιρεδΐ3ΐίου5 ]αεΐαηΐιιι-, ρηυρεπιιη ηΐιιιηιΐιιης

61 οορϊοδϋΐιι 3ΒΓ3Γίυηι, νΪΛίοπιπ) ςυίεΐυηι (ΙίνβΓδο-

ιίιπιι, Ιιηίιμι εε1ε1)Γειη εοηνεηΐιΐδ 30 (1ίο? Γοδίο^

ή έπ\ τάδε φέρουσα λεωφόρος, τών μέν ανιόντων, εοηΐίηεηΙεΓ βςεηΐίιιηι. Είδί εηίηι 3ηηίνβΓ83Γίί8 Ιε•

τών δέ υποχωρούντων τοις έρχομένοις. ιί'ιβ 1>υηε (Ιίβιτι οεΙβ1}Γ3ηΐϋδ ; 31 ηυηηηβηι 008κ:ιΙ

8ΐ()ϋϊθ8θ :>ι1νειιϊο:ιΐϊιιιιι ηιπίιίΐιΐιΐο. 30 Γοπιιϊοηΐ'ΐ'.ι» δίιηΊΙϊΙυιΓιηβη) δ6Γν31 ε:ι (|αχ Ιιιιο ρειίίηεΐ νί;ι ριι•

1)1ίε3, ουηι 3ΐϋ ςιιίϋεπ) 3δοεηι1»η(, ηΐϋ νβΓΟ νειιίοηΓώιΐϋ εοιίιιΐιΐ.

'ίΐμεϊς μέν ουν, ώ μακάριε, τδν τοΰ ένιαυτοΰ κύ-

κλον καταλαβόντες φιλανθρωπία τοΰ κτίσαντος ,

ήθροίσαμέν σοι τήν πανήγυριν, τδν ίερδν τών φίλο•

μαρτύρων σύλλογον , τόν τε κοινδν προσκυνοΰντες

Δεσπότην, κα\ τήν έπινίκιον πληρώσαντες τών σών

αγώνων ύπόμνησιν • σΰ δέ, δεΰρο δή πρδς ήμ3ς, δπου

ποτ' άν ζς, τής εορτής έφορος (καλέσαντα γάρ σε

άντικαλοΰμεν)• κα\ εΓτε τω ΰψηλώ αίθέριον διαιτάί,

βΓτε τινά έπουράνιον αψίδα περιπολείς, ή χορώί

* Ρ8:(1. χχχπι, \.

Ρατκοι. Γικ. ΧΙ,ΥΙ.

Αοιιοδ ςυί(1εηι, ο Ιιο.ηΙε, Ι)οηϊί,'ηίΙηΐοΟιοηΐοπ5 π»

ΐ)ίνεΓ83ΐί3ΐη είτευΐί νίοΊδϊίΙικΙίιιβι» 388εοΐ)Ιί εο-

εζ':ηιΐ)δ Ιίΐ)) ρ»1)1Ίοΐ)ηι εοηνεηΐυπι, δβοπιηι, ίηςυ&ιη,

ιιι.ιιΙ)Ί ϋιιΐδ ικΙιΓιοΐιιιη, 61 εοηιιιιιιηεηι Οοιηίηιιιη ».Ι-

ΟΓβηΙεδ,εΙ ΙιιΟΓυηι εεΠίηιίηιιηι νίείοπκ οοηιηιοηιο-

Γίΐίοηβηι ροΓβ^εηΙεδ : Ιο νεΓΟ, 1>υο \Άτα αιΙοΑ :ιι1 ηο»,

ηυίειιηφίβ ΐβηϋοη» ΓιιβΓΪβ, κι άίβί Γοδίο ρΓϊΡβΐδ ; νο.

(τιηΐεηι βιιίηι ιβ οοηΐΓβ νοεβηιυδ : βε βΐνβ Ίη δΐιϋϋ-

ηιί 5εΐ1)6Γβ Ι)η1)ίΐ3δ, «ίνβ ρεΓ οοείεδίειη 3Γκ|ΐιοιη ε>Γ-

2'*
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ειιΐηηι νβΓδίπδ, »«1 ίιι οΐιστοδ αη^οίοπιηι οοορίαΐα» Α αγγέλων συντεταγμένος τώ Δεσπότη παρέστηκας, ή

Ποιιιϊιιο 383Ϊ81Ϊ8, ;ιιιΙ οιιιι νίΠυΐίϋυδ οι ροΙεδΙαΓιΙηΐδ

ιιΙ βιτνίϋί (ίιΐοΐίβ 3<1θΓ3ΐϊοηί3 οΐϊίοίο Γιιιΐβοπδ :

ρ:ιπιιιιροι• αϊ) ϋδ οΓΙίοϋί ναεαίίοιιοιιι (Ιερίΐεα-

ΐιΐϋ, νοιιί αιΐ 1ιο& <|ΐιί Ιε ΙιοιιοηηΙ, ίηνίδ'ιΐιίΐίδ αηιί-

ευδ : εο;;ηοδεε »ο νϊδε Γβπαδ ςυχ οοΙοΙιπιιιιιιγ, ιιΙ

βπιΓιαιυιη ηϋνεΐ'δΐΐδ Οοιπιι εοηοΊιρΙϊεεδ αοΐϊοηεηι,

(ΐιιί ριο υηα ραδδίοηε,βΐ ιιιηι ρϊα εοηίείδίοηε Ιοί ιίΐιΐ

Γοηηιηβι-αΙίοηοδ Ιατ^ϊΐιΐδ βδΐ : :ιο 1;οΐοπδ οΐ) δβηςιιϊ-

ιΐ6ΐιι εΟυδαπι, ι: ι ΐ^ιιίϊ οπιο'ιαίιΐδ Ιοίοι-ηίοδ. 1>ιιοΙ

πιίιιι ίιι ιι« δΐιρρίίεη δρβεΙαΙοΐΌδ ρορυΐοδ Ιΐ3ΐ)θ1κΐ8,

ΙΟΙ ηιιιη' ΙιαΙιοδ ΙιοηοΓΪδ ιηϊηϊδΙίΌδ. Μιιΐίοπιιιι 1)οηε-

Ιίοίοππη ϊηιϋςβηιυβ ; ίιιΐοπ ο<Ιο 3ε ϋερΓεοβΓβ ριο

ρ:ιΐτϊ;ι ηρικί εοιηιηιιηεηα τεςεπι ε( ϋο ίιι ίιι υ πι : ικιιιι

ρ:ιΐΐ'ί3 ιη;ιιΐγπ5 οβί οΐίηηι 1οευδρ3$δίοηίδ, εϊνβ&ΐίειη

μετά δυνάμεων κα\ εξουσιών, ώς δο\Άος πιστδς προσ

χύνεις ■ μικρόν τά αυτόθι παραιτησάμενος , ήχί

πρδς τους τιμώντας σε αόρατος φίλος• Ιστόρησον τά

τελούμενα, ίνα τήν είς θεδν εύχαριστίαν διπλασιάσης,

τδν αντί πάθους ένδς, χαΐ μιας εύσεβοΰς ομολογίας,

τοσαύτας σοι τάς άμοιβάς χαρισάμενον ■ εύφραν-

θείης δε τω αΐματι καΐ ττ] τοΰ πυρδς άλγηδόνι. "Οσους

γάρ είχες τότε λαούς της τιμωρίας Οεατάς, τοσούτους

νΰν της τιμής έχεις ϋπηρέτας. Χρήζομεν πολλών ευ

εργεσιών ■ πρέσβευσον υπέρ τής πατρίδος προς τον

κοινδν βασιλέα • πατρίς γάρ μάρτυρος, τοΰ πάθους ή

χώρα • πολίται δε κα\ συγγενείς, οι περιστείλαντες

κα\ έχοντες καΐ τιμώντες. Ύφορώμεθα θλίψεις, προσ-

δοκώμεν κινδύνους, ού μακράν οί άλιτήριοι ΣκΰΟαι

ει ΓπιΐΓββ 61 εοςηαΓι, ςαί εΐΐκώοπΐ ευηι βΐ ΙιιοιιΙυτοΙ Β τδν καΟ' ημών ώδίνοντες πόλεμον • ώς στρατιώτης

οηιαηΐ αΐηιιβ Ιιοηοναηΐ; Ιίιηοηιιΐδ :ιΙί1ίοΐίυιιθ5, εχδρε-

εΐαηιυδ ροπουΐα; ηοιι Ιοηββ αΙ>5αηΐ δοοίοδίί δι•}ΐ1ι;«

ΙιεΜιιπι :κ1νοΐ'κιιιιι ηοβ ραιΊιιποηΐβδ; ιιί ηιϊΙε$ ρπ)-

ριιςηα (ρΓο ηοΐιίϊ), ιιί ΐ!ΐ3Γΐ)Ί" ρΐΌ εοη$ει•νΐδ υΐβΓβΙϊ-

Ιιοι Ι.ιΐο ΚκμιοικΓι. Ειίαιιιβί ΒΐιροΓ.ΊβΙί βχευΐυηι, :ιΐ

Ι1051Ϊ αΟεεΙιΐδ εΐ υβιΐδ ηβεβδδϊΐβίβδα,ιιβ Ιιιιιιιαιι,ο εοη-

(Ιίιίοηϊβ : ρβΐβ ραοοιιι, ία Ιιί ρυΐιΐίεΐ εοιινεηΐιι$ ηοιι

οΌδίηαηΐ : ιιε <1β1)3εο1ιεΙιπ• αΐηυο ςι-βδδοΐιΐΓ αιΐνοΐ'δΐΐδ

ΙειπρΙα αΐίαπανο Γαΐηοδίΐδ ει 8οε1εΓ3ΐυ8 1)3ΐΊ)3ηΐδ :

πο οοηοιιΐοοΐ 83ηε(3 ρΓοΓαηιιβ εΐ ίιηρϊιΐδ. Νο$ εηίπι

οΐίαιιι, ηιιοϋ ίηεοΐυηιβδεί ίιιΐοβπ εοιΐ80ΓΥ3ΐί βυιιιυβ,

Ιίΐιϊ 1)οη6ΐίοϊιιιη ίΐοοορίιιιιι Γβίβπιιιιΐδ. Ροΐϊπιυβ 3α-

ΐοιη ειίαιιι ΓιιΙηιϊ Ιεηιροπδ ρποδκΠιιιη αίοαο δοοιιπ-

Ιίΐΐοηι. (>ιιοι1 5ΐ ιιι:ι]οιϊ εΐϊαηι οριΐδ Γιιοΐ'ίι :ιι1νοο;\ •

Ιϊοηε 36 (ΙερΓοεαΙϊοηε, Γι-αΙι ιιιιι Ιυοίυιη ιη:ΐΓΐνπιιιι

εο^β εΐιοηιιιι, εΐ ευηι οηιηί1)υ$ υιΐ3 ϋερΓεεαΓε : ηιυΙ-

Ιοταπι ]υ$ΙθΓΐιηι ρΐ'ο< 05 ιηιιΙιίΐιπ!ίιΓΐ5 αε ροριιΐοΐ'υιη

ροοοαίΛ Ιιιαιιΐ; 3(1ιηοη6 Ι\:ΐπιηι, εχεϊΐ3 Ρ»υ1υιη,

ίοιιιιηεηι ίίοπι ΤΙιευΙο^υιη 36 ιΙίδοΊριιΙιιιη ιϋίοι Ιιπιι,

ίιι ργο Εεε1β8ϋ9 ηυ38 εοηδίίΐυεηιιιΐ 8ο1ΙΐεΊΐϊ 8Ϊηΐ,

ριυ ςιιΊ1)ΐΐ5 ε3ΐεη38 ^ο$ΐ3νεΐ'αιιΐ, ριο <]ΐΓι1)ΐΐ5 ροιί-

ευΐα αε ηιοιΊο$ ΐαΙεΓυηΐ, ηβ δίιηιιΐιιοπιπιιιι ευΐΐιΐδ

»ι1ν6Γ8ϋηι ιΐ08 ε:ιρυΐ Ιοίΐαΐ ; ηβ ΙιΧΓΰβββ δίουίβρΐη»

νίιιβχ 8υεοΐΌ8ε3ηΙ, ηβ ζϊζ.ιηίιιιιι εύίΐιιβι 8υ(Γοεε(

Ιιίιίειιηι. Νε ηυαρείΐ'α νεη Γ0ΓΪ8 ρΊηςυβ(1ϊηβ εαι-εη»

αϋνβΓδυηι ηοκ βχδϋΐηι, ει $εΐ'ΐιιοιΓΐ8 30 νβΓΐ)ϊ Γεηϊΐί-

Ιαΐϊδ νϊιη Γαιίΐείδ εχροΓίεηι εΠίοϊαΙ, δβιΐ νΐι-Ιιιΐε Ιυχ

ί>')ΓίηΐΊΐιιΐί[ΐιοΐαοπιηι οΌρΓεεαίΐοηϊδ, ο νίτ αιΙιηίΓαηιΙο

ύπερμάχησον • ώς μάρτυς υπέρ τών δμοδούλων χρή-

σαι τη πα^ησία. Ει κα\ υπερέβης τδν βίον , άλλ'

οΐδας τά πάθη κα\ τάς χρείας της άνθρωπότητος •

αϊτησον είρήνην, ϊνα αί πανηγύρεις αύται μη λήξω-

σιν, Ενα μη κωμάση κατά ναών ή θυσιαστηρίων

λυσσών κα\ άθεσμος βάρβαρος , ?να μή πατήοη τά

άγια βέβηλος. "Ημείς γάρ κα\ υπέρ ων απαθείς

έφυλάχθημεν, σοΙ λογιζόμεθα την εύεργεσίαν αίτοΰ-

μεν δέ και τοΰ μέλλοντος τήν άσφάλειαν. "Αν χρεία

γένηται κα\ πλείονος δυσωπίας, άθροισον τδν χορδν

τών σών αδελφών τών μαρτύρων, καΐ μετά πάντων

δεήθητι• πολλών δικαίων εύχα\, λαών καΐ δήμων

αμαρτίας λυσάτωσαν ■ ύπόμνησον Πέτρον, διέγειρον

Παΰλον, Ίωάννην ίμοίως τδν θεολόγον κα\ φιλούμε-

νον μαθητήν ■ ϊν' υπέρ τών Εκκλησιών ας συνεστή-

σαντο μεριμνήσωσιν, υπέρ ών τάς άλύσϊΐς έφίρεσαν,

υπέρ δν τους κινδύνους κα\ τους θανάτους ήνεγκαν

μή είδωλολατρεία δρτ) καΟ' ημών κεφαλήν , μή αι

ρέσεις ώς άκανθαι τώ άμπελώνι ύποβλαστήσωσι ,

μή ζιζάνιον έγερθέν πνίξβ τδν σϊτον μή τις πέτρα

γένηται καθ" ημών λειπομένη της πιότητος της αλη

θινής δρόσου, κα'ι δριζον απόδειξη τής εΰκαρπίας

τοΰ λόγου τήν δύναμιν άλλα τή δυνάμει τής σης

πρεσβείας κα\ τών σϋν σοΊ, θαυμαστέ, κα\ ύπερλάμ-

πον έν τοις μάρτυσι λήϊον άποδειχθείη τδ τών Χρι

στιανών πολίτευμα μέχρι τέλους μένον, έν τϊ) λι~αρ2

κα\ εύκάρπω τήςέν Χριστφ πίστεως άρούρα άε\ καρ

ποφορούν τήν αίώνιον ζωήν, τήν έν Χριστώ "Ιησοΰ τν>

αΐηιιε ϊηΙβΓ Π)3ΠγΓβ8 βπιίηεηδ 6ΐ εχεείΐεηβ, ΟΙιγϊ- Ο Κυρίω ημών. Μεθ' ου τώ ΠατρΙ άμα τώ άγίφ Πνεύ-

δΙΐαηδΓϋΠΐ Γβδραοΐϊεα εηπιριΐδ δε^βίαηι ΓβάιΙβΙυΓ, ςυϊ μάτι, δόξα, κράτος, τιμή, νΰν κα\ άε'ι καΐ είς τους

οιιιριΐδ αιΐ Πιιεηι υδηυβ πιαηοαΐ Ίιι ρίηςυί 1ΐτΐί1ϊΐ|ΐιο αιώνας τών αιώνων. "Λ μην.

πννο Ιϊιΐοϊ ίιι Οιπδΐιιιιι,Νοιιιρει- ΓπμΊιιιιι γι!:ήγ, ιιΊοι ιι;ο νϊίΓΟ, (]ΐια! οοιιΐΐ^ίΐ ροΓ ϋΙιιί=1;ΐ!ΐι 3ο5ΐιπι Ροιπϊιιιιιη

ηοδίΐ'υηι. (-Ιιιιη ηιιο ΡαΙιί δίιιιιιΐ 61 δρίιίΐιιί δαηοΐο ςίοπβ, Ίιιιροΐ'ίυιιι 01 Ιιοηοΐ' ιιαιιο οι δοηιροτ, ει ίιιβ*•

ειιΐη δίβουίοπιιιι. Ληιοιι.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ.

Ε^δϋΕΜ

!Ν 1.Λΐ;ΐ»1:,Μ

88. ΟυΑϋΚΑΟΙΝΤΑ ΜΑΚΤΥΚϋΜ.

Κοάειη ϊηΙβΓρΓβΙβ.

ΛΟΓΟΣ Α'.

ΟΤς άνιάσθαι τους πολλούς στοχάζομαι, τούτοις

αύτος άγάλλομαι τήν διάνοιαν. Αηδές γάρ, ώς είχος,

τοις πολλοίς το έν άλλήλοις συνΟλίβεσθαι, έμο\ δέ

τοΰτο κεφάλαιον ευφροσύνης εστίν. Ευφραίνεται γαρ

οφθαλμός τοΰ ποιμένος, τδ ποίμνιον βλέπων ύπδ πλή

θους στενόχωρου μενον , κα\ της μάνδρας ύπερ-

χεόμενον καίτοι γε ού μικρά των προβάτων ή

έπαυλις, άλλα στενήν ποιεί τήν εΰρυχωρίαν εϋθη-

νούμενον τω πλήΟει τδ ποίμνιον. Τοιούτον τι κα\ περί

τδν Κύριον ό Πέτρος ίδών άπεχρίνατο λέγων, δτι,

"Έπιστάτα, οί δχ,Ιοι σννέγουσί σε καϊ άχοΟΑί-

€οναν. "Οντως, καθώς φησί που δ θείος Απόστολος,

τδ ΟλίβεσΟαι κα\ μή στενοχωρεϊσΟαι τοΰτό έσπ. ΠαντΙ

γάρ, φησ\, θλιβόμενοι, άλλ' ού στενοχωρούμενοι. Έγώ

δε τίνα προχειρίσομα: λόγον ϊτλ τοΰ τοιούτου συλλό

γου; Τίς δώσει μοι φωνήν σάλπιγγος ύψηλοτέραν,

ώστε ΰ-περηχήσαι τδ πλήθος, καΊ ταίς άκοαϊς τών

συνειλεγμένων έναποΟέσθαι τά (ίήματα; Προς τί τών

άνεγνωσμένων τρέψας έμαυτοΰ τήν διάνοιαν, πρόσφο-

ρον εξεύρω τοις παροΰσι τδν λόγον ; Πολύς δ Ίώβ

παιδεύων ε!ς άνδρείαν τδν βίον τοις χαθ' έαυτδν ύπο-

δείγμασι, πολύς δ Παροιμιαστής τοις αίνίγμασι. Τί

δ' αν τις εΓποι περ\ τοΰ ιερού Αποστόλου, δς έχ τών

άψητων βημάτων εκείνων α υπέρ τήν άνθρωπίνην

είναί φησι χατανόησιν, τάχα δια τής προς Έφεσίους

διδασκαλίας χχΊ ήμίν ύπελάλησε τδν απόρρητον έν

τφ σταυρψ λόγον , δι' αινιγμάτων άνακαλύπτων.

Τοιαΰτα δέ Ετερα κα\ τά έχ τής ψαλμωδίας μυστήρια,

άνάμνησις, Υ.α.\ στηλογραφία, κα'ι έπιλήνιος. Ταύτα

γάρ έν ταϊς έπιγραφαϊς τών ύπαναγνωσθέντων ήμίν

ψαλμών κατανοήσαντες, ού μικράν δρώμεν άφορμήν

τώ λόγω διά τών αινιγμάτων διδομένην. Άλλ' έμοί

τδ μέν τοίς ε'ιρημένοις έπεξελθείν, εΟκαιρον είναι δο-

κεί δευτέρφ ταμιεύσασΟαι χρόνιο- επιθυμώ δέ τής

παρούσης χάριτος πρόσφορόν τίνα κα\ κατάλληλον

έξευρείν τήν φωνήν. Τίς ουν έστιν αύτη; Οίοά τίνα

1 1.ιιο. νιιι, ίο.

(■•) ΕδΙ ηπίειη ρπηπρΉιιιι ροίϊιΐδ ΟΓΠΐϊοιιϊδ : ιι:ιιιι

οιιηι ΐιιιιιιιΐΐιι 3ε δίΓορίΐη εοΓίηΙίηι οηηΠυοηΙίδ οι

δοδβ οοηβιϊρηιιΐϊδ ίη ΙοιιιρΙο ιηυΐΐϊΐιιιΐϊηϊ» οχηιιόΊΗ

Α ΟΚΑΤΙΟ Ι («).

Οιι;ΐϋ Γ6$ οχίδΐίηιο ρΙοηδίμιο βΐ-ηνο* :ιο ηιοΐβ-

$ΐα$ εδδβ, Ιιίκ ίρ$6 ηηίηιο ΙβεΙογ. ΜοΙοείιιηι οιιίηι

η'πιιίπιηι ρίοπδφΐε β«1 οοιιιρπηπ ίηΙβΓ βοββ οι εοη-

δΐίρηπ : Ιιοο Υ6Γ0 ιιιίΐιί δΐιηιιτιχ Ιίοΐίΐιιο οδΐ. ΕχΙα-

Ιιιι- οηίηι οειιΐυδ ρηδίοπ'δ, ουηι £Γεςειη ρπε ιηιιΐιί-

Ιικϋηο (ο;ιΐ'ΐ Ι;\γϊ, οί ονϋβ Μΐροι (ιιιηΐί νίιίεΐ , ςυαη-

ςιιβιη ηοη ο\ ί μιιιιηι ονίυηι χι Μκιΐιιηι βδΐ, δοιΐ ΙαχίΙβΙεπι

ηημιΐδίηηι εΟεείΙ ιηιιΐι'ιίικίίπο. βΓεχ η1)ΐιη<1:ιιΐδ. ΙΙυ-

{υδίηοΰί ιιιιίιΙ εΐίηηι είΓοα Ποιιιίιιιιηι Ροίπιβ εοη-

δρίεαίιΐδ ΐΐδροηοϋΐ Ιιίδ υογΙμβ : ΡταοερΙοτ, ΙηϊΙηβ Ιβ

ΰοιηρτ'ιηιιιηί «Ι εοαηΐωπ '. Ηοο ρίβηο ΟδΙ, ϋΐ «ΙίειιΙιί

ϊιΐ(|ΐιϊι (Ιίνίηιΐί Αροβίοΐιΐδ, ρΓειτιϊ, εΐ ηοη ίη βηςιι-

δΐίηδ πηϋμί. Οιιηι ίη οιιιιιί γο, ίηηυίΐ , ιίΓμοπιίηί, ει

ηοη ίη 3η§ιΐδΙΪ3δ ιοιίίμ'ιιιιίη!. Εβο νοΓΟ α,ιιβηι ριο•

ηι.Ίΐη ΟΓαΐίοιιοιη ίη ε]ιΐδηιουΊ οοηνεηΐυ ? φΐίδ (Ιαϋίΐ

ιηϋιί νοοεπι ΙιιΙ)3 οΙ;ιπογοιιι οι ιικιμίδ $οηθΓ3ηι , ια

ΓΟδοηαηιία δίΓορίΙυηι ιπιιΐιίίικίίιιίδ βυροΓοί, εΐ Ιη

πιιγϊΙγ,ι» εοιίβΓΟβΒίοπιπι νεΓυβ τβεοηά'Βΐ ? αά ςηίιΙ-

ηαπι οοππιι ςιιχ (ρυοίίοο) Ιοείη δυηΐ, ιηειιΐο ηιε»

οοηνβΓ83 Γοΐιυδ ρΓ36δβηΙί1)ΐι$ εοιινεηίεηίειη ει 3ε-

οοιιιιιιθ(1;ιΙιιιιι ι?\(•οι;ίΐ:ιΙ)ο δεπηοηοηι ? Μιιΐΐιιιιι ν:ι!ι•1

^ου ίη ίιΐδΐίΐιιεικίη ν'ιΐη :κ1 ΓοιΊΊίικΙίιιοιιι βυίδ εχεηι-

ρϋδ , ηιυΐΐαβ ίη χηί§ηΐ3ΐίδ εΐ νοΓυοπιηι ίηνοΙιιοΓίδ

δοπρΙΟΓ ΡΓΟνοΓοίοηιηι. Οϋίο" ίίοπι ο"ε δηοΓΟ Αρο-

δίοΐο ιΙίχεΓΪΙ 3ΐί(]υίδ ? Οιιί οχ :ιπ'ίΐιιίδ ίΐΐίδ νειυίδ

ηυχ δυρί'.ι οαρίυιη οι ίηίοΐΐεοίαιη Ιιιιιιιηιιιιιιι εδδο

3ίι, Γοι•1»8δε ρεΓ (Ιοοίπηβηι, ςιο ίηβΐίΐηίΐ Ερηο-

δίϋδ, οίκιιιι ηουίδ δΐιμριοΐ'ϊι «ΐ'οηηιιιη ίη οπκό ροΓ

λ ιηίβηιβίβ 3ΐςυε ίηνοΙαεΓ» νεΓΐ)0Γυπι (ΙεΙο^εηδ βεΓ-

ηιηηεηι. ΙΙιι]ιι.μιιοιΗ ίίοιιι αΐΐα ρδαίπιοάίχ ςυοςιιο

ηΐ)•δΐοι•ί;ι, ΐΌοοηΙιιΐϊο , ει ιΐΐιιΐί ίηεεηρίίο, ει 3ι1

ΐοΓοιι1;ιι-ί« εεΙε1)Γ»ΐα εηηΐίο. Ηίδ οηϊιιι ίη ϊηεοΓΪ-

ρΐίοιιίΐιιΐδ ρδ3ΐηιοπιηι , ηαί ιιοΐιϊδ ρΓχΙεείί δΐιηΐ ,

:ΐιιίιιι;κΙνοΐ'δίδ , ΙκιιιιΙ ριίΓνηιη νίιίοιικίί ροΐ' ίρδ»

χηί£ηιαΐ3 ηίςυβ ΐηνο1ιιο.Γ3 νοιΊκΐΓίκη ηΐϋίοιίοπι

(ΙαιΊ θΓ3ΐίοηί. δεά ηιίΐιϊ (]ΐιίϋοηι εοηιπιοάαιη νί-

ρΓ56ΐοπ|ΐι»ηι 3 ρΓΟχίηιε .Ί(Ιδΐ3ΐιΙί1ιιικ ηοη ροδδοί, ίη

ροδίοΐ'ΐιηι (.Ιίοιιι ΐ'οιιι ιΓίδΙυΓιΙ . οί ρΓΟχίηι» ΟΓίΐΙ'ιοηο

αηβοΐνίι.
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(ΙϋΙυΓ, ιιί βχρίίεηΐίοηεη) ευπιιΐ) ςυχ <1ίεΐ3 δυηΐ Α νόμον της φύσεως ίδιον, αυταϊς ταΐς θείοι; πλαξιν

ίιι ίΐΐΐϋΐ'ΐιιπ Ιειηριιβ Γε]ίεί3Π)ΐΐδ : ευρίο βυΐεη) ρΓΧ-

βειιΐί ΙΊίϋΐϊνΊΐηΐϊ εοηνεηίεηΐεη) 61 βεεοηιπιοιίαΐαηι αΐί-

1)11,1111 νοεεη) οχί ο^ϊΐ;ι ιο. ()ιιμ ίξϊΙιΐΓ εβί ηορ.ε? Νυνί

ΐ|ΐι»ιικ1:ιιιι ΙεςεηΊ ικιΐιιπι ρπψΓκιιιι, ίρβίδ ύίνίηίδ 13-

Ιηιΐίδ ίιιδοιιίριαη) ;ι οοιχΙίιοΓβ Ιε^Ίβ Ι1311ΙΓ33 , ηιιχ ]α-

Ιιεί ιιΙ οιιιηίΐκΐδ Ι)θηί$ ει οΙΓιείίδ , ηυχευηηυε ρΓΧ-

8!;»γϊ ροδδίηΐ, οεπεΠοίβ ραι-βηΐιιιη δυοπιπι ΐ|ΐιίδ(]<ιο

εοηιρεηεεί. Ιΐοηοτα, ίηφίίΐ, ραΐηιη ΐιιιιιη ει ηιαίτβηι

Ιηιηη : ηιιοιί αί τηαηάαΐνηι ρτίηιηιη ιΉ ρΓοηιϊ&ζίοηϋιιι,

Μί ιίύϊΰαΐΰ ίίί*. Οιιοιΐ δί ρΓίιιιιιιιι Ιοευηΐ, ()ΐιοιΙ αΙΙίικΊ

:π) ρΓοηΐΊ$$Ίοηειη, οίΗίιιεί ηχε.ΐεχ, ει εχδεευΐίο Ιιιι]υ$

ρΓορί'ϊιιιιι Ιιιεηιιη δεΓνβηΙίδ εαιη εχβίδΓιΙ (ΙιυιιΟΓ

οηίιη )ΐ:ιπ•ιιΐίΙηΐ5 ΙκιΙήΐιΐϊ ΓβνειΊίΙατ αιΐ ειιιη φιί

Ιε^ειη ίιηρίενεηΐ), Ιιηαιΐ αΐίεηιιηι ΓιιεηΙ, ηιιειηφίε

έντετυπωμένον παρά τοΰ νομοθέτου της φύσεως • 8ς

πάσαν άγαθήν άμοιβήν τοις ιδίοις γονεΰσιν έκτιννύ-

ναι κελεύει, δσην Ιν ή δύναμις φέρει. Τίμα γάρ,

φησ'ι, τί>• πατέρα σον καΐ την μητέρα σον, ήτις

έστϊν έντοΑΙι πρώτη έν έπαγγεΛΙαις, Ινα εν σα

γέτηται. Ει δέ πρωτεύει κατ' έπαγγελίαν οίτος δ νό-

μος, και τδ κατόρθωμα τούτου ίδιον κέρδος τοΰ φυ-

λάσσοντος γίνεται (έπαναστρέφει γάρ ή εις τους

γονέας τιμή εις τόν πεπληρωκότα τδν νόμον)• καλώς

αν Εχοι πάντα τδν γε νουν Εχοντα πρδς ταύτην βλέ-

πειν την έντολήν, ής τδ πέρας ευεργεσία κα\ χάρις

τοΰ ποιήσαντος γίνεται. Οι μεν ουν της σαρκδς ημών

πατέρες, τη καθ* εαυτούς γενεά κατά τον ες αρχής

αύτοΐς άφορισΟέντα χρδνον ύπηρετήσαντες, άπροσ-

. <>ι\!;ιΐιιιιι φΐίιίοιιι εεΓίο α<] Ιιαηε Ιεβειη , ευρίδ ΓιιιΪ8 δεεΐς ε!οι της ημετέρας τιμής, Εξω τοΰ βίου πάλαι

γενόμενοι, ώς μη δυνατόν είναι τδν τοιούτον πληρώ-

σαι νόμον, τών υποδεχόμενων τήν εύποιίαν ούκ δν-

των. Ό δε νόμος ένεργοΰντας ημάς έπιτυγχάνειν τής

επαγγελίας κελεύει. Ουδέ γάρ δυνατδν τους άργοϋν-

τας Εχειν τών ενεργούντων τά Επαθλα. Τί οδν χρή

πράττειν, τών γονέων ούκ δντων, τδν καΐ τής επαγ

γελίας έρώντα, κα\ όπως άν τύχη τής σπουδής ταύτης

αδυνατούντα; Να\ λύει πάντως την άμηχανίαν ταύ-

την ήμΐν τά δρώμενα. Υμάς γάρ βλέπων, ουδέν δέομαι

πατέρας άλλους περιεργάζεσθαι. 'ΊΓμεΐς γάρ έστέ μου

πατέρες, οί κα\ αυτών μοι τών πατέρων πατέρες. 71

γάρ πατρίς τών γεννησαμένων έν εαυτή περιέχει κα\

τδ τών γεγεννηκότων αξίωμα. Τί ουν ποιήσαντες τδν

Ιιΐ'ΐκιΐίεΊιιιιι εΐ £Γ3ΐία ε]υβ ςιιί εαηι εχδεευΐιΐδ Γιιεπι ,

εχδίδΐίΐ, ΓεβρίεεΓε, ε:ιιιιΐ]ΐιε οΙΐϋΟΓναι ι*. Αε εαΐ'ΐιίβ

ςηίυβιτι ηοδίπε ραι-εηΐεδ χΐ:ιΐί 8ΐι:ε]ιιχΙα ιΐεδίίηβ-

Ιΐιιη δίϋί ;ι1) ΐηίιϊο (εη)ρυ$ πι ϊηϊδίοϊο ρπεδίίΐο , Ιιο-

ΐ)οι-ϊ5 ηο8ΐΓί ιΐοΐιίΐο οΐϋοίο ηοη βιηρίίιΐδ ορυβ Ιιαίιειιΐ ,

οπιιι ριιιρηϋεπ) εχεεδδεηηΐ ε νίΐα, αϋεο υΐ ηοη

εχίΐαηΐ'ιΐιυβ ϋβ ηιιϊ Ικ'ΐκ.'Πείιιιιι αεεϊρϊαηΐ , ε]ιΐ8ΐηοιΙϊ

Ιεχ ϊιηρΙεΓΪ ηοη ρο8$ϊ(. ίεχ νβΓθ ]ιι1>οΙ ιιο$ ίη οριτε

νεΓ83η(ε8 εοη8εΐ|ΐιϊ ρΓΟίηίβδϊοηεηα. Νεηιιε εηίιη Ιίε-

γϊ ροίεβΐ υΐ εο683ηΐεδ ΐη ορεΓε νεΓ83ηΐίιιηι ρΓ36-

ιιιία οΐιΐίιιε&ηΐ. ΟιιίιΙ ίβίΐιιν α^οΐΌ οροιΊιΊ, ραΓεηΐίϋυβ

ηοη εχβίβηΐϊυυδ, ειιη) •|ΐιΊ εΐ ρΓΟίηϊδδϊοηεπι 388ε(]ΐιϊ

οιρϊιιΐ, εΐ ΓίΐΙίοηειη εχεοςϊΐ3ΐ'ε ηοη ρο88ί(, φι;ι Γ3-

Γιοηε Ίιΐ ςιιοιΐ εχρείίΐ , οΐΐίηεβΐ ? ΡΓοΓεεΙο βοΐνιιΐιΐ λ. τής τιμής ΰμΐν νόμον άπο-ληρώσομεν ; Ευγνώμων

ιιοΐιίκ ρι-ΟΓβαδ Ιι;ιικ: ρεΓρΙεχίΐαΐεπ) ο.ι ςιιβι οειιΐΐ»

οχρο$ίΐ3 «ιιπί. νοβ ειιίιιι ειιιΐ) νϊιίεο , ηυΐΐοβ 3ΐίθ8

ορυβ Ιι;ι1κ:ο ΐιιηυίιεΓΟ ραι-επίεβ. Υοδ εηϊπ) εβΓιβ ρβ-

ΐιο8 ιιιΐ'ί, φΐί εϋαιη ϊρδΟΓαηι ηιίη! ρ;ιΐπιιιι ριιΐι-εκ.

ΡηΐΓία ειιΐιιι ρ.ίΓεηΐυιιι , ίη βε εοηΐίηεΐ εΐϊβηι ρ;ι-

ΓεηΙιιηι (Ιί^ιιίΐηίειη. Ουο Ί^ίΐπΐ' Γ;κ:ΐο Ιεςεηι Ιιοηοιίβ

νοΙιι» ΊηιρΙεϋίηιυβ ? ('πιΐιΐδ ειι'ιηι υ,υίΐίΐιεί ει ρίιιβ

Ιϊΐιιΐϊ 8εηί1εη) ρηΐΓΪβ α:ΐ3ΐειΐ) βυϊβ οΠϊεϋβ ΐ'εεΓεηηβ

ει ιεΓοείΙΙβηδ , βιΐδίεηΐηΐ αία,ιιβ εοιιΓιπιΐ3ΐ νΐΐίιιηι

ΐιη1)βεί1Ιί1.ιΙΪ8, ίρβε ρακί οιιιιιπιηι νίεεηι ρΐ'Χδίαιίδ.

1)ικ1ι: Γ6]υνεηε8εεη(εη) ίη Γιϋο ρα(Γεπ) νΐύεΐ'ϊ Ηεεί.

Λε ιιοιιΐ)ΐιιΐ(ΐιι:ιιιι εΐίαη) ηιπιιιΐί $εη!ΙΪ8 3ε (γοιιιιιΙβ

^ϋνεηιϋι^8 νίβοιε βε γο1)ογ8 88 ΓεΠείεηβ εΐ ΓεΓοοϋ-

μέν γάρ τις παις χα\ φιλόστοργος, τδ γτ,ραιόν

τοΰ πατρδς ηλικίας διά τής παρ' εαυτού θεραπείας

άνανεούμενος, ύπερείδει τδ σαθρδν τής ασθενείας,

αύτδς τω πατρι τά πάντα γενόμενος. "Οθεν Εστίν

ίδεΐν άνηβάσκοντα έν τώ παιδί τδν πατέρα. Καί που

καΐ χειρ πρεσβυτική κα\ ύπότρομος, τω σΟεναρώ τής

νεότητος έαυτήν άναπαύουσα, έκκαρποΰται τοΰ νέου

τήν δύναμιν, και ή τών ποδών κίνησις ήδη τη ρ*:κνό-

τητι τών μελών έποκλάζουσα, ένεργδς διά τής τοΰ

τέκνου σπουδής γίνεται, ύπορθουμένη τώ ύπερείδοντι.

Κάν άμαυρωθή διά τδν χρόνον ή 8ψις, πάλιν διά τοΰ

παιδδς δ πρεσβύτης οξυδερκής γίνεται, πρδς τά τής

ζωής αναγκαία χειραγωγούμενος. 'Γμεϊς δέ ή πατρ\ς.

ΐ3Πδ , Γηιείιΐδ εχ νίπουδ ]ανεπίβ ηυοά3ΐηπ)θΐ1ο εβ- ϋ οϋχ ούτως Εχετε ώς τούτων έπιδεϊσθαί τίνος.

ρϊΙ, εΐ πιοΐιΐϋ ρεϋυηι , ΙηεοΓνβΙϊί ΐβηι η)εηι1)ΓΪ3 Ιί1)38εβη8, ΟΙίϊ δΐιιάίο δυίΓιιΙείεηΐΐβ δΐιϋίενβΐιΐδ βιιιιιη

Γεείρΐΐ είΙΪΓ.ααβη) ει νίβΟΓεη). Ουοιΐ δι ΙβηιροΓβ νϊδυδ ουδειίΓηίαβ ίίΐ, ρβΓ ΠΗυιη δεηεχ , «Ιιιιη ιιι.ιη.ι

•ΙυείΐϋΓ 3(1 τεδ νϊΐ3Β ηεεεδδαΓΪββ, νϊδυδ βευηιεη τεειρϋ , ει ρείδρίεαχ ετβαίΐ. Υοβ βυίειη , ςιιί ιιιϊίιϊ

ρΓο ρβίΓία εβίίδ , ηοη ίί εδίϊδ ςυί αΐϊςυα ηβπιηι Γειυη) ίηύί^εΒίΐδ.

Οαίϋ ί^ίΙιΐΓ ΓίΟίβηύο 1>εηεϋίεΐίοηϊδ ηιαικίαΐΐ ίΓυ- Τί οδν πράττοντες τήν εύλογίαν τής έν-ολής καο-

εΐιιιιι ρεί'είρΐειηιΐΛ ? Οιιοιΐ άοηιιηι νοόϊδ (,ίήΙιιιιι οΐ-

ίει•επ)ΐΐδ, ευπ) ηυΐΐιιη) Ιιοιιιιηι νο1)ίδ (1εδίΙ? Αιι εΐϊαηι

Ϊρδ3 ιιαιτηΐίο Ιιοποπιηι αιΐίε νο!)ϊδ βϋβυηΐ, ρεηϊ-

ικιιιΙ :κ1 υε1)ϊ1ιιη) νοΙ»Ϊ8 Ιιοιιοιόιμ ? ΙΊ'οϊιιϋο Ιειηριΐδ

ΓιιεΓίι ειιιιιιΐΗΊΐιοΓίιικϋ ςυοΐ ει ςυβίίϋυδ Ιιοιιϊ» νίΐα

νε8ΐΓ3 ι χίπηΊιιγ. Ιγπο νεΓΟ ηοη εοιηιηεηιοι ηιο (π)0-

άο), νεπιιιι ειίβιη ΟδΙεηϋεΓε Ιίεεί. Νυηςυίϋ βυίειη ριι-

(3ΐίδ Ιιχε εοιιιιιιυιιί;ι , αυχφιε ίη ρι•οηιρΐιι δπιιΐ , (1Ί-

* ΕρΙιεδ. νι, 2.

πωσόμεθα ; ΤΙ τών κεχαρισμένων ύμΐν δωροφορήσο-

μεν, μηδενδς τών αγαθών ύμΐν λείποντος; "II κα\

αϋτδ τδ διηγήσασθαι τά προσόντα καλά, τιμής αν

είη τής χρεωστουμένης ύμΐν; Ούκοΰν χαιρδς αν είη

ταύτα λέγειν, οΐοις και δσοις δ υμέτερος βίος έγκαλ-

λωπίζεται. Μάλλον δέ ούχϊ, λέγειν, άλλα κα\ δεικνύειν

πάρεστιν. Ή που δέ οίεσθε τά κοινά ταΰτα κα\ πρό

χειρα λέγειν ; Γής εύφορίαν, κα\ καρπών άφθονίαν,
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τΛ/ τώ κύκλω τοΰ πεδίου τ6 ^είθρον εαυτού κατά-

χλείοντα, χα\ λίμνην γινόμενον, δς κα\ πρδ τοΰ λιμνά-

ζειν καί μετά τοΰτο πρδς τήν έκαστου χρείαν τών

ένοικούντων τεμνόμενος, άλση τε καί λειμώνας φιλο-

ϊεχνών διεξέρχεται, κα\ μυρίας παρέχει τοις οίκοΰσι

**β χάριταξ, πρδς πάσαν έπιβυμίαν τών οίκητόρων

τής πόλεως έαυτδν διασχίζων. Άλλοι ταύτα λεγέτω-

σαν, οΤς καΐ δ λόγος υπηρετεί πρδς τδν δγκον, καί

τίνα φέρει φιλοτιμίαν τοις γεγυμνασμένοις, έκ τών

τοιούτων αύξων τι) πατρίδι τδν Ιπαινον. Κοσμικδς

6έ τις άνήρ, καί τη ζωή ταύτη τά καλά κρίνειν είδώς,

προστιθέτω τοις έπαίνοις, εί δοκεί, καί τδν ϊτερον

τών ποταμών. Τούτον λέγω τδν γείτονα, δς διά τδ

μέγεθος τοις όνομαστοϊς τών κατά την οίκουμένην

ποταμών έναρίΟμιος ών, άπδ τής ημετέρας αρχόμε

νος έν χρόνψ παραμε£6ει την ττόλιν, ού μικράν την

παρ' εαυτού χάριν είς προσβήκην κάλλους τε κα\ τής

συνεργίας τοΰ βίου δι* εαυτού συνεισφέρων. Κάν οί-

κιστάς χαταλέγειν δέη, κάν έξ αποικίας τά γένη τών

οίκητόρων άποσεμνΰνειν, κάν τίνα χειρδς πολεμικής

κατορθώματα τοις καΟ' ήμας προσδιηγήμασι • τρό

παια, χα\ μάχαι, χαί τά έξ άριστείας θαύματα, δσα

συγγραφέων παίδες βίβλοις έναπεδήκαντο, πδ^ω

ταύτα τοΰ ημετέρου χορού. ΑΙσχύνεται γάρ χριστια-

νδς λδγος άπδ τών έξω τής πίστεως τοις φιλοχρίστοις

τάς ευφημίας χαρίζεσθαι, ώσπερ οΕ τήν σκιάν τοΰ

άριστέως πρδ τών τροπαίων σεμνΰνοντες. Ούκοΰν τε-

τράφΟω πρδς τά παρόντα ό λόγος, καί ύπ' δψιν ήμΐν

61 αΙιιΐΓκΙηιιΐκιιιι ? Ιίοιιι αιηιιοιιι , <μιΙ ϋϊνΐιΐϊΐ δειίεβ

νθ8ΐΓ»9Τ Ηαηο «Ηεο, ί|ϋϊ οϊγοοΙο 3ΐ«}4ΐε ηη)1>Ήυ οαιηρι

Πυβηΐυηι δΐιιιηι ϊικΊυϋίΐ , εί Ιβειιβ εναιίίι : φι! εί ηιιΐε

ει ροβίηιιαιη τεβία^ηεΐ , [αά ευι'ιΐδςιιε ίηεοΐεηΐίυηι

ιΐδΐιιη «ϋνϊδίΐδ ει ηειιιηι-» ει ριηία «ιυβδϊ (1ε ίηιΙΐϋΐπΛ

εΙΚαειιχ , ειίΓδυπι δΐιυηι ρεΓ.ιςίι βίςιιβ οπιηιρϊι, ίη"

ΐΗΐιιΐϋΓϋηιιο 1ι»Ιιίΐ:ιηιϊΙ)ΐΐ8 ιιιιιιιγγ» ρι-χΐιεί εί απιοεηί-

Ιηΐί'5, αά οηιηεηι ευρίϋίΐαίοπι ει «Ιοδίόβπιιηι ιιιΐιϊδ

ίιιοοΚιπιιιι 8050 ιΙίνΉΙοηδ οι 8οΊιΐ(1οπ5. ΛΙϋ Ικεε εοηι-

ηιεηιοΓεηΙ , «μιοπίΗΐ οίκιηι οπιΐίο :κ1 (ζΓηνίΙαΙοηι <Ί

ηιηρϋίικίίηεηι αοοοηιηιοίΐαΐϊ εβί , βΐηιιε ειεΓεΐΙβίΜ

ί|ΐι.τιΐΗΐηιη ηίΙοΓΐ ορίιιίοιιοιη ιηηςηίίΐεεηΐίχ α1<]ΐιε

δρίεηάοηδ, :ι1> ε'ιΐδίηοιϋ Γ8ΐ)«8 ρ:ιΐπχ Ι.ίιιιΚίιι εχ&(-

§6Γ3Π8 ει 3υ|5βη8. Μιιηϋαηιΐδ βιιίεηι 3ΐί«ιιιί$ \ϊγ, ςυϊ-

φιο .ή1 Ιιβηο νϊΐ.ιηι βεεοηιπκχΜε 1>οη» ]υ«ϋε3Γβ ηο-

νΚ, Ιιιικϋΐηΐδ , 8Ϊ νίιΐοΐιιι-, 3<]]ίείαΙ οΐίηιιι ,ΊΐΙοηιηι αηι-

ηεσι, Ιιιιηο «Ιϊεο-ν'ιεϊηυιη, ςυϊ ρΓορίετ ηιββηΐίικίίηειη

3ηηιιιηοΓαΐυ3 ϋβ ςυϊ ροΓ ογ1)οπι Ιειτβπιηι εΐβιΐ

ηιηιιοδ ΙιαυοηΙυι•, 3 ηοδίΓβ (Γββϊοηο) εχΟΓίοηβ ιιτίιοηι

ρΓοχίιηο ρηεΙβΓΐη1)ϊΙυΓ, Ιιαιιά ραπιιη βΓβΐί,ε 8ΐΐ£η 31-

<]ΐιο ΓοηιηιοιΙίΐ;ιΐΪ8 αά ηιΐβοιπίκηι ριιίεΐιηΐυάΐηειη εί

νϊΐηϊ 3«Ι]ιιηιεηΐ3 ροΓ 8θ$ο εοηΐεΓεηβ. 8ϊνε εοη«1ίΐοΓε$

ιιι•Ι)Ϊ8 οιιιιιιοπίΓο οροηεΐ , βίνο £εηεΓ3 εοΐοηίχ ϊ ιν -

εοίβηιιη οε1εΙ)Γ3Γε, δίνε ΙαοΙΙϊεχ ηιηηιΐδ γο8 1)οηε

ςθΒΐ.18 ηοίΐΓίί ιΐ3ΓΓ8ΐίοηΊΙ)υδ α(Ι]κ'ο,Γθ : Ιτοριεα,

ρΓχΙϊα , ΓοΠίαπιφιε Γ.ιείηοΓυηι ιιΓκ-:ιοιι!:\ , «ικχ μ:ιϊ-

ρΙΟΓΟδ 1ίΙ)ΓΪ8 ίΐΙδΟΙΊΜΌ δοΐοπΐ , ρΓΟειιΙ Ιι;οι: ίΐΐΐκϊΐΐΐ Λ

ηοδίΓΟ εοεία. ΕΓα1>β8θϊΐ οηίιη Οιιίδΐϊπικίδ δοιηιο β!>

άγαγέτω τδν καρπδν τδν ύμέτερον. ΣιγάσΟω δέ τά ρ ϋδ Γε5ϋδ , «ιυ» 3 Ιίιΐε βΓιεη» δΐιιιΐ , ΟΙιΠδΙί Γιϋεΐίΐιιΐδ

τοΰ κόσμου καλά, κάν έκ περιουσίας πλεονάζΐ) τψ

λόγω καί ή τοιαύτη τών εγκωμίων ύπόθεαις. Ούδε

γάρ δ ούρανδς όλος, δ δή κάλλιστόν τε κα'ι μέγιστον

τών έν τη" κτίσβι πάντων έστ\ν, ούτε αϊ τών φωστή

ρων αύγα\, ούτε τής γης τδ πλάτος, οδτε άλλο τι

τών στοιχειωδώς τώ παντίι υποκειμένων μέγα τι κα\

θαύματος άξιον οΐδεν δ θεόπνευστος λόγος. Πεπαίδευ-

μαι τψ θείω προστάγματι πρδς μηδέν τών παρερχο-

μένων θαυμαστικώς διατίθεσθαι.

ΙιιιιιίικίΓίιιιη ΓιιΙ<;οΐΌ5 , ηοηιιε Ιογγχ Ι:ιΐίΙικΠιιοηι ,

ηιιιϊεϊβ Γ«ιη;ΐ! Ιγϊ1)ιιογ8 οοιιιιηοιΐι1:ιΙίοιιοηι , ςυειιι-

;κ1ιιιυ(1(ΐιιι ΐ|ΐιί ιιηιΙ>Γ3ΐα νίιί ΓοΓίϊδ εοΙεΙ)Γ3ΐιΙ ίκιΐι:

ΐΓορχα. ΡΓθϊη«Ιβ ηιΙ ρΓχδεηΐΐα δβΓπιο εοηνεΓίοΐιιτ,

εί Γΐ'ΐκΐιιιιι νοβίηιηι ηο1)Ϊ8 βηιε οευΐοδ ροη3ΐ. Μιιιι-

ϋηιιη νοπι Ιιοηα, εί είυδίηοιίΐ 3ΓςυιηεηΙυηι Ιαιιιΐ.ιη-

άι, οΐίαιιΐδί ιηη^ηα ϋίεοηΐί εορΪ3 δΐιρροιϋΐιιιί εχ Ιιϊδ

ροκδίΐ , κϋεηΐίο ρι;ι•ΐοΓο:ιηΐιΐΓ. Νεηυε οηίιη ΙοΙυηι

εα:Ιιιιη , ςυχ υΐίςυε ευιη ρυΙεηεΓΓΪηΐ3, Ιυηι ιηαχίηιη

ρ»Γ3 εδί Ίη π'ο;ιΐιΐΓ;ν ΓΟΐ'ΐιηι υιιΐνβΓβαι-ιιιη , ιιο«]ΐιε

ηεηυε (]υϊϋ«|ΐιαιη εοηιηι ςιιχ ρι.τ ε1ειηεηΐ3 ιιηίνεΓ-

δΐΐηΐί βυ1>]εεΐ3 δϋη( , ηΐ3ςηιιιη ηιιίιΐιΐιιηι εί 3(1ιηίι-3ΐίοιιε ιΓι^ιιιιιιι ηονιΐ «Ιίνίηυδ δοπιιο. Οϊνϊηο εηϊιιι

ρΓχεερίο εΓυάϊΙυδ «ιιηι, ηϊηίΐ εαπιιιι γοπιπι ςιιχ ρτχίοΓειιηΙ, ηιΙηιΪΓαηδ.

Εί οΰν πάς ούρανδς καί ή γή παρελεύσεται, και Ο δι ϊ^ΊΙιιγ Ιοίιιιιι εοείυιη εί 10ΓΓ3 ρΓΧίεΓ'ώυηΙ, εί

&παν τού κόσμου παράγει τδ σχήμα, καθιός φησιν δ

Απόστολο; • πώς άν τις ευπρεπές είναι νομίσιιε ,

γής ήμΐν κα\ ύδατος εϋφορίαν είς άφορμήν επαίνων

ιιροβάλλεσθαι ; Εί γάρ κα\ πρόσεστι τψ καθ' υμάς

τόπω πλέον, ή κα\ έν άλλοις, τά τοιαύτα τής γής προ

τερήματα, άλλα συγκρίσει τών υμετέρων καλών άντ'

οΰδενδς οΐδεν εκείνα παρατρέχειν ό λόγος. Ούκοΰν

πρδς τά προτιμότερα τή φύσει ταΐς εύφημίαις τρε-

πώμεΟα. Ταύτα δέ ούκέτι διά λόγων ήμΐν δειχΟήσε-

ται, άλλ' είς αύτδ πάρεστι βλέπειν τών υμετέρων

αγαθών τδ κεφάλαιον. Τις γάρ ούκ οΐδε τδν καρτΑ^

τδν ύμέτερον, ότι ύμείς τδν τών μαρτύρων έδλαστή-

σατε στάχυν, τδν πολύχουν τούτον, κα\ υπέρ τους

τριάκοντα τώ πλήθει τών καρπών πλατυνόμενον ;

οιιιιΓίδ ιιιιιηιΐϊ δρεείεδ εί Ικι1>ίΐυ$ Ιγ;ιιι.?ϊι , ιιΐ ίιιΐ|ΐιίι

ΑροδΙοΙυ$ * : <]ιμ ροδδϊΐ βΐίςιιϊδ «ΙεεοΓηιιι εχϊδίϊιηβ-

ιο, δι Ιειτχ νουίδ εί 3φΐχ ΓοιΊίΙίΙ.'ΐΙεηι Ι:ιιΐιΙ»ικ1Ί

οηυδ.ι ηίΤοΓΛίιι ίη ηιεάίυηι ? Ναηι εΐί»ιη Ιυεαδ νοδίιτ

ρΙιΐΓΠ ΙκιΙκΊ (•]ιΐδΐιιοιΙΊ ιιοιιιιιιοιία ΙεΓΓΧ (|ΐι;ιιιι :ιΙί1ιί

ΓορεΓΪβηΐιΐΓ : 3ΐΐ3ΐιιεη εοηιρ,τΓπΐΊοιιο νοδίιοππη 1)0-

ηοππη, ιαιιηιιαιη τεδ ηυΙΓιιΐδ ρη-ιϋ ρΓΧΙεηΓε ΪΙΙ.ι

ηονϊΐ 0Γ31Ϊ0. 0ιΐ3Γε ;ιϋ Γ08 ηηΙιΐΓ» ρΓΧδΙ:>ηΙίθΓ08 Ιίϋ-

ιΐίιΐίιιιιοιη εοιινΐ'ΐΊ:ιιηυδ. Ηχ ηιιίοιη νο1)Ϊ8 ιιοιι 3Π1-

ρΐίυδ ροΓ νεΓΐ)3 οδίεηιΙοηΙυΓ, βο«1 ϋεοί Ίηίρδίιιη ε.ηριιΐ

ί η 1 1 1 ο γ ϊ νεδίΓΟΓυπι υοηοππη. 0"ϊδ εηίηι ί^ηοΐ'.ιΐ νε-

δΙΠΙΙΜ ΓΐΊΙΟΐΙΙΙΙΙ , «111(1(1 Υ0< 1ΙΚΙΙ Ί νΓΙΙΙΙΙ ρΐ'ΟιΙΐΙΧΟΙΊΐί-,

8ρΊε3αι , Γεευηϋαηι Ιι.ιιιε ει εορίοδαηι , ςιιχ υ 1 1 τη

ΙηςεηβηυπΊ ιιιιηιοιυιη κιιιΐιϊίικίίικ: εί εορϊ3 Γηιςιιηι

* 1 Οογ. νιι, 31.
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ϋ.ΙαΙηΙιΐΓ ? Υ\ά(Ία δαεπιηι Ιιοε :πνπηι , Ιιϊηο ΐΏ3ΐ•Ιν- Α Όρατε τήν ίεράν ταύτην ϊρουραν εντεύθεν τών μαρ-

πιιη ηιαηίριιΐί εοΙΙεείί 8υηΐ. Ουοά βϊ εείτε ίεδίιΐβ-

Γ3δ (1β ςυο 3γυό άκ'βιη , ηε ρι•οειι1 3ΐ> εο , φίοιΐ

ηιίοδί , εΪΓειιηίδρίείηδ. 0 π ι λ εδί ίδΐε Ιβειίδ (|ΐιί 3ηι-

ρΐεείίΐιιι- εοηνειιΐιιιη ? Ο,ιΓκΙ Ιϊοί άίείΐ 3ηηίνεΓ83Πΐΐ8

εΪΓευΙϊ ατηΙ>ϊΐιΐδ ?0υαΙε8 1ιυ]υ9 (Ιίεί νεεοπίηΐϊο :ιΐ<|ΐιβ

«οιιπιιεηιοΓαΐίο ΓβΓει-1 ιίΐιί π8ΓΓα(ϊοηεδ? Αηιιοη 1ο-

(]υε1ίε (]ΐκε(1ίΐηι δαηΐ, ιιΐ ΐιιπ,ιιΐι Ρι•ορ!ιεΐ3\ ει βεπηο-

ηβδ, φιοπιιη Ι;ιιιΐιιιη ηοη ηικΙΊιιιιΙιΐΓ νοεεδ βοπιπι

φΐον'ιβ δεΓΠίοηβ είαπιΐδ ηιίι-αειιΐ3 εηαιταηΐεδ ? 8ΐ 1ο-

ιιιιιι ϊηΐυεαηδ, ίρβε ιηατίνηιπι δΙβάΊιιιη εδβε :ιίι : βϊ

ιΐίειη εοη$ί(1εΓ3νεήδ , Ιηηφίαπι ρι•3?εο φΓκΙ.ιιτι ιηα-

(51133 νοεϊδ εΐ βοηοπίδ πιαΓίνηιπι εοΓοηηιη ριτοηιιη-

Ιί:ιΐ. Ηχο ιηίΐιί ν'ηΙεοΓοχ (1ίε(ΐρδ»)ε1αΓη3η(0 3ΐκ1ίΓε ;

:ι1ίιΐδ (|πΊιΙοιπ (Ιϊοδ Ιπιιιϊιι:» ι 'πιιιι εΓεηΐίοηε @1θΓΪ3ΐυΓ ;

:ι1ίιι» νει•<ι , εεείο ; ιΐεηι αΐΐτιβ Ιχ(3ΐυτ εΐ δίΐιί ρΐαεεί

ρΐ'ορίεΓ ίαΙ)ΐ'ίε3ΐϊοηεηΗεη':ε. ΜίΙιί ,ίιιΙιμιι βιΙοηΐΗΐιιηι

ιηΪΓοειιΙβ ιικίΓίγπιιη δυΠΊείυηΙ; δυΓΩείΙ εοΓοηβΓηηι

ιΙεεοΓβ 3ΐςιιβ ρυΐεΐιηΐυιΐΐηο εχοι-ηβιϊ ; βιιΠΐεϊΐ ιγο-

ρχίδ :κ1νεΓ•5ΐΐδ (Ιϊ:ιί•οΙιιΐιι οΐ'εείίδ ΙιοηοβίαΓΪ 3ΐφΐο

ιΙεεοΓαπ. (ϊυαίοδ ίη πιε ΓιιετυιιΙ η»ιταΙΐοη6$? 0_υ»1ί8

αηςεΐίδ ρεΓ ηιβ Γ»εΐ3 εδί 3εεε5δίο? ΟιιαΙεω ιΐεϋίΐ

18ΓΓ3 ίϊυείυπι 1)εο ? φηιίειιι Ποιηίηυδ ίη ηιε εοη-

χίΐίοιιεηι εοηδενϊΙ? 1]η(1ο οηιηίβ εΐίηπι ρΐΌρεηιοάΊιπι

οιΊιίδ Ιειτηππιι Ιιϊηο οιΐϋίοπιιιι ρηΐηι'ιΐιιηι εΐ βιίΓειι-

Ιοπιιη ρΓορβςίηίυιΐδ εοηδ'ιΐυδ εδί : ι.ιιΐφΐιπιι ν Ί 1 "ι 5

ΐ|ΐΐίΐ:(Ι:ιηι εορΐοβη , 3ΐ(]ΐιε ηυιιηι1:ιΐι« , ειιιη 3ΐΪ3β ρεΓ

«οβε νίΐεδ βΓΓιοϊΐ , Ιοπ» ίρδβ ηοη άεΓιείεηδ ΐιι δΐιο ρει•-

ιηαηβΐ νί;:οπ!. Ι1;ο(' εΐ ο]ι>δΠ)θ(1ί ιιϊηιϊηιτη <•ιιι»ι άΊοί

τύρων τά δράγματα. Ε! ζητείς μαθεΐν τίνα λέγω τήν

άρουραν, μή κόμβοι τοΰ παρόντος περισκοπήσης. Τις

6 τόπος ό περιέχων τδν σύλλογον ; Τ! σοι λέγει ή

ενιαύσιος τοΰ κύκλου περίοδος ; Ποία σοι διηγήματα

ή της ημέρας ταύτης ϋπόμνησις ήκει κομίζουσα;

*Αρ' ού λαλιαί τινές είσι, καθώς φησιν δ Προφήτης,

κσΛ λίγοι, ων ούχ\ μόνον ακούονται α! φωνα\, αυτών

παντός λύγου εύτονώτερον διηγούμεναι τά θαύματα;

"Αν ε!ς τδν τόπον άπίδης, αύτος είναι φηβι τών μαρ

τύρων τδ στάδιον • άν τήν ήμέραν λογίση, οίον τις

κήρυξ μεγαλόφωνος ανακηρύττει τών μαρτύρων τον

στέφανον. Ταΰτά μοι δοκώ της ημέρας έμβοώσης

άκουε ιν ■ δτι άλλη μεν τη δημιουργία τών φωστήρων

_ σεμνύνεται, άλλη δε τφ ούρανψ, και έτερα τη κατα

σκευή της γης έπαγάλλεται. Έμο\ δε άρκεϊ προς

κόσμον τά τών μαρτύρων θαύματα• άρκεϊ τώ κάλλει

τών στεφάνων έγκαλλωπίζεσΟαι ■ άρκεϊ τοις, κατά

τοΰ διαβόλου τροπαίοις έπισεμνύνεσθαι. ΟΓα γέγονεν

έν έμο'ι διηγήματα! ΟΓα γέγονε δι' έμοϋ τοις άγγέλοις

προσθήκη ! ΟΓον Εδωκεν ή γη τώ θεώ τδν καρπύν !

Οΐαν έφύτευσε φυτείαν έν έμο'ι δ Κύριος! "Οθεν κα\

πάσα σχεδόν ή οικουμένη ταίς παραφυάσι τών εντεύ

θεν κλημάτων καταπεφύτευται, καθάπερ τις άμπε

λος εύΟηνοΰσα, κα\ άλλα; δι' εαυτής αμπέλου; εργά

ζεται, και αΰτη διαμένει άνέκλειπτος. Ταΰτά τοι καΐ

τά τοιαύτα δοκεΐ τής ημέρας ή χάρις εύαγγελίζε-

σθαι, κα\ δ τοΰ συλλόγου τόπος τοιαϋτα έτερα. 'Λλλά'

τί πάθω πρδς λα?.ν τοσούτον, ίσχνόφοινός τις ων εγώ

ΓοδΙϊν'ιΐ3δ , Ιαη» Ιοευδ ΐη ςηειη εοηνεηΐδίίδ , »11εη» Ο χα\ βραδύγλωσσος, κα\ μόγις τοις παρεστώσιν έν

Ι;ι1ί;ι 1x13 3ηηυηΐΪ3Γε νΐιΙεΙιΐΓ. 8οι1 ςηϊ(1 ηιηιη ηιΐ

Ι3η1υηι ροριιΐιιηι, ευπι εχϋί δίηι νοεε, Ιίη^αβηυβ

ιηηΐη, ηιπ δΐιροΓβηΐο δοιιίΐα ηε ΓΓεηιϊιυ δεΓπιοηεηι

νΐχ :ΐϋΐ;ιιιΓιΙιιΐδ ίη Ιοεο Ϊ13 εοιιπιιοιίο 1ηΐ|ΐι;ιι•, ηΐ εχηιι-

ιΙίΐ'Ί ροδδίΙ? Ν:\ηι »1ϊθ(|ΐπη ίιηηιΟΓΠΐιΐδ εδδεηι 3ΐιμιε

ρεΓδενεΓ38δεηι ΐη 1>οηίδ η3ΓΓ3ΐίοηί1>υδ, ηυο ρβτίο

ρΓίεοΙβπ εοηΐιΛεπιοΙοδ ςιΐ3(1ι•38ϊηΐ3 ειιιη εοιηηιιιηο

εεΓΐ3ΐηεη, Ιυιη εοηιηιιιηειη υηίςιιε εοΐοηίβηι ϊπΐι.ι-

1)ίΐ3Γιοηεηκ|υε ΓοεεΓυηΙ, ει φιοηυο νεΓδίΐδ (ϋβρει--

ιϊιιηΐιΐΓ, 61 ίη νατϋδ Ιοείδ εοη]υηεΐΊ Ιιοδρίΐϊο Γβεϊ-

ρϊυηΙιΐΓ: (}ιιοοίι•θ3 ηεπιο ςιιί ρβπΐειιΙβΓεηι Γείίςυΐα-

Γΐιιη »Γ:»ιί;ιιιι δυδεερίΐ , ηοη εχ ΙοΙο ιικιι ινπηιι αρρβ-

1-ΐΙίοηεηι τεεερΐΐ. ΙΊιηβ οιιϊιιι ίη Οιηδίο ειιιη Γυοτΐπΐ

υηίνεΓδί , ρεΓ ιιηυηι ευηι Ιοίο δυο βΓο^β Γεείρίαη-

ΙυΓ. 8ε<1 ηπί Γιογϊ ροίεβΐ ιιΐ ογβιϊο ηοη ίη]ιιη:ιιη ίβ-

είαΐ, ηηοε ίηίιίιιιη ηαΓΓβηύί ΓΟδ ηΐ) ϋδ β^δίβδ δίίβηΐίο

ρΓίεΐεΓηιίδεΓίι? Ουθ(1 ε»ΐ ί^ίΐιΐΓ ΐηϊΐϊαιη? Λάοίοδεεη-

ΙΪ3 ε^Γε^ΪΒ, βίςιιε δρεεΐ3ΐ3, ΓιιΙεδ ορίίηιβ, ειι]ιΐδ ^Γαΐί»

εΐεειί οηιηοδ, ϋοεοΓΟ 30 ρυΙεηπίΐΝΐίηείιΐδίβηεδ , βά

ΓΒΐιιοδ ηΐΒ^ηίίικίΊηο ρΓΟχίιηο 3εεε(1εηΐ05, ίη ΠοΓε 3313-

Γΐ8 εοηδίίΐιιΐί. νίιίειίδηε νοεεπι Ιαηπιΐΐυ ΙιιγΙιπγϊ, οΐ

ΒίΓΡρίΐιι δεπηοιιεηιίηΙεΓΓυηιρί,ιιΙιιο1)ίδ νοίιιΐΐ ρβΐη^ο

φιοϋβπι 33δ1υ3ΐιΐε, νοί'ίϋιΐδ ροριιΐί , ίιΐφίΒΐη, ]αοΐ3-

Ιίδ ηεεεδδΗΓίο η<1 ΐΓβηιμιίΙΙυιη δίίεηΐϋ ροΓ(υπ> εοη-

έπιικό<ι> φΟεγγόμενος, ύ-ερηχοΰντος τοΰ ήχου τδν λό-

γον ; ΤΙΙ γάρ άν ένδιέτριψα τοις άγαθοϊς οιηγήμασιν,

δπως ή καλή συσκηνία τών τεσσαράκοντα, κοινήν μ^ν

τήν άθλησιν, κοινήν δέ πανταχού τήν άποικίαν πε-

ποίηνται, καΐ πανταχού καταμερίζονται, καΐ μετ'

αλλήλων έπ:ξενοϋνται τοις τόποις. Ούκοΰν ουδε\ς με-

ρικήν τών λειψάνων χάριν ύποοεξάμενος, οϋκέκ τοΰ

παντδς τήν έπιφάνειαν τών μαρτύρων έδέςατο. ΕΓς

γάρ έν Κυρίω γεγονότες οί πάντες, δι' ένδς μετά

παντλς τοΰ πληρώματος εαυτών είσοικίζονται. Ά>.λά

πώς έστι μή άδικήσαι τδν λόγον, τήν αρχήν τών κατ'

αΰτοϋς διηγημάτων σιγήσαντα ; Τις ουν έστιν ή αρχή;

Νεότης αγαθή καΙ περίβλεπτος, πίστις αρίστη, δι'

ήν ο! πάντες έξειλεγμένοι, κάλλει διαπρεπείς, έρνεσι

τδ μέγεθος παραπλήσιοι έν άνΟει τής ώρας. Όράτε

τήν φωνήν τώ θορύβω ταρασσομένην, και τδν λόγον

τω ήχω διακοπτόμενον, ώστε ημάς οίον τινι πελά-

γει κυμαινομένω ταΐς φωναΐί τοΰ λαοΰ χειμασθέντας,

άναγκαίως επί τδν ακύμαντο•; τής σιωπής κατα-

φεύγειν λιμένα ; Ει δέ γένοιτο ήμΐν κατά θεού χάριν,

καί τά δεύτερα τοΰ λόγου σχολή έν ησυχία της ακροά

σεως, τά νΰν έλλειφθέντα συνεργία τοΰ θεοΰ πληρω-

Οήσεται. Αΰτψ ή δόξα εις τους αιώνας τών α'.ώνων.

"Αμήν.

Γιι^ίρηιΙυηι 8ΪΙ? ΟικηΙ δι ρεΓ ^ιαΓιαιη ϋεί ηο1)ίί εΐίβιη αά βΐιεηιη ρ;ιι Ιοιιι ΟΓ.ιιίοιιίδ οΐϊιιηι εοηΐίβεηΐ , ειιιη

δίΐεηΐίο 3υ8ευ1ΐ3ΐιιί1)υδ ΓεΙίαυ3 , ηιΐ3? ηυηε ρΓ%ΐεΓηιίδ53 δΐιιιΐ ;;ι1 ιοΓΓ.ηΐίοηεηι ρειίίηειιΐίη, &ιιχΊΙΐο ΙΗ

δίφρΙεΙιιιηΐϋΓ. Ει βίοιίί ίη δΓεειι'αΒίεεαΙοΓυιη. Αιηεη.

4 Ρϊίΐ. χνιιι, 5.
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ΛΟΓΟΣ Β'. Α

Χθες οϊ μάρτυρες πρδς εαυτούς τδν λαδν έκάλουν

νΰν τψ καταγωγίψ τής Εκκλησίας έπιξενοΰντα: αυ

τόκλητοι. Νόμος δέ τ£ς έστι συμποτικδς, τάς εγκυ

κλίους ταύτας εστιάσεις παρά των δαιτυμόνων άλλή-

λοις Ικ περιτροπής έπιδίδοσθαι. Ούκοΰν ανάγκη κα\

ημάς τδν αύτδν άντιπληρώσαι τοΰ δείπνου τοίς μάρ-

τυσινΐρανον. Άλλ' επειδή πίνεται ήμΐν ή χορηγία

τοΰ λίγου, καλώς Εχει τοις παρ* αυτών εκείνων λει-

ψάνοις ημάς δεξιοΰσΟαι, τους χθες μέν εστιάτορας,

σήμερον δέ δαιτυμόνας. Άρκεϊ γάρ και βραχύ τι

μέρος έκ πλούσιας τραπέζης, μεγάλης ευωχίας γε-

νίσΟαι παρασκευήν, όταν τοιούτον λείψανον Τ). Τι ουν

τοΰτο τδ λείψανον; ΜέμνησΟε πάντως έν τίνι ί,μεν

τοΰ λόγου, δτε ό ευκταίος εκείνος καΐ ήδϋς ήμΐν έκ

ΟΚΑΤΙΟ II.

ΙΙεΓί ηιηΓ(γΓ08 8(1 δεβε ρορυΐιιιτι νοειιΐκιηΐ ; ηιιηε

ΙιΟδμίΙίο ΕοοΙοδΚΟ ίρδί 8686 0<ΓθΓεηΙεδ ΟΧ( ίρίΐιηΙΙΙΓ.

Εοχ ;ιιιΐ6ΐιι ςυχιίαηι εοηνίνίαΐίδ 081, ιιΐ οιι•(:υ1;ιι\•8 οι

νυΐ£3Γ0δ ίί>138 ερυΐαδ ηΐϋ 3ΐπ8 εοηνίνίδ οεΝ3 νί-

είδδίίικίίηε )ΐΓο:ΙΐΓ:ιηΐ ίη ΟΓϋβιη. ΙςίΙυτ ηβεοδδε 681,

ιι[ οΐίβιιι ηο8 ιοπίπι ηιαΠ^πΙιυδ ραιοιη εοβηχ (ζΓα-

Ιϊαιη ΓϋΓοΓαιιιυδ, 61 ϊϋοηι οΐΐϊεΐιιιη ρΓ%δΐειηιι$. δθ(1

(|ΐιοηϊαηι Π081Γ3 ίαευΐΐαβ οιαίίοηίδ ίηορδ 61 εχί£ΐΐ3

681, Ιιηικί ίιιοοηιιικηΐιιηι ΓιιεπΙ, δι αϊ) ΗΙϊδ ίρδ'ΐδδυιη-

ρΐίδ Γοΐίςυϋβ οχοϊρί.ιηηΐδ 608 ηιιϊ Ιιογϊ φΐίιΐοηι

ΟΟΙίνίναΙΟΓΟδ «1 ('ριΐϋ ρίχΙΐίΐΟΓΟδ 6Γ3Ι11 , ΙίΟιΙίο Λ'6Γ0

εοηνίνχ βυηΐ. διιΙΓιεϊΙ εηίΐΗ νεί οχ ϊβΐιη ηιιχϋαπ) άβ

(ΙίνϊΙβ Π)6Ι183 ρ3Γ3, 011111 Ι3ΐβ8 ΓθΙίΐ|ΙΙΪ3Β ΓΐΙΟΠΙΙΙ, 3(1

Π)3<;ηί εριιΐί »ρρ3ΐ'3ΐιιιιι. βιιχ δυιιΐ ίβ'ιΙιΐΓ Ιιχ ΓβΙϊ-

ϊοΰ πλήθους τών συνειλεγμένων θόρυβος συνέχεε την Β ηυί3β? ΗειηίιΓι&ΐϊβ ρΐΌΓδίΐδ ίη ςιΐ3 ρ»ηο ΟΜίίοη*

τών λεγομένων άκρόασιν, δτε ή έμψυχος εκείνη της

εκκλησίας θάλασσα τψ πλήΟει τών έπεισρ-δντων

πλημμυρούσα, πρδς την ίοπήν τών άει βιαζομένων

έκϋμαινε, μιμούμενη καΐ τψ ήχω την δντως θάλασ

σαν, οίον αύταΐς ταΐς άκοαΐς ημών προσρηγνύσα τών

κυμάτων τδν ψόφον. Έν τί σι τοίνυν κατελίπομεν χει-

μασΟέντα τψ θορβψ τδν λόγον, μέμνησΟε πάντως

οΤς μεμελέτηται δια μνήμης έχειν τους μάρτυρας.

ΤΗν δέ, ώς οΐμαι, ή ακολουθία τού λόγου αύτη, ότι

ού τών τυχόντων ήσαν τίνες οι εις τδν αγώνα τοΖ-.ον

έξειλεγμένοι, ουδέ τις σύμμικτος και ανώνυμο; δχλος,

έκ ταπεινών επιτηδευμάτων όρμηθέντες, πρδς τδ

αξίωμα τούτο έπήρθησαν άλλα πρώτον μέν δι* εϋ-

1ιχΓε1)3ΐιιυ3, ειιιιι ορΐ3ΐι>5 ίίΐε εΐ μιειιηιΐιΐδ ηοΐι'ϋ εχ

ιιιιιΐΐίΐιηΐίιιο Γοιΐ|>η>§3[οΐΊΐιη ΙιιηιιιΙΐιΐδ εοηΓυηπε1)3ΐ

ευπιπί ηιιχ (ΙίοοΙκιηΐιπ• 3ϋδθυΙΐ:ιΓιοηοιη : ειπη ηηί-

ιηβΐυιη ΠΙιιιΙ Εεείεβίχ ηιηιε ηιιιΐΐίίικίίηε «Ποπιιη

βαρεί• 3ΐϊοδ ι:οιιΠιιειιΐϊιιηι ει ίη&ηιεηΐίιιιη ϊηιπκίαιίδ,

3(1 ίηιρείυιη οϊ ίηιρυΐδίοηεηι βοηιηι ο,υί δειηρει•

νί ίιπιιηροΓοηΙ, Πιιε(ιΐ3ΓεΙ εΐ ΧδΙυ.ΊΓεΙ, δοΐιίΐιι < ■ » ι * » -

ςυε ίρ$ο νεπιιη Ίιηίΐ3ηδ πια ι <.•, νείιιΐί πιρίΙ»ιι$ Ιίΐ-

ΙθΓ3ϋ1)ΐΐδ 3ΐιιί!ιιΐ5 ηοδίΓΪδ ιιικΐ3ΐ ιπιι δίΓορίΙυιη ίη-

Γηιιμοιίϋ εΐ ίΙ1ί(Ιεηδ. Ιη ηυίΐηΐδ ίβίΐιΐΓ Ιιιηιιιΐΐιι ιρι.ΐϊί

Ιεηιρε8ΐ3ΐε ροίηίαηι ιοϋφίοιϊιιηΐδ ΟΓβΙίοηοιιι, ηιβ-

ηιίηίδΐί* ρΓΟΓβαβ, (|ΐιϊΙ>υ$ ιν< ΊΐΓ(Ι;ι(ίο ιικιιιυιίιιιι ευτη

εδί. 1>;ιΐ 3υ1ειιι οοηΐίηιιηΐίο, ορίηοΓ, 61 εοηΐεχίιΐδ

φυΐαν σώματος, κάλλει χα'ι δυνάμει καΐ όώμης πε- ς, οΜίίοηίδ Ίιίε, ((υοιΐ ηοη οχ δΓερβΓΪίδ ει νίΐίυΐ!

ριουσία τών λοιπών διενεγκόντος, τοις στρατιωτικοί;

καταλόγοις έντριβμήΟησαν • μετά ταύτα δέ τψ κατ'

άρετήν βίψ και πολιτεία σώφρονι διαπρέψαντες,

ώσπερ τι γέρας καΐ άριστεΐον την χάριν της μαρτυ

ρίας τελε:ωΟέντες έδίςαντο. Κα\ ε! δοκεΐ ώς άν ήδίους

γενοίμεΟα, πάντα τά τών μαρτύρων εφεξής άναλά-

6ωμεν, οίον ϋπ' δψιν άγοντες τψ παρόντ: Οεάτρψ την

άΟλησιν.

ςιιίιίαιιι οδδειιΐ, ςυί 3(1 Ιιοε ει••ι Ι;ιιιΐ( ιι εΐεείϊ 8ΐιη(,

ηεηυε ρΓΟίηίδευυηι ηυοιίιίβηι εΐ οΐΐδεϋηιηι νιιίςιιβ

6Χ ΙιυηιίΙϋιιΐδ βχεΓΟΪΙϋδ ει δΙυαΊίδ ρΓοΓεεΓι 3(1 Ιιαιιο

ιΙίςηίΐ3ΐ(Ίΐι ενεείί εδδεηΐ; κοιΐ ρΓίηιιιιιι ςυί(1ειη |>γο-

ρΐεΓ 1»οη3 βίςυε εοωηιθ(ΐ3 εοτροπδ ϋβεοΓε οϊ ν ί γ ϊ -

Ιιιΐδ εΐ Γουοτε 8υρεΓ3ΐιΙε Γε1ί(]υθ8 ρΐ';εεει1ι:ιιΐ(,.'> ιηί-

Γιΐιιι ϋ,ιιΐϋ ηυηιβΓίδ βδοΐ'ίρΐί εδββιιΐ : ϋείικίε νεΓΟ 80-

1>ιΊο 3ΐςιΐ6 (ίιιιι νίιΐιιΐε εοη]ιιηε(ο νϊΐββ ίηδίϊΐιιΐο

ειιιιι εχεείΐυίδδεηΐ, Ιιιη(|ΐι.ηιι ρΓχιηίηιη ψιοιΜηηι ϋεεοΓβηϋ»: εΐ Ιιοηε$ΐ3ηϋ:ε νίπυΐίδ εΓ^ο ςπιΐίαιιι

πΐ3ΓΐγΓϋ εοηβυιηιηαίί βεοερίδδεηΐ. Αο βί νίιΙβιιΐΓ, ςυο ογ»Ιιο ηοβίι-α ιηβ^ίδ ]ικμκ!ι1;ι εΓΓιείβΙιιτ, οηιηβιη

τεηι ςεδίιιηι 3 ηΐ3ΓΐνηΙ>υ3 (Ιείηεερδ οιϋϊηε Γερεί.ιιηιΐδ, Ι3ηςιΐ3ηι ίη εοηδρεεία Ιιυίο ΐΙιε.-ιίΓο ίρδαηι

εοΓΟιίοηεηι βϋϋικ'εηΐεδ.

ΤΗν τι τάγμα στρατιωτικδν παλαιδν κατά την γεί- ΕγβΙ νείιΐδηυχιΐβιη είτεα νίείη3ΐη ιιι-Ιιειη ιηίΐίΐυηι

τονα πόλιν παντδς τοΰ έθνους πρδς τάς τών βαρβά- ηΐ3η«8, ρΠΒδίάΓυιη Ιοίϊιΐδ ροηΐϊδ 3(1νβΓδΐΐδ ίηιρείιΐδ

ρων ορμάς προκαθήμενον έκείνοις έκ τίνος προϋπαρ- \) 1)3Γΐ)3Γ0Γυιη. ΙΙΙίδ εχ ςιΐ3ΐί3ηι βηΐβ ο1>Ιαΐ3 (Ιίνίιιίΐιΐΐ

χοϋσης Οεόθεν επιφανείας, πλεϊον ή πίστις τών τα- 3ρρ:ιπΙίοηβ, ηΐ3]θΓΪ δίπιΐίο ίκΐβδ 6Γ31, ςυαηι ιβδ »ε

χτικών έσπουδάζετο.Κα1. Γσως οϋκ άκαιρον Ιν τι κατ

όρθωμα της πίστεως τών ανδρών εκείνων έν παρα

δρομή διηγήσασθαι. Συστάντος γάρ αϋτοΐς ποτέ τοΰ

πρδς τους βαρβάρους πολέμου , χαλ τών επικαίρων

πάντων προκαταληφΟέντων ΰπδ της τών εναντίων

στρατιάς, κα\ τών υδάτων έν τή τών έχθρων εξουσία

γεγενημένων, εις έσχατον έλΟόντες κίνδυνον, εΓτε δι*

άπειρίαν τών τά ημέτερα στρατηγούντων, είτε διά

•:ινα κρείττονα κα\ θειοτέραν οίκονομίαν, ώς άν μά

λιστα κα\ διά τούτου φανείη τών Χριστιανών τδ πρδς

τους αλλοφύλους διάφορον επειδή ούκ εΐχον δ τι χρή-

σονται τοίς παροΰσι, και πολλή τις ήν ή αμηχανία,

οϋδίμιάς αύτοΐς πίδακος ή άποό^οίας υδάτων έμφαι-

νομένης τψ τόπι;), κα\ κίνδυνος ί^ν ΰποκϋψαι τοις

(Ιίδΐ'φϋιια ηιϋίΐ3Γί$. Αε ίοΓδίΐ3η ηοη ϊηΐεηιρεδίί-

νιιηι ΓιιΐΊ'ίΐ ιιπίΗΐι <|Η0(Ι(1:ιιιι Ιίιίΐ'ί νίΓΟτιιιη ίΙΙοΓυηι

Γαείηυδ ι^π•^ίιιιιι οΐιίιοι• εοιηιιιειηοΓ3Γβ. Βεΐΐο εηίιη

019 3ΑνθΓ3υ8 1)3γ1)3Γ08 3ΐίι|(ΐ3ΐιι1ο ('ιιιιΠιιΐο, ειιιιι

οιηιιί1>υ8 Ιοείδ ορροπ ιιηϊκ αϊ) εχεΓείΙυ Ηοδίίιιηι ρΓΧοε-

ευρ3ΐίδ, 3ιμι;ΐ! (|ΐιηι|"(! ίη εΟΓΗΙΙΙ ρθΐ63ΐ3ΐβ 0880111,

3(1 εχΐη'ΐηιιιιι ρΐ'πΐΊΐΙιιιπ ΐ'ε>Ι:κ:Ιί, κίνε ίηιρειίΐία

ΐιθ8ΐΓοπιηι (Ιιιοιιιη, δίνε ιηεΙίοΓε εΐ ϋίνϊηο πιμ^ιχ

εοηδϋίο :ιΐΐ|ΐιο ϋίδροδίΐίοηε, ιιΐ νεί ηβτ Ιιοε ιηηχίιηο

ηρρΠΓΟΓΟί 0,111(1 ίΐΐΐ0ΙΌ88ΐ:1 ίηΙβΓ ΟΐΓίδΐί.ΐηΟδ 3ΐ(|ΙΙϋ

εχίεΓποβ 61 3 Π(1ε βϋεηοδ : ειιηι ιιιιΙΙα Γβΐίοηε τείηΐδ

ρΐΉδειιΙίΙιυδ ιηι'ΐΐοΐ'ί ροδδεηΐ, ηΐ3ςη3(]ΐιε ΐΓορ'κΙηιίο

;ι!(|ΐιι• (1εΗροΓ3ΐίο οδδεί, (ίιιιι ηυΙΙυδ Γοηβ ίη βο Ιοεο,

;κιΙ ;ι!ίαιΐ(Ιο ρΓονοηίειιΙίδ 3(|ΐιχ Γ;ΐίΐιΙΐ35 είδ ιιρμα
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ΓΟΓΟί , ροποιιΐιιιηηυβ οκοί ηβ δίΐί εχρη«ηη(ί βΐ) Α ένβντίοις έκπολιορκηθέντας τώ δίψει ■ τότε χαταλι-

ηϋνοΡ83Γϋ« βυυϊςοΓβιιΙυΐ' : Ιιπιο ρπεοΐατί ϊΙΙϊ 3ΐΐ]ΐιβ

ε^Γο^ϋ, (ιιιιϊδδο ιιπιιοπιιιι ρποϋΜίο, ίιιν'κΊοπι οιιϊνβ

ΓΡϊϊβΐΐ ποιι ροδ8βΙ αυχΊΙΐυπι ίη ΓοπηίιΙιιΙ/ιΙίΙηΐδ ε}(ΐ8-

ιΐιοίΐί ΊιιιρΙοΓαηϋιιιη δίΙ)ί 8ΐ3ΐιιοπιιιΙ. Κοίϊεΐϊδ οιιίιιι ϊιι

(•ΠϊΙΐίϋ ΪΪ3 (]Ι|Ί Ιΐιΐιιϋιιιιΐ βίΐβΐΐΐ ΓΒΟί'ρΟΙΌΙΙΙ, 30 ρβΓ 30

$ορ3Γ3ΐί, ίηιϊΐ3π(υΓ ί(] φΐοά ΙβιηροΓβ ΕΙΪ3Β ρΓορΙιείΓΟ

Πιοΐιιιη 681 πιϊπιουΐιιιιι, οοιηιηυηί βίςιιβ οοηρηοΐβ

νοεερίΌείΙιυδ ρείεηίεβ,ιιΐ οχ Γθθ()5(1ε3ροΓ3(ϊδίηαυ33

ίΐΚ-ίιΙίίίδιΜΙΙ,ΟΙ'ϊρΐΊΌΙΙΙΙΙΙ•. ΛΙ 1(110 ίΙΙΪ ψΐΉΙοΐΙΙ ρΐΌ031)311-

Ιιιγ; ρι-οοβδ νβΓΟ βχίοιιιρίο ϊηοριι» εοηνβιΊβΙ)3ηΙιιι•.

Οιιιη ριιίιη βάηποϊρδί ίη οΐ'αΐϊοηο £βη>1)ΐ)8 Ποχϊδ ρβΓδο-

νοΓ3Γβηΐ, ΩηΙιι νϊυίοιιΐο ηυΙ)β3 :ι1ίπιιιιΙο 003013 βιιΐιΐϊ-

ιηΪ8 ίη 36Γ0 033ΐη$ ΙιοϊΓιιιιη πιιιιιίιιοΛιη! : ύοίηυΌ ιϊλ§ο-

ι'ιΐιιΐδ ΐιι^οηΐί Ι)ΐι$ δΐιροπιιίοιιαοβ, οι ΓιιΙ^ιιηπιι ίη $υϋ-

πόντες οΐ γενναίοι την έκ τών δπλων βοήθειαν, έγνω

σαν τήν άμαχον κα\ άκαταγώνιστον έν τοις φοβεροΐς

έπικαλέσασθαι συμμαχίαν. Αφέντες γάρ έπ'ι τού

στρατοπέδου τους μήπω παραδεδεγμένους τήνπίστιν,

κα\ έφ' εαυτών ίδιάσαντες, μιμούνται τήν επί Ηλίου

τοΰ προφήτου γενομένην Οαυματουργίαν, κοινή τη

φωνή κα\ συντεταγμένη λύσιν αύτοϊς έξ αμήχανων

γενέσθαι της συμφοράς αίτησάμενοι. ΚαΙ οι μεν

ηύχοντο• ή δέ ευχή παραχρήμα έργον έγίνετο. "Ετι

γάρ αυτών τή γονυκλισία προσκαρτερούντων, πνεύ-

ματι βιαίψ νεφέλη ποθέν άποληφθεΐσα , μετέωρος

ύπϊρτδτών πολεμίων στρατόπεδον Γστατο• εΤτα βρον

τάς εξαίσιους έπικτυπήσασα, κα\ άστραπάς φλογώ-

δεις κατά τών υποκειμένων έξάψασα, κατερ^ήγνυεν

]εε(03 ίικ'οιιιΐίο ίηΊΐτπΙΙοιΐ5, 3ΐ|ΐι;\ιιι ΠιιηιίιιίΙ)Π5 3ΐ)ΐιη- Β ύδωρ ποταμών άφΟονώτερον ώστε τοις μεν ύπεναν-

(ΙαηΓκίΓυιιι ριχοίρΐΐη1)3ΐ, 3<1οο υΐ 3ϋνοΓ83Γϋ» α,υΐϋοιη

Ιιιιιι 0θηΙίηβηΙΪ3 ΓυΙπιϊηα, Ιιπη ευιιΐϊηικιΐίοιιϊ» ϊηι-

ογϊιηπ νίβοχίΓοιηί βχ'ιΐϋ 03ΐΐ83 εχ3ίδΐοΓεΙ;1ιίδ νβι•ο,

ηυϊ ριτειιηι 3είεηι ορροδίιεηηΐ, βά υΐΓ3(]υβ 8ΐιίΓιοβΓβΙ,

Ι3ΐη 3(1 νίηοοηύοβ Ιΐ03ΐε$ ηιοιη 3ι1 δ'ιΐίδ Ιονίηιβη ,

η,υίρρε ϋεΠιιεηΙϊΐΗΐδ ΐοιτοιιΐϋιιΐδ ηΐηιηιΐο ροΐιιηι ίρ$'ΐ3

8ΐιρρι-(Γιΐ;ιιιΐίΙιιΐϋ. ΙΙΪ5 ίβΐΐιΐΓ 3(φιηοΙυδ 081 βΐίβηΐ

ηθ$(0Γ ('αΐ'ΙΙδΟοΠΙΙΙΙ, ί[ΠΪ (Ιο ΟΧΟΪιίΐΙΙ η3ΙΤ3ΐίθΐΓΐ1)ΙΙ3

ί!Ιί$ οΐΪ3ΐιι Ίρ3Ϊ 0ΪΓ03 1ί<1 1? ι η οοηίίπικιΐί, ει ίη ϋδϋειη

κΐιΐιΐϋ» οι εχβΓΟΪΙϋβ ίηηυΐηΐϊ ίη Ι3η(3ΐη αιπιιιί ίη-

άΌΙειη 30 ηι:ι^ιπΐιΐ(Γπιι•ιιι βνβοΐϊ 8υηΙ, υΐ οχεοΙΙοιιΐϊ.-ι

νϊιΐΐ)ΐΪ3 3(ΙνοΓ8ΐΐ8 8080 ϊιινϊιΓκιιιι οχοΐΐβνβπηί. Ο,ποιτι-

3(Ιιηοϋυιη οπίπι (Ιϊϋίοίιηιιβ οχ ίΪΒ ιμι.Ό ηιιηο ηο1<Ϊ3

ΟΧ 1)Ϊ3ΐΟΠ3 1θ\ύ ρΓχΙθΟΐ3 3(11)1, (]ΙΙΟιΙ 3(ΙνθΓ53ΠΙΙ8

τίο'.ί, κα\ τών σκηπτών τήν συνέχειαν, κα\ τδ πλήθος

τής έπομβρία; αίτιον γενέσθαι παντελούς καταφθο-

ρ3ς• τούτοις δέ τοις διά τών ευχών παραταξαμένοις ,

ίκανον πρδ; άμφίτερα γενέσθαι , προς τε τήν νίκην

τών άντιτεταγμένων, κα\ πρδς τήν παραμυθίαν της

δίψης,τής τών χειμά^ιον απορροής άφθόνως αύτοΓς τδν

πίτον χορηγούσης. Τούτοις τοίνυν συνετάχθη δ ημέτε

ρος τής στρατιδς χορδς, άπ' εκείνων τών διηγημάτων

καιαύτο\ περί τήν πίστιν κυρωθέντες, κα\ τοις δμοίοις

έντραφέντες έπιτηδεύμασιν, ε!ς τοσούτον μεγαλο

φυίας επήρθησαν, ώστε τψ περιόντι τής αρετής καθ

εαυτών άναστήσαι τδν φθδνον. Καθάπερ γάρ έπι τών

νΰν ύπαναγνωσθέντων ήμϊν έκ τής τού Ίώ6 ιστορίας

έμάθομεν, δτι αδίκημα εαυτού έποι'ει δ αντίπαλος τής

Ιπιηηιικυ νϊΐίβ ί)ΐ](ΐΐ'ί;ιιιι «ϊΐιί Πογϊ ρυΐ3Γ0ΐ ηιιοϋ ^ο1> " ανθρωπινής ξωής τήν τού Ίώ6 εύδοκίμησιν, χα\

νίηιιΙΪΒ ηοιηΐιιο οΙβγογοΙ 30 1)οηβ ηικίίιοί, ει ϊϋ-

Οϊγοο βυιιι (ΙοροβοοΓβΙ 3(1 ΙοπηοηΙυιη, (μιοιΐ οΟΌιι-

(ΙοΓβΙ αε ιηοΙθ3ΐΐ3 ;ι[1ί(•<:η•ΐ βιιηι ίοΐ), π,υί νβΓβχ, ]ιι-

8(ιΐ3 εΐ ίηοιιΙρβΙυβ 0830ΐ : οο(1οιιι ιικκίο ΙιοβΙίβ ε(

ϊΐιν.ΐδΟΓ ϋοηοΓυιη, ίηιρΓοοο οειιΐο νίιΐίΐ ιηβςηοβ Ιιοβ

ρυςϊΐοδ, εΐ ποιι ΙυΙίΙ εβηίΐίβηι ηιοπιηι, ηιιβηι ίη

](ΐνεηϋϊ :ηΐ3ΐβ 3ηΐηΐ3(1νεηο1)3ΐ. V ί < Ι ί ι οοΓροηιηι 11ο-

γοϊιι οοηΐίηοηΐΐ3 ηΐΐ|ΐιο 8θΙ>Γίοΐ3ΐο οπι.ίγϊ : νίιΐίι

3ΓΠ13ΐ(ΙΙ11 ηιΐΓΐιιιΙιιηι γΙιοπιιιι , ρΟΓ ΟΧΟΓΟίΐυΐΙ) 003

ϋβο ο1ιογο33 (Ιιιοβηΐβδ, ρηΙοΙιΐΌδ 33ρεοΙυ, οευΐίβ

10Γ\Ό8 01 ΙθΓΓΪΙ)ΪΙθ8, ΟΧΟΟίβ'ΙΙΙΙ .1111111(10), 01 8ρίΐ'(ΙΙΙ3

οοηΐιιιηβεεβ, ροιίυηι νείοοϊΐβίοηι, νίτοδ οχοοίΐοΐιΐοβ,

εοηνοηίοηΐβιη, 3ρΐ3ηι εΐ οοηιηιθ(ΐ3ΐιι πιοιοΐοοπιοι

οοοιρηοΐίοοοιι, ίη οηιηίΐιυδ, ιρι.ο ίρχί» ίΐιίοδδοιιΐ,

οοηιηιοϋϊδ ηηΊηιί νίπιιΐοηι 8(ΐο $ρΙοικΙοΓθ οοΓροιίδ

Ιιοηβ 3υρεΓ3ΐι(εηι. ΙηαηιΙχιΙ^Ι εΐϊκιη ρεΓ )1Ιο5 ίη

ϊηνϊ(ΙΪ3, φΐϊ ρεΓ οίΐιοιιι ΐοπ-ιι ιι:ιι 0ϋ3ηιΙκιΐ3ΐ. V 1 1 1 ί Ι

11011 1ΙΙΙ0ΙΙ1 ΙίοΙΙιίΐΙι.ΊΙΙ Υ0Γ300Ι11, 80(1 03ΐ0Γν3Π! (Ιϊνί-

ιΐ3ΐη Ιοί υΊγοπιιιι, (|ΐιί οηιηοβ νοΓ30θ3, ]ιι$1ϊ, Ποί

ΟΐΙΐΟΓΟδ 0Γ3Ι1(, ϋθρθ5θίΙ 01Ϊ3111 Ϊ1ΐ08 3(1 8111101 111 Ιιϊ-

Ιι ίιιοι. Λι•. ρηιιιυιη ςιικίβιη (Ιιιοΐ οορίηπιιη ϊιιβηηο

8ΪΐΟΙΐΐ3( Γ0Π1ΙΙ1 Πΐΐΐΐΐϊ ιΙθ(1ίΙΟ ]ΙΟΙΉ1ΐ:ΐιΙθΙΌ 00Ι13[ϋΓ, ιιοιι αΙίΙΟΓ οιι ιιι (Ιο

0830, ηίβί ρΐ'ΐΐΐϊ Π13013ΓΟΙ 003 • | ΐ 1 ϊ ΟιΓΪΒΓι 110111011 3(1θΓ3ΙΌΙΐΙ.

!)

διά τούτο έξητεΐτο πρδ; αίκισμδν, δτι έλύπει αΰ-

τδν δ Ίώ6, άληθινδς καΐ δίκαιος κα\ δμεμπτος ών

τον αύτδν τρόπον είδε πονηρφ τψ δφΟαλμώ ό τοΐ;

άγαθοίς έπιφυδμενος τους μεγάλους τούτους άγωνι-

στάς, κα\ οΰκ ήνεγκε πολιάν ηθών εν ηλικίας νεδτητι

βλέπων. Είδε σωμάτων άνθος, έν σωφροσύνη κοσμού-

μενον εΐόεν ένόπλιδν τίνα χοροστασίαν, διά τής στρα

τιάς αϋτοϋς τω θεώ χορεύοντας, καλούς προσιδεΐν,

βλοσυρούς τδ δμμα, γαύρους τδ φρόνημα, τάχος πο

δών, περιουσίαν δυνάμεως, συμμετρίαν μελών, έν

πάσι τοις προσοΰσιν αΰτοΐς πρότερη μασι τήν τής

ψυχής άρετήν τής σωματικής εΰκληρίας ύπεραστρά-

πτουσαν. Έμπεριπατεΐ κα\ δι' εκείνων τω φθδνψ, ό

έμπεριπατών τήν ο'.κουμένην. Εΐδεν οϋχ ένα άνθρω

πον άληθινδν, άλλα σύστημα θείον τοσούτων ανθρώ

πων, πάντων αληθινών, δικαίων, θεοσεβών• έξαιτεΐ-

ται κάκείνους είς τδ Βιον βούλημα. Κα\ πρώτον μ; ν

είδωλομανούντι τώ τής στρατιάς άρχοντι σύμβουλος

γίνεται, μή άν άλλως ύπερσχεϊν τής κατά τών βαρ

βάρων νίκης, εϊ μή τους τδ δνομα τοΰ Χριστού προ ι-

κυνοΰντας προΟύσαιτο.

1);ιιΊ)3ΐ•Ίϋ νΐοΙθΓΪ3 ροΙίΙυΓυιιι

II ί 5 3111011) ρΓΟρΙΟΓ Ο^Γ0(;Ί3η) ΟΟΙιΓθ85ΪθηθΠ1 ηΐΙ3ΙΐΙ-

ριίοιιιοι (1ι>8!ςιΐ3ΐΪ8, οΐ ιιΙΙγο 3(1 οοιΐ8<)ΐηη)3Γιοηοηι

ρ»83ϊοηΪ3 εοηΓος)βηΙί1)υ8, 8ΐ3ΐΐηι οοβ μ;Ι;ιιΙίο ϊηΙβΓ-

ΙίΟΟΓΟ ((10Λ5Ϊ ΤΠΪΙΟ ιρίοιίιΐιιιιι 30 Ιιοηί £1)001 (νοιιΐΐδ

ηιοΐΊΪ5 ίιΐ 08501) ίιίιιιίοιίδ Γοου53νίΙ, δθ(1 λίηοιιΐίδ

ΆναδειχΟέντωνδε τούτων ώς τάχιστα διά τής αγα

θής ομολογίας, κα\ αύτομολούντων πρδς την διά τοΰ

πάθους τελείωσιν, τδ μεν ευθύς έπαγαγεΐν τδν διί

τού ξίφους θάνατον (ύς τι φιλάνθρωπο-;) 6 Έχθρδ;

παρητήσατο, δεσμοϊς δέ τοις έκ σιδήρου καταπιέσας,
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ταύτην έποιείτο τήν τής τιμωρίας αρχήν. Τοις δέ ήν Α ΓεΓΓείβ ιιΙΠί^οιίϊ, Ιιϊιιε «ιιρρϋοϋ ΊιΓιΐϊιιιιι Γβοϊΐ. Αϊ Π

άρα κα\ δ δεσμδς έγκαλλώπισμα, καΐ θέαμα γλαφυ

ρών καΐ ήβϋ Χριστιανών οφθαλμοί;, νεότης έξειλε-

γμένη αριθμώ τοσούτω, χάλλει διαπρεπής, ηλικία

υπέρ τους άλλους, πάντες κατά ταύτδν μετ' αλλήλων

τω δεσμώ συνηρμόζοντο, ώσπερ τις στέφανος ή όρμος

περιαυχένιος Ισομεγέθεις μαργαρίτας έν κύκλω διει-

λημμένους έχων τοιούτοι ήσαν ο'ι άγιοι, χα\ διά

πίστεως ηνωμένοι , καΐ διά των δεσμών" πρδς αλ

λήλους σφιγγόμενοι. "Οντες γάρ καΐ καΟ' έαυτδν

Εκαστος καλοί, προσθήκη τοΰ κάλλους άλλήλοις έγί-

νοντο. ΟΤον επί τών ουρανίων συμβαίνει θαυμάτων,

όταν ίι' αιθρίας καΐ καθαρδς ή τών αστέρων

χάρις δι" αλλήλων ποικίλληται, έκαστου την οίκείαν

αΕγλην εις "τδν κοινδν κόσμον τοΰ ούρανοϋ συνεισ- ,

φέροντος. Τοιούτον ήν τών αγίων τδ θέαμα , δντως,

καθώς φησί που Ιεζεκιήλ δ προφήτης, δρασις

λαμπάδων συστρεφομένων. Εμφιλοχωρεί δ λίγος

τώ κάλλει της ώρας. ΟΓδεν γάρ, καθώς ή Σοφία

φησιν, έκ μεγέθους χα\ καλλονής κτισμάτων χαΐ τδ

έν κρύπτω κάλλος άναλογίζεσθαι , επειδή χαΐ ή

της ψυχής καθαρότης διά τοΰ φαινομένου διέλαμ-

πε, κα\ δ φαινόμενος άνθρωπος άξιον ήν τοΰ αφα

νούς οίκητήριον. Ής καλδν τοίνυν ήν τότε τοις

δρώσι τδ θέαμα Ι καλδν λέγω τοις τά χαλά βλέ-

πειν έθέλουσι, καλδν άγγέλοις, καλδν ταϊς ύπερχο-

σμίαις δυνάμεσι• πιχρδν δε τοις δαίμοσι , χα\ δσοι τά

τών δαιμδνων ήσπάζοντο, άνθρωποι (εΓπερ άνθρω

ποι, ο'ι τοσούτον άνεστηκότεςτώ μεγαλείω της φύσεως)

11$ δ3»ε 61Ϊ3ΙΠ νϊιιοιιία οηιαιιιειιΐο επιηΐ, εΐ εΐες.ιηδ

;ιΐ<]ΐΐί ]ικ:ιιικΙιιιη ϋΐιπβΐίαηοπιηι οειιΐίδ βρεείαευΐιιιη

]ιινεηΐυ8 εΐεεί» ϊη ΙαηΙο ηυηιείΌ, ρυΐοΐιηΐυύϊιιε' ίη-

8Ϊ£ηί8, 281316 09Β16ΓΪ3 ρΓΧ3θΠ8, 01111188 δίΐΐΐΐΐ! ΟϋιΙοΐΙΙ

ίηίοΓ ββ ηεχυ οορ:ι1:ιΙ>;»ιιΐυΓ, νοίυΐϊ εοΓ0ΐΐ3 φκεώπιι

αυΐ Ιηι-ηιιεβ ει ηιοηϋο οπίιιι) οοΙΙιιιη ηΐ3βΐιί(ιιιΙίιΐϋ

ρ;ιπ1ιυ3 υηϋ'ιφιβ ΐΜΓβαπίίβ άίβοδϋδ βΐηιιβ άίδΐΐη-

εΐΐδ ϊηδίβΐιε : Ι.ιΐοβ επιηΐ βαηείϊ, ςυϊ εΐ ρεΓ Γιιίειιι

ιιηϊΐΐ, εΐ ρεΓ νίικηιία ίηΐεΓ δε εοηδίποΐϊ εΓ»ηΙ. Οιιηι

οηίηι υιιιΐ8ΐ]ΐιίΝ(|ΐκ: ρεΓ 8ε ριιίεΐιπ εδδβηΐ, αεεεδδϊο

βίςυβ ΐηεΓεπιεηΐυηι ρυΐεΐιπίυιΐϊιπδ ;ιΙΐι-ι• αΐΐβτί

(ΐπιπί. Οικιΐό ϊη εεείεβίίΐιυβ 3εεί(Ηΐ ιηίπιειιϋδ, ευηι

88Γεη3 βε ριίΓα ηοείε δΐυΐΐβπιηι ιΐεοοτ 3ΐίιι$ ρεΓ

ιιΐΐιιιη ιΙίδΙίηβΐιίΙιΐΓ <_1 οπιαΙιΐΓ, ιιιίΛςιιβςυβ υ:ιπιιιι

δΐιιιιη δρΙεηάοΓειιι 3(1 εοπιηιυηειη οπιαίυιτι οεείί

δΐηιιιΐ εοιιΐΐ'ίΰιιεηΐϋ : Ιαΐβ εΐ'.ιΐ 33ηε1υπιιη κρεείαειι-

Ιιιηι, νβΓε, πι .ίΠι ιιΐιί ίιιιμιίι ΕζεεΙιίεΙ ρι-υρίιοΐα *,

νίδίο Ιαιυραϋιιιη (ϋβευιτεηΐϊιιπι. ΕιώειιΐοΓ ριιίεΐιιί-

Ιικίίιιϊ Γοπιυε εΐ ίεΐαΐϊ» ογβΙ'ιο ίηιιηοτ3ΐυΓ. δοΐεΐ

βηίιη, υΐ ϊηψιϊΐ δηρίοηΐϊα *, εχ πιαβηϊΙοιΓιιιε ριιΐ-

εΐιηίικίϊιιϊδ (;ιϊ.ίΙιπ»ππ:ι εΐϊβπι ε» ο,υκ βδΐ ϊη οε-

ευΐΐο, ριιίεΐιπίικίο ορδίίηκιπ, ηιιοηίαπι 61 3ΐιίιΐ)ΐ

ραηΐ3$ ρεΓ κΙ ςυοϋ :\ρρηΓε1);ιΐ, ε1αεε8εε1)3ΐ : ε( Ϊ8

(|ΐιί 3ρρ3ΓεΙ}3( Ιιοιιιο, (Ιϊ^ηιιηι ιΙοιιΓκ:ίΙίιιιιι επα <';ιι^

(πιί Ι3ΐε1)3ΐ, εΐ νΪ8ΐιιιι (.ΊΙ'ιΐβίιΊκιΐ. Οιΐ3ΐη ρυΐεΐιτϋΐη

ίβϊΐυΓΐιιηείηΙιιεηΐΊ1)υ8εΐ'3ΐ$ρεεΐ3ευ1υηι ? ριιΐοΐιππιι,

ϊηιχιιαιη, ΪΪ8 ((ΐιϊ ρυΐεΐιΐ'3 :ιΐι|ΐκ! ρπεείαπι εοηίαεΓΪ

νυίαιιΐ, ριιΐυΐιπιιη 3ηβεΙί8, ριιΙεΙίΓυηι 8υρΓ3ηιυιΐ(Ια-

στρατιώται τοΰ Χριστού, τοΰ αγίου Πνεύματος δπλί- _ ίήϊ νίηυΐϊυυβ; «οεΛαπί νεΓΟ άχηιοηί1)ΐΐ8, εΐ ιριυΐ

ϋ _ .' . 1 .. ... —'. —_--.. _Π _ Π _ .' (\ . _ . ^* μ ■ • η Ι ■ Ι μ . .* «ι .ι ι ■ .• ι α•ι 1 1 1 1 ι.ι «ι 1 1 1 1 1 1 ,λγ• Ι λ Κ -ι 1 1 Ι 1 1 ι- 1 1 1 > 1 1 1 > (1 1 1

ται, της πίστεως πρόμαχοι, πύργοι της θείας πόλεως

οι πάσαν αίκισμών τιμωρίαν, πάσαν φόβων έπανά-

στασιν, πάσαν απειλής προσβολήν, ώς τίνα παιδίων

άνοιαν κατεχλεύαζον χαθάπερ ούχ\ τά σώματα ταΐς

αίχίαι; έχδόντες, άλλα τάς τών σωμάτων σχιάς'οΐ σαρκ\

ττ\ναίρχΛ καταπαλαίσαντες, κα\ τή πρδς τδν θάνατον

υπεροψία πάντων τών τυραννικών φόβων ύπερφρο-

νήσαντες, υψηλότεροι τών ανθρωπίνων μέτρων έδεί-

χΟησαν. "Ω καλώς τοίς σωματικοΐς τροπαίοις έμμε-

λετήσαντες ! "Ο καλώς μετενεγχόντες την τοΰ πολε-

μείν έμπειρίαν εις τήν κατά τοΰ διαβόλου παράταξιν

ού ξίφει τάς χείρας δπλίσαντες , ουδέ τδν έκ τοΰ

ξύλου Ουρεδν προβαλλόμενοι , ουδέ χαλκή περικεφα

λαία, κα\ κνήμεσι περιφραξάμενοι , άλλα τήν τοΰ

φιοί (ΐΕπιηοηιπη ειιΐιιιηι ηιιιρΙεεΙεϋαηΐυΓ, Ιιοιιιίηε3

(8Ϊ ηιοάο Ιιοηιϊηεβ (ϋεειιϋί, ςυϊ ΐ3ηΐα ιηββηίΐυϋϊηο

ϊηιΐοΐίί εχεείΐιιεππιΐ), πιΠίΙε$ ΟΐΓΪβΙί, δηιιιΐί δρϊ•

ΓΪΙυ8 3πιιί(;<;π, βιΙεί 3ηΙεκϊβΐιηπΊ, Κπιοκ ιΐϊνίιιιΐ!

είνί13ΐ!8, ςιιί οηιηεηι Ιοπηειιίοπιηι ραεηαηι 3ΐςυβ

εοηΐιιιηο1Ϊ3ΐιι, οηιηεβ ΙεΓΓΟΓεβ ϊηβΓϋβηΐεβ, οιηηεηι

ιπΊιιαπιι» νίιη, 13ΐΐ(ΐιΐ3ηι ραβιίίειη (μι:ιηιώιηι ηιηειι-

Γι.ιιιι (1εηι1εΙ)3ηΙ. ΡεΓίηιΙε ηε 8ί ηοη εοΓροΓβ νει1)ε-

ΓΪυυβ ρΓΟϊΙιεΓβη», 88(1 εοΓροπιιιι ιιιιι1)Γ38 : ηυί ευιη

ε3Γπε εβηιεηι (Ιβνίεϊδδεηΐ, εΐ εοιιίεηιρίαηι ιηοΠ'ΐδ,

οιιιιιεδ Ι^Γ3ΐιηοπιηι 18ΓΓΟΓ08 πιηβηϊΐυίΐίιιβ 3Ι1ΪΙΙΙΪ

8"ρβΓ388εηΙ, 1ιαιιΐ3η3 εοηϋίΐϊοηε δΐιρειίοΓεβ νιβΐ

βυηΐ. Ο ςαϊ ρΓβιεΙβΓβ βχβΓΟϊΙαίϊ βιιιιΐ, ηυί ρειίιϊαηι

1>ε1ΐ3ηϋϊ 1η βεϊεηι βϋνεΓδίιβ ά'ιβυοίιιηι ίηείπιείβιιι

θεού πανοπλίαν άναλαβόντες , ήν διαγράφει ό στρα- ρ Ιηηβΐιιίεπιηΐ ! ηοϋ £ΐηϋίο ηιαιιιΐδ 3Γηΐ3ΐιΙεδ, ηβίΐιιε

τηγδς τής Εκκλησίας, δ θείος Απόστολος, θυρεδν,

κα\ θώρακα, και περικεφαλαίαν,καΐ μάχαιραν οΰτο>ς

έχο'ίρουν κατά τής εναντίας δυνάμεως. Έστρατήγει

δέ τούτων μέν ή οΰρανία χάρις• τής δέ τοΰ διαβόλου

τζαρΛχάξζω;, δ έχων τού θανάτου τδ κράτος. Τόπος δέ

τής παρατάξεως αύτοΐς, τδ τών μιαιφόνων δικαστή-

ριον ήν έν έκείνω συστάντες διηγωνίζοντο , οί μϊν

άπειλαΐς άκροβολιζόμενοι , οί δέ διά τής υπομονής

αμυνόμενοι.

εΙγρειιπι Ιίβηευιιι οΙιϊίεϊεηΙεδ, ηεςιιε 3;Γεβ βηΐεβ,

οεΓείδί\ϋε ηιιιιιίΐί, 8βι1 3πη3ΐ»Γ3ηι Οεϊ βιιηιεηΐεβ:

ςυ3πι ρΓαΊοΓ εΐ ιΐυχ Εεείοδϊα:, άίνϊιιυβ ίΙΙε Λροβίο-

Ιιΐδ άεδεπϋ'ιΐ', δειιΐυιηεΐ ΙοΓΪοηηι, ει βηΐεαιτι, εΐβία-

(Ιίυιη, ΐΐ3 Ιειΐ(1ε1)ηιι1 3ΐ)νβΓ8ΐΐ8 εορίβδ 3(1νεΓδ^ΓΪο-

πιπι. 1)ϋχ βϋίειη 8Γ31 Ιιοπιηι ςιιϊιίειη εαΐβδίίβ

βΓαΙίβ, (1Ϊ3ΐ)θϋ 3υΐεπι βεϊεϊ, ΐίςαϊ ιηοΠΐδ ΐπιρειΊυιιι

1;>ηεΙ. ίοευδ εϊβ βεϊεϊ, ηεΓϊποπιηι εΐ δΒΐΐβΐιΊηβΓΪο-

τυιιι ΐΓΐΙιυηβΙ 8Γ31 : ΊΙΠε εοη«Γ88δϊ (ΙεοεΓίϊϋιιηΙ, ϋΐϊ

ΐ|ΐιίιΙειη ηιϊηϊδ ριίβηαιη ΙαεεδβεηΙβδ : Ιιί νοιο ροΓ ραΙϊεηΙίΛΐιι ρι•οριι1δ3ηΐεδ εΐ ΓβδίδίειιΙβδ.

Πρότασις ήν παρά τών ύπεναντίων, έξόμνυσθαι ΡΓοροιιο1)3ΐυΓ »1ι βιΙνείδαΓϋδ, υΐ νεί Γκίεηι ϊιι

τήν εις τδν Κύριον πίστιν, ή ζημιοΰσθαι Οανάτω. ϋυινιϊηιιιιι α1>]υΓ3ΓθηΙ, νεί ηιΟΓίε πιυΙίαΓεηΐϋΓ ; «Ι

* ΕζεεΙι. ι, 13. • 8αρ. χιιι, 5. ' Ερίιεβ. νι, 11 ίι^.
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ΓοβροικΙοΙαίϋΓ α νΪΓΪ8 ΓοΝϊϋΐΐδ, ίο νοΙΙο ιΐδςιιε 3(1 Α 'Απδκρισις παρά των αριστέων, μέχρι θανάτου παρά

μενε ιν τψ λόγψ. Πϋρ έιΛ τούτοις ήπείλητο, καΐ ξί

φος, κα\ βάραθρον, κα\ δσα άλλα των κολαστηρίων

ίνόματα. Μία φωνή προς ταΰτα πάντα ήκούετο, Χρί

στος έν τοις στόμασι τών αγίων ομολόγου μένος. Αύτη

ην ή τών εναντίων πληγή. Ταύτην προέτεινον κατά

τοΰ έχΟροϋ την αίχμήν. Διά ταύτης της φωνής μέσην

έτρώθη την καρδίαν δ Αντικείμενος. Ούτος 6 λίθος

έστ\ν ο εν τη χειρί τοΰ Δαβίδ σφενδονού μένος, δ τυ

χών της περικεφαλαίας τοΰ Αντικειμένου. Ή γάρ τοΰ

Χριστού ομολογία, σφενδόνη γίνεται τοΰ καλού στρα

τιώτου. Πίπτει δ Έχθρδς, και ακέφαλος γίνεται. 'Αλλά

παρηνέχθη άφηνιάσας δ λόγος, κα\ Οπερ του; δρους

έξάλλεται, κα\ τών αργήτων χατατολμα , κα\ λέγειν

προάγεται, ώςπαρείθεα τής τών αοράτων γενόμενος,

γϊΙ 03πιπι Γβπιπι (ΐιΐίβ νίβυηι εΠΌβϊιιηί, ςυοϋ οΐ) ^ οτι επί τή τοιαύτη φωνή τη τον Χριστδν έν παδδησία

ιιιογΙγ.ιιι ρβΓΠίαηβΓβ ϊη δεπηοηβ. Ιβηϊβ $υϋ Ιιοεο ίη-

ΐ('ΐΐι1υΙ).ιΐιΐΓ, ει βίαιίίυβ εΐ 1)3ΐ•3ΐΙιπιηι, βΐ φίχειιηςυε

ειιηΐ »Ιί;ι Ηοιιιϊηη δΐιρρίίοίοππη. ΙΙη» νοχ αιΐ Ιιχο

οιηηία αικϋοΙιαΙιΐΓ, ΟιηδΙυδ, φίοιιι ογο $αηεΐί ΪΙϋ

(ΌΙΐΠΐβ1)3ηΙΐΙΓ. ΙΙΟΟ 0Γ31 α(ΙνθΓ83ΓΪΟΓϋΠ1 νιι1ηιΐ5,

Ιΐ3ηο ουδρίιΐβιτι 3(ΙνοΓ53Γϋ8 οΙ)]ίείε1)3ηΙ, ροΓ Ιιαηο

νιιεειη ϊη ιηειίίο εοηΐε νιιΐιιιΐδ η<ΙνϋΓ53πιΐ5 βεοορίι,

Ιιίε βδΐ 1;ιρί», φιί ρεΓ ιη.ιηυιιι Πβνίιϋδ Γιιηιία επιϊΐ-

1γΙι31ΜΓ, (|Ιΐί 3 ί,'.Ίΐΐ',Ί 3(1νεΓ$3Γϋ, (]110 (1βδΓΐη3ΐ113 6Γ31,

ιιοη α!)εΓΓ3νϊΙ. Λ:πη ΟΙιπδΙί οοηΓβδβίο, 1)θηί ηιίϋΐίδ

ΠιικΙα εΐ5Ϊ8ΐίΙ : οαύίΐ ϊηίηιίουβ, εΐ εηριιΐ βηιϊιιΐι \

Υι-πιπι ηυ38ΐ 1>3ΐ)ειιΪ8 εχειι$$Ϊ8 0Γ31Ϊ0 |»ι•;ι:Ι«μ•Ι -ι|>η:ι

εβί, οι Ιοπηίηοδ ΐΓαιίδϋϋι, ει 3(1 βυύειχίυιη ηοη

(Ιίοοικία ρΓοΓεΓΓε ρι Όνβΐιίΐυι*, ςιιββϊ 3ρεοΐ3ΐηχ Γυε-

(!;ΐΐ8ΐιιθ(ϋ νοοεπι, φκεϋΐιπβΐιιιη Ιίΐιει-ε οοιιΠίοΙιβΙυι•,

81ΐρΓ3 ρΐ.1115118 ΟΓ.Ή 01 1.1115 3 83110118 ΛΙΙβΟΐϊδ, ΪΙΟΙΙΙ

.ιεεΐ3Π)3ΐίο Γαιΐ8ΐ3 0β3ΐθ8ΐΪ8 ιιγΙιϊχ οϊνίπιιι :ιρρ1:ιικ1ειι-

ΙίΐΙΠΙ Γ8Ϊ 1)0116 §05133, 3(1 Ιΐ330 ζαικίίιιηι ΙΠΐίνΟΓδί 003-

1('51Ϊ8 οοηνοηΐυβ. Οιιβίβ ειιΐιη 3η£οϋδ ϊη ηιιπκίο

Ιιοΐ'.ιϊιιιιιιι οοιιίΚιΐιιιιι 081 8ροεΙηοιι1ιιιη? ιμιαίοιη οοη-

ΠιιΙιιηι (Ιίηΐιοΐί οΐ Ιιοηιίιιιιηι νκίοπιιιΐ ιιΟδίΓ.Έ νΐΐκ

8ρ00ΐ3ΐ0Γ88 ? 0ΐΙ3Π1 001ΚΓ3Π11Π1 ρΠΟΠ ρΐΙ^ΙΙΠί ΟΟΠ-

μΐΌ88ΐιιη ΙιηϋιιίΙ, πιπί 80Γρβη8 ΛιΙ.ιηηιιπ άενίοίΙ?Νε

ιπιιιηι (|ΐιϊ(ΙΐΊΐι Ιιοηοο ΐυηε βυείίηυίΐ ϊπιρείυιη ηιηΐΐ,

<|Μ«) ρι•ι• φΐι•πκ!;ιιι1 8ρε0ΪΟ811ιη ρπιΊοχΙιιιιι 01 ε883Π1

ριΊϊΙιΐδ εΓαΐ : ββ(1 δϊηιυΐ .ιίςιιε ΠΙβ ΐιτυίΐ, εΐΐηιιι Ιιίο

ΐΊΐίηβ βνοΓδϋδ 651. Ιη ΙιΪ8 νοΓΟ οηιηϋ>υ$ νβηϊ οι

ΪΙΙθ(ΓΐΟ3008 0Γ3ΠΙ ϊΐΐίΐηίοΐ 0ΟΠ31118. δρΰΠΙ 08ΐΟΙ1(1θΙ)3ΐ,

Ι: ι νοΓΟ ι•08ριιε1)3ηΙ : Ιογγογ88 ίιιίβηιΐουβί, Ιιί νβΓΟ

(1θΓΪϋοΙ)3ηΐ. ϋιιιιβείδ ηιοΐυδ δοΐυβ 8Γ31, ηε 3 ΟΙΐΓίδΙο

8ο]ιιηκεΓ6ηΐιΐΓ ; ιιηιιιη Ιιοηυηι, 8588 ευηι Οιπδίο

«οίο ; 03•Ιογ3 νοΓΟ οιυηίη, πδΐΐδ οι μμιΙιγπ, ηυςχςιιε

01 δΟηΐΙΐίΟΓΙΙΠΙ νϊδίδ δίΐΠ'ΐΙί.Ί. ΡΓ0ρΐ8Γ83 0Γ3Ι10 <1β 113

<1ιΐ3β ηδρεοΐυηι οΟΊι^ΊιιηΙ, Ιοηυί δΐΐδΐΐηοΐ, εΐ 3ΪΙ

<1"θι1 οιιιιιίδ 8ΐιρΓ3ηιυηιΐ3ηιΐ8 οχεΓεϊΐυβ ο1> τειη ςυ*

«8ΓΟβίθ 3ΐ> 3ΐΙΐΙεΐίδ Ϊ8(ίδ 88Γβ1)3(ϋΓ, 13313Γ8111Γ. Α(1-

Ιιιιο ογ31ιο ϊη Γβ1)ΐΐ3 ηοη Κ'ΐιΐηικίίδ 8886 οίΓοι-ι εΐ

:ιιιι1βΐ : Ηύΐιαο 3ΐιρΓαπιιιιιι1αηα δΐΐδΐίηοΐ 1Ι3ΓΓ3Γ0, ςυοί!

<•υΓη Ιι.-β Γβ8 ηϊιιιΐΓϋπι Ιιϊο ρΓΟδροΓε ΒβΓεΓβηΙυΓ ϊη

εοιιΠίεΙιι οοηΐΓβ 3ίνεΓ83ΐ•ίοδ, ]ιΐ8ΐαδ οοιίβιιιίιιίβ ίη-

βΙίΐϋΙΟΓ 30 ρΓϊδ08 0ΟΓΟΠ38 νϊεΙΟΓΪΙΐΙΙδ ϋε8ΐίη3ΐ38

ρΓθίεΓθ1)3ΐ, 81 ϊηιρεΓ3ΐθΓ (Ιίνίηϊ εχΟΓοίΙιιβ ρηπιΓυι

δμολογούση , κρότος μέν ί[ν άνω καΐ Ιπαινος παρά

τών αγίων αγγέλων, ευφημία δέ τών πολιτών της

ουράνιας πόλεως έπικροτούντων τω κατορθώματι,

χαρά δέ πάσης της έν ούρανώ πανηγύρεως. ΟΤον γάρ

συνέστη τότε τοις άγγέλοις έν τψ κόσμφ τών ανθρώ

πων το Οέατρον! οϊαν εΐδον συμπλοκήν τοΰ διαβόλου

καΐ τών ανθρώπων, οΐ θεατα\ της ημετέρας ζωής 1

Ώς άπεναντίον τή πρώτη πάλη τήν σϋστασιν έσχε*1,

δτε ό όφις τον 'Αδάμ χατεπάλαισεν ! Ουκ ήνεγκε τότε

Ιίνϋρω-οί μίαν τοΰ Πονηρού προσβολήν, διά τίνος εϋ-

χροίας κα\ ίελεάσματος αύτώ προσαχΟεϊσαν • άλλ*

δμοΰ τε προσέπεσε, κα\ ανετράπη τψ πτώματι.

Έπ\ τούτων δέ πάντων ήν αργά κα\ άπρακτα τοΰ

Εχθρού τά παλαίσματα. Ελπίδας προέτεινεν, οι δϊ

χατεπάτουν φόβους ήπείλει , οί δε χατεγέλων. "Εν

φοβερδν ί^ν μόνον αύτοϊς, τδ τοΰ Χριστού χωρισθήναι•

Εν άγαθδν, τδ μετά Χριστού είναι μόνου• τά δέ άλλα

πάντα, γέλως κα\ σκιά, κα\ φλυαρία κα\ ονειρώδη

φαντάσματα. Διά ταύτα κατατολμά τών άθεάτων 6

λόγος , καί φησιν έπαγάλλεσθαι πάσαν την ύπερκό-

σμιον δύναμιν τψ τών αθλητών κατορθώματι. "Ετι

δ λόγος κατά τών άτολμήτων θρασύνεται1 Ιτι τολμ2

διηγεϊσθαι τά ύπερκόσμια, οτι τούτων ενταύθα κατ-

ορΟουμένων, έν τ?[ πρδς τους εναντίους συμπλοκή" δ

δίκαιος άγωνοθέτης τους έ:Λ τη νίκη στεφάνους προ

έτεινεν, καί δ αρχιστράτηγος τής θείας δυνάμεως

τά αριστεία τοίς νικηταϊς παρεσκεύαζεν, χα\ τδ

Πνεύμα τδ άγιον τοις παντοδαποΐς έδεξιοΰτο χα-

νίοΙΟΓΪΙιιΐδ ρΓ36ρ3Γ3ΐ)3ΐ, εΐ δρίπΐυδ 5;ιιΐ(Ίιΐ5 νβΓίϊδ Ο ρίσμασιν. Επειδή γάρ είς την Τριάδα ή πίστίςώμο-

(I οιιίδ εο3 οχεϊρίε1)3ΐ. Οιιοηϊαπι εηίπ) ϋ.Ιπιι ϊη ΤγΊ-

■ιϊιαίβπι ρΓοΠίοΙιβηΐυΓ, ϊιΙοιγοο βΓβΙϊ» ςυοα,υβ είδ 3

Τιίηίΐ3ΐβ ΓθΓεΓβ1)3ΐυΓ. Ουχηβπ) βυΐοηι 03 βΓ3ΐϊ3

6Γ317 Ηοο ΐρδυηι υΐ ρΓ£08ΐ3ηιΪ0Γ65 ρΓΪπιίδ 3ΐ1ι1οΙΪ8,

ΛιΙ;ιιιιι), ϊΐΗΐιι.ιηι, βΐ Εν3 (1ο:ιιοιι5||-;ιιόιιΙιιγ. ΙΙΙΐ 8ΐ3η-

Ιοηι Ιιιιηΐ3ΐι;ιιιι η3ΐιΐΓ3ΐη ροΓ ρυοοαίυιιι (1β]οεεΓυηΙ,

Ιιί ορρΓ0833ΐιι πιϊπίί 5ΐιρεΓΐθΓυιιι ροΓ ρ:ΐΓκ'ΙιΙί;ΐΙ11 Π1Γ-

δυ$ οι-ολοπίιΊΐ. ΙΙΙί εχ ρ3Γ3άΪ30 ϊη Ιοί;ιιιι ε]οοΐί

8ΐιιιΙ ; ίδϋ ηίηο αιΙ ρ.ΐΓ.τ(ΙΊ5ΐιιη ειηΐ^πιηιιιΐ. ΙΙΗ ιιιογ-

Ιβηι ίϋνεΓβυβ ββΐρβοδ βηηβπιηΐ (3γπι3 οηϊιη πιογ-

ΙΪ5, Ίηηυϊΐ, 681 ροοοβίιιπι;•, Ιιί πιοπεπι ροοεβίο 3Γ-

ιιΐ3ΐ3ΐη 8ϋ3 ν'ιΠιιΐο 3ΐ(ΐιιο ΓοΓίίίυίΙϊηε ΙοΙεΓβηιϋί ϊη-

λογεϊτο,διά τούτο καί ή χάρις αύτοϊς παρά τή; Τριά

δος άντεμετρεϊτο. Τίς δε ή χάρις ϊ|ν ; Αύτδ τούτο τδ

υψηλότερους έπιδειχθήναι τών πρώτων αγωνιστών,

τοΰ 'Αδάμ λέγω, και τής Εύας. Εκείνοι έιτώσαν τήν

άνθρωπίνην φύσιν διά τή; αμαρτίας κατήνεγκαν

ούτοι κειμένην έν τψ πτώματι τών προλαδόντων διά

τής υπομονής πάλιν άνώρθωσαν. Εκείνοι έκ τοΰ πα

ραδείσου έπ\ τήν γήν άπώσθησαν ούτοι εντεύθεν επί

τδν παράδεισον άνψκίσθησαν εκείνοι καθ' εαυτών

τδν θάνατον ώπλισαν (όπλον γάρ θανάτου ή αμαρτία,

φησίν)• ούτοι χαθωπλισμένον τή αμαρτία τδν θάνατον

διά τής εαυτών ανδρείας ήχρείωσαν, τι) υπομονή τών

1 Ι Κοβ. χνιι, ς23 5φ(.
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■παθημάτων τοΰ κίντρου τήν άκμήν άκαμβλύναντες• Λ εοηιηιούϊδ, βΐϊηιαίΐ ααβη) ουΙπηιΙεηΐΡδ, ΓπΐδίΓΛίί

ώστε είπεΐν καλώς, Ποΰ σον, θάνατε, τύ χέντρον ;

Που σον, ρδη, τύ τΊκος ; Καρπού ξύλου τ£ άθλιώτε-

ρον ; Τί εΰτελέστερον ξύλου ; Καρπδς εύχροία τινί

καΐ ηδονή" γεύσεως έπικεχρωσμένος , άτιμασθήναι

τοϋ παραδείσου την χάριν έποίησεν.

αΐιμιε εοιιιηιοϋϊΐηδ ρ3Γ3<1ίδϊ ραι-νίΠοΓβΙ 61 ηοβΙϊβθΓΟίιΐΓ.

βιιηΐ ηΙ(]υβ Γγε^οπιπι : 3(1οο ιιΐ ι ιί 1« ιΐίεΐ ροδβίΐ ,

Ι•Ι)ί ίίί, τηοη, νΐείοτία Ιηα 1 Ι'Η ίίίιηηΐιιι Ιαα$, ϊη•

/βπιβ δ ? ΕπιεΙιι 1ί£ΐΓι ψιί<1 ηιίβεπυδ ? ίϊ^ηο ςιι'ιιΐ

νίΐίΐΐδ ? ΡηίεΙΙΙδ ΟΟΐΟΓΙί η 11 3(] 3 III υοηίΐ3ΐε 01 6ΙΙ3ΥΪ-

Ιβίβ $ηροη$ οοιηιικιΐΗΐ;αιΐ5 , οΠοοίΙ «Ι βϋΧΕπΐΙαβ

Τοις δε μεγάλοις τούτοις άγωνισταϊς ουδέ αύτδς

ό ήλιος έφάνη γλυκύς• άλλα καΐ τούτου εκουσίως

ήλλοτριοΰντο, ίνα μή τοΰ αληθινού φωτδς άποπέσω-

σι. Τί λέγει περ\ τής Εύας 6 λίγος (προάγομαι

γάρ καΐ πέρα τοϋ δέοντος καταδραμείν τών πρωτο

γόνων); ΕΤδεν, φησϊν, δτι άρεστδν τοϊς όρθαΛμοϊς

χαϊ ώραϊον είς γεΰσιν. Είτα την έν τούτοις χάριν

άντ\ τοΰ παραδείσου ήλλάξαντο. Τούτοις δέ άρα κατα-

γεύσεως ήδονήν τά δρώμενα ήν • οϋρανδς, ήλιος, γη,

άνθρωποι• πατρίς, μητέρες, αδελφοί, φίλοι, συγγε

νείς, ήλικιώται• ών τί μεν δφθήναι γλυκύτερον; τί

δέ είς γεΰσιν έλΟεΐν τιμιώτερον ; ΟΓδατε, οί παίδες,

τήν είς τους γονέας στοργήν. ΟΓδατε, οί πατέρες, τήν

προς τά τέκνα διάΟεσιν. Οίδας, δ βλέπων τδ έν ήλίω

γλυκύ • ούκ αγνοείς, ό φιλάδελφος, τήν φυσικήν πρδς

τήν αδελφότητα σχέσιν ■ έπίστασαι, δ νέος, τήν έκ

τών ήλικιωτών χάριν, δσον σοι τδν βίον ήδύνουσιν.

'Λλλ' έκείνοις πάντα έχθρα, πάντα αλλότρια ήν. "Εν

μόνον άγαθδν, δ Χριστός. Πάντα ήρνήσαντο, ίνα τού

τον κερδήσωσιν. Χρόνος ή\ τών δεσμών ούκ ολίγος,

κα\ τοις άγίοις τή παρατάσει τής τιμωρίας ή προς

τήν τελείωσιν επιθυμία συνήκμαζεν. Κα\ ώσπερ οί

τήν σωματικήν εύεξίαν μελετώντες, έπειδάν ίκανήν

έν παιδοτρίβου τήν δύναμιν κτήσωνται, ούτω Οα^-

ρΌΰντες ίτή τους αγώνας χωροΰσιν • τδν αύτδν τρό

πον καΐ ούτοι διά τών δεσμών καΐ τής φυλακής ίκα-

νώς παιδοτριβηΟέντες πρδς τήν εΰσέβειαν, ούτως έ-1

τόν στέφανον τών αγώνων προήχθησαν. Τ11λ0εν ή

ακολουθία τοΰ λόγου έπ\ τήν τελευτήν, μάλλον δέ

έπ\ τήν κορυφήν όλου τοΰ κατορθώματος. Ούτος ή"ν ό

καιρός• αύται τοΰ αγώνος αί ήμέραι• τοΰτο τδ τοΰ

Πάσχα προοίμιον, τδ τής αγίας τεσσαρακοντάδος μυ-

στήριον. Τεσσαράκοντα εξιλασμού ήμΐν αί ήμέραι.

Ισάριθμοι κα\ τών αγίων οί στέφανοι. ΤΗ που περιττδς

ύμΐν είναι δοκώ καΐ άδόλεσχος, τά υμέτερα θαύματα

έν ΰμίν διηγούμενος, κα\ τοις ύμετέροις τήν άκοήν

δίξιούμενος; Πλην ώς άν μή ατελείς υμάς παραδρά-

μοι δ λόγος, πρδς τδ πέρας τών αγώνων τοις άγίοις

καΐ ήμεΐς συνδραμούμεΟα. Κρυμδς ήν κατά τήν ήμέ-

ραν έκείνην. Πάντως δέ ουδέν δει μαθεϊν υμάς οΓος

δ κρυμδς, έκ τής παρούσης ημέρας στοχα£ομένους,

κρυμδς κα\ αυτών τών τριχών διαδυόμενος. "Ιστέ τήν

ύπερβολήν, οϊ τε έπήλυδες τών τόπων κα\ οί αυτό

χθονες, γ.α\ ουδέν δείσθε λόγω μαθεϊν άλλα καν ίχερος

είποι τήν Οαυματοποιίαν τών υμετέρων χειμώνων •

δπως ποταμοί μέν άένναα ρέοντες ϊστανται, άντι-

6αινούσης τψ ρ"είθρω τής πήξεως, κα\ άπολιθοποιού-

οης τά κύματα• ή δέ γείτων λίμνη σημείων τινών

πρδς τδ έπιγνωσθήναι λίμνη ούσα προσδέεται, χερσω-

Αι ι»3£ΐιΪ8 ϊδΐίϋ εειΊβΙοπυιΐδ ιΐ6 βοΐ φΓκΙειτι ϊρδβ

(Ιιιίεϊδ νίβιΐδ οδΐ , δβιΐ »1) Ιιοε εΐΐβηι βροηΐβ *υη »1>-

αΐίβηαΐί βιιηΐ, ηβ νεπ> Ιιιιηίηο εχεϊιΙοΓειιΐ 3ΐ<μιο ρτϊ-

νβΓβιιΙυΓ. 0.ιιίϋ ιΐίε'ιΐ 5επριυι•3 ϋε Ενα (ρπινεΙιΟΓ

(ίιϊιιι 1οιΐ£ίιι$ 61Ϊ2ΠΙ ςιιαηι τεδ ροβίιιΐβΐ ροΓΟίπτβΓβ

ΓβοΙί ρπιηοπιπι |>:ιΐ'(-ιιΐιιιιι )'.' νι'ίίίί, ΐηα,ιιϊΐ, φιοά

εαεί ι/ναίιιηι οαιίϊχ, εΐ ιηαΐηηιηι αά ιμιζίνηι ι0 ; ϋο-

_ ϊηιΐβ ίβΙΟΓυηι ^ΐ'αΐίαιη οί ΠΙοοο1)Γ3ηι ευιη ραΓΟίϋβο

ΐ'.οιιιπιιιϋινίι. Αι Ιιίδ ρΓΟ (Ιο^ιΐδίαΙϊοηϊδ νοίυρίαίο

ογ,-ιπΙ ο» (μι» βαϋ νΊδυηι εΐΐιΐιιηΐ, οοοίυιη, δοΙ, Ιογγλ,

Ιιοιηϊηβδ, ρηΐτίη, ηιηΙΟΓ, ΓιβίΓεβ, αηιίεί, εο^ηαΐϊ,

:ι'ΐμι:ιΙΐ'κ, ςιι'ώυδ τείχΐδ ςιιίιΐ νϊδυ (ΐιιίιίεηι ιΐυΐείιΐδ ?

Οπίιΐ Μτο ιπηςίδ εχροΐεηϋιιπι, ηιιηιη η«1 ^ιΐδίηηι ιΊ

ΓπιιΊιηιι ί$ΐ3Γυη) Γβπΐίη ρβΓνβηΪΓΟΪ, Νοβίίδ, ΙίϋεΓΪ,

ηηιΟΓβιη ηιΙνοΓδίΐδ ρατεηΐεδ ; ηθδΐί$, ρηίΓεβ, ει •(,':<

ίϊΐίοδ ηΟεείίοηεηι ; ηοδΓι, ηυϊ ίηΐυεηβ (ΙιιΙεβ Ιιιηιεη

8θΙίδ; 11011 Ϊ8Ι10Γ38, (|11Ϊ ΓΓΛίΓϋΙΙΙ δΙίκΙΪΟδΙΙδ 08, ΠβΙΐΙ-

Γβίεηι ΟΓβη ίΓ.ΊΐεΓηβιη ηεεεδδϊΐιιύίηοηι, ηΠβοΙίοιιεηι ;

δεϊβ, ]ιινεηί8, ηπαπι βΓηΙ.ι βίςυε ]ιιευηιΙη εοηδυείικίο

χΐ|ΐι;ι1ίιιιιι δϊΐ, ψιαηΙηρεΓε νίι.ιηι ΐιιηιη ϋείεείβιιΐ.

ΑΙ ΊΙΙίδ ηηιπϊπ ϊιιϊιηίεα, οιιιιιϊη ηϋεικι οπιιιΐ. Ιΐιιιπιι

ΪΙΙΪ8 Ιιοιιιιιιι νίι1ο1ι:\1ιπ•, ΟΐΓΪδΙυβ; οηιιιϊ;ιι•('ριιιΙϊιιπιιιΙ,

(Ζ ια Ιιυηε ΙιιοπΓβεεΓεηΙ. Τειηριιβ εΓηΙ νίηευΙοΓυηι

Ιιαικί οχ'ιςοιιηι, βΐ ηιιο ιΐϊιιΐΐιιβ δυρρίίε'πιη) ρΓΟΓΟββ-

Ιι,ιΐιΐΓ, βο βηηοΐί νβΙιβιιιεηΓιιΐδ εΐ 3Γ(1εηΙϊιΐ8 οοηδαιη-

ιηβΐίοηειη (ΙεδΜβΓαΙιαιΗ. Αε φιοη>;»ι1ηιο:1ιπη ίΙΙί ηυΐ

εοΓροΓΪβ Ιιοηηιη ΙκιΙιϊΐπίΙίηοιιι ειΐΓ.ιιιΙ, ροδΐ63(]υαιη

αρυύ ρ%ϋθΙπ1)3!ΐι 831Ϊ8 νΪΓΪυπι αεςυΐβίνεΓυηΙ, Ιυιη

(Ιειιηιπι αυιΙ.ιοΐεΓ αιΐ εειίαπιϊηα ρΓοεεϋιιηΙ : εοάειη

ηιοάο εΐϊ3πι Ιίί νίηευΙΪ8 βΙεαΓοετε λ.-.Γκ ;ι<1 ρίεΐαίειη

εχβΓείΐ3ΐί, ϊΐα ΐ:\ΐϋΚ•;ιι ηϋ εοΓοηαιιι εεηαηιίηιιιη ρΓΟ-

ϋιιεϋ δΐιηΐ. ΡεΓνειιίΙ ηϋ εχϊΐυηι, ίηιο υογο «ι! νβΠί-

εοηι ΐοΓιιΐδ τεί Ιιοηε βεβίίβ εοηΐίηιιαίίο οΓ»Ιϊοηΐδ.

Ποε 6Γ31 Ιειιιρυδ : Ιίί εεΓίοηιϊηΐβ (Ι'ιεδ : Ιιοε Ι'ϋδΐ-Ιι.»

|)ΐοαΊΐΓιιιηι, 83ηοΐχ ({ααιίιαςεδίιηχ ηινδίοπιππ.

0ιι»ϋΓ3@ϊΐιΐ3 ρΐ3ε3ΐϊοηϊδ ηοΙ>ϊϋ βιιηΐ ίϊββ, Ιοι'κΙειιι

βΐ'ιβσ» βαηείοπιηι εοΓοηκ. Νϋπίμπα" δυρεΓν3ευιΐδ

Ό νο1)Ίδ ει η»83ΐοΓ εβδε ν'κΙεοΓ, ςιιί νεβΐι-3 ϊηΐεΓ νοδ

ηιίΓ3ειιΐ3 εχροηαιη, νεδίιίδςπε ΙιοηΊβ ηυΓ88 νεδΐΓ38

(ΙεηιυΙεεηπι ? ΥεπιιηΙηπιεη ηε ΐπιρεΓΓεεία νοδ ρΓ«-ε-

Ιει•νεΙι»ΐυΓ οιβίίο, ^^ Ληβιη οεπαηιίιιυιη ευιη 83ΐι-

εΐϊδ εΓι»ηι ηοδ ιιηβ οιίΓΓεπιιΐδ. Γπ^υβ 8Γ31 ΐη ΐΐΐο (Ιϊε.

Ργογ8ιι8 βυίειιι ηίΐιϊΐ ορυβ εδί νο8 ϋοεεΓΪ, ςιιηΐε

ίϊίβΐΐδ εβδεί, ειιηι εχ ρΓ*δεηΙί όΊβ εοη]6εΐυΓ3ΐη ί3-

εεΓβ ροδβίΐΐδ, Γπυίΐδ ςιιοιΐ νεί ΐρ»08 ρϋοβ ρεΓνβϋϊΐ.

ΝοδΙίδ ηΪΓΠϊηιη ίηΐεηδ'ιοηειη εΐ αδρεΓίίαΙεηι Ι3ΐη ηιΐ-

νεηαϊ ΙοεοΓϋΐη, ί)ϋΗΐη ϊιΐ(1ϊ§βη* : βε ιιϊΐιϋ οριι* Ιιλ-

1)οΐίδ οιαιίοηε (ΙοοεΓΪ, βεά νεί ςοίνϊβ αΐίπδ εχροηεΓε

ρο53':ΐ, ςηαα> ηιΪΓΊΠεα! βρυιΐ νοβ Ιιϊοιηεβ εδϊε 50-

• Ι ^ο^. χν, 55.
Οεη. πι, 6.
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ΙβαηΙ, ψιειηϋιΐηίοιίιιηΐ) οοηββίηΐΐοηε Πιιηι'ιηΐ αιΙνοΓ- Α 0:ϊσα διά τής πήξεως, έφ' ?,ς σύνηθες έστι τοις βου-

βιιηΐο, ει φΐηδί ίιι Ιαρϊϋοπι ιιικίιικ ιΐιιιαιιΐο, ρει•εηιιεδ

ΐ|ΐΓιιΙοιη ηιιιηοδ Πιιοιο βιιρεΓδέύεηηΐ Βΐηυε εοηςί-

δΐηηΙ. Ι,ιιευδ νβΓΟ νίείηιΐδ δί<;ιιί3 ςυ'ιϋιΐϋΐΚιηι οιϊηπι

οριι$ ίι α 1 * ι - 1 - <[ΐιϋ)ΐΐί Ιηευβ εδδε «βΐιοδΟΒίιΐΓ, ςιιαδ'ι

ιοίτβ ϊιιΐ'ΐιΐΐα ρει• εοηςεΙβΓιοηεηι βΓΓεεΙυδ : ίη ηιιο

«ΐιιί νοίιιηΐ βοροΓ υικίαβ ο]ιιϊ εςιιοδ ηΐϋ ίιι αϋοδ

<•ηικ ίΙ:ιιι<1<> ΟίϊΓΐϋΐηϊηη ΙιιιΓιπ;» ΟίΙοΓε εοηδυενεπιηΐ.

Νονί οΓιλιμ $χρβ Ιοοοππη ιηεοΙ»3 οχ ίςιιί ηφιηιη

λομένοις άνω των κυμάτων αυτής κ»0ι~πάζεσ0αι.

Οΐδα πολλάκις χα\ έχ πυρδς ϋδωρ τοΤςίγχωρίοις έπι-

νοούμενον, δταν τι τρύφος τοΰ ύδατος άποχλάσαντες

ώσπερ τινά χαλκδν ή σίδηρον τώ πυρί διατήξαντες,

Οδωρ τδν λίΟον ποιήσωσιν. Τοιοΰτος ήν ό καιρός

κατά τδν τής αθλήσεως χρδνον, έπίτασιν τοΰ χαχοΰ

ικχοί φύσιν έχ βορείων πνευματικών λαδόντος ,

χαθώ; Ιστιν άχούειν τών διηγουμένων τά θαύματα.

βοΙοΓίία ςυ»ϋαπ» ευηΠεει-ε, ευιη ΓπίδΙο ςαοϋαηι αξηχ 8β1α οοηοΓΟίκ Ιβηςαβιη 33ΐ•ε ςυοιίαπ» νεί Γειτ»

ιΐεΐϊηοιο ει ϊςη'ι εοΙΙίφιεΓβείο οίΐυαηι Γ0(1Ϊ8ΐιηΐ εχ εο ςυού ίη Ιαρΐίΐκηι αη»δϊ (Ιυπιΐιιιη εδί. Ιδ δίαίιι*

Ιοηιροπδ βΜΐ, ηυο ΐεηιροΓε εεΠαπιεη ρεΓαβεΙ>αΐυΓ, ηιβίο ρηβίεΓ ηβΙαΓβπ» ίΐ3ΐίΙ)ΐΐ9 1)0Γ6»1ι1)ϋδ ιηει-επιεη-

I ιι ιη ηπείο : Γ|ποτηαι1ιιιοϋπηι ηιηϋιν ΙίεεΙ εχ ίϊδ ηυΊ ηιΐηευΐα εχροηυηΐ.

Ροδίεαιιυαιη ϊ^ίΙιΐΓ εΙβΓε ηοιηεη εΐιπδΐί ριι1)1ίοε Επειδή τοίνυν λαμπρώς τδ δνομα τοΰ Κυρίου δη-

ρΓ3ει1Ίθ3δδεηΙ , εΐ ρ8Γ εΐιΐδίηυάϊ ρπεεοιιίιιιη βεδε Β μοσία χηρύξαντες, χαλ ήδη στεφανίτας εαυτούς διά

]3ΐιι (νίείοποβ ηοιιιίιιε ) 0ΟΓ0Ι131Ο3 εβδε άεεΙβΓβδ- της τοιαύτης αναρτήσεως δείξαντες, έχώρουν έπ\ την

βοηΐ , ει ΐεικίεΐ'εηΐ 3ΐ1 ηιοΠίδ οοηδυιυηΐίΐΐΊοιιβιη ,

Ιιίε ιυοιίιιβ εοιίηιιιϊιιίδ εϊδ εχεο£Ϊΐ3ΐυδ ε$1. Ιπιρι-πα

Ιντηιιπιΐδ ιΜ ςεΐυ αιηίοΐχ εχεηιείαΐί εχδΐίιΐβΐιεΓεηΐιιι•.

Ο ίιιϋπιΓιΐ;ιΐ(•ιη υογΙιοπιιιι ι•ΐ δεηΐεηΐϊαπιι» ! ηυαη-

Ιιιηι ηυεδί β ιΐίβΐιϊΐαίο οι.Ήίο ' δεηΐεηΐϊα πιυπίδ ραί-

ιιίιιι ίπΌ£3Πδ ιΊ μιΊιι , ι.Ί δΐιρρίίεϊιιη), 61 εχδρο<:13-

Ιίο ΙηΙίδ ρεεηχ : ει Ιιο;ιΐ;ι ]ιινοηΐυδ ρεΓ ΓΪδπιη εΐ

{οευπι ει ΙιιΙηιίΐαίοιιι αϋ Ιοοιιιη δυρρϋεϋ ευηΐεη-

(Ιυοαι ; ειιτδυδ ει•:ιΐ αΐΐιίεΐατυιιι 3ϋ ρηδδίοηεηι ; οιιγ-

βιΐδ ει 83εεΓ ει ίηεϊΐ3ΐιΐδ, οΐ εοηίειιΐίο ρΐ'χΐ'ίρίεηάϊ

(ίιγοικιιιι εοηΓεδδϊυιιϊβ : ρ3Γ εϊδ δΐιιϋϊαιη :ιι! νίοΐο-

ικιιιι ιτ:ιΐ, ηΐ'ΐιιο ίΐιιίιηϊ ρι-υιιιρίίΐιιιΐϊιιε ροδίεΐ'ίοΓ

διά τοΰ θανάτου τελείωιιν, ούτος αύτοϊς έπενοήΟη

τής αθλήσεως δ τρδπος• Πρόσταγμα γίνεται τοΰ τυ

ράννου, χρυμφ τους άθλητάς τιμωρήσασθαι. "Ω τής

ασθενείας χαΐ τών ρ"ημάτων χα\ τών νοημάτων Ι "Οσον

απολείπεται της άξιας ό λίγος ! θανάτου πρόσταγμα,

χαΐ χρυμδς, χα\ τιμωρία, χα\ προσδοκία τής τοιαύ

της κολάσεως ■ χα\ ή μακαρία νεότης έν γέλωτι καΧ

παιδιά καΐ φαιδρδτητι τ>.ν τής τιμωρίας κατελάμ

βανε τδπον δρδμος ί,ν αθλητών έπ\ τδ πάθος, Βρύ-

μος Ιερός τε κα\ σύντονος• κα\ φιλονειχία τοΰ προ-

αρπάσαι τής ομολογίας τδν στέφανο•; ■ Εση πρδς τήν

νίκην ην αϋτοϊς ή σπουδή • ούδε\ς Οστερος ώφθη τή

νίδΐΐδ 681; δεϋ ιιιι;ιιιίιιιίΐοΓ ιιιιίνοΓδ'ι Ιιοο οεευραιο προθυμία• άλλ' δμοΟυμαδδν άπαντες τουτον\ κατα-

Ιοεο, ριι1ιΙίι:ΐδ ρεπηιΐε ςιιηδϊ Ιαΐηεϊβ ν303ΓεΙ , εΐ ** λαδόντες τδν τδπον, ώσε\ δημοσίοις τότε λουτροις

<1ιι»δί Ιυιιι ϊρδί Ι3\30ΓΟ εοΓρθΓ3 οιΐΓΒΐϋΓΪ ει 3ΐ)1α- σχολάζοντα, ώς και αύτο\ μέλλοντες τώ λουτρφ κατα-

ιυή εδδεηΐ , Ιΐ3ΐι<1 ευη«•.ΐ3ηΐ0Γ ιιιηϊοαΓαιη ηηιίιΐιιιη φαιδρύνειν τά σώματα, έτοίμως τήν τών χιτώνων

(ΙεροηείΜΐιΙ, (ΙΊοΙυιη ϋΐιιιΐ ^ο1)^ οηιηεδ β^ϊεΐεηΐεδ : περιβολήν άπετίΟεντο, τδ τοΰ Ίώβ πάντες έπιφΟεγγό-

Νϋϋι ΊηίΓοϊνϊιηιιβ ϊη ηιιιικίιιιη , ηυϋΐ αά ευηι , ςαί μενοι, 3τι Γυμνο\ εΙσήλΟομεν είς τδν κόσμον, γυμνοΥ

( Ιιυε ιιοδ) ϊιιίΓΟίΙυχίΙ, 3)Μΐ)ϊιηϋ8"; ηίΐιίΐ ίηιρΟΓ- πρδς τδν είσαγαγόντα άπελευσόμεΟα • ουδέν είσ-

Ι»νπιιιΐδ ίη ιηιιηιΐιιηι, ηε εχροΠΒΓβ ςηίιίειη ςιιϊά- ηνέγκαμεν είς τδν κόσμον, ουδέν έξενεγκεΐν τι οφεί-

ςιι:ιιιΐ ιΐεΐιειηιΐδ " : ίηιο νεΓΟ ηιιιΐϊ ΐη^Γεβδί, ΙΙιββαα-

ιόγιιπι εχ 1)θη» οοηΓεδδϊοιιε εοΙΙβείΟΓυηι ρΐεη'ι 3ΐ>-

ίυϊιηιΐδ. Η;εε άίεεηΐεδ, βΐ 6ΐυ8ΐηοϋΐ νβτΐιϊβ δεβε αηί-

ηιηηΐεδ ει οοιιΠπιιβηΙεδ , εοΓραβ (ήξοη εοηδίπη-

ςεηιΐηιη ι1»1)3ΐιΙ , 3ε ηΐεηιεηίοΐ'ΐιιπ ςαίϋοιη η.ιίιιια

εοη^οΐβΐίοηϊ δυεευιιι1)ε1)3ΐ : ιη»Γΐ]ΡΓΐιηι \ογο ηαΙΠΓ.ι,

ςιιπδί ϊηϋοιηίΐα Λΐηυο ίιινΐεΐβ εΓ3ΐ; Ίπιο υογο ηηΐυπε

λομεν • μάλλον δέ γυμνο\ είσελβόντες, πλήρεις θησαυ

ρών τών έκ τής αγαθής ομολογίας άπελευσόμεΟα.

Ταΰτα λέγοντες, καΊ τοιούτοις εαυτούς λόγοις παρα-

θαρσύνοντες, έδίδοσαν τή πήξει τδ σώμα• χα\ ή μεν

τών στοιχείων φύσις κατεκρατεϊτο τή πί;ξει • ή δέ

τών μαρτύρων φύσις, ώς αδούλωτος ήν μάλλον δέ ή

μέν φύσις τδ οίκείον έπασχε, κα\ τά αλγεινά παρ-

ηιιΐιΙείΏ ίι), ηυοϋ ρβΓ εΐ εοηδεηίαηειιηι εΓ«1 , βοεί- ρ εδέχετο• ή δέ μεγαλοφιΛα τών αθλητών, κα\ πρδς

ι!οΙ)3ΐ : ^ιιϊρρο επιεϊβΐυδ εβρ'ιεϋβΐ : ηΙΙιΙοΐ.ιππιι

τργο ιηαςηϊίικίο αη'ιηιϊ εΐϊβηη ηιΙνοΓδίΐδ ϊρδβηι ηβ-

Ιυι•.ιηι (ΙεεεΓΐ3ΐ)3ΐ. Νβιη νίΓεδ ςιιίιίειη εοτροπδ

εοΐιδίΐΜΐίβεηΐε βε'" εοπίβϋεδεοπίεδ ρηιιΙ:>ιϊιη δοΐνε-

1ι;ιηΐιΐΓ ει εοη$ιΐΓηε1)3ηΙιΐΓ ; »ηΐιηϊ νεΓΟ νί^ΟΓ ηι.•>]0Γ

βν3<Ιε1)3ΐ ; ηΪ8Γ8δεε1)»ΐ ηιιίϋειη άεεοΓ εοΓροηβ, 3ε

ρυΐεΐιπίυάο (ΙΰΠοΓεδοεϋβΙ, ει εβΓηΐδ ϋοηιΐδ εοΙοΓ

ενηηεδοεοηΐ ; άεΠυεΙ)αηΙ ά\ξ\1\ βεΐυ ρϊυΐβΐΐηι εβιρίϊ

3ΐΐ}ΐΐ6 αοοϊδΐ , ιιιοηιΙ)Γ3(|ΐιε οιηιιϊΛ βε δεηδαηηι Ίη-

βίπιηιιηΐβ βίΒνϊιϊα ΓΓίβΟΓΪδ ραδδϊιη ΓΓπη^6ΐ>αηΚΐΓ, ηε

»1ί1:ι1)(.Ί):ιιιΐιΐΓ. Ιιΐνεδοοηδ εηΐηι εητυ ρηιιίαΐίπι εΐ

ίηΐιιιιιοδοεηδ ειπη εϊΓεη ηιειη1)Γ3 δείηάειείιΐΓ, 3ϋ

οϊδΊΙ)ΐΐδ άοΠιιεΙ»», 30 ηποηΊΓβη εηιεΐ3ΐιι$ δβηΐϊε-

αύτήν τήν φύσιν διηγωνίζετο. Ή μέν γάρ δύναμις

χατά μικρδν διελύετο, μαραινομένη και δαπανωμένη

διά τής πήξεως • ό δέ τής ψυχής τόνος, μείζον έγί•

νετο • έμελαίνετο μέν ή ώρα τοΰ σώματος, κα\ άπήν-

θει τδ κάλλος, κα\ τδ τής σαρχδς ε&χρουν κατεμαραίτ

νετο• άπέρ^εον δάκτυλοι, τώ κρυμώ κατ' ολίγον

περικοπτόμενοι, μέλη τε πάντα χα\ αισθητήρια τϊΐ

πικρία τοΰ κρύους περιεθρύφετο. Πελιδνουμένη γάρ

κατ' ολίγον ή σαρξ, κα\ διοιδοΰσα χλ\ περιλακιζου•

μένη τοίς μέλεσι, τών δστέων απέρρεε, χα\ τά τής

νεκρότητος πάθη έν αίσθήσει έδέχετο. Κα\ οΰτως βύ-

τοϊς κατά μικρδν δ θάνατος προΐών έμηκύνετο τρισίν

ήμέραις παρατεινόμενος. Μέχρι γάρ τοσούτου της

11 .Ιοί) ι, 21. "Ι Τίαιοΐΐι. νι, 7.
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α;-:Οήσεως αύτοϊς δίαρκούση,- , έμειναν έφ' ής εξ Λ Ιιιιιιιιιγ. Λΐηιιο ίΐ» ιπογκ οίδ ριιιιΐϋΐίπι αε εειίΒ'ιιιι

αρχής ετάχθησαν τάξεως, δια πάντων νικητα'ι κατά

του εναντίου γινόμενοι. Άλλα τίς άν μοι τά έπ\ τού

τοις πρδς άξίαν έκδιηγήσαιτο ; Τις υπογράψει λόγος

την θείαν έκείνην πομπήν, δτε τά άγια σώματα δι"

αμαξών έιή τδ πΰρ έπομπεύετο ; Πώς άντ\ τοϋ κλα-

πέντος 'ύπδ τοϋ διαβόλου άντεισήχθη τφ άριΟμφ ό

δεσμοφύλαξ ύπδ της χάριτος ; Τίς μοι διηγήσεται την

μητέρα έκείνην την άξίαν τοϋ μάρτυρος (5£ζαν, ή

καταλειφθέντα ύπδ τοϋ δημίου τδν έξ αυτής, διότι

έμπνους ήν, καΐ διά τοΰτο μή αναληφθέντα μετά τών

&λλων έπι την αμαξαν, επειδή είδε την φιλανθρω-

πίαν τοϋ δημίου έπ\ τδν άριστέα, την ϋβριν ούκ

ήνεγκεν άλλ' εκείνον μέν έλοιδόρει, ότι τών συν

αγωνιστών τδν άθλητήν άπεσχοίνισεν • αΟτη 6έ παρα-

ρΓθςΓΰ<1ίϋΐΐ8 ι»όΙγ:>1ιιΊι;ι1ιιγ, ΙΠυιΐδ (ΚεΙκίϊ (Ιιιηιΐδ.

Νηηι ηιΙ ίι! ιΐδππε δραΐϊυπ] δεηδίι εοι-ηιιι (Ιιιπιηΐι: ,

ιιηιιΐδεπιιιΐ ίη εο Ιοιό ϊη φιο ;ι1> ΐηίΐίο εοΙΙοοαΙϊ

ετβηΐ, ροΓ (ΐηιηί,Ί βαΎεΓδαηί νίοΙΟΓΟδ ονβ^ηίοδ.

δβά ςυΪ8 ηιίΐιϊ ο», ςυοε εοηβεειιΐβ «ιιηΐ , ρΓΟ ά\-

{ςη'ιίαΐβ βχροηεΓε ροβδίΐ ? Οιι.ιίι:ιπι ΟΓαΐίο άίνίη&ιη

ίΙΙηιιι ροηιραηι ι!β8θΓΪ1>οΐ ουιη «απεία ίΙΙ» εοΓροι-η

ρΐ.ιυβίπδ 8(1 ί ι,Ίΐκηι νβΙιοΓβηΐϋΓ ? 0.ιι» ι•»ΐίοηο ρι-<>

60 ηοί ;ι1» ιΐκιΐιοΐο η ιι 1>ι1ιι <■ ι ιι « 6Γ31, αά δΐιρρίεηιΐιιηι

ιιιιιιιεπιιη οιΐδίοΛ εβί'εεπδ α %τάΙ\ά ίιιίΓΟίΙυεΙυ»

ει ΐ'(Ίίΐ|ΐιΪ8 .ΐιΙ]ΐιηεΙυ3 δίΙ? Ο,υίδ ιιιϋιί βχροηεΐ (1ε

ηκιΐι-ε ίΙ1;ι , <1ϊςηα φι» ίηαηχΓεηι ρΓοιΙιιχεπΙ γλ-

ιΐϊεε, (\\ϊά εχ 8ε86 ηβίο 3 Γηπι'ιΐίεε τείϊείο , ριο•

ρΐεΓεα ηιιού εΐίηηι ηιιηε δρίι*3Γ6(, βΐ ϊ(1εΪΓεο ειιηιεκ-

στασα τφ μάρτυρι, ήδη νεναρκηκότι κα\ ίκινήτως β Ιβπβ ίη ρίαιίδίπιπι 8ΐι1)ΐ3ΐιΐ8 ιιοη οδδεί, πι νϊιΐίΐ Ιιυ-

ύπδ της πήξεως έχοντι, καΐ ίδοΰσα ψυχρώ κα\ ασθε

νεί τφ άσθματι συνεχόμενον, τοσούτον ζώντα μόνον,

δαον τών αλγεινών έπαισΟάνεσΟαι, άμυδρφ κα\ μεμα-

ρασμένω τώ βλέμματι τήν μητέρα έαυτοΰ ΰποβλέ-

ποντα, νέκρα καΐ άτονούσβ τή χειρί διανεύοντά τε

καΐ παραμυθούμενον, ύποφέρειν γενναίως παρεγ-

γυώντα ; Επειδή ταύτα είδεν ή μήτηρ , δρά τι

έπαθε μητρικόν ; ΤΛρα συνεκινήθη τά σπλάγχνα, ή

τδν χιτώνα περίεργη ξατο, ή περιεχύθη τώ τέκνψ,

Οερμαϊς ταϊς ώλέναις τδν μαρασμδν έπιΟάλπουσα ;

"Απαγε. Κα\ τδ ειπείν τι τοιούτον, τών άτοπων εστίν.

"Οντως έκ τοΰ καρπού τδ δένδρον έπιγινώσκομεν •

οϋ δύναται δένδρον σαπρδν χαρποΰς χαλοϋς ποιή-

σαι.

ιηαιιίοιεη) εαΓηίΓιείδ εΓβϋ νϊπιιη ΓοιΊειη, εοηΐιιηιο-

Ιίαπι ηοπ Ιιιΐίι : βοά ίΐΐιιιιΐ φΓιιΙεηι ίικτορηΙι.Ίΐ, ηιιοιΐ

8 εοηιιηίΐιίοιιίΐιιΐδ εΐ εοΙΙεβϊδ αΐΐιίεί.ιιη δε^Γε^δδεΙ ;

ϊρδ8 νεπι ιΐϋιΐ-ΐ) ιί 38δίδ(εη8 ΙΟΓρεηΙϊ ]:ιηι 61 ρπο

εοη^εΐαΐΐοηε ίιηηιοΐιίΐί, ηε εοη^ρϊεαία εαηι Γγϊ^'κΙο

3ΐ<]υε ιιιΠπηυ .ιηΐιείίΐιι εοηιχίιιπ, (αιιΐυηι (1ιιηΐ3Χ3ΐ

ν'ινεηίειη, «Ι εηιείαίιΐδ δεηΐΪΓεΙ, οΙΐδευΓΟ 30 Ι.ιη^ιιί-

άΌ οΐιΐιιΐυ ηιηΐιχηι δΐιαιη αδρϊείεηίειιι , ειηοιίυα ηε

ΙίΐιμιιίιΙιι ηι:ιηιι ϊιιιιιιεηΐΐ'ΐιι εΐ εοηδοΐαηίειη, εΐ ιιΙ

ΓοιΊίΙεΓ Γεπ•εΐ 1ιοιΊ;ιιιΐειιι ? III 1ια;ε πΐ3ΐεΓνϊάϊΙ, ηυη-

ςυίϋ ε]ιΐδΐηο(1ί :ι1ί.|ΐιί(! , ςιιηΐε ιικιΐΐ'ί1)ΐΐ8 ηεεϊιίεΐ'ε

ΒοΙεΙ , η<1ιηϊδίΙ? Νυικιιιίιΐ νϊβεεΓ» ε]ιιβ οοηιπιοί»

5πιιΐ , 3ΐιΙ Ιυηιεβιη είΓειιιηδείϋϊΐ, 3ΐιΐ ΠΙίο είιχιιιιι-

ίυδ3 εβί, ε»ϋ<1ΐ5 υΐιιϊδ ΐυΓροΓεηι 3ε (ΙεΓεειίοηειη τβ-

Γονειίδ εΐ ι-εΓυείΙΙιιηδ ? Κειιιονε ΐδΐΐιχε. ΕΓιαηι (Ιϊοογο αΐΐςιι'κ] ε]ιΐ5ΐηοιΙΪ .τΐΐδΐιηΐιιιη ε«ΐ. Εχ Γι-ϋεΙπ γο-

νεΓ3 8ΛοΓεηι εοςηοδείιηυδ : ηοη ροίεβΐ 3γ1ιογ ριιΐΓΪδ ει νϊιϊοδ» 1)οηοδ ΓΓϋεΐυδ ρΓοϋυεεΓε.

Έπε>. οδν ό καρπδς της μαρτυρίας χαλδς, έπαινε- 0 ^ιισηίαιη ϊ^ϊΙυΓ ΓιυεΙυδ ηιηΝνπί Ιιοηιΐδ εδί, 1ηυ£ΐ:ι

σον τήν άριστοτόκον μητέρα, τήν διά της τεκνογονίας

σωζομένην, καθώς φη^'ν ό Απόστολος. Επειδή γάρ

τοιοΰτον παρέστησε τφ θεώ τδν καρπδν, υπέρ τής

«οινης τών γυναικών άπελογήσατο φύσεως. Ούκ έμδν,

φησ\, τέκνον σύ • ού της έμής ώδΐνος βλάστημα • τδν

θεδν δεξάμενος, κατάθεδν έγεννήθης. "Ελαβες έξου-

σίαν τέκνον θεού γενέσθαι. Αραμε πρδς τδν σδν

Πατέρα , μή καταλειφΟί,ς παρά τών όμηλίκων, μή

δεύτερος επί τδν στέφανον Ιλθτ^ς , μή ατελή ποίησης

μητρωαν εύχήν ■ ού λυπήσεις μητέρα , στεφανίτης

καΐ νικητής κα\ τροπαιοφόρος γενόμενος. Ταΰτα λέ

γουσα, καΐύπερ τήν φύσιν έαυτήν τονώσασα, μάλλον

δέ τονωθεΐσα ύπδ τοΰ Πνεύματος, αυτή τδν έξ αυτής

μετά τών λοιπών ίπ\ τήν άπήνην άπέθετο, φαιδρώ

ορίΐιη»! ρΓοΙίδ ηιαίι-ειΐ], ηιι« ρεΓ ΠΙϊί ρΓοεΓββίίοηειιι

8ει•ν:ιΐιΐΓ, ιιΐ ΐηηυϊΐ ΑροδΙοΙυδ ". ϋυοηϊβηι εηίιιι

Ιαΐβιη ϋεο ίπιείυηι ρΓοάυχϊΙ , εοιτιιηυηεη) ΓειτιΙιιεί

δβχυβ ε3Μ83Πΐ ϋοΓβιιϋίΙ. Νοη πιειίδ, ίηηιιϊΐ , Ωΐίιι^

εβ Ιιι : ηοη ηιεί ρηΠυδ βεΓηιεη : ςιιοιιϊβηι ϋευπι

ΓβεβρϊδΓι , βεειιηιΐυιη Ώειυιι ιιβίυδ βδ. Αεεερϊδίϊ ρε-

»εδΐ3ΐβηι ιιΙ ΓιΙϊυδ Πει Πβδ. Ουιτβ 3(1 ΡηίΓειη ΐυιιιιι,

ηε Γεϋηςυαπδ 3ϋ Ιυϊδ εο^νΐδ, ηε βεειιηϋιιβ βο" εη-

Γοηβιη νεηίαδ, ηε ϊιτίΐιιηι Γηεϊαδ νοίιιηι ηιηιεΓηυιη ;

ηοη οίϊειιι1•:δ, ηοη ιιιοίεβίίβ ηΟΓιεΐεδ ηιηΐΓβαι, δι νί-

εΙΟΓ εοΓοηβΐιιβ, βί νϊείΟΓ ει ΐιϊιιηιρίιηίοΓ ενββεπ».

Να:ε άίεεηδ ει ιι!ΐι•.ι (ϋεχιι») ιιαίιιπιηι βεδε οΙ»Πγ-

σΐ:ιηδ, ίιηο νεΓΟ ΓΟϋοΓηΙβ η δμίΓΐΙυ , ΐρδ.ι εχ δε

ικιΐιιΐιΐ 3(1 τείίφιοδ ίη νείιϊευΐιιιη ϊηιροιιϊΐ , ;ιΙ;ι< ι ί

τώ πρόσωπο,) τοΰ άΟλητοΰ προπομπεύουσα. Τά δέ έπ'ι " νυΐΐϋ ρΓΟδεηυεηδ 3ε ύεϋιιεειιβ ;ι11ιΙεΐ;ιιιι. Οιια; εοιι-

δεουΐβ βιιηΐ ςιι.ιΓια? ΐ:ι:ΐ•ΐ;ινεΐ'ΐιιιΐ ίη .ιει-ε δαηειϊ,

δβηειίΠεβνεπιηΙ εΐίιιηι ϊςηεηι δυί »ιΙ]εειίοηε, ιικι-

Ιεΐ'Ίβ ΙΙ.ιιιιιΐιΐε ί:κ:ΐί. Τπΐι-ι ιπιΐ εΐίιιιη :ιιΙ .ΐ(]ΐΐ3ΐη 1)0-

ηειΙίι.ΊϊοιΚ'ΐιι ; ριτ ιιηιιικι ίηιρΙε1)3ΐι(υΓ ιΐίνϊη.'ΐ 0Γ3»>

<ίι1;ι. Τγ88 ίΙΙί ριιεη 3(1 εοιηηιιιηεπι Ι;πιι1υιη >1ε-

εαηΐ3ΐίοιιειη ιιη.ι 3δδυηιυηι Γι-Ί^υδ ει :ι•δΐιιηι : Γι-ϊ^ιι»

ρεΓ εοηκείβΐ'ιοηεηι, κδΐιιηι ρε γ εοηιηυδίίοηεηι : ύο-

ίηϋε ΐΓ8η8ί(Τΐΐη( ρει• ίςηεπι εΐ ηςιιαιη. Υοπιιιι Ιι.ει:

Ι.ιη(]ΐΐ3ΐιι ηοΐ3 ρΓχΙετνβΙιί ευρίΐ οπαίο, 3ε ιΐε ;ιϋΐ|ΐι:ι

τούτοις οΤα ; Ένήθλησαν τίί αέρι οί άγιοι , ήγίασαν

κα\ τδ πΰρ τή εαυτών προσθήκη, Ολη τή φλογ\ γενό

μενοι. "Ηνεγκαν κα\ έπ\ τδ ϋδωρ τήν εύλογίαν. Διά

πάντων έπληροϋτο τά θεία λόγια. Οϊ τρεις παίδες

συμπαραλαμβάνουσιν είς τήν χοινήν ύμνολογίαν ψύ

χος κα\ καΰμα ■ τδ ψύχος, διά της πήξεως• τδ καύμα,

διά της καύσεως • είτα διήλθον διά πυρός κα\ ύδατος.

Άλλ' επιθυμεί ταΰτα ώς γνωσμένα παραδραμεΐν ό

λόγος, κα\ περί τίνος τών πρώην ζητουμένων έν καιρώ

'ΜΤίηι.ιι, 15.
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οητιιηι ηϋίβδίίοηιιιη ςυα; ηυροι* ηιοΐκ δΐιιιΐ, ηιιηο ίη Α νΰν έξετάσαι• "Οτε έξωρίσΟη τοΰ παραδείσου 4 άν-

ι.ΐ'ΐιιριιιο ϋϊββεΓΟΓβ αΐΐ|ΐιο ΙτηοΙηπ1. ΡθδΙε3(|ΐιαηι Ιιο-

«10 6)60118 ΟδδβΙ 3 ρ3Γ3(1ΐδ0, £ΐ3(1ίΐ1δ (1αΐΙΙΙ!ΚΊ15, φιί

ΛΌΓΐίΓβΙΐΙΓ , ι1,.5ΐϊΐΚΙΙΙΙ3 βΐ 0θ11θ03ΐ|18 051 3(1 011311-

(Ιίϋΐιιΐιιιιι 3(1ίιαπ). ΕΙ 031183 Ιαΐίδ ρΓονίάεηΙίχ Ι >< •ϊ

08(, ηβ Ιιοηιο ΐιτιιηιρυηΊ αά Μξηυπι νϊΐοε , 30 (Ιε-

£ΊΙδΐ3Γ01 , ιΊ [Κίπιιηιιοινί ϊιηηΐ0Γΐ3ΐΪ9. Μβιιιϊιιίδίίδ

1>ΐΌΓ8ΐΐ8 εοπιηι (]ΐι;υ ψιχϋίΐα ΓιιοπιηΙ : Γβεοΐ'ϋαιηΉιΊ

ίίειιι, πι ρ3Γ «81 , 61Ϊ3Π1 οοπιιη ςυχ 3 ιιο1)ΐβ αά

ΊΛ φιοιΙ ηιιχΓεΙ)3ΐυΓ ίηνεηΐ3 βυηΐ : ββι! δϊ οιιιηϊα

;ιΙ) ΐηίΐϊο ιΐοηιιο ρβΓδοψιί , Ιοίηιικριο ιΙι> ϊιιΐι-βΓΟ

η,ιι&δΐίοηειη ΐΓβιίαη» ει εχρΙίοβΓΟ νείίπιυβ , υ1ΐι-3

(ριηιη ρΓΧ5οη« ππ'ιο Ιειηροπδ ραΐϊαίιΐΓ , ΓΟδ ρΐΌ-

ΐτηΙιβΙϋΓ. Λ(• αυχδΐίο ιμιίιΐΰηι 1ι;οο βΓ3ΐ : 3η οΐϊαιη

£3ΐιεΐί8 ρΓορΙεΓ §ΐ3<1ϊιιιιι, ηιιϊ νειΊίΙιιι-, ρ3Γ»ιϋδΐΐ8

θρωπος, έτάχΟη φρουρεΐν τήν εΓσοδον φλογίνη ρομ

φαία ή στρεφόμενη. Κα\ ή αιτία της τοιαύτης το5

θεοΰ προμηθείας, το μη παρελθείν έπ\ τδ της ζωής

ξύλον τδν ανθρωπον, χαΐ αψασθαι, χα\ διαμείναι

άθάνατον. ΜέμνησΟε πάντως τών έζητημένων μίμ-

νησθε δε, ώς ε'.χδς χα\ των προς τ6 ζητούμενον ήμΐν

εύρημένων • αλλ' ε! μέλλοιμεν πάλιν άπ' αρχής έπ-

εξιέναι, χαΐ δλον διαλαμβάνειν τον λογον, ύπερ τον

παρίντα Εσται καιρδν ή παράτασις. Τδ μεν ο*ν

ζητούμενον τοΰτοήν Ει χα\ τοις άγίοις άβατίς έστ:ν

δ παράδεισος διά της στρεφόμενης ρομφαίας • κα\ ε!

τοΰ παραδείσου οί άθλητα\ αποκλείονται ■ τίς ή επαγ

γελία λοιπδν ύπερ ής άναδέχονται τους της ευσέβειας

αγώνας, κα\ εί τοΰ ληστοΰ Ιλαττον Εξουσι, πρδς 8ν

ίιιαεεεδδΐΐδ 8ΪΙ ? Ει 3Π 3ΐηΙεΙ% ρ»Γ3(ΙΪ50 οχίίικί.ιιι- ** είπεν δ Κύριος , ότι Σήμερον μετ' έμοϋ Ιση έν τφ

ίιΐΓ'.' Οιι;ι;ιι.ιιη ριοιηίδδίο (Ιεϊηεερβ 8ΪΙ, οι] ιΐ8 Γε$ρε-

πιι ρπ> ρϊεΐ3ΐ6 οοΠ»πιϊγι:ι 8ΐι$είρϊαηΐ? Ιΐεηι, αη <1ίΊι•-

ν'ιΟΓΟ εοηϋίΐϊοηε ΓαΙιΐΓΪ δίηΐ/μκιιιι ΙβΙγο, 3(1 (|ΐιειη Κο-

ιιιίηιΐδ ιΐΐχϊΐ, ΙΙοίΙίί Ηΐίπί»! ετχι ίη ραταάίιο "Τ Οπ:ΐϋ-

ΐ]Μ3ΐιι ηοη ΒροηΙε βιια ΙαίΓο 3(1 επιεοπι βοοεδδϊΐ ;

$6(1 ρθ5ΐ830.ιΙ3ΐιι ρΓορε 8:ιΙιιΙι:ιιι ΓιιίΙ, ηιιίιιΐίκ1νι.•πίΐ

:ιοιιΐιΐ5 οι ΐιΐ£εηϊθ8ΐΐ5 Γιιγ Ιΐιοδπιιηιηι, ει ιηοΐιΐδ οο-

θ3&ϊοηειιι νίιηιιι ταριιϊΐ 3ΐ•ΐε Γιιηιηύϊ ριιΐοητε ηΐηιιβ

«οΙοΠογ 3ΐ)υ3ΐ)8. Οοηιϊηβ, ηιβιηβηΐο ιηβι', ϊηςυΐΐ, ϊη

ηφιο (μο15. Τιιηο ϊΙΙβ ςιιίϋοπι ρηι»(!ί8ΐιηι εοιίδεηηί-

Ιιιγ : ΐ|ΐιικ1 αιιΐι'ΐη ηιΐ 83ηεΐ08 ηΐιίιιοί, ΠαιηπιευΒ οη-

8)8 3ΐ1ίΐυηι 'πηροιίιΐιιιιι ΓειΙιΙΊΐ! 8αιιβ 3 3είρ33 (ρι*-

5ΐϊο 8ο1ιι(ίοηειιι Ιιαϋεΐ.Ναιη ρΓορ(εΐ'ε3 ηοη ββηιροΓ ϊη-

«αραδείσφ ; Καίτοι γε ούχ εκουσίως δ ληστής τώ

σταυρφ προσήλθεν • άλλ' επειδή έγγϋς της σοιτηρίας

έγίνετο, είδεν δ δξύς καΐ ευφυής κλέπτης τδν θησαυ-

ρδν, κα\ επιτυχών καιρού τήν ζο>ήν έληΐσατο, καλώς

τη κλεπτικτ^ χα\ εύστδχως άποχρησάμενος, Κύριε

μη\σΟτ\τΙ μου , ε !πών,£*• τ(\ βασιλεΐφ σου. Είτα εκεί

νος μενάξιοϋται τοΰ παραδείσου • επί δετών αγίων ή

φλογίνη ^ομφαία διακωλύει τήν εΓσοδον; ΤΗ αύτδΟεν

Εχει τήν λύσιν τδ ζήτημα. Διά τοΰτο γάρ ούκ άε'ι

έστώσαν άντιπρόσωπον τοϊς είσιοΰσι τήν (Ιομφαίαν ό

λδγος Εδειξεν, άλλα καΐ στρεφομένην έποίησεν, ίνα

τοις μεν άναξίοις κατά στδμα προφαίνηται , τοις δε

άξίοις στρεφόμενη κατά νώτου γίνηται, άκώλυτον

ΐίΓει1ίοιιΙίΙιιΐ8 ι.'Χ 3(Ιν(.Ί•8Π 8[;ιιιΐι:ιιι μ!:ΐι!ίιιιιι δοΓίρΙιΐΓίΐ - αύτοϊς τήν είσοδον ΙπΊ τήν ζωήν ύπανοίγουσα ■ ης

ιΙειηοιΐ8ΐΓ3ΐ, νεΓυιη οΐϊ»ηι νοΓίϊ Ιίηβίι ; υΐ ίηύί^ηίδ

φΐίϋοιη 3(1νβι•δυ3 βρρηΓεαΙ : ϋΐ^ηίδ νει-ο νοΓδίιβ 3

Ιογ?ο 6Χδ!δΐ3(, υχριϋΐίι ιιηι οΐδ αίΐίΐιιηι ρηΙεΓαοϊοιίδ 3ά

νϊΐ3ΐη , ίηΐΓ3 ί]ΐιαιη ΐΙΙΐ ίκΐιιοί» εεΓίβηιϊηιιιη ϊΙΙκδϊ

<1;ιηιηΐ3ΐη ΐι-βηδυιεδδϊ ρεηείπιπιηΐ : ηιιβ εΙΪΛηι ηθ8

ιιιΐιερ'κΐβ δυροΓβΐβ , ΐηΙι-3 ραΓαϋϊϋΐιιη ρΟΓνεηΐαηιυδ,

έντδς εκείνοι γεγδνασι, τξ πατησιά τών αγώνων

άπαθώς τήν φλίγα περάσαντες • ήν κα\ ημείς άδεώς

περάσαντες , τοΰ παραδείσου έντδς γενοίμεθα, δι»

της πρεσβείας αυτών δυναμωΟέντες πρδς τήν άγαΟήν

δμολογίαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, ώ ήδοςα

εις τους αιώνας τών αιώνων. 'Λμήν.

ρεΓ ΐΙΙοΓυιιι ίιιΐοΓεεδδ'ιοηειη οοιιΓίΓηιβίΐ 3ϋ οοηαηι εοηΓοδδίοηειη Οοιιηιιΐ ηοβίπ ^εδυ ΟΙιπδΐί , ευί βίοι ι»

ίη δχουΐα βκευίοιυηι. Αιιιεη.

'* ίιιε. χχιιι. 45. '• ϋ/ιϋ. 42.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΕΓΚβΜΙΑΣΤΙΚΟΣ

ΡΗΘΕΙΣΕΝ ΤΩ ΜΑΡΤΥΡΙΟ.

Ε-ΙϋδϋΕΜ

ΙΝ ΟϋΑΟΚΑΟΙΝΤΑ ΜΑΚΤΥΒΕ3

ΟΚΑΤΙΟ ΕΑυϋΛΤΟηΐΛ

ΰΙϋΤΑ ΙΝ ΕΟΒϋΜ ΜΑΠΤΥΒΙΟ.

ΐ30θΙ>0 0Γβΐ5ΟΓΟ 500. 3θ811 ΤΙ)6θ1. ίηΙΟΓρΓΡίΟ.

Οί μένόπλίται 'Ρωμαίωνκατά νόμον πάτριον, χαΐ

συνήθειαν πάλαιαν, ήν παίδες τζαρί προγόνων διαδε-

ξάμενοι, κα\ μέχρι τοΰ παρόντος φυλάττουσιν, έν τη

'ΡΧί το~•> ένεστώτος μηνός τήν πανοπλίαν ένσκευαζό-

μενοι , κα\ χωροΰντες έπ£ τι πεδίον ήπλωμένον ίκα-

νώς καΙ υπτιον, ένθαπερ Ιξεστι κα\ δρόμον ίππων

έκτεϊναι, και μελετήσαι τα τακτικά, κα\ πασαν γυ-

μνασθήναι την ένόπλιον άσκησιν , άνάμνησίν τε τοΰ

έτους ποιούνται, καΊ τήν ήμέραν έπίσημον άγουσιν.

Έγώ δέ μνήμην μαρτύρων τελών , καΐ ταύτην τη

προτεραία κηρΰξας ύμϊν, τους τοΰ Χρίστου στρατιώ-

τας τους μ', τους πάσαν προΟυμίαν ύπερβαλομένους,

έν τοΤς άγώσιν όπλίσας δια τής μνήμης σήμερον

θαυμαστούς τοις δυναμένοις βλέπειν προΐστημι • κό•

σμον της Εκκλησίας, κα\ λαών εύφροσύνην,καΐ θεοΰ

δόξαν τοΰ ένισχϋσαντος. "Αριστον δέ πάντως , καΐ

άγαν λυσιτελές τοις της αρετής δ:ηγήμασι, τους τε

νέους έντρέφεσθαι, κα\ συνακμάζειν τους &•ώρας.

Ή ακοή , μέρος καιριώτατόν έστι τών αισθήσεων,

κα\ της δψεως ούχ ήττον διδακτικόν. Δια γάρ τών

ώτων έναργώς έπεισάγει τήν μάθησιν ταϊς ψυχαΐς *

καΐ κίνδυνος ού μικρός καλά τυγχάνειν, ή φαΰλα τά

διηγήματα. ΟΤαγάρ εκείνα λέγεται, τοιαύτην έπάναγ-

κες τοις λογισμοΐς φαντασίαν έγγίνεσθαι • έννοια δέ,

κα\ θεωρία τοΰ νοΰ συνεχής, εις έπιθυμίαν άγει τον

άνΟρωπον τοΰ ποιεϊν ά λογίζεται. Διό μοιτήνάκρόα-

σιν γαληνώσαν υλ\ άμετεώριστον εΰτρεπίσατε • ?να

και οί μακάριοι μάρτυρες τιμηθώσι τά πρέποντα,

κα\ ύμεΐς διά τής μνήμης παιδευθήτε το ευσεβές καΐ

φιλόθεον.

Έμο\ δέ πρόκειται διπλούς άγων, κα\ δέος μή καθ

υβρίσω μέν τήν ΰπόθεσιν τ}) άσθενεία τής έξηγή-

σεως. ΕΓτε γάρ έννοήσειέ τις αύτοΰ τοΰ έν χερσί

πράγματο; τήν μεγαλοπρέπ:ιαν, «ατά παντός λόγου

Λ Ηοηιβηοπιπι ιηίΠΐΡ8 ιμογο ραίιίο, εΐ αηΐϊςιια εοη-

δΐιβίιιϋίηβ, φιηιιι 3 ιιι:ψ>ι ίΐηΐδ 30( νριτιιιιΙ, ϋΐ ιΐίφΐε

.κΙ Ιιοο Ιειηριΐδ εοιΐ8οι•ν«ιιΙ, ϊηίΐϊο ίιΐ5ΐ;ιιιΐ'ι$ ηιοιΐδίδ,

ηπιιίί ίηοΊιΙϊ 3(1 εαιηραιη δΐιΐί* ρΙαιιυ:η εΐ 3?ψΐ3υ'ιΐ6ΐιι

86 ΙΌΙΐΓ(!ΙΊ1ΙΐΙ, II Ι) ί 61 Οί| ΙΙΟΠΙΙ11 ίΙΙΙΙ'811111 6.\ΙθΙ1ΐΙεΓ6, Ο

Γ65 1ΙΙΪϋΐ3Γ68 ίΐ18ΐΐ'1161'6, 61 01111)13 ρΐ1§113! ^ΟΙΗ-ΠΙ

οΐιίΐ'6 Ϊ1ΙΪ8 ΙϊεβΙ : 8Ϊιηιι1 οΐϊαιη αηηί εοιιιιπεηιοΓβΐίο-

ηειη Ι:ι<•ίιιιιΐ, (οΐιιιιιιιυο ίϋιιι,ι ιΓιγιϊι κρίυιιιΐίιΐο 3£ΐιιιΙ.

Ε^Ο λ'ΟΓΟ ηΐ0ΐη0Π3Π1 ΙΙΚΙΙ'! VIΊΙΙΙΙ <;γ]ι'1)ϊ,\ΙΙλ, ψκιιιι ρ π -

ιΐίο 61Ϊ3Ι11 νο1)Ϊ8 ίπάίχϊ, (]ΐιαιΙΐ'ηςϊηΐ3 ΟΙιτίδΙΐ ηιϊΙίΐ08,

οιηηί ηηίιιιί 3ΐ3εηΐ3ΐε 6ΐιροποπ'$ , :ιι1 οοιίαιιιοπ

:ιπιι:ιγ<?, 6ΐ φίβηι ιιιΐιιιίηιΐιϋεδ δίηΐ, ρει• ηιοηιο-

Π3Π1 ΪΪ5 (]1ΐί ΟΐΓΙΙΟΙ'6 ψΙΟΙΠΙΙ ΙΤρπίδι'ΙΐΙ.ΊΠ.• 0011511-

ΙιΓι, (|υί νΐ'ΐι; 8ΐιη( οπιηηιοιίυηι ΕεοΙοδίχ, 1χ1ΐιί:ι

ροριιίοπιιη, οί ςΙοΓΪίΐ Οοΐ, ςυί ίΐΐϊδ γοΙιιιγ δυρρεαΊ-

1> ΟνίΙ. 0)ΐΐίηιιιιιι :ιιιΐΰΐιι ο$ΐ ει ίΓυείυοβίδίίπιυιιι

Ι1;ΐ1•Γ:ιΙΪΓ,|ΓΐΙΐΙΙ8 νϊΠΐΐΙΪ8 61 Γ6ΓΠΠ1 ρΓ«εΐ3Γ0 (;β£ΐ3ΓΙΙΙΙ)

]υνεη68 ίηηυΐΓΪπ, εΐ άΛ νϊπίεπι κΐβίεηι β(1ιΐ03ΓΪ.

Ναΐΐΐ ίΐιιιίίΐιΐϋ θρρθΓΐΐ1Ι1Ϊ58ΪΐΙ13 ρ3Γ8 681 ΊΐΙΙΟΓ 86115115,

ηοε ηιίηιΐ5 3(1 (ΙίβοοικΙηιιι <μΐ3ΐη νίβυβ οοηΓεΓΐ :

31ΐάί1ΙΙ5 6Ι1ΪΙ11 ιΙοι.ΊΙ'ίΐΚΐηι ίΐΐ 3Ι1ΪΙΙΙ05 ρΟΓ 311Γ08 ρβΓ-

βριευε ϊπΐιοιίιιχίΐ , ηεε ραπιιιι ίη(6ΐ-68ΐ ηιιαίο

8ίιιΙ ιΐ3ΓΓ.Ίΐϊοηε8, ΙιυιΐίΒ :ιιι ηιαίχ, ρΓθυ% βη ίιη-

ρΓ0ΐ>33 : Ϊ13ΙΠ (|ΐι:ι!(>8 ΐ1Ι;ν. 50111, Ια1Ρ8 10 ρΙΐ3Πΐ38Ϊ3

ςυο<]υβ ίηΐ3^ΐιΐ68 ρπκΙικΊ ηοεε853ηυηι 681 : εοςί-

ΐ3ΐίο ηιιΐιΐπι ιΊ εοηΙίηιΐ3 ηιοηΐϊβ οοη(οηιρΐ3ΐίο, Ιιο-

ιιιίιιοιιι όΌί'κΙβπο ίικ'οηιΐιιιιΐ ηά α^εηιΐυηι 63 ςυ*

εοξίΐβιϊοηε βρρι-εΐιεηιΐίΐ. Οοοοϊιχβ οορίο υΐ ςαϊκίε

ει 3ΐ)ίςιιβ βίΓβρϊΐιι ηιε (Ιίεοηΐεηι βυιΐίβιίβ, ιιΐ εί

Ι)Ρ»ΐί ηΐ3Πγι•68, ρΓουΐ ϋεεβΐ, ΙιοηοιειιΐυΓ, νο5ΐ|ΐτβ

Ο, ρβΓ ηΐ3ΓΐγΓυηι Γεεοηΐβΐίοηεηι &Α ρίβίαΐεηι ϋεϊ(|ΐιο

ειιΐΐιιηι ίοίοιοιοππηί.

Μβ νβΓΟ (ΙαρΙεχ Ιαοΐα εΐ ηιείιΐδ ηΐ3ηεΐ , ιιβ ά\-

εβηο"ι Ιεηυΐΐ3ΐ6 β^ιιηιεηΐιιιη ϋεΙεΓβιιι : δίνβ οιιϊιιι

ςιιϊδ Γβί, (ΐιΐ33 ρΓΟ! πΐ3ηί1)υδ νει-βαΐυι-, ιηβ^ιιίίικίί-

ΜΟίη ει ηι^ο&ΐαίοιη ροιρεικΚ-ιΙ , 63 Ιηιιία 05ΐ , υΐ
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ιιΐιιιιίιιιη 6ειηιοηί1)ΐΐδ ρΓΟΜίίεείιιι•; δίνε <]ηΐ8 νϊπιιιι Λ 9~Ρ:' τ^ νικητήρια• είτε τον πρδ ημών διά της

ΙΙΙιιπι ϊπΙυεαΙυΓ, ςυϊ 3ΐιΙεηο$ υεηίοδ ϊρδο» Ι.ίικ1ιΙ)ιι$

εχΐιιΐίΐ, εί <]ΐΐ3δϊ (ΌπιικινΊι : ν'ΐΓ ίδ εοιιιπιυηε υιι'ι-

νβΓδϊΐΗΐίΐ ΐ)ΐπ ;κ:ιι1ιιιιι εδί, επιϋίΐίοιιίδ €Ι>ΠδΙι:ιη:ι•,

«Ι (|ΐι:« :\1ι οχίοπιϊδ ΐΓίΐϋΐιη εδί, ;κ:*-ιι γ:\1;> ηοηη.Ί,

ρΐιίΐοβορηϊχ ίηΐ3§ο, ερίβεοροπιηι ΓοΓηια οι Γι1)Γ3,

ΓβοΐϋΓ εοιίδοηιΐδ ορεπιιη δίπιΐιΐ ει νετϋοηιηι (ο),

ειιί βρικί οιηπεβ ηιοπαΐεδ βίοπβ ΐη<1ο1β1>ί1ϊ& εοη-

*1»1, εχεορίίδ Ιαηιεη ϊΐΐΐβ ΐ[(ΐϊ ηεηιιε ϋηπδΐιιηι

Μηδρηβηιίίδ ίηεεκδεΓΟ Ιιοιτεηι. 0.υεηΐ3(1ηιθ(1ιιηι

εηϊιιι ιιιιΙΙυδ ΓοροιίΙιιτ ςυΐ $οΙειη ίΙΙιιιηϊικιΐΌ ει

<•:ιΙοΓ;η'ογι! ηΐιπιπα : $ίε ηειιιο ϊηΙίπηΙιϊΙιΐΓ ιηπςηιιιη

1):ιδίΙίυιη οϊιιιιιΊιιιι νϊιΊιιΙιιιη ρυΐεΐηίίικίίιιε (Ιοεοΐ'3-

ιιιιιι Οδκβ : δΐιοΐίηιίδ ίμίΐιιι- II Ιο ειι 1>1ϊηιί ιιιη Ιαιι/Ι.ι-

Ιογ, δβηείιιεφίο δβηείοπιηι ςυΙΙΟΓ, ρι•ο Γκειιΐΐηΐε

εαυτού σοφία» στεφανώσαντα τους αγίους• άνήρ ου

τδ βαϋμα τής οίκουμένης χοινόν • παιδείας της τί

«αρά Χριστιανοΐς , χαΐ τής Εξωθεν, χανών ακριβής,

φιλοσοφίας άγαλμα, επισκόπων τύπος χα\ κίνδυνος,

διδάσκαλος Εργων κα\ λόγων σύμφωνος • παρά πασιν

άνΟρώποις άνανταγώνιστον Εχων την εύδοκίμησιν,

πλην εί μή παρ1 οΤς ουδέ Χριστός έστιν άβλασφήμη-

τος. 'βς γάρ ούδε'ις αντιλέγει φωτιΐειν καΐ θερμαί-

νειν τον ήλιον, ούτως ουδέ τον μέγαν Βασίλειον Αν

τε ρεΐ τις , μή παντ\ τφ κάλλει τής αρετής κεκοσμή-

σΟαι. "Υψηλός μέν ουν των υψηλών έπαινίτης , άγιο;

των αγίων θεραπευτής • κατά τήν προσοϋταν δύνα-

μιν άποπληρώσας τοις άριστεϋσι το γέρας. Έμο\ £έ

ού διά τοϋτο σιωπητέον έπειδήπερ τά θαυμαστά

<|ΐΐ3 ρυΙΙεΙιαΐ, ίηοΐνΐίδ νίείοπυιΐδ ιΐεΐιϊΐιιι» ιηιιηιΐδ " μεγάλως δ προλαβών διεκήρυξεν. Ού γάρ έστι νΰ\ι

αΌροικΓιΙ. Γ&ιεπιιη πιβ ηοη ϊιίεο ΐαεεΓε οροΓίεΙ, 6 σκοπδς άμιλλα πρδς τον είρηκότα, άλλ' υμών τής

ί[ΐιΪ3 ϊΙΙε ρΐ'ϊιιβ πκΐβίΓιΓιοε Πΐ3ΐ•ΐ)'πιπι 3(ΙηιίπιικΙ;\ Γλ- τών άκουόντων ωφελείας επιμέλεια• ωφελεί δέ Εκα-

ο.!3 (ΙερΓχϋίεβνίΙ, ηοη εηΐηι ίη ρΓΧδεηΙί ευιτι ίΙΙο στος πάντως ώς δύναται, τής άπολαύσεως τών μει-

εεΠβΓε ΐηδίίΐαίιηιΐδ , 68(1 ϊη ϊ<1 ίηειιιη1>ι'ηιιΐδ , ιιΐ ζόνων παρά τών πλουσιωτέρων χορηγούμενης.

νο1)Ϊ3 αικΙϊίΟΓΪΙιυδ αΐϊςυίιΐ ιιΐίΙίΐ3ΐίδ 3θεΓ3ΐηιΐδ : ε.ιρίΐ αυίειη ψιΜϋιεί οηιηίηο ργοιιΙ ροΐε$ΐ, εχ ΓεΙιιΐί

ιηείϊοπίιιικ υΐίΐίΐηΐεηι , ςυαηιΐο αϊ) οριι1εηΐ!θΓΪ1)ΐΐ8 βιιΐιιιιίιιίδίπιΐιιτ•.

Ιβ'ιιιιγ ηιιαιίΓβξϊηία ίδΐϊ ο(Πείο νίΐ26(]ΐιε ίηβΐίΐιιΐο • Στρατιώται μέν οίν οί τεσσαράκοντα, τοΰ βίου τήν

ηιίΐίΐεδ εΓηηΐ, ΙΙοιπ.ίιιο ϊηιρεΓ3ΐοπ αιιείοπιΐί, ΙίιΙο

0ΙιπδΙί3ηί , εί Γείίβίοηε ρϋ. ΡυίΙςυηιη νεΓΟ 18 ΐ|ΐιϊ

ί1ΙΪ8(ειηρθΓΪΙ)ΐΐ8 Ίιηρεί'ίιιηι Ιεηείκιΐ, ιιηιικ εχ οοπιηι

ιιυιηείΌ ψιί ρίπτοβ (1εο8 εο1εΙ)αηΐ, άκηιοηίυυ»

ίΐεειΊχιιη εί εοηδϋίιιηι ει (ΙεεΓεΙυηι δΐΐβββΓοηΐϋιυδ,

ικινα Ιεβε εί ηονο ειΐίείο ΟιήδΙίαηοδ οχη^'ιίαίιαΐ,

ποηάβηδ ιιΐ οιηηεδ &ιι!>ιϋιί, 3ΐιΐ ιΐεπιοιπίκΐδ ιΙιιιι-Λ

ίκίοΐοηιιΐ, ηιιΐ Ιιοε Γικογο άείΓεεΙαηΙεδ, ηεεί ιΐο-

ιΙείΊ'ηΐιιι-, εί 3ΐιΐε ηιοτίεηι Ιοίο εοΓροΓε οηιη'ι επι-

εί&ΐυ8 ςειιειε εχε3Γΐιϋϊε3ΓεηΐυΓ ; Ιυηε ()τ»ιιηΊοαιιι

Ιπιειι1ΐ'ΐιΐΐ;ιιη βεοςυε ϊηνϊδ3ηι Ιεςειη ρΓΟ ΓοΓίίΐιιϋί-

ηίδ οΒίβπϋεηϋηβ 3ηδ3 Ι > ο : » ι ϊ ϊ«ιί ίΓΓίρίεηΐεδ, ει

δεοι-δ'ιιη 31) 3ΐϋδ ιιιίϋΐίΐιιιχ εχίιιιίϋΐη εί ΟΐΓίδΙΟ ιϊο-

(Πΐίΐιη εοΙιοιΊειη εοηδίίΐιιεηΐεδ, ςυ% νΊτΐιιΐε δρίτί-

Ιυβ ηιί1ί(3Γ6(, ηροπε δεδε (1ε1ε8ΐ3η<1ίδ ΗΐΙεΓΪδ ορ-

ροάΐιεηιιιΐ, ε( εοηεοιάίΐεΓ οηιηεδ, νείυΐ εχ υηο

ογο, Γκίειιι ιιηϊΐΐΉΐιι ρΓοΓεδδί δυη(, ύίεεηΐεδ, ηιΟΓία-

Ιεηα Ικιιιε εί ε3(1ιιε3ΐη νϊίαιη ρ:ιππιι 8ΪΙ)ϊ ευτχ ε8$ε,

δεςιιε ΙίϋεηΙεΓ εοΓροΓβ 8ΐΐ3 νβπϊί ΐοπτιεηΙΟΓυηι βε-

ηοΓίΙ)ΐΐδ εχροδϊΙϋΓΟδ. ΟιιβρΓορίεΓ επιϋεΐΐδ Ιφδ

τάξιν βασιλεϊ τών "Ρωμαίων όπλιτεύειν λαχόντε;

Χριστιανυ\δέ τήν πίστιν, χα\ ευσεβείς τήν Ορησκείαν.

Επειδή δέ δ τηνικαΰτα κρατών, εΓς ών τών πολυ-

θέων, δαιμόνων αϋτφ το πικρδν ύποΟεμένων εκείνο

βούλευμα , καινφ νόμφ κα\ γράμματι Χριστιανούς

ήλαυνε , κελεύσας πάντας τους υπηκόους , ή τδ λι6α-

νωτον έναγίζειν τοις δαίμοσιν, ή τούτο μή ποιοϋντας

Οανάτφ καταδικάζεσθαι, καΐ πρό γε τής τελευτής ,

παντ\ τω σώματι πολλάς ΰπομένειν τάς λώδας • τότε

δή τότε, τήν τυραννικήν ωμότητα, χα'ι τδν μισόΟεον

νόμον, άνδραγαΟίας εαυτών οί μακάριοι ποιησάμενο•. ,

και τών άλλων μέν άπο^αγέντες στρατιωτών, φά

λαγγα έξαίρετον και φιλόχριστον συγκροτήσαντες τγ}

δυνάμει στρατηγουμένην τοΰ Πνεύματος, φανερώς

έαυτοϋς τοις μιαροΤς αντικατέστησαν γράμμασι • κα\

σύμφωνον πάντες, ώς έκ μιας γλώττης , τήν πίστιν

ημών έξεβόησαν, μικρδν φροντίζειν λέγοντες τής

πρόσκαιρου ταύτης ζωής , κα\ παρέχειν Εκδοτα τά

σώματα ποικίλαις κολάσεων ϊδέαις. Ό τοίνυν τοΰ

βιαίου νόμου τυραννικώτερος υπηρέτης , καταμαΟω■>

εηιϋεΙΐοΓ εχδοευΙΟΓ ει ΒΐΙιιιϊηίδΙεΓ, Ϊη1ε11εεΐ3 83η- ρ τών αγίων τήν Ενστασιν, Ισό,όρΌ-ον Ισ-ευσε μηχι-

είοπιηι ηιβιιΐε, ΊΙΙιιιΙ εοηΐεηάίΐ, ιιΐ 3ΐ3επΐ3ΐϊ είρΓοηι-

ρΐΐΐιιιΐίηί ρ.ιιί;• δυρρ1ΐεΪ3 ίΐ(11ιίΙιει-ι.Ί, εί »ηίηιθδ ίη-

ΐΓερίιΙοδ ει ίιιιρίΊ'Κ'πίΐοί ηονο ει ίηυδΐΐηΐο Γυπηί-

ιΐϊιιίδ Ίιΐί-ιιΙί(.:πι!;ι: π',οιίυ ΙειτεΓβεειεΙ. ί>ί ι;Ι;ιιΙιιΐ[ΐι,

ίηηυίι, ϊΙΙίδ εοηιηιίηεΓ, ρβηιιη οοηιηιονεΐιυηίαν ,

ηεηυε ιηαηιΐδ ϋαϋυηΐ, δυηΐ εηϊιη νίτί αϊ) ίηευιιΐί

Χΐ3ΐε ϊη οπηίδ εΰυεβίί ει .ιπιια ίεπο ηδδυείί. 5Ί

31Ϊ3 ΐοΓίιιΐΜΐΐοΐ'ΐιιιι βι.ΊΐΐΜ-3 ϊΐΐίδ ίιιΓίΤΜίιι, ςεηεΓΟδβ

ΙοΙι-ι.-ιϊίπηΙ , ιιΐροίε ςυί ρ1η^:ιπιηι ιΊ νιιίικ'πιιιι «Ιϊιι-

ΐιΐΓΠίΐιιι εχριτϊειιΐίίΐιη ΙκιΙιινιμΙ. Νε^υε ί^ηίδ Γογ-

ηιίιΐίηί εδί ίΐίίδ, (]ιιί ίΐ3, υΐ ίδΐί, ιιΐχΐιιπιΐο δυιιΐ

ρεειοΓε. Καπι οί) ε3υδ3ηι εχεοςίίαικίιπη εδί δυρ-

ρΐίείιιιιι, (ριοϋ εί ηιυΐεδίίδδίιιιυιη επκ ί:Ίιιιιι ρ3ΐ'ία(,

νήσασθαι τής προθυμίας τήν τιμωρίαν, χΛ ψυχαΐς

άνενδότοις καινήν χα\ παράδοςον έπινοήσας δίΐλίαν.

"Αν τδ ξίφος αύτοϊς απειλήσω, φηΛ, μικρδς είς χα-

τάπληξιν δ φόβος, καΐ ουδαμώς ύποκύψουσιν άνδρες

γάρ είσιν έν οπλοις έκ παίδ(ι>ν ζήσαντες, και σίδηρο;

φέρειν εϊΟισμένοι. Έάν άλλας αύτοΐς προσαγάγω

κολάσεις, γενναίως έγκχρτερήσουσιν, ούκ άπείριο;

έχοντες πληγών, χαΐ τραυμάτων ουδέ τί» πϋρ έστι

φοβερδν τοίς ένστατικώς, ώς ούτοι, διακειμένοις. ΔΛ

προσήκεν έξευρεΟήναι τιμωρίαν, ή χα'ι τήν ενεργειών

εξει τής άλγηδόνος όδυνηράν, χαι τον χρόνον μακρδν,

κα\ παρέλκοντα. Τί ουν επιμελώς έβουλεύσατο κατά

τών αγίων 6 τών κακών σοφιστής; Κα\ μερίμνησα; ,

(α) Ι,οπυίΙυΓ Οο 5. Ββδίΐίο, οι^υδ εΐϊβιη εχεΙ»1 ΟγλΙϊο ίη χι ΜίΓίνΓίδ,
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εύρε•; έναίριον κίνδυνον, 8ν πρόχειροι αυτή παρείχεν α. εΐ ΙεηιροΓβ βαΐίδ Ιοη^ο ιΙιιγοΙ. Οπίιΐ ϊβίΐιΐΓ εοιίδίΐίϊ

€(ΙΙΐΐΓί» 83110103 ΟΟρϊΙ Π13ΐθΠΙΙ1! ίδΐβ ΓΟρϋΓίΟΓ 01ό καιρδς, κα\ ή χώρα. Ό μέν γάρ καιρός, ήν χειμών

ό δέ τόπος , Αρμενία , ή πρόσοικος χώρα , ώς ίστε ,

δυσχείμερος• ουδέ τήν τοΰ θέρους ώραν άλεεινήν τοις

ένοικοϋσι παρέχουσα , άλλα τοσούτον άγαπητώς Οαλ-

πομίνη , δσον έκΟρέψαι τον άσταχυν αμπέλου δέ το

φυτδν παρ" αϋτοίς και ήγνόηται • κα\ ό μή μακράν

Ικδημήσας, βότρυν ούκ οίδεν • έρωτα δέ περ\ σταφυ

λής ούτος , ώς ημείς περί τών παρ' Ίνδοΐς γινομέ

νων. Έκεΐ χιόνος οΰσης ανατέμνει τήν γήν δ σπείρων,

κα\ τδν άμητον καταλαμβάνει νιφάς• κα\ τον Οερι-

στήν άποδΰουσιν άνεμο:, αν μή σφόδρα καταδήιας

έαυτδν τοις ίματίοις , προς τήν βίαν τών πνευμάτων

διαγωνίσηται. Μετόπωρον δέ κα\ έαρ σχεδόν ούκ εί-

σ'ιν, ώς παρά κακού γείτονος τοΰ χειμώνος προς τήν

εκείνου δυναστείαν παρασυρόμενα.

ατΙϊΓοχ ? δοΙΙίοίΐι: ε'ίΓοιιηίδρϊοϊοιίδ ίιινεηίΐ <[ΐΐ3δϊ ηβ-

πιιπι ευρρίίιίυηι, (ΐιιοά οϊ 3ΐιρροι1ίΙ»1>3ΐ ιοί ριιβ οι

ΓΓζίο. Τοηιρυδ, Ιιΐοπικ βπιΐ ; Ιοειίδ, Απιιοιιία, Γιιιί-

Ιΐπ)3 ηοΐιϊδ ρΓονίηοίο, φια: ηεπυβ π?δΐ3ΐεηι ϊηεοΐίί

δίΐΙΒ ΓΓΪ«Οΐΐδ 3β1:ΟΙΪΟΙ>β ρηΐώεΐ , 8(.'ι1 00 ΟίΐΙοΓΟ Γο-

νείατ, (]ΐιί 3(1 ΓηιπιειιΙιιπι ριο^ι'ηοΓκιιιΙυηι 3ΐιΓΙί(ίΙ :

31 ν ί Ιΐ 5 ηρικΙ ΪΙΙοδ ϊηεοχηίΐα 051, ει ([ΐιί ποη Ιοη^ίιΐϊ

ροΐΐ»ιϊιιαιυ!> βίΐ, Ιιοίπιιιι 8οιι υναιιι ηυιιηιιαιιι νϊ-

Α\Κ : ιΐο ατη ααίοιη 1;ιΙΐ5 ποη ηΐϊΐιτ φιχπΙ, ηο ηθ3

(!β ίΙΙϊδ «ιιιαί ιιαβοιιηίαΓ 3ρικ1 Ιικίοβ. ΙΙιί ηϊνβ ιιοη-

(Ιιιιη Π<|!>εΓ»εΐ3 ΐνιταιη ριοδοΐικίίΐ βςήεοΐα : ει

ιιιεδδειιι Ιι:ιιπ:;ι εχείρίι , νοιιίοι υιικ)ΐιβ νϊυΐεηΐϊα

ι):Ρ88ογοιιι νββίΊΙιυί εχυϊΐ, ιιΐ^Ι ο,οηΐια νοηίοπιιιι

1ί νείιειιιειιΐΐαηι ΓογΙϊΙογ νεδίϊιιιεηία ευ1ϋ";ιικ!ο βεδίί

πιυηίιιΐ. Λυΐιιιηπιΐδ οι νβί ρπψειηοιίιιιιι ϊΐιΐ ιιυΐΐα βυιιΐ, υΐροΐο α ιιιαίο νϊεϊηο, Ιιίεηιίδ 5εί1ϊεοΐ ίηοΙε-

υιβηΐία, ρνοΠί^αΙα.

Έπ' εκείνες τοίνυν της χώρας και τοΰ ένειτώτος

μηνός άποδύσας τους άγιους, υπαιθρίους Ιστησεν έν

όλογϋμνοις τοις σώμασιν έξ εναντίας τοΰ βασιλέως

τών Άσσυρίων κα\ της Βαβυλωνίας καμίνου , τους

της ευσέβειας μαθητάς αμυνόμενος. Ουδέν δέ παρα-

πλήσιον εις άλγηδόνα, πϋρ φλέγον, κα'ι κρυμος συμ-

πηγνύς κα\ μαραίνων • τδ μέν γάρ τω σιδή ρ<υ προσ-

ήκεν, οξέως δγον έπ'ι τδν θάνατον • Ά δέ τήν όδΰνην

έχον Ιϊόρίοπον, παρατείνει τήν τελευτήν. Αργότερα

γάρ καθόλου τά ΰ-δ ύνχροϋ γινόμενα πάθη, οίον τε-

ταρταίοι, κα\ καρκίνοι, και άνθρακες, κα\ οία φιλο-

Ιιι Ιιηο Ίξ'ύΜΤ 10310110, ϊιιχΙλιιΙο πιοιίδο, «πιιειοβ

ο.ιιιιίΐιιΐδ ϊιΐ(1υπΐ6ΐιΙϊ$ κροΠαηβ, ;;ιιΙ) ιΐϊο ιιικίοβ ΙοΙο

οοι•ρυΓ6 οοη^ΐίΐυίΐ, ΐοη(Γ3Γίο ίΐιρρίίοίο, ςιιαπι ι•ρ.χ

Λδί^ιΊοΓυιη οαιπβϋα ί1α1)}•Ιοηίοα Γοπιαοο ό!ί$οϊριι-

Ι(>8 ρίοΐαΐίδ ηίΐίοίοιίδ. ΝίΙιίΙ νοΓΟ δίηιίΐβ 3(1 ΟΓυοίβ-

ΐιιιιι ϊιιΓοΓοικΙυιιι Ιι.ίΙιβΙ, ί^ηίδ ιηίοηβ , Γιί^ιΐδΐυβ

ϋοιιιρίη™οι:δ βΐ ιαϋοΓαοϊοηδ ; ιιοηι ί^ηίδ Γογγο οοιιι-

ρβιϊι, οε1θΓ6ΐηί|ΐιο ιηοιίεηι ραι-ίΐ, ΓγΊ^ιιβ \•πγο οαηι

ιΐοΐυτί ρΓΟοιβαηιΙο ραΐ'οιη νϊιιι 1ιαΙ)οϋΙ, ηιοΠβηι 12-

ιιιβιι ριοΐοΐαΐ. Κιιιιι ι!ιιΐ';ΐϋίΙίπι<ΐδ δΐιυΐ ςοιιβΓαΐίιιι

οπιηβδ Η Ι,ΐ! ΒΰεοΙίοηο», ςϋ;β 3 Γιί^οιβ οΓΩοίυηΙιΐΓ,

σοφοϋντες ιατρικοί την ψυχράν ϋλην άπεφήναντο τόϊς (] ιι[ δΐιιιΐ ΓιΊιιεδ ςυαΠηικυ, ε;ιιιεοΓ, εηΓίιυηειιϋ, β! ί<1

σώμασιν έμποιεϊν. Οΰτως ο! ψυχρότεροι κα\ πιμε-

λώδεις, νωθρότεροι και δΰσχρηστον ϊχοντες τδ σωμά-

τιον κα'ι τά άλογα δέ τών ζώων ομοίως. Τά μέν θερ

μότερα , ταχέα καΐ προς τήν έπείγουσαν χρείαν ευ

κίνητα • τά δέ έναντίως Ιχνητ., βραδέα, καΐ νάρκη

πεπεδημένα. Οΰτως ίππος ταχύς, συριγμώ πρδτής

μάστιγος δ'.εγειρόμενος πρ6ς τδν δρόμον ■ βραδύς ό

6νος, κα\ μόλις διά τών ροπάλων τήν όδοιπορίαν

άνΰων. Όξεία ή πάρδαλις, ξηρώ καΐ Οερμώ τώ σώ

ματι διιπταμένη τάς νάπας • ή ίργ.τος, αί» άνάπαλιν

παχυτέροις τοις μέλεσιν έμβραδύνουσα. Ταϋτα δέ ΰμϊν

ο^κ άπδ καιρού έφυσιολόγησα, άλλ' ίνα τήν καρτε-

ρίαν τών ανδρών καταμάΟητε, τδν τρόπον της τιμω

ρίας έπισκεψάμενοι. Χειμών ποιεί ποταμούς ναυσι-

βοηυβ 3ΐΐα, ηιιχ » ΓιίβίιΙα ηιαΐβπβ ίη οοτροΓίΙΐϋϋ

ιιαδίί ιιΐι'ΐΐίεοπιιιι Ιίϋί ιγμιΙιιιιΙ. Οιιι) ΓιΙ ιιΐ ()ΐιί ΓΓΪβΐ-

ϋίοΓβ εΐ οΙιβδΐοΓΟ οοηδίίΐιιΐίοηο δυηΐ , $ϊηΙ ςυο-

ςαο ΐ;ΐΓΐ1ί()ΐ•ι•5 ει ρίβτίοΓεδ , οοΓροΓβ 3(1 ϋδυιη

11011 υδ(]ΐιο 3(1εο ΙιηΙιϋϊ. Ουηϋ εΐίαιιι ϊη ιιηίιιιαίϊΐιυκ

Γ3ΐίοηί* εχρει-ιίΐιιΐδ εοΓηβΓβ Ιίοεί : ηίηι εα1ί(1ίοΐ'3,

εεΙεί'ίοΓ» εΐ η»1 υΓ^εηίειη ηεεεδδϊΐαΐεηι εχρεάίΐίοΓα

δΐιηΐ ; (\<3Χ νεΓΟ οοηΙιηΓίο οοιιιρίεχϊοηβ οοηδΐ3ΐι(,

ΐ;ιι•(Ι:ι ευηΐ ει (οι-ροι-ο (]ΐι.ΐδϊ νίηεία. Ιΐα εςυυ$ οε-

Ιετ 681 $ο1ο Γι;ι:,ί:Ι1ϊ δοηίίυ ;ιι1 ειίΓδυιη ΐηεϊΙβΓΪ $ο-

ΙίΙιΐδ ; 1αΓ(Ιυ$ αιιΐοηι ε$ΐ αδίηιΐδ, οι νίχ Γυ$Γι1>υ9

ηϋί^Ί ροίοδί, υΐ εοορίυιιι ιΙογ ΙεηεαΙ : ρεπιίχ εδί

ραΐ;ΙαΓΐ5, δίεοο οίεηΐκίο εοΓροΓΟ δαίΐυδ ρεποΠοηβ;

βίδΐΐδ ε πιιιΐΓ.'ίπο (ΙεηδίοΓίΙιυδ ιικ'ΐιιΐιι-ίδ εοιίδίαιίδ,

τ.όρονς πεζεύεσΟαι, κα\ ύδωρ τδ (5έον εις τήν τών λί- Ο Ιιιπίυδεδί. ΙΙοεο ηιιίοπι εχ ηαΙιιΐ'ίΚ α(1)1ΐδ ρείίΐα ηοη

Οων μεταβάλλει σκληρότητα • καΐ πέτρας διαλύει ,

όταν τού βάθους καθ ίχηται • κα'ι τοις έναντίοις σώμα

σιν έςίσης λυμαίνεται , τά μέν απαλά λιΟοποιών , τά

δέ σκληρά διαλύων. Ούτως 4 οίνος δταν παγή μορ-

φούται πρδς τδν περιέχοντα πίΟον, κα'ι τδ άπαλδν

Ιλαιον ϊσταται στερεδν πρδς τδν τόπον τοΰ αγγείου

σχηματισΟέν ■ ή ύελος δέ κα'ι όστρακον περι,όρα-

γέντα τοις ύγροϊς διαΟρΰπτεται. Ζώα δέ τά τήν

δρειον ζωήν λαχόντα κα\ ΟπαιΟρον, τά μέν διόλ-

λυται, τά δέ τη υπερβολή τού κακού έπιλανΟάνεται

καΐ της άγριότητος. "Ελαφοι γάρ κα\ δορκάδες

έν μάνοραις αϋλίζονται ■ ούτε κϋνας τότε δειλιώσαι,

ο'ύτε τους εγγίζοντας άποφεύγουσαι. Τδ γάρ μείζον

άε\ δεινδν των υποδεεστέρων φόβων τήν δειλίαν

Ρλτβοι.. Οβ. ΧίΥΙ.

;ΐί•ϋ 10 νΐ)1)Ϊ3 ρΐ'ΟρΟδϋί, 5( (Ι 111 ίΐΐΙεΙϋ^.Ίΐίδ, (|11(Μ.1ΐι;ΐΜ1

δυρρϋοϋ ςειιυ$ ^ΓΐκΊο>ί ίΜ'ι ριιςϋο» δΐιΙιίειΊιιΐ.

ΙΙίειιΐδ ΓαοίΙ, υΐ Πιιιιιίιι» ιι.Ίν'ιμ;ι1)ϊ1ί;\ ρε(1ϊυιΐδ ρι.Ί-

ΐι-ϋΠδεαιιΐϋΓ, υΐηιιε αηυβ αΓιο(|υϊ ϋιιοΓβ δοΓιΐκ ΐη Ια-

ρ'κΐιιιη (Ιηταίοπι οοηοΓοβεβΙ : ςιιίη εΐ ρεΐΐ'38 (1Ϊ55ί>!-

νίΐ, ςυηικίο αιΐ ριυΓιιιΐίΙιιηι ιΐδψιε ρεικΗΐβνεπΙ : (Ί

ευιιίΓαΐ'ϋδ εοιροΐ'ίΐιιΐδ δίιιιίΐίΐϋΐ' οΓΙϊείΙ; ιιαιη Ιοηεια

ίιι Ιηρίϋεδ νβιΊίΐ, (Ιιιτα απίοιιι (Ιίδδοΐνϊΐ. δίε νίηιιιιι,

(|ΐκιηιΙο εοιι^εΐ^δοίΐ, Γογιιιϊιιι (ΙυΓιϊ ίιι ςιιο εοηΐίηβ-

ΐιιι, ΐικίιιίι, οίοιιηιηυε Ιίςιιίιΐυαι ϋπιιϊΐεΓ εοιίδϊδίϊΐ 3ΐ1

1:^πι•αηι νιΐδΊδ εοιιΓοπικιΐιιπι ; νίΐιυιη ροιτο εΐ Ιεδίη

ΙιιιηιΟΓβ (ΌΐιΓΓίιι^',ιηΙιΐΓ. Λπ'ιιιιιιΐίβ, (\αχ Ίη ιιιοηΐϋιιΐδ

γι δΐι!) (Ιίο (ΙεςυιιΙ, ραπϊιι» ςυ'κίοιιι ίηΙΟΓουηΙ, ριιιΐιιιι

ιηπ^ιιίΐιιιΐίιιε ιιιαϋ, Γειίι»ΐί$ ιΐ. Ιαταΐί^ οΙ»Ιίνϊδουη-

25
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ΐιιΐ'. ϋει-νί βηϊιιι ει εβριτ* ίη ηιιιη.Ιπδ δειι ονϊϋΐιυβ Λ έκόάλλει. "Ορνιθες δέ παρ' άνθρώποις είσοιχίζον-

5ΐ;ι1)ΐιΐ3ΐιΐιΐΓ, ηεηυο ειιηεβ Ιιιιιε ιηείιιυιιΐ; ηθ(|ΐιε αε-

ΟιΐιΙοπίϊυπι Γηι-ηΓιιΠιιε 3ΐι(Ίιςϊυηΐ: δοηιρεΓ οηϊηι %η-

νΐ ιΐ3 ιικιΐιιηι ιιιίιιοπιιιι ιιιβίοπιιη Ιίιι οιτηι εϊροϋ'ιΐ.

Ανεδ «ιιΐοηι οιιιη Ιιοιηίη'ιΙιιΐδ ΙιαΙ)ί(3ΐιΙ, οΐ δΐιΐι εο-

ιΐβιιι Ιεείο ιηαηειι!. Αι Ιιοιιιίηεβ ηΐΒΓβ ΓοιΙΪΜΐιΙ, εΐ

ίιΐ5ΐπιπιειιΙΪ8 (|!ΐϋ)ΐΐ5 ηΓιοηυί Ιβρίιΐοβ ο;τοΊιηΐ, 3φΐ3ΐη

ρεΓΟίιΐ'ιιιηΙ : εΐ νίείηϊδ ()ΐιοΐ]ΐικ κειίίΐιιΐδ (Ιίδδίΐί, 80

ιιιιιΐυυ 3(1ί:ο ηοςυβιιηΐ. Ε]ιιβιιιθ(1ί Ιεηιριΐδ Ινηιηηο

3Π113 3ΐ)νβΓδΙΙδ Ι113ΙΙ)Ί'εδ δΐίρροΐΐϊ 13 VI Ι . ΟρΟΓίιΊΐαΙ

εηϊπι, ιιΐ βρραπΊ, 1ιε3ΐηιτι ϊδΐ3ΐιι εοΙιοιΊεηι ειιηιηονο "

δΐιρρίίεϊί {;εηοΓε άΐ'ριΐβΐιπιν, 1 1 1 ριοε ηιυΐΐίβ αΐϋδ

ιιΐΛΐΙνιίΙηΐδ ε'ιηςιιίαΐ'οιιι εΐ οχπιι'κηιι §1θΓ(ίΐιη ίΐ,ϋρί-

δεοΓοηΙιΐΓ. δΙαΙ)3ΐιΙ ίβίΙιΐΓ ΐΓειιιοηΙεδ, ει ηιεηιΙΐΜ

εοη§εΐ3ΐ>3ΐιΙυΐ', 31 ιιιεηΐβ ίιιιιιιοΐ3 ει ίηιροΠιΐΓΐ>ηΐ3

ται, κα\ μένουσιν ΰπωρόφιοι. "Ανθρωποι δέ πόντον

όρύττουσι, κα\ λιΟουργοϊς όργάνοις τό ύδωρ χάπτουσι'

κα\ οί πλησίον άλλήλοις ούκ έπιμίγνυνται. Ό τοιούτος

καιρδς οπλον τφ τυραννώ κατά των μαρτύρων έγέ-

νετο. "Εδει γάρ, ώς Εοικε, την μεγάλων καΐ σύμφω-

νον των μακαρίων φάλαγγα καινώ τρόπω, τιμωρίας

έναγωνίσασθαι, ϊνα πρδς τους πολλούς των μαρτύρων

άσύγκριτονκτήσωνταιτήςεύσεβείας την Μξαν. "Εστη

σαν ουν, κα\ έπήγνυντο τά μέλη τρέμοντες, κα\ τήν

γνώμην άκλόνητον έχοντες, 6έαν παρέχοντες έναγώ

νιον, άγγέλοις, άνΟρώπο'.ς κα'ι δαίμοσι... "Αγγελοι

μέν τδν χωρισμών των ψυχών άνέμενον , ίνα παραλα-

6όντες αύτάς προς τδν ίδιον άναγάγωσι κλήρον, "Αν

θρωπο: δέ τδ τέλος έκαραδόκουν, της κοινής φύσεως

οη^εΓιβ, 1ιοιιιΊιιί1)υδ εΐ (Ιοβίιιοη'ιΐιιΐδ δρεείβειιΐιιιιι Β τήν δύναμιν δοκιμάζοντες • εϊ διά φόβον και ελπίδα

εχΐιίΐιείιβηΐ. Αη^εΐί εηΐιιι δερ3Γ;ιΙίοηεηι 3ηΐιιΐ8ηιιιι

Ά ΟΟΓρΟΠϋΙΙδ 6Χδρ60»Ι)8ΙΐΙ , ΙΐΙ ΪΙΙ.Ιδ 111 ρΓΟρΠΒΙΙΙ

βοΓίειη εΐ δίβΐΐοηειη ιΙεοΊιοεί'οηΙ. ΙΙοηιΐιιεβ ηιιίεηι

Γΐ•;ΐ'-ΐο1:ι1;:ιιιΐιΐΓ Γιηεηι , εοηιηιιιηΐβ ηηΐιΐΓίο γοΙιιιγ ει

ροΙβιιΙί3ΐη ρΓοϋαηΙεβ ; ηιιχ ρι-ορίει- Ιΐηιοι•εηι βΐ

ερειιι Γυΐυτϊ Ιοί ηε ΐηηΐίδ επιεΐβΐΐϋιιβ δΐιρεποι• οδδβ

ροδδβΐ. Αι ιΐκηιοηεδ, ειιποδε 3(1 εβ,φιχβεΐΌυΒηΐιιι•,

ιι:ΐΐ'ΐι:ΐι-1)3ΐιΐ, οαιη ηιβζΐιο (]εδίϋεΓ'ιο νίείεηιΐϊ Γϋϊιιηιτι

ΐ',Γιι!ι.Ί:ιπιιιι ει ρεπειιίοιιιηι <3εΐΓεεΐ3ΐϊοιιεηι. δείΐ

ερεδ ίΐΐυπιηι εοηΓιΐδβ ε$ΐ, ρΓορΙει- ίΐΐιιηι, φιΐ ηΐ3Γ-

Ι\τεδ•ΐιι1ιΐδ οοηίίπιιβίκιΐ. ΙιιΐιιεΙοΙιιι• εηΐιιι «ηιιΐϊΐα-

Γιυηβδ φΐίΐΐΐιεί ρΓοριΊαδ,Όΐ 8ΐίοΐ'υηι, οπιηεδ. Ει Ιιίε

φΐΐιίεηι ]3εε1)»ι ρε<1β3ΐιΙ <)ΐ£ΐιΐδ (ΙίΓΠιιειιΐϋιιΐδ ; 3ΐίιΐδ

]3εε1)3ΐ ϊηδϊΐο εβίοΐΐ ]3ΐιι ρειιϊΐυδ ΓείΓΪςοπιΐο εΐ _

εχδΐΐηείο. (2ιΐ6ηια(1ιηο<1υιιι ηυίειηνίοΐεηΐίδδϊιη'ι νεηΐί " τδ ίγ

ειιπι Ιϋΐ'ΐιηι δϋίί ίϋοηεαιη ρειΠαπί, ροδίεβ 3γΙιο-

ιυιιΐ ευΐηιΐικι εοηευΐίεηΐεδ, ΐ'ΐιιϋεϊΐιΐδ εχϊΓπ'ρηιιΐ εΐ

ϊη ΐβΓΓΛίι» ρΓΟδΙεηιιιηΙ : δΐε αϊ> Ιιβε Ιιΐεηιε ηοΐιϊϋβ

Ϊ6ΐ3 1)β3ΐοπιιη ριι^ΊΙιιιη εοΙιΟΓδ <1ε]βεΐα εκί , ηοΐιίΐεδ

νΐϋβΐϊεεί ραι-βϋϊδί ρίβηΐχ, 8οεϊεΐ3ΐΪ8 Ιιιιιικιικη ιΐεπιβ,

ιοϋ μέλλοντος τηλιχ.ούτων κατευμεγεΟεΐν άλγηδόνων

Ισχύοιμεν. Δαίμονες δε σφίδρα προσεϊχον ίοϊς γινο-

μίνοις, επιθυμούντες ίδ:ϊν τήν πτώσιν τών αθλητών,

καΐ τήν πρδς τους κινδύνους ανανορον άπαγίρευσιν.

Ή δέ έλπ\ς αυτών κατητχύνθη, δια τδν ένδυναμοΰντα

Θεδν. "Εβλε-ον γαρ τους ακρωτηριασμούς, γ.αλ τους

Ιδίους έκαστος, καΐ τους αλλήλων οϊ πάντες. Ό μέν

έ'κειτο ποοδς ή δακτύλων περιρρ"υέντων ■ άλλος έκειτο

της εμφύτου βερμότητος καταψυχΟείσης εις τέλος.

Ίίσπερδεο! σφοδρότατοι τών άνεμων, τόπον έπιπνεΰ-

σαντες σύμφυτον , είτα τά υψηλά τών δένδρων κατα-

σείσαντες, ε!ς γήν καταφέρουσι πρίόρΊζα• οΰτ(ι)ς

έστορέ[σ]θη παρά τοϋ χειμώνος ή τών μακαρίων παρά-

αξις • τά ευγενή φυτά τοϋ παραδείσου, τοϋ γένους

γκαλλώπισμα, αϊ ^ί^αιτής ημετέρας βλαστήσεως ,

οϊ Παύλου όπλΐται, οί Χρίστου δορυφόροι , οϊ τών

βωμών χαταλυταΐ , ο: τών Εκκλησιών οικοδόμοι , οϊ

κατά βαρβάρων όπλιτεύειν άπογραψάμενοι, κα\ προς

τδν κοινδν έχθρδν της άνθρωπότητος τδν αγώνα τελέ-

σαντες.

Γ3ΐΓιεεδ ιιοδΐΓ83 ^οΓηιϊηαΐϊοηϊδ , Ραιιΐϊ ηιίΐϊΐεδ , Οΐιπδΐί δ.ιίεΐΐϊΐεδ, ενεΓδΟΓβδ 3ΐΐ3ΐϊιπιι (οΐΙιηίοοΓυηι) , Εε-

εΙεδϊβΓϋηι ηειΙϊΓιεβίΟΓεδ, ςυϊ εοηδεπρίί, ιιΐ εοιιΐι-3 1)ηιΊ)3Γ03 ιιιϋίΙηΓεηι, εεΓίαηιοιι ηίΐνεΐ'δΐΐδ εοπιηιΐ!-

■ιοηι Ιιιιιιιαηϊ "εηεπδ ΗοδΙειιι οοηΓεοεπιιιΙ.

Νοηιΐ3ΐιιαιιι ροιτο ίηενίΐ3ΐ)ϊ1ϊ ηιοηϊδ ηεεεδδίΐΛίο

εοιίδίΓίιι^εΙιβηΙιΐΓ, δθ(1 ΐη οογοιτι ροΐεδίβΐβ δηΐιιβ

εΓ3ΐ, δι δβ εηιοΙΙΊπ ρεπιιϊδίδδεηΐ. ϋ;ιΙιικιιηι εηΐιιι

ηοη ρΓοειι! άΐδίβΐιπί, ηϋοί ϋεϋίΐα ορεΓη Ιοεο δΐιρ-

ρϋεϋ νίεϊηιιιιι ορβί; ριιιιη ρ»1ε1)3(, εΐ εΐΐ'ειιηίδίηιι-

163 ϊηνίΐ3ΐ)3ηΐ: (18ΙΙ1 ΐνι ,ιηηιΐϊ, ρεί'δοειιΐίοηϊβ εΐ \8-

ΓΪ30 ϊηιρΓο1)ϊΐ3ΐϊδ δβίοΓ ει ΒΐιείοΓ, ρΓορε ΐΓβΠδΚΓεδ-

βίοιιΐδ εεεβιιι ΓηροΐΌ ]3ΐιι εοηιρΒπΙΐδ 3ρροδΐιι:Γ3ΐ,

8υ3>1εηδ, πι δροιιΐε κπη ηϋ ευταΓίοηβιτι ει ιιιει1εΐ3ΐη

ρΓορεΓβιειιΙ, ίιιιίΐαίιΐδ ηίπιϊπιιιι ρβιτεηι δυιιιιι, <]ΐιί

3(1 Ιί^ιιϊ νειίΐΐ 8»8ΐιιιιι ρι-Ίηιοδ ρηιειιιοδ ΓΓηιιιΙιιΙεη-

ιογ ίηιΐιιχίι '. Υεπιπι ίΐϋ ΓοπίΐυϋίηεηΊ πιβ^ίδ εχα-

( ιι.ίίιιιΙ, ηοη ϊ^ηηΐ'ί ΙοΙβΓηιιΓιπηι ΐυικ: ριυΐιβίίοιιειιι

οροΐ'3ΐί, ([ΐκιικίο (|ΐιίδ 3ΐ)8ΐίηεΙ ιιΐι ο]ιΐδ τεί υδα εΐ

εοιηιιιοϋο, φίκ ΐη βικι ροιεδίαίε δίΐβ εβί : πποπ" δΐι-

ρεΐ'ίθΓί1(ΐΐ8 3ΐιιιί8 (Ιίνίιιιπη Οβηϊείεηι ε^ίβδε ρΐΌοΊΐυιιι •

βδΐ. Ναιη ειιηι ηιοηειείιιι• υΐ ορ'ιρβΓβ 1ηυΐ3(]ΐιεεδειι-

ΙηπΙβ ει ιιοοιιίεηΐιι δυιιιεΓεΙ, οιϋο ει ιΐείεκιβίΐοϋβ

Έγίνετο δέ αΰτοϊς ού πρδς βίαν και άπαραίτητον

ανάγκην 6 θάνατος, άλλα κα\ μάλα πρόχειρος ην

κα\ έπ' εξουσίας ή σωτηρία, ε! καΐ μαλακισθήναι

πρδς τήν ίνστασιν ήβουλήθησαν. Αο^ζ^ γάρ ξν έχ

τοϋ σύνεγγυς, όπερ έγειτνία κατ' έπίνοιαν τω τόπω

της τιμωρίας• κα\ ή θύρα ήνέωκτο, κα\ παρεστώτες

έκάλουν. Σοφιστής γάρ ων διωγμοϋ κα"ι ποικίλης ρα

διουργίας 6 τύραννος, εγγύς τδ δέλεαρ τής παραβά

σεως τοις πηγνυμένοις παρέθηκε, καΐ συνεβούλευε

πρδς τήν θεραπείαν αύτομολήσαι, ώς ό πατήο αύτοϋ

τους πρωτοπλάστους είς τήν γεΰαιν τοϋ ξύλου. Οί δέ

τότε και μάλλον τήν άνδρείαν έπέτεινον , είδότες ώς

καρτερία τηνικαϋτα παρέχει τήν βάσανον, ήνϊκα 3ν

προκειμένης έν εξουσία τής άπολαύσεως φείσηται ■

δπερ έν τοϊς άνωτέροις χρό'Λΐς Δανιήλ 6 θεσπέσιος

πεποιηκιοςέπιδέδεικται. Παρακαλού μένος γάρ άφθονα

και ηδέα σϊτα κα\ ποτά προτφέρεσθαι , μίσει χα\

ίιηπτρο^ τών εϊδωλοθύτων,τήν σπερμοφαγίαν ήνά-

' Οοιι. ιιι, 1 δ(|ο,.
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πησε • κα\ νηστεύων ήνΟει, κα'ι άσιτών υπέρ τους τρυ- Α ροπιιώ, φι» ίιΐοΐίδ ϊπιηιο1;ιΙη ΓοεηίπΙ, Ιο^υητίΓριπη

οδΐιιη βίρςίΐ, ίοϊυηπηδφιβ ΠοΓκηβΙ ρΙ νΐ<;ρυ3ΐ, βΐ εϋιϊ
φώντας εδσαρκος ήν • θεοΰ γάρ τοΰτο δώρον έξ-

αίρετον, τοις πιστοίς δούλοις έν ταϊς άπορίαις τά παρ'

ελπίδα χαρίζεσΟαι.

Πλην επειδή τοις ύψηλοΐς των πραγμάτων οΐ φθό

νοι παραπεπήγασιν, έκινδύνευσε λωβηΟήναι τδ μακά-

ριον σύνταγμα, καΐ μικρού δέοντος, άπωλέσαμεν της

τετάρτης δεκάδος τδ πλήρωμα. ΕΤς γάρ άπαγορεύσας

διάτδν κρυμδν, πρδς αϋτφ τω τέλει της νίκης, ο'μοι!

τους μέν συστρατιώτας άφήκε , τη τέχνη δε τοΰ τυ

ράννου προσεχώρησε τω λουτρψ, ήδη της σαρκδς

μαρανΟείσης φεισάμενος δ φιλόζωος ■ της τε γάρ ελ

πίδος εξέπεσε, και της πρόσκαιρου ζωής οΰκ επέτυ

χε•;, ευθύς έπιτελευτήσας τη παραβάσει• Ιούδας

εχρονδ ΙιαυΐΙίοΓ βΐ οοΓριιΙοηΙϊοΓ 8|'ρ:ΐΓ6))8ΐ, ςιιηιιι

ϊΙΙϊ, ΐ)ΐιϊ ϊη (Ιεΐίοϋδ νίνοΐιαηΐ " : Ποϊ οπΐιη ΡδΙ ΠιΙοΙΪ-

Ιηΐδ δρηΐδ δηίδ Ι.ιΐ'ιη (Ιόηιι ρΓΧίεΓ δροιι οοιιΓογγο.

Οιοιοπιϊϊ), φΐϊβ βΓηικϊίΙίυί οοορίϊβ ΙίνοΓ βύηχινι-β

δηίοΐ, ροΓΪουΙιιηι εΓ3ΐ, ιιβ 1)Ρ3ΐη ίδΐ3 ουΙιοΓδ Ιπιιί-

οηιοίπΐ', εΐ \ανη ίηίΐι'ι ΓΡδ ρ,γΜ, ιιΐ φΐ3ΠβΒ (Ιοοικίίβ

οοηιρίειηοιιΐο ρητ3Γ61υτ. ΙΙιιιΐδ ριιίιιι βιϊΙι 'ιρδίιιη

νίοΐΟΓΪΟΒ ΠΓΐίουΙηηι, ϊιηραΐίοηΐί» Γπ<;οπδ δΐιοοιιυιιίΐ.

Ηβί ηιϊΐιί! (".Οΐιΐηιϊ1ίΐοηο3 βιιοδ ιΐρδριηίΐ, ει βυοοΌΙ.ι

Ι)τηηηϊ 3Γΐο αεεεβδϊΐ 3<1 ΙιηΙηειιητι, ε:ιπιί ]:\ηι ΐηΐιβ-

Γ»εΐ32 ρητεοηδ ηιηοΓβ Ιιπ]ϋ8 νϊιχ: ηηηι εΐ δρο βιΐΛ

εχε'κΐίι, βΐ ηιοΝηΙεηι Ικιηο νΐΐηιη ηοη εδί ίΗερΙιΐδ,

ϊη ίρκη ΐΐ'.ιιΐδςΐΌδδίοιιε αηϊιηιιιιι εχΐιαίαηβ, ιηί$εΓ3ΐι-

αΟλιος έν τοις μάρτυσιν, ούτε μαθητής, ούτε πλου- β ιΐιΐδ .ΙΐΗΐηβ ίηΙεΓ ηι:ΐΓΐ)τεδ, ει ηεφίο ιΐίδοίριιΐιΐδ, ηε-

σ:ος, και πρδς γε τδν βρδχον έφελκυσάμενος • κα\ μή

Οαυμάση μηδείς. Σύνηθες γάρ τφ διαβάλω κατά των

υποκυπτόντων αύτώ τδ τοιουτότροπον (ίαδιούργημα •

άπατα κ* κολακεύει ποικίλως, ΐνα,όίψη- (ίίψαςδέ,

εϋθΰς επεμβαίνει, κα\ τοΰ κειμένου καταγελά. Έπι-

κωμάζει δε τη συμφορά τήν αίσχύνην, κα\ τη αισχύνη

τοΰ δελεασΟέντος ευφραίνεται. Διδ καΐ δ Ψαλμφδδς

έχΟρδν καΐ έκδικητήν προσηγδρευσε , τδ τοΰ τρόπου

παλίμβολον έκ της των ονομάτων σημαίνων έναντιό-

τητος. Ανθρώπων γάρ εκείνος ουδέποτε γίνεται Ιν-

σπονδό; τε κα\ φίλιος ■ υποκρίνεται δε τότε τδ φίλιον,

δταν αύτώ Οελήση προσωπεϊον άπατης ένδύσασΟαι.

Άλλ' 6 της ασθενείας της ημετέρας επίκουρος, κα\

φίρ ορηίεηΐυδ, ει 3ά Ι.ιφιοιιιη Ιπιοΐιιβ : ιιεε εδί

φίοιΐ ηιιΐδ ιπϊγοΙπγ. ΙΙδίΐαίιιηι εδί αΊαΰοΙο ηιι,{ιΐδθο-

ιτιοιίί ΒΓΐΊΟείυπΊ οοηΐη ΠΙοδ, ψιοδ δϊυΐ δΐι1)]ιΐ£3(.

ϋεοΐρί! αο ν3ΐιβ ΜηικΙίΐιπ•, υ( ρΓΟδΙεΓηαΙ; οιιηι

ρΐΌδΙί'ανίΐ, ενΡδΐϊ§ϊο ϊιιει|ιιΐΐ3(, }αεεηΐεηιςιιβ ϊγγϊ-

ι!γ', ιΊ ϊιΐδπΐίαυυηϋαδ εαίαιηϊΐαΐί ρικΙοΓεηι ει εοη-

Γιΐδίοηεηι δίψΡΓηιΙΐΙϊΙ, εΐ ϊςηοιιιϊηϊη ρεΓ εδεαιη οϊγ-

ευιηνεηΓι εχβιιΐΐηΐ. ΟιιηΓβ α ΡδαΙηιο^τηρΙιο ςιιοφίβ

ϊηίηιίεπδ ει ιιΙΙογ ηρρείΐαίιΐδ Ρ81 *, ιηςεηϋ ηιιιΐίΐιΐ-

Γιΐ.ιίετιι ιϋνεΓδίΙηΙβ ηοιηίιπιιη ε ϊ ρ 1 1 Ί Γι ο η η δ : ϊΙΙε εηίιη

οιιιιι ΙιοιιΓιηί1)ΐΐ8 ηιιηηυαιη Γιθ(1ιΐδ δΡΓΪο ίηίΐ, αιιΐ

9ΐιιϊοίΐ!ίΐιτι εοΓκ. Τυηε υργο ηηΐιηιιηι ηιτιίειιηι δίηηι-

ΙαΙ, ςυηηιΐο δϋ)ϊ ΙηΓνηιη ΓαΙΙεηϋϊ βΓ.ιΐϊβ ϊικίυϊΐ.

τών αγαθών, κα\ λόγων, κα\ πράξεων γεωργδς, εύρε _ Υεπιηι ηηδίΓ* ίιιΓίΓηιϊΙηΙίδ »(1]ιιΙογ, Ιιοηοπιηΐφιε βΐ

κατά τδν Αβραάμ έαυτώ πρόβατον εις θυσίαν έκ τών

πολεμούντων οίκεΐον , έκ τών βλασφη μουντών δμο-

λογητήν , κα\ έκ τοΰ συντάγματος τών δ'.ωκόντοιν

μάρτυρα. ΕΓς γάρ τών της τυραννίδας δημίων, οπτα

σίας αγγέλων άξ;ωθε\ς τών έλθόντων ίη\ τους μάρ

τυρας, κα\ περιλαμφΟε\ς τη επιφάνεια τών άγίοίν

πνευμάτων, ώς ποτέ Παΰλος τη δόξη Χριστού, ήνίκα

τήν ά-\ Δαμασκδν έπορεύετο, εύΟϋς τήν γνώμην μετ-

έθετο, κα\ γυμν<όσας έαυτδν της έσθήτος, τοις πηγνυ-

μένοις συνανεμίχΟη. Πάντα δέ έν όλίγη καιρού [ίοπί]

συνάψας έγένετο, προσήλυτος, δμολογητής, μάρτυς,

λουσάμενος έν τω ίδίω αϊματι τδ της παλιγγενεσίας

λουτρδν, αϊματι τω νεκρωθέντι, κα\ μή (ίεύσαντι ■

άνήρ στεφανίτης, άνήρ τοΰ παντδς άςιος • τη τοΰ

θεοΰ Εκκλησία δι' εκείνον Ιχω τους μ'. Διά τδν γεν-

ναίον ού κολοβός ή τών μαρτύρων παράταξις. Διά

τδν προσήλυτον τελείαν άγομεν έπ' αριθμώ τελείω

πανήγυριν. Ό δέ διάβολος χαρίεν ϊπαΟεν πράγμα

καν γέλωτος άξιον • ώςγάρ έκλεπτε τδν στρατιώτην,

έσυλήΟη τδν δ'.ώκτην κα\ δήμιον.

Είτα τι τά έ-'ι τούτοις ; Οι μέν τρισμακάριοι Σφθα-

σαν, οπού Ισπευδον. Ό δέ τής τιμοιρίας κύριος, ούκ

ένεγκών άνεκτώς τών μαρτύρων τήν νίκην, τοις νε-

κροίς έπολέμει σώματι ■ κελεύσας πυρί παραδοΟήναι

τάς οικίας τών άγίοιν ψυχών, κα\ δι' ένδς πράγματος

έμιμεϊτο άγρια θηρία ν.τ>. πικρούς άνδρας. Τά μέν

δεπηοπιιιιι εΐ ίΐεποηιπη ρΙηηΐβΙΟΓ, ΓοροΓΪΙ δίΐιί αιΐ

ΑΙιΐ'.Ίΐι.ιιηϊ εχεαιρίιιηι ονΐειιΐηηι ηιΐ δηειίΓιεϊυηκΙοηιε-

δΐίο.ηηι : εχ Μαδρίιειηηηΐί^υδ εοηΠίεηΐεηι, εΐ εχ οο•

πιιη οηΐίηε, ηυί ρεΓδεοιιΙΟΓεδ εΓαηΐ, ηιαΓΐ)τειη.

ΟπίιΙηιιι ειιϊηι οχ ΙροηηίιΓίδ ηιΙηιίιιίχΐΓίδ, νίδίοηβ

ηηςείοηιηι αϋ Γη»ΓΚι•εδ νεηίοιιΓιιιιτι ιϋ^ηηΐιΐδ, βΐ

εΪΓειιηιίιΐδΐΐδ 8»0Γ0πιιη δρίΓίΙιιιιιη ηρρ»ΓΪΐϊυηρ, ιιΐ

οΓιιη Ραιιίιιβ ηιη]ρδ1ηΐ8 ΟιιΐδΙί, ηιιηηιΐο Π.ιηιοδθϋΐτι

ρΓοΓιείδοεΙοΙϋΓ, δίΛΐΐιτ) ιηεηΐίΐιι ηιυΐανίΐ, ει νεδίϊ-

ιιιοηΐίδ δεϊρδίιηι εχυοηβ Γγϊ^ογο εοιιετεϋδ βε^ε 3ι!-

ηιίδοιιίΐ *. Ει εχΐβπο ΐεπιροΓΪβ ιτιοιηεηΐο οηιηία

Γαείυβ εδί, ρΓ0?ε1γΙυδ, ροηΓοβδΟΓ, ηι.ιι•|)τ, 3ΐ)1υεη3

ριορνίο δαη^πϊηβ ΓεΒοηρπΙίοηίδ Ιίνηοπιηι, ρΓο-

ρτίο, ϊηηυαιη, δβηςυίηε πιογΙηο , ηοη Πιιΐϋο. νίτ

Ο εοΓοηβιη ρΐ'οιηεΓΪΙιΐδ, νϊτ οιηηί Ιιοιιογο ιΙ!§ηυδ: ροτ

ίΙΙιιηι ηπϋεΐ ΕοοΙβ8Ϊ3 Οεί φΐ3<ΐΓ3^Ίηΐ3 ; ρεΓ Ιιιιηο

^οηεΓΟδίιηι ηοη εδί πιιιΐ'ιία ιιι.ίγΙ)•ππο οαΐεΐ'ν.τ. Ργο-

ρίΟΓ Ιιιιηο ρΓΟδεΙνίιιιη ροΓΓεείπηι ηςΐιηιιβ ρίτΓβείο

ηιιηΐΡΓΟ ρπηρ^τίπι. Ει ιϋηΐιοΐο τρδ Ιερίϋβ εΐ πδΐι

ιϋ§η3 ηοε'κΐίΐ : (Ιηιη βηϊπΐ' ηιΐΐίίοιιι 8ΐιίΤιΐΓ3ΐ«ΐ8 εδί,

αηιίδΐΐ ροΓδεειιΐοΓειη βΐ οαΓηίΠοειη.

ΟιιΐιΙ νοΓΟ ροδί Ιιχο ? Τετ υεηΐί ίΙΙί ρεηεηβπιηΐ,

φΐο ρΓορρΓ3ΐ)3ηΙ. ΑΙ βηρρίίεϋ ρπεδεβ ίιηρηϋρηίίτ

ΓεΓρηδ ηι:ΐΓΐνπίηι ν'ιεΙΟΓΪΛη), οιιηι οαιΙ&νοΓβ υοΙΙιιηι

^ογοΙ)31, ηΐ3η(!.ιηδ ιιΐ 83ηοΐ3Πΐπι .τηίπιηπιιη Ι).ιΙ)ίΐ3-

(ΊΐΙα \%Μ Ιΐ•:ΐΐ1θΓ01ΐΙΐ1Γ,Ιΐ.ΊθΊΐ1 Γ0 ΡΐθΙΓεΓ3ΐ33 1)θΙΙΐ!3δ,

ει Ιπιοιιΐοηίοδ Ιιοιιιίιιοδ ϊιιιϊΐηΐυ», ηιιαΓυπι ίΙΙοεοΙΙιι-

' ϋ,ιη. ιι, 4 8φΐ• ' ΡδαΙ. νιπ, ο. '' ΛοΙ. ιχ, 1 δί]φ
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βυΐεείαβ ΙαεβκιιΙ, ϊβΐΐ υογο ΙιοδΙΐοηι Α γάρ των διωκομένων Ανθρώπων φυγόντων τήν πρβσ[ο}-

ξΪ60ΐΊΐ>ΒΙ νΟδΙΟδ

ΓοεοιΙειιίπιιη (Ιοηιοδ ίιιεεηιΐιιηΐ ει ενβΠυηΙ. ΜεηΙο

ιιΐ3Γΐ>Ί•υηι ςιιίδρ'ΐΒΐη βυηι δ'ιο οοιιιροΙΙανοΓΪΙ : Νοη

ηηιμίϊιΐδ, ο βΐιιε, ΟΓϋάβΙϋβίεοι Ιιιαιη ρεΠίηιεδεο:

ιϊιηε1>3πι βη'ιηι, οιιαηιαΊιι αη1ηίκοοιΐβεΐ3ΐϊ8 αιίεηηΐ

61 ΊΐΙβΓΛΙΐΙ, 110 Ι113<<ΐΓΐΙΙκ1θ ΟΠΙΟΪβΙϋΜΠ! 81φΟΓ3ΓεΙ Γογ-

ιίΐυάϊηβιιι ρίοπιηι. ΙΙ»ε βυΐβη ΓοΓηιΊιϋηο αΜΙηρδβ,

υΐεΐΌ ΙυΙο ιεΐϊείο ριουΐ νοίεβ-: εΐΪ3Πΐδϊ ο:ιι•ηεηι νο-

ΓανβΓίδ, δαίηιιο ιίοιιαο Ιιαίιείιο : ςιιηηΐο βηίπι νηϋίοιη

ιηβ]θΓίπι εχδοιϊβ, εο ρΐιΐδ 3ΐ)θΐιιιΐίιιηι νϊείοπβπι εο-

1ΌΙΙ38: 11311) 3(1νθΙ'δ3ΠΟΓ11111 Υ!ΐΗ(]3! ΐΐΙΐρΓΟδδ'ίΟΙΚ'δ

νίεΙΟΓαηι Γοι-Γιΐυιΐϊιιειη οονβρϊοιιο αι-ςτιακί.

ριφΟεϊσαν αύτοϊς έσΟήτα σπαραχτεί• οί δέ των δυσ

μενών άναχωρησάντων τάς οικία; έμπιπρώσι ' καί

χαταλΰουσι. Καί τις αν των μαρτύρων εΐπεν ένδί-

χως πρδς αυτόν • Ούκέτι σου, μάταιε, δειλιώ τήν ωμό

τητα. Έφοδούμην γάρ μέχρις αί ψυχαϊ συμπαρήσαν

τοϊς πηγνυμένοις, μη το υπερβάλλον της βασάνου νι-

κήση την άνδρείαν των ευσεβών ■ τούτου δε- παρελ

θόντος τοϋ δέους, χρησαι τω άπομείναντι πηλω, κα

θώς βούλϊΐ • κάν άπογεύστ} των σαρκών, ού φροντίζω.

"Οσω γάρ λυσσώσαν δεικνύεις τήν ωμότητα, τοσ-

ούτω πλέον στεφανοϊς των απελθόντων τήν νίκην.

Αί γάρ γενναϊαι προσβολα\ των άντιτεταγμένοιν,

αποδείξεις ακριβείς της ανδρείας τών κρατησάντων

Β γίνονται.

"Αλλά τί μακρά διατρίβομεν ; Έ.λέχθη τά σώ

ματα, κα\ τ6 πΰρ αυτά διεδέξατο. Τήν δε χόνιν έκεί-

νην, κα\ της χαμίνου τά λείψανα ό κόσμος έμερίσθη-

κα'ι πάσα γη σχεδόν τοις άγιάσμασι τούτοις ευλο

γείται. "Εχω κάγώ μερίδα τοΰ δώρου, καλ τών έμών

πατέρων τά σώματα τοϊς τών στρατιωτών παρεΟέ-

μην λειψάνοις • ϊνα έν τώ καιρώ της αναστάσεως μετά

τών εύπαρ^ησιαστών βοηθών έγερθώσιν. Ο'όα γάρ,

ώς ίσχύουσι, κα\ της παρρησίας αυτών της προς

θεδν εναργείς έΟεασάμην τάς αποδείξεις ■ κα\ δή

βούλομαι εν τι ^ών εις θαϋμα τελούντων της εκείνων

ενεργείας ειπείν ■ Κώμης της έμο'ι προσηκούσης, έν

ή'τά τών τρισμακαρίων τούτων άναπέπαυται λείψανα,

Εστί τις πολίχνη ή γείτων, "Ιβωρα καλοϋσιν αυτήν.

Νοιι ρι-οοιιΐ »1)681 ρ3Γ\'3 οϊνϊ[33, ςιΐΗΐίΐ ΙΙιοΓβηι νοεί- ε Έν δή ταύτη, κατά τον συνήθη Τωμαίοις νόμον,

καταλόγου στρατιωτών διάγοντος, εις τις τών οπλι

τών έπ\ τήν κώμην τήν προλεχθεϊσαν άφίκετο , προς

φυλακήν τοϋ χωρίου τ.αρί τοϋ ταξιάρχου δοθείς ■

ΑΙ ςιιίϋ 1οη§ΐ5 νοΓίιΟΓοηι αιιιΙ>ίΐ«Ί1)α5 ιιΓπιιιιι•?

Οοπι1)ΐΐ8ΐ3 δΐιηΐ οοΐ'ροΓ», ε3φΐε Παιηιιια οχεορίΐ.

ϋίηεΓεδ νεΓΟ ίΙΙί οι ΐιιεοηιΐϋ ΓοΓιςυίχ ίη οιΊιεηι

Ιεπβππη ίΐ;ι ιΐϊνίδοε δυιιΐ, ιιΐ Γεπιιβ αυοεϋοοΐ ρΐΌ-

■νϊιιοίη Ιιεηειίίειίοηειη ϊικίβ ραι•ΙίοίροΙ. ΗαΙιεο εΐε§ο

ρϊΐ•Γκ:ιι1;ιιιι Ιπι]ιΐ8. 830ΓΪ ιιΐϋηεΓΪβ: εΙεοΓροΐ'3 ραι-εη-

Ιιιηι ηιεοπιηι ]ιιχΐ3 Ιιοπιηι ηιϊΐϊΐυιη ι•ε1ϊαυΪ35 ροδυϊ,

ιιΐ ΙειηροΓβ ΓεδίίΓΓεοϋοιιϊδ οιιιιι ορϊΐιι1ηΙθΓΪ1)υ8 δρεϊ

ει ϋάυείχ ρΐί'ηϊβ Γβδατ^αιιΐ. δε'ιο οηϊηι ίΐΐοδ ροβδε,

εΐ ςιΐ3 1ίΙ)ειΐ3ΐε ει ΙίιΙικ ία ηρικί ϋευπι \;ι1ο:ιηΐ, άίΐιι-

εΐιΐβ βΓβΐιιηοηΙη νϊάϊ : εχ ςιΓώϋδ ιιηυπι εοηϊηιβιηο-

ι•3Γ8 1ιιΙ)εΐ, ι:1»πιιη νίιίεΐϊεεί Ιεδίΐιηοηϊυηι, ςυϊιΐ

εΠΙεεΓε ([ΐιεαπί. Εδί :κ1 πιε ρεηίηειίδ νϊευδ, ίη ςυο

1)03118311110111111 11131'Ιγΐ 11111 Γε1ί(|1ΐί30 Γε(|ΐιϊε80ΐιιιΙ

13ΠΙ. Ιη Ιιαο ουηι βχ τεοερίβ Κοηΐ3ηθΓυηι εοιίδαε-

πΐιίίηο εειίδΐΐά ηιίΐίΐυιη ίηδίίΐιιειίΊιπ', ηυ'κίαιιι εχ ηιί-

Ιίΐϋίΐΐδ 3ι1 ρΐ'ίυιΐίεΐιιιη νϊειιιη νεηΐΐ, 3 ΐΓΪίιιιηο 3(1 εα-

δΐο(Γΐ3ΐιι νϊοί άεδίΐηβΐυδ, αϊ εοηιηιίΙΊιοηυπι δυοπιιη

ϊην3δίοηεδ εΐ ΐι>]ππ38 ρΓορυ1δ3ΓεΙ, ηιΐ33 ηι'ιΐϊιεδ πι-

δΐίεβηίδ ΒΐιιΙβείεΓ ίηΓειτε βοΐεηΐ. ^Ε^ροίαΙιαΙ βυίειη

ϊδΐε αΙΙΟΓΟ ρεύε, εΐ ο1:ιιιι]Κ-α1>ηΐ : εηίςυο βΐίεείίο

ιΐϊιιΐιιΐ'113 εΐ ίιιιιιιει1Ί(':ι1)ίΙίδ. Ροιτο ροδίςυβιη ίπηιατ-

ινιΐο βΐ ίη Ιοεο Γεηυΐεΐϊοηΐβ δβηείοΓϋπι ΓιιΐΙ, ρΐ'εεοδ-

ιΐυε 3ά ϋβυηι Γυιΐίΐ , δβηοίοπιηι ςιιοηιιε ϊηΙεΓεεβ-

8Ϊοηεπα ίιιιρίοηνίι, εΐ εεοε ηοείη βρρβΓεΙ ει νϊτ

νεηεΓ»η(ΐ3 δρεοΐε, ει ροβΐ 3ΐί.ι,(]ΐκΕΐ1ίϊίι, ('.Ιαιΐ(1ίϋ;ΐ5,

3ΪΙ, ο ιιιϋεβ, ει ουΓβΐϊοηε ε§εδ? βοά <13, υΐ Ι3η§3ΐη

ροϋεηι. Ει ηρρΓοΙιοηδαιιι ίη βοηιηίδ ρεϋεηι ΓογΙϊΙθγ .. ψηλαφήσαι τ&ν πόδα. ι Λαβόμενος δέ

3ΐίΓ3χίΙ. Ει ευιη ηοεΙυπίΒ νίδϊο Ιιοε ΓαεεΓεΙ, νϊ^ί- σφοδρώ; έφειλκύσατο. Της δε νυκτερινής

ΐ3ΙΐΙίΙ)1Ι3 Ιβΐίδ εχεϊ131ϋδ 831 δΟΠΪΙυδ, (]113ΐί3 εχδίδίεΐΌ

δοΐεΐ, 0360 οχ ηαΙιίΓαΙΊ δϋ3 8θ(Ιο ΓονυΙδΟ, (Ιεϊηάε

νϊοΙεηΙΟΓ ΓΟδΙίΐυΙο ; υΐ εΐΐΐΐϊ, (]πΐ ιιιια (Ιοπιΐίεΐιηηΐ,

οχρβΓζοίϊοιεηΐ, ει ΐρβε εΐίβιη ηιίΐοδ οοηΓεδίίηι βο-

ιηηο βοΙνοΓβΐυτ, δβηιΐδηιιε ηιοΓε β'.ίοπιπι ϊηεεϋοΓΟί.

ΙΙοε ιιιΐΓ3ειι1ιιιΐ) ο^'ο ίρβε νίϋί, ευιη ΐρκο ηιϋίΐε νεΓ-

δβΐυβ, πυί ιι1ιί(|ΐιο οι ίίριιιΐ οηιηεδ Ιιοε ηεηεΔείυπι

ιι ηΐ3ΓΐγΓί!)ϋδ βεοορίιιιη <ϋνυΤςαΙ>αΐ, εΐ ρΓΧίΙιεβυΛί,

εΐ εοιιιιηίϋΐοηυιιι βυοπιιη ΙιεηίξΐιΊΙηίειιι εεΙε1)Γ803ΐ.

8Ί νετο π,ιιίιΐ, (]ΐιη(1 ιηο ρεειιϋβΓΪ ηιοίΐο «ΜίηςαΙ,

«ρροιιετο οροΗοι , Ιι αιΐίΐ οηιϊΐΐαηι. Οιιαηάο εΐιίιιι

ρΓΪιιιιιηι Γεβίυιη ύίυιη ο!) Γεϋίΐιιίβκ 3θΙϋΓΪ ΟΓβππίδ,εΐ

υΐ'ΐΐ3ΐιι ίη 83ηε(3ηι οεεΙθ5Ϊ:ιηι ϊΙΙηΙυΓί , ιηαΐηΓ ηιοη,

ϊνα τών συστρατιωτών εαυτού τάς ορμάς κα\ τάς

ύβρεις άνείργη,άς είώΟασιν έπάγειν τοις άγροίκοις

ΰπο ϋρίαο^ς οί όπλιτεύοντες. 'Ενόσει δε ούτος τδν

"έτερον τοΐν ποδοϊν, κα\ έχώλευε • κα\ τδ πάθος αύτω

χρόνιον κα\ δυσίατον ην. ΈπεΙ δέ έντδς έγένετο τοϋ

μαρτυρίου και της αναπαύσεως τών άγιων, καί θειο

προσευξάμενος, τήν τών άγιων πρεσβείαν έπεκαλί-

σατο ■ νύκτωρ αύτώ φαίνεται τις άνήρ αξιοπρεπής,

καί τίνα άλλα διαλεχΟε\ς, ι Χωλεύεις , ι Εφη, ι ώ

στρατιωτα, κα\ δει σοι θεραπείας ; άλλα δός μοι

δναρ αυτού ,

δψεως τούτο

ποιούσης , ϋπαρ.τηλικοϋτος έγένετο ψόφος, οίος αν

γένοιτο, όστέου της φυσικής αρμονίας έξολισθήσαντος,

είτα β'.αίως έναρμοσΟέντος• ώστε άφυπνίσαι κα\ τους

συγκαθεύδοντας κα\ αϋτίιν τον στρατιώτην , διεγερ-

Οήναι δέ τόν άνθρωπον εϋθϋς, καί βαδίζειν ύγιώς

κατά φϋσιν, ώς * εί'ωθεν. Ταύτην ιήν θαυματουργίαν

εΤδον έγώ , αύτώ τω άνΟρώπφ περιτυχών έξαγγέλ-

λοντι προς πάντας, κα\ κηρύττοντι τήν μαρτύρων

εύεργεσίαν, •αο.\ τήν τών στρατιωτών φιλανθρωπίαν

άνυμνοϋντι.

Ει δέ τι χρή προσθεΐναι και τών κατ' έξαίρετόν

μοι προσηκόντων, έρώ. Ήνίκα γάρ τήν έπ'ι τοις λει-

ψάνοις πανήγυριν τήν πρώτην τελεϊν έμέλλομεν, κάν

τώ άγίω σηχώ άναπαύειν τήν λάρνακα, ή μήτηο ή
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έμή • αϋτη γάρ ί,ν ή τώ θεώ συνάγουσα ν.α\ κο- α (1ιπ]ιΐ8 βπΐιτι νΐΐα ειιω Οοο ειβΐ, ψιχ εΐ'ιαπι οηιπειιι

(3ί6ΐ!) ΓοΒίιιιτπ βχϊηιϊβ οπιαΙκΗ) μίδδίΐ ιιιε αϋ ιοπιιιι
σμοΰσα τήν έορτήν ή* δέ ήχειν με προς τήν μετουσίαν

των δρωμένων έκέλευσε, πόρνοι τε διάγοντα και έτι

νέον δντα,κάντοϊς λαϊκοί,- άριθμούμενον. ΟΓα £έ φιλεί

γίνεσΟαι έτΛ πράγματι κατεπείγουσιν, δσχολο; ών,

ρΛρύτερον 6 άνετος έδεξάμην τήν κλήσιν, ύπομεμ-

ψάμενος τή μητρ'ι, δτι μή εις άλλον καιρόν ύπερέΟετο

τήν πανήγυριν, άλλα με πολλών άποκινήσασα φρον

τίδων, μεΟείλκυσε ταύτη, κα\ πρδ μιας τη; συνόδου.

Άφικόμην εις τό χωρίον ■ παννυχίδος δέ ούσης εν

κήπω, ένθα καΐ τά λείψανα των αγίων ετύγχανε

ψαλμωδίαις τιμώμενα, έμοί πλησίον έπί τίνος δω

ματίου χαθίύδοντι φαίνεται δναρ Βψις τοιαύτη •

Έδόκουν ,8ούλεσ0αιε!σιέναι έν τφ κήπω, ένθα ΰπαρ ή

παννυχ'ις έτελεϊτο. Γενομένω δέ μοι περ'ι τήν Ούοαν,

πλήθος ώφΟη στρατιωτών προσκαΟήμενον τη εϊσόοω• Β

άθρόον δε οί πάντες διαναστάντες, ρ\*6δου; έπανατει-

νόμενοι , καΐ άπειλητιχώς έφορμώντβς, οΰ συνεχώ-

ρουν τήν εΓσοδον ■ Ιλαδον δ'άν καΐ πληγάς, ει μή με

εϊς, ώς έδόκουν, φιλανΟρωπότερος έξητήσατο. Ής δέ '.'.ε

δ ΰπνος άφήχε, κα\ ήλΟον εις άναλογισμον της έπ\

τή κλήσει πλημμελείας, ήσΟόμην μεν είς τί Ιφερεν

ή τών στρατιωτών επίφοβος οπτασία ■ πολλοίς δε

θρήνοις ώδυρόμην τήνέμαυτοΰ ματαιότητα ■ κα\ αυτή

γετή" θήκη τών λειψάνων πικρδν έπέρ^ίευσα δάκρυον,

ίνα μοι ό θεός τε ευμενώς Εχη,κα'ι ο'ι άγιοι στρατιώ-

ται τήν άμνηστίαν χαρίσωνται.

Ταύτα ειπον, Γνα πεισΟώμεν, οτι £ώσιν οί αάοτ

ρες, κα\ ε!σ\ Θεοΰ δορυφόροι , κα'ι πάρεδροι, οί ση- - οι ϋβΐ (ΐιιη&Ί

μερον ημών τήν Έκκλησίαν ώφελήσαντες κα\ κοσμή- α"ίε ΕεεΙεδϊβ

σαντες • λαμπρότερα δέ κα\ μείζων αΰτη ή τεσσα

ρακοστή τών μ' μαρτύρων τήν μνήμην έχουσα, κα\ ό

μήν επιφανέστερος τών μηνών, χα\ 6 μοχθηρός χει-

μών ούκέτι μοι δοκεϊ χαλεπός ■ ουδέ σχετλιά^ω κατά

της ένεστώτος καιροΰ άγριότητος. Ούτος γάρ οπλον

τοϋ διώκτου γενόμενος, ταύτην μοι τήν ίεράν έτε-

λείωσε φάλαγγα. Κα\ ώσπερ τών επτά Μακκαβαίων

ή μήτηρ, διά το ψυχήν Ιχειν φιλόθεον μάλλον ή

φιλόσαρκον, ούτε τήν Άντιόχου τοΰ τυράννου Συρίας

ωμότητα κατεμέμψατο, ούτε πρδς τάς κολάσεις και

τάς συμφοράς τών υιών έδυσχέρανεν • έδέξατο δε

τήν έρημίαν, ώς εύεργεσίαν, κα\ τήν άπαιδίαν, ώς

βοήθειαν ούτε μήν 6 Στέφανος λιθαζόμενος ενόμιζε

βίτειηΐιιπιιη ρ.ιιΊίοίραΐίοηοιιι νεη'ιι-ε. Αι ειηιι ρΐΌ-

γ.ιιΙ α1)0δ86ΐιι, αάΐιυε ]ιιν<•ηί3, οί ϊη Ιηϊοοπιπι ογ-

•Ιίιιο, ρι•ουΙ ίϊοιί εοηδίιενΐΐ ϊιι ι•ε1)ϋί υΓ£εηΓιυιΐδ, οε-

οιιρ;ιΙϊοηϊίιιΐ5 ί1Ϊ5ΐοιιΙιΐ8, $,'Γ3νίυδ νοοαίίοηβηι ίιΐδϊ-

ρίοιι« αιχρρϊ, 5ΐι1ίαοί"υ3ηη5 ηι.ιΐΓβιη, ο,ιιοΛ ΙιηηεεεΙε-

ΙηίΙαίοηι ίη βΙϊιιι) Ιβηιριιβ ποιι ιΐίδΐυΐίδδεί , δεϋ ιιιβ

3 γ3ΓΪίδ ηε§οΐΊΪ3 ^ΙΐίΙπκ-ΐιιιιι Ιπκ' 3ΐ)(ΙυχΪ88εΙ, εϊ

ςιιίίίοιιι ;ιιι!ε ιιϋαιυ 8Υΐιοι1ιιιπ. Υοιί ογ^ο ίη ροβυιιι.

Ει οπή ρβΓνί^ίϋιιιη οΙ)Ι γοΙιιγ ίη ΙιοιΙρ, ιιυί ει'ιαιη

8αιιι:ΙοΐΊΐηι Γε1ϊ(|ΐιΪ3> ρ8:ι1ιηΪ8 ΙιοιιθΓη1)αη[ιΐΓ, ηιϊΐιί

ίη νίεϊιι» χιΐϊεϋΐα ύοΓΠΐίεηΙΐ 1πφΐ5ΐιιθ(!ί εοί'ΐιικίιιιιι

(|!ΐϊ(Ίβιιι νΐ>ΐοοΙ)Ιηΐ3 68ΐ: ΥίιΙεί)3Γ ΊιιΙνηΓΟ ίη ΙιοΓίυιη,

ιιΙ)ί ρ•τ νϊί;ϊ 1ϊ .;ηι η3^!;ιιΙιΐΓ. Ει ειιη» »<1 Γοπ» Οδβοιιι,

αρμηι αϊΐ πιιιΐΐίΐ-.κίο ηιΊΜΐιιιη ηά ϊ ιιΐι οίΐιιηι εχειι-

1);ιΐιΐίιηη, (μιί ε νεδΐί§1ο ηδβιιίβειιΐοδ, νϊΐβΒβςιΐθ

ςιι»1ϊβιι1ε8, οί ιιιίηαίιυικίί ίη ιηε ίΓΓυβιιΙβδ, αϋϊΐυηι

ιιοη εοηεε()ευ.ιηΙ : ςιιϊιι εϊ ρΐη^αδ αεεε-ιίδδειη, ηΊβ»

ιίερί'εεαίΐοηε ιιηίιΐδ, (μιϊ, υΐ νϊϋεΙιΐιΐιΐΓ, ε»ίΐεΓ;δ Ιιιι-

ηιαηίοΓ εΓηΐ, ειερίιΐδ Γπίδδειη. ϋ1)ί λόγο δοηιηιιβ

ηιο γοΙϊ«|ιιϊι , ίικ|ΐιε πιβιηοΓίαιη Γβνοεανϊ, ςυ£ε οϊπ'3

τοεβίοηειη (]ιΊκ|ΐιοι•ηηι, Ιιιηι ςαί(1 ΐβιτϊΙΊοβ ιηίΙΊ-

Ιΐιηι βρριιπίίο εί^ί νοΙΙεΙ, ίι4ί1Ιοχί : ηιιιΐΐϊδ 3υΐοπι

ΙϊΟΓγπιίβ ιΐείΐονί ιικιαηι ΐιΐδϊρίειιΐίαπι, ΐρδαηΐΓΐιιβ 83-

0Γ3ΠΙΙ11 Γε!κ|1ΐί;ΐΠ1Ι11 11ΐ603!11 1:ΐεΐ'5'Γη'ΐ8 3Ι1Ι31Ί8 3βροι-

8ΐ, υΐ εϊ Οΐ'ΐιιη ηιίΐιί ρι°ορίιίηι-ειη, εϊ 3 δΛΐιείΪΗ ιιιΐ-

Ιϊΐίΐιυ* εοηιιιιίδδΐ ο1>1ίνίοιιβηι οΙίΐϊιιεΓΟίη.

Ιίχε ΓεεβιίδυεΓΪιη, υΐ ειε(ΐ3ΐιιιΐ8 ιιΐ3ΐΙ>το5 νϊτεΓε,

6ΐίρ3ΐοΓε5 ει ββδεδδΟΓθβ εδβε, ςιιϊ Ιιο-

ίοε ει εηιοΐιιηΐΰϋΐο οι οπιηηιεηΐο δΐιηΐ.

Ιρ53 νεΓΟ Ου;κΐΓα§οδίιπ3, ί(υα (|ΐιη(1ι•ίΐρίιιΐ3 η)3Γΐν-

ΐ'ΐιιη ηιειποΓΐ» οΙιΊιιιγ, ϋρΙειιιϋιΙϊοΓ εϊ ιι)ί]θΓ εδί, ιΊ

ιηεηδϊδ ιηειΐδΊΙ)ΐΐ8 »1ϋδ ίΙΙιΐδΐιίοΓ, ηεςιιε ιικ\Ι;ι Ιιϊβηΐδ

βηιρΓιιΐδ ηιΐΐιΐ ύίίΤιοίΙίδ βρρϊΓβΙ, ηειιιιε αΠϋ^οτ υΐ)

ΐεηιρυΓίδ ϊηίίαυίίδ ϊηε1ειιιεηΐΐ3ΐη. Ν»ιη ίιηηιίΐε Ιειιι-

ριιβ, οεε3δΊοηβ ρβΓβεειιΐΟΓί 8ΐιΙ)ηιίηϊδΐΓ3ΐ3, Ιι:ιηε δ3-

0Γ3ΐιι 03ΐει•Υ3ηι εοιιΓεεϊΙ. Ει (]υεηΐ3(]ηιοϋυηι βερίεπι

Μ3Γε1ΐ3ΐ)06θπιηι ιηηΙεΓ , εο ςιιοιΐ 3ηίπιιιιη Ιΐ3ΐιεα ι

π)3ξίδ 1)εί ηιιαιη ΟΛΓηίδ 3ΐιι:ιιιΐεηι, ηθί]ΐιο ΑηΙίοεΙιϊ

Ι^Γ3ηηΐ 8γΓΪ36 οπΐ(1εΙϊΐ3ΐειη ηοειΐδ3νΐι ; ηε()ΐΐ8 δΐιρ-

ρΓιεΪ3 εϊ 03ΐ3ΐηϊΐ3ΐβ8 Γιΐίοιιιιη ΐηιΐϊ^πβ Ιιιΐίι, δοΐίΐιι-

(Ιίιιβπι νείΌ, υΐ ϋεηεϋεϊυηι, εϊ οιΐιίΐβίεηι, »ι βυχϊ-

Ιίιιιη βεοορΊΐ ; ηειιιιο δίερίιηιιιΐδ ΙαρίΗβΙυδ 3γ1)Ίιγ3-

βλάπτεσΟαι , άλλα μάλλον ζωοποιβίσΟαι • οδτως κα\ [) ΙιαΙιΐΓ 88 1;π1ϊ, δειΐ ηιηβίβ νϊνίΓιο;ΐΓΪ : Ϊ13 εϊ ιιοδ ϋεί

ήμεΐς τοις Οεομάχοις όφείλομεν χάριν έκ της αγαθής

άποβάσεως, άν6' ών ήμΐν τοσούτων αγαθών κατέστη

σαν αίτιοι, εϊ καΐ μή σκοπώ εύεργετούντων , άλλα

πολεμούντων ένήργουν. Εϋεργετοϋσι γάρ κα\ εχθροί

μή Οέλοντες , τών γνησίων φίλων οϋκ ατιμότερα.

Ώφέλησεν ό διάβολος τδν Ίώβ μάλλον, ή έ'βλαψεν.

Κΰεργέτης ό βασιλεύς τών Άσσυρίων τοΰ Δανιήλ

έγένετο. Κα\ οί τρεις παίδες τη καμίνω χάριν όμο-

λογείτωσαν και πρισΟε\ς 6 Ησαΐας τοϋ; Εβραίους

υμνείτω Και Ζαχαρία; μεταξύ τοΰ ναοΰ κα\ τοΰ

θυσιαστηρίου σφαγείς τιμάτω τους αύτόχειρας• κα\

Ιωάννης τήν κεφαλήν ά-οτμηΟε\ς, εύεργέτην κηρυτ-

τέτω Ήρώδην ■ >.α\ ο'ι απόστολοι τους δήσαντας κα\

μαστί^αντας ■ ν.α\ πάντες ;;.άρτυρες άγαπάτωσαν

ορριΐ2ΐΐ3ΐοπϋιΐδ §Γ3ΐΪ3πι (1ε1)ειιιιΐ8, οί) ρΐΌδρεπιιιι

ενοιιΐιιηι , ουηι ιιο1)ίδ ΙλπΙοπιπι Ικιηοιυιη ('3υ83

εΐΐεείΐ δΐιιιΐ, οΐ8Ϊ ίΊ ςαοο" οςεΙ)3ηΙ, ηοη ηιιίηιο Ιιε-

ιΐΒ!'3(:ίοηι!ί, 80ίΙ ορρυ^ιιαηιΐϊ 3βε1)3ΐιΙ. Ν»ηι ει ΙιοδΙε»,

ΙΐεεΙ ηοίοιιΐβδ, 3ΐΐ([ΐΐ3ΐιι1ο 1)ειιοβιί3 οοπΓεπιιιΙ ; ηει

(1ίαΙ)θ1ιΐ9 ^ουο ηιϊιιιΐδ ριοΓυίι, {|ΐιαηι ββΐιιιίηί βιηϊεί

ε]ιΐδ. ΒβηεΓβείΟΓ Οβηίεΐίβ ΓαΊι τεχ Αδδ>τϊοι•υιη. Ει

1ι•08 ριιβΓΪ ίιιοι.Ί)8;ε Γοπιηεί βΐηΐΐαδ 3;;3ΐιΙ : εϊ Ιδ;ιί;ΐδ

ϊοιί'3 (Ιίδϊβοΐιΐδ ΙΙβ1)ΐ•;εοδ (ΙΊΙβιιϋεΐ. Ει ΖαοΙι.ΊΓΪαβ

ίηΐβΐ' ιεηιρίιπιι ει 3ΐΐ3Γε πΐ3Ρΐ3ΐιΐδ δΐιοδ ϊηίειΓειίο-

Γεβ νειιεΓειιιι-, ει ίοηιιηι'δ εηρίΐε ΙτυηεΒίιιβ Ηειο-

(Ιειη οειι 1)βιιοΓ:ιεΐοι•εηι δΐιιπη ρΓα;;ΓιεοΙ, εΐιιροδίιιΐϊ

εοδ, 3 ί|ΐπ))ΐΐί Ιί{;3ΐ)ηιιΙ(ΐΓΓΐ Π:ι^ιΊΙ:ιΙ)3ιιΙιιγ, ει υπιικ'8

ηΐ3ΐΐννε8 εοδ, 3 (]Γ.Ί!,ιΐδ ρεΓ5Ρ.ε«ΙΪ«ιειηρ;ιΐίι.•υϋΐιΐιπ•,
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ιΐίΐίζαηΐ: ηΐδϊ βηΐιη ίΐΐί δίαύΐιιηι αρεπΓίδδοηΙ, Ιιηιιύ- Α τους διώκοντας• ε! μή γάρ εκείνο•, τδ στάδιον ήνοιξαν.

(|ΐιίΐι|υαιη 3ΐ1ιΙεΐ36 ΓοιΊίΙικΙίηειη 8113Π1 ρ:ιΙ;ιιιι (Ιειηοη-

8ΐΓθ55θιιΙ. ΟϋϊιΙ υογο ηυίθ 9(1 Ιϋΐιιΐοηι εοπιηι, ςα'ι

ιιο1)Ίδ ρΓΟ :>ι-»ηιιΐι.Ίΐΐο ρΓοροδΊιϊ κιιηΐ , πιαςϊδ αιΐηιί-

ιχΊ'.ιγ, αη ιιιυΐΐίΐιιϋΐηειιι, αη ΓοΓίίΐυιΙίιιεηι, αη βϊιιοο-

Γαιη οι ηοιι Γυοηίαιη εοιιοοι•(]ΐ3ηι? Νβ νβΓΟ ρπΕίει--

οαιηιιβ ίιιςταίο ριίιιιυιη ιιυιιιεηιηι. Νιιιη ςιιϊ ιβηίοδ

ίΐΙΙΟΓ00580ΙΌ8 ΙΐϋϋεΙ, 18 111111(111:1111 11131118 3 ρΓΟ( ί 1)118

ι*Ι ΟΓαΐίοηβ αΐηΐιϊΐ, Ιίοοι ρεοεηΓίδ ικΐιιιοϋπιιι οηυβίυδ

βίΐ. Ουϊϋδ 86118118 01 8ρθί ΙΟδΙίδ ΟδΙ ΐρδβ 1)θΙΙδ ϊη

εοΙΙοφίίο (•ιιιιι ΑΙιιαΙιαιιιο, ο,ιιαηιΐο ρΐΌ δοιίοιιιίΐϊδ

8ΐιρρΙϊεα1)3ΐ, οιιηι ηοη (|ιι:κ1ιό^'πιΙ:ι, δβιΐ άεεεηι δο-

Ιιιιπιιιυιΐο ](18103 3(1 οϊνϊΐαΐίδ ]:ιιιι];ιιιι ρεπίητχ εοιι-

εεΐΎ3ΐϊοηειη Γεαυϊδίνίΐ. Νοβ νβΓΟ, ]υχΐ3 Αρο&ίοΐιιιιι ',

ι:ιηΐαιιι ΐοδΓιιιηι ιιιιυεηι εΐιτυιιιΓυδβηι Ιΐΐϋοηΐεδ, ιιοδ

οίιχ άν οι άθληταΐ τήν άνδρείαν έδημοσίευσαν. Τί

δ' άν τις πλέον άγασθ;ίη των προκειμένων ήμΐν εις

εύφημίαν ανδρών; τδ πλήθος, ή τήν άνδρείαν, ή τήν

άψευδή συμφωνίαν ; ΚαΙ μή παρέλθωμεν άναισθήτως,

μηδέ άχαρίστως πρώτον τον αριθμόν. Ό γάρ τοσ

ούτους έχων πρεσβευτάς, οϋποτ' άν άπρακτος άπέλθοι

προσευχής κα\ δεήσεως , κάν σφόδρα βεβαρημένος

ύπά^/η τοις άμαρτήμασι. ΚαΙ ταύτης τής διανοίας

κα\ ελπίδος, μάρτυς έστ'ιν ό θεδς, έν τη πρδς Αβραάμ

διαλέξει , ήνίκα τήν ύπερ Σοδομιτών ίκετείαν έδέ-

χετο, οΰ τεσσαράκοντα δικαίους, άλλα δέκα ζητήσας

εις παραίτησιν πόλεως μελλούσης έξαφανίζεσθαι.

Ήμεϊ; δε, κατά τδν Άπόστολον, τοσούτον έχοντες

περικείμενον ήμΐν νέφος μαρτύρων, μακαρΐσωμεν

ϊρδΟδ ρΠΕίΙίοεωϋδ 1)εαΙθ8, δρε £3υ(1εηΙε3, θΓ3ΐίοιιί Β εαυτούς τη έλπίδι χαίροντες, τη προσευχή προσκαρ-

ιιΐδίαιιίεδ , ηιεηιοπίδ δΐιηαοπιιη εοηιηπιηίεαηΐεδ :

ηαιη (μι.Ίοϊη^ίηΐη ηιαΠγΓ63 ναΐΐϋί βιιηΐ οοηΐι-α 3(1-

νεΓ83Γίθ3 ριοριΐβΐιαίοΓεδ, ει Γκίο <1ϊ@ιιΐ ίηΐεΓοεδδΐο-

ιιίδ :ιρικ1 εοιηηιυηειη 1)οιιιϊηυαι ίκίνοεαίί ; Ιιοπιιιι

ρτ-ΛδΓϋΐο Ιεείυδ 01ιπ»ιίαιιυ.3 εοηΐκίαΐ , Ιίοεί (Ιί;ιΙ)ο1ι:$

Ιεηίαΐίοηεε ηεεΐ»ΐ, εΐ Ιιοιηίιιεδ ϊιιιρΓοΙηίηδαΐ'ςαηΐ, ει

Ινπιηηί ίυτοΐ'ε εχεαικίεδεαηΐ, εΐ ιηηι-β δχνϊαΐ, εΐ

Ιιτγ:ι ηοη ΙΊ;Γ.Ίΐ, ςηχ Ιιοιηϊηϊυυδ Ιοκ: εοΐεΐ, Ιαιι-

(Ιειηςιιε οοείιιιιι ιιιίηαδ ΊηΙεηΙεΙ : 3(1 υηιηειη εηϊιη

ηεεεδδϊΐαίειη ει ενβηΐυιη Ιιοπιιιι Γαειι1(3δ ει ροΙεηΐΐ3

8ΐιΙ1ίοΊΐ, ει ιιΐιεί'εηι 3 ΟΙιιϊδΙυ ξΓ3ΐΪ3πι βεείρίΐ, ςαειη

ιΙεΟίΊ οιιιηϊδ ζ\οήί ϊη ίχευΐα. Διηεη.

" 11ε1)ΐ•. χπ, 1,

τεροΰντες , ταϊς μνήμαις τών αγίων κοινωνοϋντες.

Τεσσαράκοντα γάρ μάρτυρες, ισχυροί μεν κατά τών

έχθρων ύπασπιστα\, αξιόπιστοι δ'ε της πρδς τδν Δε-

σπότην ικεσίας παράκλητοι • μετά τής τούτων ελπί

δος καταθαρ\ίείτω Χριστιανδς, κα\ τοϋ διαβόλου πει

ρασμούς ρ'άπτοντος, κα\ ανθρώπων πονηρών έπαν-

ισταμένων , καΐ τυράννων τω θυμώ ζεόντων , και

θαλάσσης άγριαινούσης , κα\ γης μή φερούσης, ά

γεννάν άνΟρώποις τέτακται, κοΛ ουρανού συμφοράς

άπειλοϋντος. Πρδς πασαν γάρ χρείαν, κα\ περίστα-

σιν ή τούτοι1; δύναμις έξαρκεΐ, κα\ πλουσίαν τζαρχ

Χριστού λαμβάνει τήν χάριν • φ πρέπει πάσα δόξα

ε!ς τους α'.ώνας. Αμήν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
■

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΛΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ.

ΕαυδϋΕΜ

ΟΒΑΤΙΟ ΓϋΝΕΒΚίδ

ΟϋΑ ΓΒΑΤΠΙδ δϋΙ ΒΛδΙΕΙΙ ΜΑΟΝΙ ίΑϋϋΕδ ΕΤ ΜΕΜΟΒΙΛΜ ΟΟΜϋΕΕΕΒΚΑΤ.

ίαϋΓειαίο δίΓαηο ίηΙβι•ρΓ«Ι.β.

ϊ ■>:■.: 1 1 1 1 ΐηιροδϋϊΐ Οευδ οηΐίηειη αιιιιίνεΓδ3ΐ°ϋ$ 1ιϊ$ Ο Καλήν έπέθηκεν 6 θεδς τήν τάξιν ταϊς έτησΓοις

ιιοβίτίδ Γεπίδ , ηυαδ ροτ οπίίηαίαιιι (ΐιι:ιιικ1;ιιιι

νίείδδϊΐυϋίηεηι εΐ δεπειη Ιιΐδ (Ιίεΐιιΐδ ει ]λιτι εεΙεηΓη-

λϊ ιηιιβ, εΐ ηίΓδίΐδ εεΙεοΓαπιυδ. ΟγΊο βυίειη ιιοΐιίϋ

ϋρ'ΐΓίΐυαΙϊιιπι εεΙεΙίΓΪΐαΐυηι 3ΐςυεεοηνεηΐυιιππ8 ε&ι,

ςιιεηι ιηη^ιπίδ εΐίαηι Ραιιΐυς (Ιοευίΐ, δυρεηιε αΐηυε

ίοείίΐιΐδ ε]ιΐ8ηιθ(1ί γογιιπι εο^ηΐΐϊοηεηι αιίερίαδ. ΑίΙ

ταύταις ημών έορταϊς, ά; δ'.ά τίνος τεταγμένης ακο

λουθίας κατά τάς ημέρας ταύτας ήδη τε ήγάγομεν,

κα\ πάλιν άγομεν. Ή δε τάξις ήμΐν έστι τών πνευ

ματικών πανηγύρεων, ήν κα\ ό μέγας Παύλος έδί-

δαξεν, άνωθεν τών τοιούτων τήν γνώσιν έχων. ΦησΙ

γάρ εκείνο.- εν πρώτοις μεν τους άποστόλονί τε και
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τους προφήτας τετάχΟαι, μετ' εκείνου; δι τους Α ειι'ιιιι ΐ 11ο, ϊιι ρππίϊδ ηιιϊιίειη ,ιροδίοΐοδ 81 ρΐΌρ1ιβΐ£4

ποιμένας και διδασκάλους. Συμβαίνει τοίνυν τή απο

στολική ταύτη ακολουθία ή τάξις των τοΰ ένιαυτού

πανηγύρεων. Άλλα τήν πρώτην οϋ συναριΟμώ ταΓς

άλλαις. Ή γαρ έπΊ τή Οεοφανεία τοΰ μονογενούς

Υίού χάρις, ή δια της έκ Παρθένου γεννήσεως άνα-

δειχΟείσα τω κόσμφ, ούχ απλώς έστιν αγία πανήγυ-

ρις, άλλ' αγία αγίων, και πανήγυρις πανηγύρεων.

Οόκούν τάς μετ' αυτήν άριΟμήσωμεν " Πρώτον ήμϊν

άπόστολοί τε κα\ προφήται της πνευματικής '/ορο-

στασίας κατήρξαντο. Τά δύο γαρ πάντως περ\ τους

αυτούς έστι χαρίσματα, τό τε άποστολικδν πνεύμα,

κα"ι το της προφητεία;. Είσ\ δε ούτοι • Στέφανος,

Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, Παύλος • είτα μετά τού

τους φυλάξας τήν έαυτοΰ τάξιν, έξάρχει τής παρού

σης ήμϊν πανηγύρεως δ ποιμήν χα\ διδάσκαλος. Τις

ούτος; ΕΓπω το όνομα, ή άρκεΐ ή χάρις άντΛ τοΰ

ονόματος δεϊξαι τον άνδρα ; Διδάσκαλον γάρ κα\ ποι

μένα μετά τους αποστόλους άκουσας, ένόησας πάν

τως τον μετά τους αποστόλους ποιμένα τε κα\ δι

δάσκαλον • τούτον λέγω , τδ σκεύος τής εκλογής, τδν

ύψηλδν βίιρ τε καΐ λόγω Βασίλειον, τον άστεΐον τω

Θεώ έκ γεννήσεως, τδν τοις ήΟεσι -ώ.ινι έκ νεότητος,

τδν παιδευΟίντα μέν κατά Μωϋσε'α πάση σοφία των

έξωθεν λόγων , τοις δέ ϊεροϊς γράμμασιν έκ βρέφους

γ.ι\ μέχρι τής τελειώσεως συντραφέντα κα\ συναυξη-

Οέντα και συνακμάσαντα • όθεν διδάσκων πάντα αν-

Ορωπον έν πάτη σοφία τη θεία τε χα\ τη έξωθεν,

ϋΟΙΙδΙίΙΐΐΙΟδ 01 ΟΓθΊΐ13ΐΟδ εδ8€, ροδί Πΐοδ νΟΙΌ ραδίο-

Γ65 61 οΌοΙογο8 '. ΟοηνοηϊΙ ίβ'ιΐυι• οπΙο δοΐεηιηϊιιιη

εηηνεηΐιιυηι βΐ εείοΐιπίβΐυηι ειιηι ηροδίοΐϊοα Ιιηο οι•-

ιΐίηηΐϊοηβ. δοιΐ ρπηιαηι εείεϋηίαίειη υηα ειιηι βΐϋβ

ιιοη ηυπκτο. Ναιη ςιιχ ρνορίοΓ οΜνΙη&πι ιιηΐββηίίϊ

Ι'ΊΙϋ αρρηιίΐΊοηοιη , ροι• ριηΊιιηι ΥίΓ^ϊηίβ α ιηιιικίο

Γβ8ΐίνίΐ38 ίηβΐΊΐιιία οδΙ, ο:ι ιιοη δίιηρΙίειίοΓ δηικία

0β1εΙ>πΐ33 εδί, 8βι1 8311(13 δ3ΐιεΐ3ΐ°ιιιιι, οι ερίυΐιηίαί

εε1ε1)ΐίΐ:ιΐυηι. Ι<;ίΐιΐΓ ε»8 (\υχ Ιιαιιε εοιΐδβΐ|υιιΐίΐιιι•,

ηιιηιοΓοιηιιβ. Ριϊιιιυηι ηοΐ/ΐδ ηροδίϋϋ ει ρτορυείχ

δρϊΓίΙιιαϋδ εοοίιΐδ Ίηίιίιιιη ΓεεεπιιιΙ. ΙΙίπιηιιο βηϊηι

ρΓΟΓδίΐδ εΐτεα εοδίΐβιη δΐιηΐ ϋοηη, ει ηροδίοΐίειιβ

δρίπΐυδ, ει βρΪΓΐΙιΐδ ρΓορΙιεΙΐχ. διιιιΐ ίΐϋΐβιιι Ιιί :

8ΐορΙι»ηιΐδ, Ρείπιβ, ^εοΐιυδ, ^ιιιηβδ, Ραιιΐιΐδ ;

ιΐβίηιΐβ ροδί Ιιοδ εοιίδοινίΐο οηΐΐιιε 8110 , ρ.ΙδΙΟΓ εϊ

ιηη^ϊδΙεΓ ρΓΧδοηΐεηι ηοϋίδ εείεΐιπίηΐεπι .ιιΐίρίεηΐιΐΓ.

Οιιϊδ εβί 1>ίε? ϋίο:ιιη ηοιηεη, ηη ηοηι'ιηϊδ νίεηι

βΐ'ηΐία 3ΐςυβ ΓεδΓινίΐβδ βιψρίοΐ ηϋ νίππη οδίοικίειι-

ιΐιιηι ? Οιιιιι εηίιη ιΐο ηιη^ίδίΓΟ αίςυε ραδΙοΐΌ ρ:>δΙ

3ροδΙο1θδ ηυϋίνεπδ , ίηΐεΐΐβχίδΐΐ ρΐ'ΟΓδίΐδ ευηι <μιί

βροδίοΐοδ εοηδεηπίΐυΓ ρβδίοι- βΐ (ΙοεΙΟΓ. Ηιιηε (Ιίοο,

ηιιϊ ν3δ εδί βίεείίοιιΐδ, βιΛΓιηιεηι ίΐΐιιπι ει νϊΐα εΐ

εεπηοιιβ Ββδΐϋιιη), £Πϋυιη ει οεοερίπηι 0<:ο 3

ιιβίίνίΐαίε, ςυϊ ηιοΐ'ίϋιΐδ εβιιιΐδ 31) ίιινεηΐιιΐε, ςη'ι

δίευΐ Μ07868 », επκϋΐιΐδ Γιιίΐ οιηηϊ βαρίοηΐϊα ηΐ<ιιιο

δεϊειιΓΐ3 εχίεΓη,ιπιιΐι οίϊβείρΓιιιαΓαιη, δ30ΐ•ίδ νείΌ Ιίι-

ΙεΓΪδ 31) ϊιιΓαηΐία υδΐιυε βιΐ ροΓίοείΊοιιεηι εΐ εοηδίπιι-

ηιβίίοηειτι ΐηιιιιΐιίΐιΐδ, υιΐ3 ΟΓενϊΐ, ΐη 3ΐΙιιΙΐ3 3Κ[ΐιβοΐόν τις άριστεϋς περιδέξιος δι' έκατέρας παιδεύσεως

τοις άντιτεταγμένοις έαυτδν άνΟοπλίζων, ύπεραίρει ρ οοηΠηηαΙ» 33ΐ3ΐβ ιιιιβ νεΓ83ΐυβ εδί, ιιηιΐε (Ιυεοηδ

δι' αμφοτέρων τους προσπαλαίοντας, υπερέχων έν οηιηεηι Ιιοιηίιιειη ίη οιηιιί 63ρίεηΐΊ» Ιβηι εχίοπκι

ςααιη ιΐίνίηβ, νοίιιΐί νίτ φηΓκιηι ΓοιΓίδ εΐ δΐινηιιυδ

ΙβΙΙηίΟΓ 3ΐηΙ)ίϋεχΙει•, ρεΓ αΐΓ3ΐιΐ(|υε εΓυιΙίΐΊοηειη ϊιι

3(1νεΓδ3ποδ δεδε 3Γηι»πδ, ρεΓ υίΓαιηηιιο (Γίδο'ιρΠιΐίπι

νίηεϊΐ νεΙιιείΛηιεδ, υΐι•:Η|ΐιο 3πιΐ3ΐιΐΓ3 ρΐ'χεεϋειίδ ι•ΐ

δΐιροΓαηδ εοβ, ηιιϊ ρεί'βΙιεπιΐΓβηι βιΐνεΐ'δΐΐδ νειίΐΜίοιη

3ΐϊφ13δ νΪΓβδ η;ι1)8Γ8 δβ ριι1.ι1ι;ιιιΐ , 808 ς\Π(ΙΐΊ1) (]1ΐί

(ίβ ΙΐίΕΓείΊοοΓυιη δεηΐεηΐίβ 80ΓΪρΐυΓ3δ ρι-οΓβπνιιΙ ,

δεΓΪρΐιιπδ βνβΓίβιΐδ 3ΐ(^ε εοιιΓιιΐ3ηδ, Οιεεεοδ αυ-

ερέχων

έκατέριρ τους έν Οατέρω τινά κατά τής αληθείας

Ισχΰν Ιχειν νομίζοντας, τους μέν έκ τής αίρέσεως

τάς Γραφάς προβαλλόμενους, ταϊς ΓραφαΙς άνατρέ-

πων , "Ελληνας δέ διά τής ιδίας αυτών συμποδι'ίων

πα:δεύσεως. Ή δέ κατά τών αντιπάλων νίκη οΰ

πτώσιν έποίει τών ήττημένοιν, άλλ' άνάστασιν. 01

γάρ ήττώμενοι τής αληθείας, νικητα'ι και στεφανϊται

κατά τής πλάνης και τοΰ ψεύδους έγίνοντο.

ΐοιη 30 βεηΐϊΐεδ ρβΓ βιιαηι ίρβΟΓυηι ΪΓΓεΙίβηδ βίςιιο ΐΐΐβίΐιιεβηδ εΓϋύίΙϊοηειη. δβί νϊεΐοιί3 <]ε 3ΐ1νεΐδ3Γϋδ

ιιοη πιϊιΐΐΐιιι ϋδ, ο,ιιϊ νϊειϊ εβδεηΐ, βΟβΓεόηΐ , βεύ ΓεδίίΓΓεειίοηεη). (ίυϊ εηίηι νβΓΪΐαΐϊ δυεειπηίιείαηΐ

ν'ιοίοιϊαιη ει εοΓοηβη» (Ιο ειτοΓΟ βΐηιιε ηιεηιΐ3οίο τεΓβΐ'βυβηΙ.

Τούτον ουν έχομεν καΐ ήμεϊς νύν τδν διατιΟέντα ΙΙυπο ίβ'ιΙϋΓ Ιιβίιβιπυβ ηυηο εΐϊβιη ιιοβ, ο,ιιϊ εοη-

ήμΐν τήν παρούσαν πανήγυριν, τδν γνήσιον ύποφήτην δΐΐ1ιΐ3ΐ ηοΐιίδ ρΓΒίδεηΙβιη εεΙβ1)Πΐ3ΐβιτι, ςεηιιίηιιιυ εΐ

τού Πνεύματος, τδν γενναϊον τού Χριστού στρατιώτην, ρ νεππη ηιϊηΊδΙπιιη εΐ ίηΙΟΓριβίεηι δρίιίΐιΐδ, δίΓϋηιιυηι

τδν μεγαλόφωνον κήρυκα τοΰ σωτηρίου κηρύγματος, 'ϋΙΐΓΪδΙϊ ιιιϋίίειιι, δοποππη εΐ νοεβίειη δβΐυΐβπβ

τδν άγωνιστήν τε χα\ πρόμαχο•/ τής υπέρ Χριστού ρΓκεοηίί 31ιιυβ ρΐ'33(1ίε3ΐΊοιιίδ ρΐ'χεοηεηι, Μ1)8Γβ ρΐ'Ο

πα|1όησίας• ζ) τά δεύτερα μετά τους αποστόλους ύ ΟΙιΠδΙο Ιοςαεηιΐο ύεεβΓίβηΙεπι, εΐ ίη ρηηείρϋδ ρυ-

χρόνος δίδωσι μόνον. Εϊ γάρ κατά τδν αϋτδν τω βηβηι εΐβηίειη : ειιϊ βεειιηιΐβδ ροδί :<ρθδΙο1θδ ρβΓίεδ

Πιύλιιΐ χρόνον μετέσχεν τού άνΟροοπίνου βίου Βασί- Ιοιηριΐδ δοΐυηι άαί. Νβηι δί εοϋεηι ΙβηιροΓβ, (]ΐιο

λείος, ούτοις αν πάντως συνεγράφη τώ Παύλω ώ; Ρβυΐιΐδ , νίΐχ ρ3ΐ-1ΐεερδ !ιιιηΐ3ϊΐχ (υίδδβΐ Βαδίΐίυδ,

Σιλουανδς κα\ Τιμόθεος • κα^. δτι ούκ έξω τής αληθείας δϊοιιΐϊ 8γΙναιιυδ εϊ Τίιιιοΐΐιευδ : ί!3 ρΓοί'δΐΐδ ιιπ3 ειιηι

στοχάζομαι, οΰτωσ\ τδν λόγον κατανοήσωμεν • Παρ- Ρ;ιυ1θ ΗΐΙΟΓβπιηι ηιοηιιηιειιΓίδ 0εΐ6ϋΓ3ΐυ8 εδδοΐ.

είσΟω τδ προτερεύειν τους αγίους τώ χρόνο). Ή Αΐηιιε ιιί ίηΙεΙΙίςαΙυΓ, ςιιοά εοη]οεΙυΓ3ηι Γβεϊεηιΐο 3

γάρ τοΰ χρόνου φύσις έν τω παρωχηκότι κα^. τφ νβτίΐβΐβ ιιοη βϋβιτο, ηοο ηοϋο Γηΐίοηεηι ίηεβιηυδ.

μέλλον-ι, πρδς άρετήν τε κα\ κακίαν ομοίως έχει, Ρι*(επηίΙΐ3(υΓ 83 ΟΓβΙίο, ςυβ βχρΙίοεΙυΓ, ςυϊ 83η-

ούτε τούτο ούσα, ούτε τδ έτερον ■ έν γάρ προαιρέσει εΐί, ηποδ δαηοΙΟδ ΐεπιροΓβ 3ηΙβεε588ΓΪηΙ (Ιειηροπά

1 1 Οογ. χιι, 28. ' Λιΐ. νιι, 22.
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(ΐιίιιι ηηίπι,ιίη ρΓ.ΈΐιτϊΙοοΙ ΓιιΙίίΓΟ, (]ΐιοι! πιΐ νΪΓΐιιΙοιη Α "> αγαθόν, ούκ έν χρόνω. Άλλ' έξεταζέσθω πρδς

<•1 νίΐίπιιι ηΐιίηοΐ, εοιίοηι ιιιοιίο «εδο Ιιηΐιεί, οιιιη

ΐιοιμιο Ιιοο, ΐ)<ί<μι<ί οοηίπιιίιιπι $Ίΐ : ίη ΠΙιειο οη'ιηι

λγΙηΙπο ηΐηιιε ρΓοροδϋο νοίιιηΐηΐίβ, ηοη Ίη Ιοιιιροιο

Ιιοΐιΐιιη Γπηίΐ8ΐίι)> 31 ίΐιΐοδ πιπί Μα, ουιη οπιΐ'ιουε

«ιγ.ιΙιο οοιιΓοιηΐιιι•. Νβιη δί φΐϊ$ ]ιΐί!ιΐ5 «δΐίηιηίοΓ

Γιιοπι ίη οοηΓοΓεικΙίδ ϊιιΙογ βο πιίΐ'30ΐιΙί$, ΓεροπεΙ Παύλος, κα\ πολλαΤς ύστερον γενεαϊς ανεδείχθη Βα-

την πίστιν ή πίστι;, και -προ; τον λόγον δ λίγος•

εϋρήσειγάρ δγε δικαίως έκ παραλλήλου άντεξετάζων

τά θαύματα, μίαν έπ' αμφοτέρων τήν χάριν έκ τοϋ

αϋτοϋ Πνεύματος έγγινομένην έν έκατέρο,ι κατά τήν

άναλογίαν τής πίστεως. Εί δέ προήκει ,τώ χρόνω

ΙΙΙΙ3ΙΤΙ ΪΙ1 »Ι1ΐΙ)θ1)Ι18 {,'Γ.ΊΐίίΙΙΙΙ, (]113Ρ ('Χ εοιίβιιι βρίπΐιι

ίιιιι» οοιινοιιΊειιΐί.Ίΐιι ;ιΙί|ΐιο ρι•οροι•1ίοηοηι ΓκΙοϊ εχ-

δϊϋΙΟΓΟί ίιΐ ΙΙΙΐΌι]ΙΙιί. ΟίΝΧΐ 81 ΙεΐΙΐρΟΓΟ ΡαΐΐΙΐΙδ ρΐΊΕ-

ο<<Ιίι, οι ηιηΐΐίδ χίαΐίΐιιΐδ ροδί ΒαδίΙΊπδ οχίπΐιϊΐιΐδ ηο

(!ι'8ί;;ιΐ3ΐυ8 ΟδΙ : (Ιίνίη.Ό 3αΊηίηίδΐΓηΙίοηίδ ηιιαηι Ιιο-

ιη'ιιιιπη ςιηΐϊη δΐΐδοορίΐ, οραβ άίοίδ, ηηη ηΠΌΐδ ριο-

ΙΐΜΐ'ιοηοιη οΐΐ'οη ν'πΐιιίοιιι άΊιιιίηιιΐίοηίδ. Ναηι οι Μογ-

808 ηιυΐιίδ ΙοιιιροπΙιυδ ροίίοιίυτ ΑΙ>ι\ιΙ)3ΐηο: δηιηυεί

σίλειος, τής θείας υπέρ των ανθρώπων οικονομίας

λέγεις το έργον, ούκ άπόοε;ξιν της κατ' άρετήν

ελαττώσεως ■ έπε\ και Μωϋσής τοϋ 'Λβραάμ πολλοίς

γ^ρό•;ο•.ς μεταγενέστερος , κα'ι Σαμουήλ Μωϋσέως,

κα\ τούτου Ηλίας• κάκείνου δ μέγας Ιωάννης,

και μετά Ίωάννην Παϋλος• κα'ι μετά τούτον

Βασίλειος. "Ωσπερ ουν έν τοις προάγουσιν ουδέν

δ χρόνος δευτερεύων , εις τήν κατά Θεδν δόξαν

Μθ)'δθ, εί Ιιοο Εΐίαδ: οΐ ΊΙΙο ιιιαζηυδ Ιοαιιιιοδ, 01 Β τους αγίους ήλάττωσεν οΰτω κα\ νΰν έν τώ της

ρο*ι ^ιβηηοιιι ΡαιιΙιιβ, οι ροχΐ ΙιιιιιοΒαδίΙίιΐδ. Οιιοιιι-

:ιιΙιιιοιΙιιιΐ) ΊβίΐιΐΓ ίη ρπυοοϋοηΐίϋιΐδ ηϊοΊΙ Ιειηρυδ

ρο-δίοιϊιΐδ, φιοιΐ αΙΙίηοΐ α<.1 βίοιίαηι φΐχ οηιιι Πεο

οοιψιηοΐα οδΐ, 891101)3 ίηοοηιηιοιίανίΐ: ίΐ3 οιίαηι

ιιιιηο ίη ιΐίδοορίαΐίοηε νίΓΐηΐίδ, ιοΙαΓίδ οοηιηΐθπΉιη

δΐίοιιΐίο ρι;εΙοπηίΙΙαΙιι<\ Ναηι ϊ<1, ιιΐ ηιοιίο ιΐίοοίιβ-

ιηιΐδ, ρι-ονΐιΙοηΐΊχ ιΐίνίηιε, <]ΐια οοιίδπΐίΐιιι• ΙιοηιΊηί-

Ιιυβ, οοηΐίηοΐ πΌηιοηδίΓβιΊοηβιη. 111ε ειΓιιη, ςιιί, ιιΐ

αρετής λόγω σιωπάσθω τά πρεσβεία τοϋ χρόνου.

Τδ γάρ τοιούτον, καθώς έφαμεν, της υπέρ των αν

θρώπων τοϋ Θεού προμηθείας τήν άπόδειξιν έχει. Ό

γάρ είδώς τά πάντα πρ\ν γενέσεως αυτών, καθώς

φησιν δ προφήτης , κα\ τήν συνδιεξιοϋσαν ταϊ; άν-

Ορωπίναις γενεαϊς τοϋ διαβόλου κακίαν κατανοών,

πρίσφορίν τε κα\ κατάλληλον τω καΟ' έκάστην γε-

νεάν άρρωστήματι τδν ίατρδν ετοιμάζει, ώς άν μή

)ΐιι|ΐιίΙ ρΓπρΙιεΙα , Γ83 οιηιιεδ ηονϊΐ αιιιοφιαιιι βΧ8Ϊ- άθεράπευτον περιίδοι των ανθρώπων τήν νόσον, δι'

(«Ιϋηΐ8, ει ιηίΐΠΐίαιη (Ιί:ι1)ο1ί δΐηιυΐ οιιηι 5οΙαΓι1)ΐΐ8 έρημίαν των δ:ορθουμένι>)ν κατακρατούσαν τού γέ-

Ιιοιιιίιιιιηι εχίεικίί »!(|ΐιο ΐΓβϋιιεϊ εί Π(1 ίίιιοηι ρεΓ^οτε νους. Τούτου χάριν επικρατούσης ποτέ της ΧαλδαΤκής

ΗηίιιΐίΐίΙνβΓίϊΙ, εοηνοη'ιεηΐεηι εί αεεοηιιηοιίηΐηηι ηιΐ φιλοσοφίας, οι τήν των όντων αΐτίαν έν τι) ποιςί

εΐ]]ιΐ3ι|ΐιο .Τ131Ϊ3 ιϊιοιΙμιπι ηιειΓιοΊη.ιπι ρΛΓ.ηΙ , ηε κινήσει των ίστρων ώρίζοντο, ύπερκεϊσΟαι δί τίνα

ο.ίΓαΙϊοιιίδ βχρβΓίβηι δίιιηΐ 0858 ηιοιΊ)υηι Ιιοηιίιηκη, τών φαινομένων δύναμιν ποιητικήν των δντων οΰχ

ί[ΐιί δί ιΐιδίΐ, 3 ςιιο 8.ιηεΙυΓ, δΐιΙιϊββΓΟ βοΙεί 01 Ίη Ο ωοντο• τότε τδν Αβραάμ άναδείκνυσιν, ?ς έπιβίθριχ

ριιίεδίηιειη Βΐιηηι ΓβάΊ^βΓβ βεηυδ Ιιιιιηηηυηι. Πη]ιΐ8 τη τοιαύττ; παιδεύσει χρησάμενο:, ανεζήτησε τδν διά

Γβί 8Γ»ΙΊ:>, οιιηι νί^ειοί αο ριχναΙβΓεΙ αΐίηυαικίο

ρ1ιίΙοδθ|)Ιιίίΐ 0Ιι;ιΙι1;υοΓϋηι, ηιιί Γεπιηι οαυδπδ 3 οβΓΙΟ

ίΐιιοϋαιίί ιιιοΐιι βίιΐϋπιιη ρεικίοτο δίαίιιείιηηΐ , ηεο νΐιΊιι-

Ιεηι ();ιηηιιΙ;ιιη δίιΐηΐ'ϋιυδ αρραΓοηΙϊϋιΐδ ριοηδίϋοΓΟ ηο.

]ΐΓ*εδδε ριιΐ3ΐ)3ΐιΐ, (]ΐι;ε Γεπιηι ηυαηιηιΐϊΐιοί εΠΌεΙιΐχ

ΐ'δδεί : Ιιπιι ΑΙιΐ'βΙιηηιιιιη εχΙιίΙιιΊ, ηιιϊ (]ΐΐ3δΐ" 80313

(13118 ΐ']ιι•,ιιΐ{ΐ.Ιί (Ιίδοίρΐίιια, ίιινοίΓιι>';ινίΐ ίΙΙιιηί, ςυί

Ι»βΓ Γ88, ςυ* νίιΙειΗιΐΓ, ίηΙοΙΙίβίΙυΓ, 30 ((|ΐΐ3κί) τίη

ίίιίεϊ, ηιΐίβ εβί Ίη οιιηι φιί τενεΓα Οειίδ εβί, ροδίοιίδ

εΧδϋΙίΙ, οιιηι ίρδο ΓβΙΊοΙο ρηΐτϊο ογγοιό, «Ιςιιο οη,

<]υ32 δειίδυυηι ίηδίΓυηιεηΙίδ οβδο (ΙίοίΐυΓ εαηι 03,

ηη* βρραΓεί Ίη 381ΓΪ8 οιο.ιΐιιιβ, οο^ηηΐίοιιο, ιΐυχ 3(1

03ΐιι Ιΐϋοηι ΓιΓιβδεΙ. ϋοΐι^ο οιιηι /Ιΐ^νρΐίί οχ δΐι^'^ο-

τών δρωμένων \οο!>μζΊον. ΚαΙ όοδς τοις εφεξής

έγένετο πίστεως τής εις τδν δντως δντα Θεδν, αϋτδς

πρδς ταύτην καΟηγησάμενος, διά τοϋ καταλιπεϊν τήν

πατρώαν άπάτην, κα'ι τήν τών αισθητηρίων πρδς τήν

φαινομΐνην κτίσιν συγγένειαν. Είτα τών Λίγυπτίοιν

δαιμονίαν τινά κα'ι γοητικήν σοφίαν έξευρηκότων, έξ

υποθήκης, οΐμαι, τοϋ ποικίλως δι' άπατης καταδυ-

θίζοντος, ανέδειξε τδν Μωϋσέα τω ϋπερΰάλλοντι τής

σοφίας τήν Αίγυπτίαν άπάτην έξαφανίσοντα. Έπι-

γινώσκει δέ πάντως τδν λίγον δ τήν Γραφήν έπιστά-

μενο:, πώς, άντεπιδεικνυμένων τοις Οείοις σημείοις

τών γοήτων τάς ίδιας άπάτας, ύπερέσχε κατά -/.ρά-ος

Μοιϋσής, δ•.ά τής άνωθεν συμμαχία; τήν Αίγυπτίαν

81ΪΟΙ10, ορϊηΟΓ, ο]ιΐδ, ηιιί ροΓ νίΐΓΪΛδ Γΐ'αυιΙοβ ( Ιιοικϊ- " ίιχύν π3σαν έξαφανίσας. Νοείς δέ τούτο διά τε τών

1188 ) ίΐεηιειρί, ηιίΓ3ΐ)ί1οηι (]ΐιπηΐιΐ3ΐη ει ρΓίΡϋΐί^ίη-

Ιποοπί οαΙΙΊιΙίΐιιΐΐ'ΐη ίηνοιιίδδοιιΐ, οχΐιίΐιυίΐ Μονδοη,

»;;ιί κηρΊοηΙίίβ εχοοίΐοηΐία Λί^νρΙίοπιηι Γγ,ίπιΙιίιι

ι•χρε11θΓεΐ βΐηΙιοΙοΓοί. ΑςιιοεοίΙ βυΐβιιι ρνοΐ'δΐΐδ γιίιι

(,Όδΐ3ηΐ, ΐ1θ ί|ΙΙ3 1θ(]ϋΟ|•, (]1ΐί δθΙ'ίρΙΐΙΓ3Π1 ιιονίι,

(]ΐιοη)θ(1ο οιιιη ρΓΧϊΙί^ίβΙοΐ'εδ ΊΙ1Ί ιΐίνίηίδ δί^ηϊδ βχ

ηιΙνοΓδο διιηπιιη ΓγϊιικΙιιιι) δρεοίιιιοη ρΐ'κΙιοΓοηΐ,

Μονδοβ οπιηίϋιΐΒ ηιοιϋδ δΐιροΓΪΟΓ Γιιοιίΐ, οι δΐιρεΓηε

ΐιΐιχίΐίο ΠΙΙ880 οπιηοδ ^Ερνρΐίηδ νΊιβδ ϋοΙονοΓίΐ.

δλλων, καΐ τφ τών ράδδΐϋν αίνίγματι. Προϊόντος δέ

τοϋ χρόνου, κα\ τών Ισραηλιτών δι' αναρχίας έν

δημοκρατορική συγχύσει πλημμελώς διακειμένων, 6

Σαμουήλ αναφαίνεται, κρατών δι' εαυτού τδ ύπήκοον,

κα\ τής πρδς τους αλλοφύλους επιμιξίας άπείργων ■

είτα πρδς βασιλείας κατάστασιν τήν άναρχίαν με

τασκεύασα;, συνήΟροισεν αύτδ περί έαυτδ τδ άλλό-

φυλον , τής βασιλικής δυναστείας νομοθέτης γενό

μενο;.

Ιηιείΐί^'ίδ 3ΐιΐοιη Ιιοο οηιιι ρει• ηΐίβδ ιτδ, ΐυηι ροΓ νΪΓς.ιΐ'ΐιηι .τιιϊ^'ιιβ. Ριόγο58ιι αΌΊηάΌ Ιοηιροπβ, οιιηι οΐίβπι

ΙδΓΜοΙιΐΛΐηηι γο8 ροΓ ουηι δίαίιιηι, ο•ίο ιιιιΙΙΊυδ οειίί ηΐί•«'8ΐι:ιΐ!ΐδ Ίπιροιίο οοηΓιιιοΙίΐιΙιΐΓ, ίη ριοηι;δθϋ3

:1>ΐ'.η. χιιι, 42.
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ροριιΐΐ αίφιο οοπΓιιβΛ ρυίοδίβίε ιηαΐβ βεβε Ιιβηει-εηΙ, δαιηυβί εχ6ΐδΐίΙ, ηοί ροΓ βεβο δΐιΐκΐίΐοβ ϊη οΠίείο

οοηΙίιιβΓοί, οι η εοηβυοίικίίιιβ αΐηοο εοππηοΓοίο ϋΙίεηϊβοηβΓίιιιι ρι-οΙιϊυβΓβΙ, ύΐίϊικίο αιιιι ίΙΙιιηι οοηΓιιβυιιι

βίβΐιιι», ηηο ηιιΙΙϋδ οβΓίϋβ ηΐ3βίδΐΓ3ΐιιβ βι-αΐ, αά εοιίδΓιΐυΓιοιιεηι >ε§ηί ΐΓ3(1ϋχΐδδεΙ, ιΐαοϋεοίιη ΐπΐηΐδ εοη-

βΓϋβίΐνίΙ ΐη υηιιπι, Η Γβ"ϊιιηι ΐηιρεηυιη Ιβββ Ιαΐα β>ηχί(.

Μετά ταύτα δε πολλαΐς ύστερον γενεαϊς, δτε Άχαάδ Α 8οειιιΐ(1υιη η«ε πηιΗ'ΐδ ροδί 36ΐ»ΙΐϋΠ3 , ειπιι

εκείνος, τδ γυναιχεϊον άνδράποδον, αϊτός τε των

πατ'ρώων άπέστη θεσμών, γυναικί χλιδώση δεδουλω-

μένος, κα\ την των ειδώλων πλάνην δι' εκείνης έπι-

σπασάμενος, συναπέστησεν έαυτψ τδν Ίσραηλίτην

λαόν • τδτε άναδείκνυσιν δ Θεδς τδν Ήλίαν άντίρ^οπον

Ιχδντα τώ μεγέΟει της νόσου τών ανθρώπων την

θεραπεύουσαν βύναμιν, άνδρα, έν υπεροψία της θε

ραπείας τοΰ σώματος, αΰχμώντα τό πρόσωπον, κα\

τω πλήΟει τών ίδιων τριχών σκιαζόμενον, ίοιαστήν

τφ βίω, σεμνον προσιδεΐν έν άμειοεΐ τώ προσώπφ,

κα\ συννενευμένον τώ βλέμματι, δέρματι αίγείψ το

σούτον τοΰ σώματος σκέπ[τ]οντα, όσον ευπρεπέστερων

έστι καλυπτόμενον, τω δε λοιπφ διακαρτερούντα πρδς

τδν αέρα, κα\ ούδιν πρδς την εκ τοΰ θάλπους τε κα\

Αείιααΐ), ιτιιιΙϊβΓΪδ ίΐΐιΐίΐ ιηαιιείρίιιιιι, εΐ ϊρββ ρκίπηβ

ΓϊΙυϊ 8»ογοπι]Ι! (]ε8βηιϊ886ΐ, ηιυΙϊρΓΪ (Ιοίιειιΐοε :ιο

ηιοϋί οΙ)ΐιοχίιι$ Γαείιΐί, ίΐ ροΓ ίΐΐαηι αίοίΐο 6ίιηιιΙ;ι-

ειοπιηι ογγογο, 3(1 ο:ιιΐ)ϋηιη δεευηι <)οί\•< ιϊοικίιι

ΙδΓαβΙίΙίευηι ροριιΐιιιη ΐΓ3χίβ66ΐ, Ιιιηο Ποιίδ εχ1ιί1)οΙ

Εϋηηι, φΐί ηι.ΊξΐιίίικΙίηί Ιιοηιίιιυηι ιηοιΊιί ριιιτδ 3(1

83ΐΐ3ΐκ]ϋΐη νίτεδ 1ιαΙ)βΓεΐ, νίπιηι, ςιιϊ εϋΐαΐίοηειη εΐ

ειιΐΐιιιη εοΐ'ροιϊδ (ΙεδρΊεοΓοί, ίαοϊβ δίριαίειιΐί, ηυί

ηιιιΐΐίίικίίηε δυυιιιιη επηίιιιη ο•1ηιηι1>ΐ'3ΐ•εΙιιι•, φιί

ρεοιιΐίαΐ'ϊ ηιθ(]ο νινβηιΐί υΙεΓΟΙιιτ, βδρεείιι νεηείΜη-

ιΐιιιιι, νιιΐΐιι ΙΓΪβΙϊ 30 Γίβυβ εχρβιΊ'ι, ο))(ιιΙιι οουΙο-

Γυιιι τεείο ει οοάεηι ςιιο ϊηίεικίίδδοί νοΓββηΙί, ροΐΐΰ

εαρΓίη» ΙηηΙιιηι (ΙεεοΓροτε ΙεςεηΙοπι, ςηβηΐιιπι 31)8-

εοηιΐί ιτια^ϊδ (Ιεοοπιπι 681, Γθ1ί(]ΐΐ3 ρβΓίβ εοτροπδ

χρύους άνωμαλίαν έπιστρεφδμενον. "Ος αναφανείς τώ Ι) ο(ΐ ΜεΓ3 ροΓάϋΓβηΙεηι, εΐ ηίΐιίΐ ϊιΓΐί|υίΐ3ΐ6ΐιι ει ίημι-

ω περιρ^αντηρίω ϋδατι κατά τον Ίορ'Λνην έκπλύ- υ [η ίΐΐο ΐειιιροΓβ ιιιιίνοΓδίΐδ ροριιΐϋδ ίιιιρίίεϊΐιΐδ ο»

λαώ, τη τε δια τοΰ λιμοΰ μάστιγι σωφρονίζει τδν

Ισραήλ, καθάπερ τιν\ σκυτάλη τη τοιαύτη πληγή

της αταξίας τοϋ λαού καΟαπτίμενος ■ μετά ταϋτα δϊ

και τ(ΐ> Οείω πυρ\ τώ περ\ την ίερουργίαν γεγενη-

μένω θεραπεύει τήν περ\ τα είοιολα νί σον. Είτα μετ'

εκείνον ί'ύ.ος εκείνος "χρίνοις ύστερον πλείοσιν ανα

φαίνεται, ό έν πνεύματι καΐ δυνάμει ΊΙλίου ,διά

Ζα/αρίνϋ κα\ Ελισάβετ έπιδημήσας τψ βίψ, κα'ι

άπαν τό Εθνος έξεκκλησιάζων έν τή έρήμφ διά

κηρύγματος, χαΐ τδ ϊιΛ τφ αΐματι τών προφητών

λύΟρον, κα\ τά παντοδαπά μιάσματα, και τα ποικίλα

τή; αμαρτίας δεσμά • οΤς υποδημάτων δίκην κατά τον

χρδνον εκείνον άπας 6 λαδς ένεδίδετο• πάντα τά

τοιαύτα τώ τε κηρύγματι της μετανοίας έκλύων, καΐ

•τψ

νων,ένούδεν\ το Ελαττον τών έν αρετή προωδιυκίτων

έν τοίς κατά Θεδν έπεδείξατο. Τί δέ μετά τούτον ό

Παύλος πρδς τδ άκρίτατον της κατά Θεδν προκοπής

άναδραμεϊν έκωλύΟη δευτερεύων τώ χρόνω ; οϋκ ευ

θύς εραστής τού θείου κάλλους έγένετο, τού τοις

όφΟαλμοϊς έναστράψαντος , δμού τώ τάς λεπίδας

άποβαλεϊν τών ομμάτων, αϊ σύμο'ολον ήσαν τοΰ

περικαρδίου καλύμματος, δ περικείμενον τψ διορα

τικό) τών "Ιουδαίων ψυχών, τυφλώττειν αυτούς παρα

σκευάζει πρδς τήν άλήθειαν ; Οϋκ επειδή τώ μυστικώ

λουτρφ τδν της άγνοιας τε κα\ άπατης ρ"ύπον έναπ-

έθετο, ευθύς πρδς τδ Οειδτερον μετεσκευάσΟη τήν

φύσιν, κα\ οίον έκδύς τήν παχεϊαν ταύτην καϊ σαρ

κώδη περιβολήν, αϋτοϊς τοις οϋρανίοις άδύτοις έπ-

ενωρίαζεν, ούδενβαρούμενοςτώέφολκίίυτοΰ σιυματος,

χα\έντδς έγένετο της θείας τοΰ παραδείσου φυτείας,

έκεΐ τήν άρρητον μυσταγωγίαν παρά της αληθείας

τελειούμενος, κάκεϊΟεν λαμβάνων τού λίγου τήν δύ-

ναμιν εις ύπακοήν της πίστεως έν πασι τοϊς ΕΟνεσιν ;

"Οθεν μικρού δεΐν της οικουμένης πάσης «ατήρ γίνε

ται, δια τών πνευματικών ώοίνων είς οώς ενάγων

τους δι' αϋτοϋ μορφου μένους κατά Χριστδν εις εϋσέ-

6ειαν. ΕΙ τοίνυν έπ\ τών άλλων αγίων, ή κατά τδν

χρδνον τίςις ουδέν της κατά θεδν προκοπής ήλάττο;-

Γ13Π) νοί 36δ1ϋ5 νεί (ΓΪ^ΟΓΙδ 0ϋΙ'3ΐυΐβΙΐ), (]!Π ΟΙΙΙΤ» ρθ-

ριιΐο εχΐιίΐιίΐυδ οδδεί, ρΐ'ίηιυιιι Ιΐα^εΐΐο (αηιίδ 1δΓ3ε-

Ιεηι 3ΐ1 δαιιίΐαίοιη Γοιίπεϊΐ, νοίιιΐί βειιΐίεβ ι]ικκΙ•λιιι

ι]ιΐ8!\ιο;1ί ρΐϋί'3 αίςιιβ ροοη3 ίιΐδοΐεηΐίβιτι ροραΐί 30

ροΙιιΙ;ιηΐίαιΐ)ίηοοδδοηδ ; ϋεϊηϋβ βΙΪ3π),<1ίνϊηο ΐη 83-

οπΠϋϊο \ξΐη εχοίΐ3ΐο , οιιγλΙ ηιοιΊηιηι δϊιηιιΙηοΓΟ-

τυηι οιιΐΐιΐδ. Οοϊικίο δβοιιικίιιιη ϋΐυιιι βϋυδ ίΙΙο εοηι-

ρΐυπίίϋδ ΐειηροΓΪΙιιΐΒ ροδί εχβίδΐίΐ, ςιιί ϊη δρίπΐιι οΐ

νίιΐιιΐε ΕΓια; ρβΓ Ζ,ιε1ι»ΓΪ3ΐη ει Ε1Ϊ83ΐ)οΐαηι ρΓοάιι-

Οΐΐΐδ, 01 ϊη νίΐ3 ν01-83ΐ11δ ΟδΙ, 3ΐί]118 ΙΐηϊνΟΙ'83111 βΟΠ-

Ιειη ίη δοϋΙυΊίηο ροΓ ρνκίΐίεβίίοηεηι (ηύ βο). ενο-

οαηβ : οΐ δοΐ'ύεδ οΙ> βΛη^υίηοιη ρΓορΙιοΙΟΓϋηι (ε(Γυ-

δϋΐ») οοιιΐΓβεΙ.ΐδ, εΐ ηιυΙΐίρΙίείβ ρίηοιιΐη, νηΓίοδηυο

ροοο3ΐϊ ηοϋοδ, ςιιίΐιυδ ε^ΐοοβηιεηίοπιηι ϊη ηιοίΐιιιη

ίΙΙΪ^Λΐιΐδ ΟΓ31 : οηιηίΗ ε]υδηιοιϋ ηιαία, ουιη ρΓχϋϊεα-

Ιϊοηβ ραϋΐΊΐεοΐί» (ϋδδθ1νει•εΙ, οι η^υπε οίιοπιηδρεΓ-

δϊοηο 3(1 Ιοί'ίίβηοηι οΙιιεΓεΙ, ίιι ηιιΐΐη γο ιΐίνϊηα ηιϊ-

ηιΐδ ρΓΚδΙίΙίΙ, (ΐυβπι ΐ III ηνιϊ ίη εχοιτ'ιΐίο νΐιΐιιΐίδ

3πΐο ευηι Γυεηιηΐ. Ου'ιιΐ ίίοιη ροδί ίιιιηο ΡαιιΙυδ, εο

(|οθ(1 ΐειηροΓβ ροδΙβΓΪΟΓ εδδεί, :ιι] δϋΐΐ'.ηιυηι βΓηάυηι

ιΐίνΐηί ρΐΌ^νβδδυδ ει ίηοΓοηιοηΙϊ εναίΐοΐ'β ρι•οΙίί1)ίΙυδ

ε»ΐ? βηιιοη ρΓοίίηιΐδ ιΙίνΊησ• ρυΙεΙίΓΪΙυϋίηίδ, φι* ίη

οειιΐΐδ εϊιΐδ ΓβΓυΙδΟΓβΙ, βπαβΙΟΓ βχδΐίΐίΐ, δίιηιιίαίςυβ

31) οοιιΐϊδ δ(ΐιΐ3ΐΐ)»δ Γε]οοίΙ ? ςυκ δφίβηι»! βϊκηυιη

οιαηΐ Ιοβυηιοηΐϊ, ςυο οογ (ο]ιΐδ) οΙκΙικίΗΐη ΓυεΓ»ι :

φιη Ιο^ιπηεηΐο Ιυιίχοηιπι βη'ιηιαπιηι βοίβδ ροι-

δρεεΓινα οίκΐυεία ηΐιμιο οΙιϋ£3ΐιι, εοεεοδ εοδ εΙΓοιϊΐ

γ. 3(1 νεπΐΛΐοιη? ηοηηε ροδίοϋΐιιιηηι βηι-ιίεδ φιββ εχ

ίίηοιβηΐία ηίςιιε εποιο εοηΙταχβΓαΙ, ϊ" ηΐ)•8ΐίι:ο

Ι.ιναοιο (ΙεροδυίΙ, ρΐ'οΐίηυδ 3(1 ηυ^ιΐδΙίοΓεηι εοηιΙΊ-

Ιίοιιοιη ιιβΙυΓϊ ΐΓαιίδΓοπιΐΒΐιΐδ 051, εΐ νοίιιΐ εχιιΐο

Ιιοο εΐ'3880 3ΐ(]«ιο οαπιοο ΒΐιποΙιι ίη ίρδίδ οόοΙοΓυιιι

3ί1>1ίδ νοΐδ3ΐ)3ΐιιΐ'? Ει η'ιΐιίΐ οοΓροΓεί ίηιροϋίηιειιΐί

ροηύεΓβ ΐ;ΐΓ(1;ιΐιΐδ, οΓιβηι ϊιιΙγ» ιϋνίη»ηι ρ3Γ3(1ίδί

εοιίδίΐΊοιιβιη ροι νοιιίεΐιηΐ, ει ίΙΙΐε ΒΓΟίιηη δκοΓΟΠίιιι

(Ιίδοίρϋηη 3 -νβΓΪιηΐβ ίιιίΐίηΐκιΐιιι•, βίςιιβ ίΐϋιιο 3(1

(ΐΙ)θ(Γιειιϋιιηι ΠιΙεΊ ίη οιιιηίϋϋδ {?εΐιΐΊ1)ΐΐδ νίβι βεπιιο-

ιιΐ5 »εοίρίο1)3ΐ? υιιιΐε Ιοϋιΐδ ρΓοροιηοιΙιιιιι οΛΐδ Ιογ
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ταππη ραΙΟΓ οχδίδΐίΐ, ρεΓ βρίηΐιίαΐοδ 1αΙ)θΐ08 εΙ ρ;>Γ- Α σεν, όμοτίμως έκάστω της χάριτος πρδς τήν τελει-

Ιιΐ3 βι)δ ηυί ρεΓ ίρδυιη 3ΐ1 ΟΙΐΓίδΙϊαηαπι ρίεΐ3ΐεηι ότητα συνεργούσης• είκότως τυλμώμεν κα\ τον έν

ΓοπιιηπΙιΐΓ, ίιι Ιιιοεηι ριοιίποοηδ. δι ϊζίΙϋΓ Γ3ΐίο ' τη καθ' ήμας γενεά τοϋ Θεού άνΟρωπον, το μέγα

ΐοηιροΓΪδ ίη Οίείοιϊδ δαηοΐίδ ηίΙιίΙ ςιιοά ρ6ΐ°(Ίπβαΐ οά

(Ιίνίιππη ίηοΓειηεηΐιιηι αΐ^ιιβ ρι•0£Γεδ8ϋΐη ίιηηιϊ-

ιιιιΐΐ, εο φΐο<Ι ραπ'ιετ εΙ οχ 56(|υο βΓαΐϊα ιιηυηι-

φίειιΐφΐε οιΙ]υ\ΠΓοΐ αι] ροιΤεοΙίοηεηι : ηοη ίηιπιβ-

ι ϊΐο 3υϋοηιυδ οιίαιη βυιη, (|ΐιϊ ηοδίτα χίαΐβ Γιιίί,

Ιιοηιίιιειη αΊνϊηυηι, ηΐ3£ΐπιηι ϋΐιιιΐ νίτίΐαΐϊβ ».ΐδ Βα-

δίϋυιη, ί 1 1 ο 1 ν Ι ί 5 ϋΐίβ δηηοΐίί ίΐιιηιιηιοΓπιιιΙιιηι οδβε

ιΐίοει-ο, ηυίρρβ οπηι Ιεπιροππ νίοΪ58ίΙυ(]ο ηίΐιΐΐ ϊηι-

ροίΐίαι νιΊ δυΐΐίιιιε ΠΙίιΐδ ογ(;3 Βόιιπι δΐυϋίιιηι αΐηαο

(ΙβδίιΙοιίυιη, νεΙ (Πνίιιηιη (ξΓαΐίαηι αιΐ αιιίιιι.ιηι ρει1-

σκεϋος της αληθείας, Βασίλειον, τοις όνομαστοΐς έκεί-

νο'.ς άγίοις έναρίθμιον είναι λέγειν, ουδέν της χρονι

κής ακολουθίας ούτε τήν ΰψηλήν εκείνου προς τδν

Θεδν έπιθυμίαν, ούτε τήν Οείαν χάριν προς τήν της

ψυχής τελείωσιν έμποδιζούσης ■ ώς αν μή τής θείας

οικονομίας ό σκοπός τι παραβλαβείη, ή τι παρά τήν

τοϋ χρόνου αίτίαν έλαττωΟείη τής παρ" αϋτοϋ συνεισ-

φερομένης συμμαχίας πρδς το μυστήριον. Πάντως

δε ούδε'ις αγνοεί τον σκοπδν τής κατά τον χρόνον

τοϋτον τοϋ διδασκάλου ημών αναδείξεως.

ΓεεΙο ει αυδοΐιιΐε εχεοίειιϋαιη ει ρχοιηηικίαη), ηο φΐο πιοϋο νοί ά'ινίιιϊ εοηδϊΐίϊ ϋίίροδίΐίοιιϊδφΐε ίη-

ΙοηΙΐο αΙ(|αο ρι-οροδ'ιΐιιιη δυ^ΊΙΙείιΐΓ, νεΙ ίΐϊφιϊιΐ ϋο ΐΙΓιυδ αυχϋ'ιο αίφΐε ρΓΧδίϋίο, ηιιοιΐ αϋ ηιγδΐεπιιιιι

οοιίδϊϋεΓαΙοΙυΓ, ρΓορίεΓ Ιεηιροπδ εηιιβαηι εχίοηιιοΐιιι•, οΐ Ιον'ιοιϊ φΐ3ΐη ραΓ οβί, ηιοωεηΐο ΟίδΙίηιείοΓ.

Νεπιο αυίοιη ρΓΟΓδυδ ίςηοΓαΐ, ηιιο οοηδίΐίο ίιι Ιιοε ΐοηιροΓβ ρΓκεερΙΟΓ ηοδίοτ (Ιοδϊ^ηηΐιΐδοί εχΐιίυίΐιΐδ δ'ιΐ.

Ροβίοιιςυηιη βηιιη Ιιοιηϊηυιιι ϊηδαηίη οΪΓοα βΐιηαΐα- Β Επειδή γάρ ή περί τά είδωλα τών ανθρώπων μσ-

εΐΌΠΐιη ειιΐΐιιηι ρππΠεαΙ'ιοηε ΰΐιπδΐί είδΐϊηοΐη εδί. νια τω κηρύγματι τοϋ Χριστού κατεσβέσθη , κα'ι

εΐ ομιιιΊμ ]αηι (ΙβΙιιΙιπι οχιεΓΧφΐβ ιεβ, φΐίε νβηο

(ΙοηιεηΙίιιιη ειιΐΐα εείεΐιπιπ ηε ίινφίεηΐιιπ δοΐβ-

1)αηΙ , ιϋπιΐ:ε ηΐφίο ε ιηοιΓιο δΐιΐιΐηΐίε ογ.ίιΙ, ευηι

ρβΓ ιιη'ινοΓδίιηι ρεηο Ιεπηπιηι οιΊιειη Ιαίιίΐαΐυπι

ρποιίϊοβίίο ρϊοΐαΐίδ βΐ νειί Ι)εί επίΐιΐδ 3ΐφΐο Γοΐιςΐο-

ηίδ ροΓναδίδδεΙ, αιΐεο ιιι ίδ φπ Γιηικίίδ Ιιυηηιηχ ρι•ίη-

είραΐυιιι οΐ ϊιηροΓΪιιιιι ΐεηεΐ, εχ οιιιηΊΙιυδ ραιίίΐιυδ

οτΙιΊδ ΐοιταπιηι ΟΙπίδΐΊ ιιοηιίηε εχριΊΙει-εΐιΐΓ βΐ βχ-

ΐιιιΙαΓοίιΐΓ : δοΐετίί ει οηΙΙίιΙο ιιίιιιίπιιη ηιΙ ιιιαΙΙιίαιη

ίιινεηίοή ιη:ιΓιΙί;ι: αΐιμιο ηεηυίΐίχ δεείεδίυπι ε(

(ΐιιρίΌΐιιιιιι εοηδϋϊιιιιι ηοη ιΐοΐ'υίΐ, ι;π;) ριτ Γι-;ιιΐι!ειη

(Ιεηυρ οϋηοχιιιιη δίΙ)ί ΓεϋιΙοΓεΙ βεηιΐδ Ιιιιηιαηπιη ;

βού «α1> ρΓΧίβχιη αε δρεοίε Οιπδΐίϊηίδίηί δίιηιιΐ.ι-

πάντα ήν έν έρειπίοις ήδη κα'ι άφανισμώ τά τών μα•

ταίων σεβάσματα, διά πάσης σχεδόν τής οικουμένης

τοΰ κηρύγματος τής ευσέβειας φοιτήσαντος, ώστε

.τον επικρατούντα τής ανθρωπινής άπατης πανταχό

θεν έξείργεσΟαι, τω τοϋ Χριστού ονόματι τής οικου

μένης έξελαυνόμενον ■ σοφός δέ εις κακίαν ών δ τής

κακίας εύρετής , οϋκ ήπόρησεν πονηράς έπινοίας,

ώοτε πάλιν ΰποχείριον ποιήσαι δ.' άπατης έαυτψ

το άνΟρώπινον • άλλ' έν προσχήματι Χριστιανισμού

τήν είδωλολατρείαν κατά τδ λεληΟδς έπανήγαγεν,

πείσας τοις !δ:'α•.ς σοφίσμασι τους προς αϋτδν δρών

τας μή άποστήναι τής κτίσεως , άλλα ταύτην προσ

κυνεΐν κα\ ταύτην σέβεσΟαι , κα'ι Θεδν τδ ποίηαα

ΓΓΟΓϋπι ευΐΐυιη ΙηΙεηΙεΓ Γβίΐυχίΐ, αιπι δΐιίδ οοηιηιεη- Ο οΓεσΟαι, τή τοϋ Υίοΰ κλήσει δνομαζδμενον. Ει δέ εκ

ΙΪ5 εΙ ΐιηροδίιΐΓΪδ ρεΓδίιηδίδδεΙ ϋδ, <| ιι ϊ α<1 ιρβιιιιι

δρεεΙ»6αηΐ, ηο αΌίΐεει-εηΐ α οι-εαίητα, βειΙ βαηι

κιίοπιιοιιΐ εΙ νεηεΓϊΓοηΐιη•, ϋειιιηιμιε εΓεηΐιίΓηιη εδδβ

ριιΐηΓεηΐ, φίκ Ρίΐϋ ηοηιίηε νοεβΓβΐΗΓ. Ουού $ί εχ

ιε1)υδ ■ < ;ι.ι: ηοη εδδεηΐ, ιί.ίιΙιιγ.ι ρΓοιΙυείη ε$ΐ, εΙ 3

ιΐίνίηα εδδοηΐίβ, ηυαηΐιιηι 3(1 ρΐΌρΓΪ3ηι ίρδϊυβ 31-

ΙϊηεΙ π:ΗίΐΓαιη , 3ΐϊεη3 β'ιΐ, ηειηΐηεηι εηιη ιτηι ιΐε-

1)0Γ6 ειΐΓ3Γ0, δ6^ ΟΙιτίδΐΊ ηοπιίηΰ οΐ'εβΙιΐΓίβ ϊιηρο-

δΐΐο, Ιιαηο ηιΙοΓ3Γε, Ιιβηε εοΙεΓΟ, ίη ίιηο δροιη 83-

Ιαΐΐδ Γιχ3ηι Ι);ι1)6ΐ'ο, βΐ) 1ΐ30 ]ιί(1ίείιιιιι εχδρεείβΓε. Ει

ιιΐ Γειη δΐιπιπιαίΐιυ εοηιρΙεεΙαΓ, ευιη ΐην3δίδδεΙ 3ρο-

δΐ;ιΐ:ι Ιιοιηίιιοδ ΙοΙϊηδ ηιβίίιίχ δυχ ε3ρ3εεδ, Λιίιΐηι

ϊιΐ(]ΐΐ3ΐη οΐ ΑεΙΐιιιη, Ειιιιοιιιϊιιιη, Εικίοχϊυηι, ηο ρπε-

Ιογ Ιιοδ ηΐϋΐΐοδ εΐίηηι ηΓιοβ, ρεΓ εοδ (ΙεΓιοίεηίειιΐ

]ηιιι ΒΪηΐϋΙοεΓΟΓυηι εηΐΐυιη, δϊοιιΐ ιΐίεΐιιηι οβί, ηο-

ιιι'ιηε ΟΙιπδΙϊβηίδίηί (Ιεηυο τεϋυχίΐ , ηΐφΐβ ϊηναΐβ-

δοοίίηΐ 3(1νεΓ8ΐΐδ Ιιοηιΐηοδ ηιοτοηδ, (]υϊ 0Γ03ΐιΐΓ3ΐη

ιηη^Ίδ φΐαηι εΐΌΛίοΓεηι εο1ε1)»ηι, η(1εο υΐ εΐϊηηι ϋ-

Ιίυδ Ιεηιροΐ'ίδ ίηιρεΓ3ΐ0Γυηι αυχΊΓιο ίΓηυδ οοηΠηηΒ-

γοΙιμ', οι οηιηεδ εχοείίβηΐεδ ιτιβ ^ϊδίΓηΐιΐδ ει ρπηοί-

|ιηΐιΐδ ρι•ο Ιιοο ηιοτίιο ρΐΌριίβηβΓεηΙ. ϋυηΐφΐβ οιηηοδ

ρΐΌρειιιθ(1ιιηι Ιιοιη'ιηεδ 3(1 ίιΐ φΐοά νϊ^εϋΒΐ βΐ ΐη-

νβίεδεείιηΐ ηιαίιιπι Ιγ.κΙποΙΊ βδδβηΐ : Ιιιηο ηιη^ηυδ

η 1)εο ΒβδΊΓιιΐδ, (ΐυεηΐ3(Ιιηο(!ιιηι ΙεηιροΓΟ Αο!ΐ3:ιΙ)ί

Γ.ΙΊ38, οχΙπηείιΐΓ , 30 βηεεΓϋοΐίο, φίοιΐ ]αιη ((ΐιο-

«Ιαιηηιοϋο εοϋαρδίιιη βΐφΐε ηε^ΙοοΙαιη ειβΐ, βυδοε-

μή ίντων έστ\ν ή κτίσις, κα\ τής θείας ουσίας κατά

τήν ιδίαν ήλλοτρίωται βύσιν, μηδένα ποιεϊσΟαι τού

του λόγον , άλλα τδ τοϋ Χριστού ϊνομα έπιΟέντας

τή κτίσει ταύτην προσκυνεϊν , ταύτη λατρεϋειν , έν

ταύτη τάς ελπίδας τής σωτηρίας εχειν, παρά ταύτης

άναμένειν τήν κρίσιν. ΚαΙ δλος έμπεσών 4 αποστά

της άνΟρώποις πάσαν αυτού τήν κακίαν ίκανοίς χω-

ρήσαι, Άρείω τε λίγω κα'ι Άετίω , Εύνομίω , Εύδο-

ξί(;) , κα\ πρδς τούτοις καΐ πολλοίς άλλοις , δι' ών

έκλείπουσαν ήδη τήν είδωλολατρείαν πάλιν , καθώς

εί'ρηται , τοϋ Χριστιανισμού έπανήγαγεν , κα'ι κατ-

εκράτει τών ανθρώπων ή νόσος, τών κτίσει λατρευόν-

τ(υν παρά τδν κτίσαντα , ώς κα\ τή συμμαχία τών

τότε βασιλέων τήν άπά-την κρατύνεσΟαι , καΐ πάσας

τάς υπερέχουσας αρχάς τής τοιαύτης ύπερμάχεσΟαι

νόσου. Κα\ πάντων μικρού οεϊν ανθρώπων πρδς τδ

επικρατούν μετατεΟέντων , τότε παρά τοϋ θεού

άναδείκνυται ό μέγας Βασίλειος , καθάπερ έπ\ τοϋ

Άχαάβ ό Ηλίας ■ κα'ι τής ίερωσύνης ήδη τρόπον

τινά πεπτωκυίας αντιλαμβανόμενος , ώσπερ τινά

λύχνον έκλελοιπότα τδν τής πίστεως λόγον διά τής

ένοικούσης αύτώ χάριτος άναλάμψαι πάλιν έποίησεν.

Κα\ οΤόν τις πυρσδς τοις νύκτωρ διαπλανωμένοις

κατά τδ πέλαγος ύπερφανε'ις τής Εκκλησίας, πά>/τας

πρδς τήν ευθείαν όδδν έπέστρεψεν , ϋπάρχοις συμ-

πλίκόμενος , στρατηλάταις συμμίσγων , βασιλεϋσι
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πα|5(!ησιαζόμενος , έπ' έκκλησίαις βοών, τους πόδίω- Α ρίο, Ιαηςιιαιη ΙιίΓεπιηιιι, (]ΐιχ ι1οΓο€Ϊ&801, ΓαΙϊοιιεπι

θεν άφεστηχδτας, καθ' ομοιότητα Παύλου, δι' επιστο

λών προσαγδμενος , έκφεύγων τάς των εμπλεκομέ

νων λαδάς, ουκ έ'χων δπου χρατηθη παρά των αντι

πάλων. Κρείττων μεν γάρ ην των δημευόντων, αύ-

τδ; έαυτδν διά τήν ελπίδα της βασιλείας δημεύσας.

Τού κατά την έξορίαν φόβου άπήλλακτο , μίαν πα

τρίδα ανθρώπων, τον παράδεισον είναι λέγων, πασαν

δε τήν γήν ώς κοινήν της φύσεως έξορίαν βλέπων.

Ό δε καθ' ήμέραν αποθνήσκων , καΥ πάντοτε διά

νεκρώσεως εκών δαπανώμενος , πότε αν έφοβήΟη τδν

θάνατον τδν παρά των έχθρων άπειλούμενον; ίρ γε

συμφορά ην τδ μή πολλάκις δύνασθαι τους των μαρ

τύρων αγώνας υπέρ της αληθείας μιμήσασθαι, ένΥ

θανάτι.) ύπεζευγμένης της φύσεως • δς ποτέ, των

υπάρχων τινλ τδ ήπαρ έξοίσειν α.\ί-:ο\> των σπλάγχνων

καταπληκτικώς άπειλήσαντι , μειδιάματι τήν απαί

δευτο•; άπειλήν καταχλευάζων φησί • Χάριν είσομαί

σοι τής προαιρέσεως. ΚαΥ γάρ οϋ μετρίιος άνια τδ

ήπαρ τοις σπλάγχνοις έγκείμενον. Έκβαλών ουν

αΰτδ, καθώς ήπείλησας , τοΰ λυποϋντος ελευθερώσεις

τδ σώμα.

ΙΜεί ρβΓ ϊιιΙιαΙ)Ηαηΐειιι ίιι βε §ι•αιί.ιιη ιείοεεί'ε ϋοιιιιο

Γεεΐΐ. Ελ. οιιπι νείυΐϊ Γ:ιχ ηοείυ επταηΐί&αδ ρεΓ ηκιτε,

Εεείεδίοβ Ι)οηο 3|)ραι•υΐ«8βΙ, οηιηεδ ηιΐ γοοΙβιπ ν'ιαιιι

εοηνειΊίΙ, ειιπ» ρΓκΓεεΓιβ βΐ ρι•.Τ8ϊϋί1>ιΐ5 εοιιΠί«εηδ,

ειιη) (1υεΙοπ1)υ8 εορίαηιιΐ) εοιίΒίειΓιεηδ, 3ριΐι1 ΐιπ•

ρ6Γ»10Γβδ ΙίΙιοΓβ Ιοςυεηδ, ίη εηηεΐοηίυιΐδ «ι εεείε-

8115 <•Ι;ιιιι:ιιΐ8, βΟδ, Πϋΐ ρΐ'ΟΠίΙ 3ΐ>εδ5εηΙ, ι'\ιΜΙ»ρ!(>

Ρηυΐϊ ρβΓ ερϊδίοΐββ εοηείϋιιηδ αΐιριε .ιι^ιιιιςοηβ,

εΙΤιιβίεηδ βΐ ενϊΐαηβ εοηΠί;*εηΐπιιτι ρΐυΐιεηδίοηεβ,

ειιιη ιιίΐιίΐ ίη δβ Ηί1)βΓ6ΐ, ο,ιιο ιεηειείπι• εΐ νίηεεί'ε-

ίιΐΓ ηΐ) αάνβΓδαΓϋδ. ΡΌιΊϊογ ειιϊιιι εΐ Ππιιΐοι• εΜί,

φίαιη ια αϊ) Ίϊδ, φΐί 1)οηα ε]ιΐδ ριιΜίεηηιιΙ, νΐηεϊ

3ε δΐιΐιΐβϊ ροδδοί, ειιιη ϊρββ 56 Ιιοηίδ ριηρίοΓ έ,ρεηι

ΓυΙιΐΓΪ Γβ^ηϊ ηιυΐεΐαδδεί. ΑΙ) εχδίΐϋ ηιείιι ΙίΙιεΓ βΓηΙ,

ηιιοιΐ ιιηηπι ραίπηιΐ) Ιιοηιίηιιηι εειίδετεί εδεε ρητα-

ϋ ϊ β ιι πι , ηΐιιιιε οιηηεηι ΐειτηιη φΐίΐδ'ι εοιηιιιιπιε η»-

Ιυΐίε εχδϋϊιιη) βρεείαΐ'εΐ. Ο,ιιί οιιΐοηι φΐοΓιϋϊε ιιιοιε-

ΓβΙαΓ, αε ρεΓ η'ΟΓίΐΠεαίΐοηειη βεηιριτ Ιιώειίδ η1)8ΐι-

ιιιεί'εΐιΐΓ, (μιαπϋο Ιαικίειη η>όι•ΐειη, φίαιη ίηίηιϊεί

ηϊπκώαηΐιιι•, ηεΙυβΓβ ροΐυΪ8δεΐ? ειπ ππ'κίειη είαιίεδ

αίφιε εαίαιηΐΐαδ επιΐ, ιριοιΐ ηοιι δΚρε ροδίεΐ ιιι:ιγ-

!)τυιη ρΓΟ νεπίαίε εεΠ3Π)ΐηα ΐιιιΐΙαΓΪ, ευηι υηί ιηοιίΊ (1ιιιιΙαχ:ιΙ ηαίιιια ο1)ηοχϊα δίι : φΐ'ι ριιεΓοείο

ειι'κίαηι βΐίφίαικίο 8β ]εειΐΓ ε]ιΐδ (1ε νϊδεεπ1)ΐΐ5 ΟΓορίυπιιη ΐεΓτεηΰΊ εαυδα ηιΐηηηΐΊ δΐιυπάοιιάο Ίη-

δπίδβδ ηΙ(|Μ8 ρΓΟίετναδ ηιίηαδ ιΐ'ιίικίεηδ , Οιηπαπι ΙΜ, ίιιςυίί, Ιιΐφΐδ νοίυιιΐηιϊβ 3ΐ(|ΐιβ ρΓοροδίΙϊ ηοπτιίηε

1ιαΙιε1)0. Ειειιϊιη Ιιανκΐ ηιεάιοειίΙεΓ ιηοΐεςίυηι εδί ]ει•ιΐΓ νίδεεπυιΐδ ϊιιειιιιιΙ)ειΐδ. 8ί ε]οοεπ5 εΓ£0 ϊΐΐυϋ,

υΐ ηιΐηαΓΪδ, τε ηιοΐεδία αΙ(]ΐιβ οίΐίοβα εοΓριΐδ ΠΙεΓανειίδ.

Τί τοίνυν αϋτοΰ τδ μεΟ' έτερους αγίους έπιδημήσαι (^υΐιΐ ί^ίΐυΐ" ϋΐϊιΐδ Ίη ΓβΙ)ΐΐ5 (ΙΊνϊιιϊδ δρΙεικΙηΓεπι 31-

τώ βίω κατασμικρύνει τήν κατά Θεδν εύδοκίμησιν, ςι ηιιο εΙαΓΪΙιιιΙΊιιειη ίηιιηϊηυϊΐ , (]ΐιθ(1 ροδί ηϋϋδ δηη-

ώς δ:ά τοΰτο τών έπ\ τοις άγίοις εορτών έλάττω δο- εΐοδ ίη νϊΐ3 ΓιιϊΙ? υΐ ϊιίείιεο εε!εΙ)ΓΪΐ35 ηΐιριε εοιι-

κεϊν είναι τήν έπ\ τούτω πανήγυριν; Σκόπησον γάρ,

ε! δοκεϊ, πρδς Ινα τινά τών προλαβόντων αγίων τδν

τούτου βίον άντεξετά^ων. Ήγάπησε τδν Θεδν ό Παύ

λος- τοΰτο γάρ δή τών αγαθών τδ κεφάλαιον , τδ της

αγάπης λέγω ■ άφ' ής πάσα πίστις , καΐ έλπ'ις

πϊσα, κα\ τδ έξ υπομονής προσδοκώμενον, και τδ έν

παντ'ι κάλιο άμετάπτωτον , κα\ τδ μετά παντδς π•;ευ-

ματικοΰ χαρίσματος τδ πλέον έχειν. Άλλ' έξετάσω-

μεν πόσον ήν έν Παύλω τής πρδς Θεδν αγάπη; τδ

μί-ρη. Έρεϊς πάντως, δτι έξ όλης καρδίας κα\ έξ

δλης ψυχής , κα'ι έξ δλης τής διανοίας αυτού ήγάπησε

θεόν. Τούτον γάρ έδωκε τδν άκρότατον τής πρδς

Θεόν αγάπης όρον ό νόμος. Ούκούν δ πασαν εαυτού

νεηΐιΐδ, ςαϊ ϊΙΙίιιβ ηοιηίηε α^Ίΐπΐ', ιιιϊιιογ ΙηΙιοηΙιΐΓ

ίεπϊ» , φ:* δαηείοηιιΐ) αΐϊοπι ιιι Ιιοηοτίδ αΙηπο βιο-

ηιοποε βΓβΐϊα εεΙεΙ)Γ3ΐιΐυΓ Ί ϋοιΐ5ί(1ει•Λ βιιίιη , βί νί ■

(ΙεΐϋΓ , βΐηυβ ρεΓρεηϋε τεπι , ειιηι υηο αϋ(|υο 5ΐι-

ρεποπδ 32131Ϊ5 βηιιείο 1ιιι]ιΐδ νΐΐηηι εοηιραπιιΐδ.

ΟΊΙεχίΙ Πειπη Ραιιΐυδ. Μ ειιϊιιι ηϊηιίπιηι Ιιοηοιυι-.ι

εαριιΐ εί>1 : ιΐίΐεείίοηϊδ , )ΠΓ[υηηι , 1)οιπιηι : 3 φι»

(ΙίΙεείϊοπε ρΓοΠείδείΐιΐΓ οιηηϊδ Πϋοδ ε( οιηηϊδ βρι'δ,

ει Ίιΐ ηιιοιΙ ρεΓ ραιϊειιιϊηιιι εχβρεείαίιΐΓ 1>οηιιηι, εΐ

ίη οηιηΐ 1)οηο δίαίιϊΐϊΐ αβ ηΐηιιβ εοηδΐ:ιηΐία , ει ίη

οιηηϊ δρϊΐΊΐιιαΙϊ ιίοιιο εοηιηιοιίιιιη αΐ(ΐυα ρΓ.Τ5(:ιηΙΪ3.

8ειΙ δεπιίειηαι• , ηυ»ιι1ιΐ5 ίη Ραιιΐο ιΐίΐεείίοηϊδ ογ^:ι

Ρειιιη ηιοιίιΐδ. Οίεεβ οηιη'ιηο , ηιιοιΙ εχ ΐυιο εοπίε,

τήν καρδίαν τε και τήν ψυχήν καΥ τήν διάνοιαν άνα- ΰ οι εχ ΙοΙα αηίιιια , 61 εχ ΙοΙα ηιειιΐε δΐια ιΙίϋκεΓεΙ

Οεις τώ Θεώ, κα'ι πρδς άλλο μηδέν τών κατά τδν

βίον τούτον σπουδαζομένων έπιδ,ίεπώς διακείμενος,

έν τω άκροτάτω γίνεται τής αγάπης δρω. Ει μεν ουν

έχει τις δεϊξαι τδν τού διδασκάλου βίον περί τι τών

κατά τδν κόσμον τούτον σπουδαζομένων έχοντα τήν

(Ιοπήν, οΤον περ'ι πλοΰτον, ή δυναστείαν , ή κενής

δόξης έπιΟυμίαν (τάς γάρ άνδραποδωδεστέρας έπ'

αϋτώ τών ηδονών, ουδέ λέγειν άξιον εικός έστιν), δ τι

3ν τούτων εύρεΟή σπουοαζίμενον , έλαττούσθαι λέ

γειν δει κατ' εκείνο τής πρδς τδν Θεδν αγάπης τδ

μέτρον , τής έπιθυμητικής αυτού διαθέσεο>ς άπδ τού

Θεού πρδς τά ύλώδη μεταδόυείσης. Ει δέ πάντων

τούτο>ν κα'ι τών τοιούτων εχθρός τις ην και πολέμιος,

πρότερον μεν τοΰ ιδίου βίου πασαν ζζορίζωΊ τήν εμ

παθή περ'ι ταύτα διάθεσιν, Ιπ:ιτα δ: καΥ τήν κοινήν

ϋειπη. ΙΙυιιε ειιίηι δΐιηιηιιιιη ιΙΊΙεεΓιοηίδ ηι1ν<•Γ8ΐΐδ

Ρειιιιι Ιεπηίιιιιηι ϋαΐ Ιοχ. Ει-ςο- «ιιιί οηιηε εοΓ δϋΐιηι

ει αιιίιηηιη ει ηιεηίειιι Οεο (ϋε;ινΐι, εΐ 3(1 ηυ!!;\ιι>

ΐ'εηι αϋαιη ειιππη <ρι;ε ρεΓ Ικιηε νϊΐαηι εχρείηηιιΐΓ,

αΐΐεείιΐδ ηΐφΐε ρΓορεηίΐΐδ εδί , ϊπ δΐιρρειηη (ΙΠε-

ε'.ϊοηίδ @Γ3 ϋιι εοιίδίδΓιΐ. ΕηϊιηνεΓΟ δι πιιίδ ιίειιιοιι-

8ΐΓ»Γβ ροιεδί , ηιιοιΙ ρΓίεεερίοΓ (ιιοδίεΐ') ίη νίΐ»

αιΐ τειη ηΠιμιαπι εΛπιιιι φΐ;ε ρει- Ιιιιηε ηιιιηιΐιιιιι

εχρβΙαηΙιΐΓ, ρΓορεηδίΐδ εΐ.ίηεϋηαίιΐδ εβδεί , ιιι 3(1

(Ιίνίιίηβ εΐ ροίειιΐΐηηι , κυΐ ν;ιη;« δίοΐ'ία: βΐιηΐϊιιιιι

(ιηαςίβ βηΐιιι βεΓνϋεδ ίιι εο νο!ιιρΐ;ιΐεδ ηε εοιηιηε-

ιηϋΓ3Γ8 (|υΐ(1ειη χ([ΐιιιηι εδδε, εοηδεηΐΒΐιειιηι εδί),

ψιαηιειιηφιε Ιιαηιηι Γεπιιη εχρείίδδβ άερΓεΙιειιιΙε-

ΙϋΓ , εα (ΓιεεΓε γο εοιινεηίΐ ίιηπιίιιιιί ιηοιίιιιη ει;. .ι

Κειιιη (Ιίΐεείϊοηίδ , <ιιΐϋ(1 ε]•.ΐδ αΠεεΙίο επρ'κϋΐβΐίδ α
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Πεο 3(1 Γβ8 ΠΜίειΪΒίεδ Ιΐηιΐιιοΐα εδδεί. 8ίη αυίβηι α ζωήν έκκαΟαίρων τώ « διδακτικώ λόγιο χαϊ τώ

καθ' έαυτδν ϋποδείγματι' δήλον άν εΓη , ότι εκείνο

της πρδς τδν Θεδν αγάπης τδ μέτρον εΐχεν εν έαυτω,

ου τδ πλέον ούκ έχώρει ή φύσις. Ό γάρ ες ο)ης καρ

δίας τε καΐ ψυχής κα\ διανοίας τον θεδν αγαπών,

πως άν ύπερτιθείη πρδς τδ πλέον τής αγάπης μέ-

τρον, 8 χώραν οΰκ έχει ; Ούκοΰν εί 'ένα τής τελείας

αγάπης ορον έμίΟομεν, τδν έξ όλης καρδίας τω Θεώ

άνακείμενον , ήγάπων 6ε Παύλος κα\ Βασίλειος έ;

δλη καρδία τω Θεψ άνακείμενοι , εν μέτρον είναι της

αγάπης έν άμφοτέροις ειπείν τις τολμήσας , ούκ άν

άμάρτοι της αληθείας. Άλλα μην πάντων τών αγα

θών μείζονα τήν άγάπην δ τε Απόστολος λέγει , και

έπιψηφίζει τδ ύψηλδν Εϋαγγέλιον. Ό μεν ου ν Από

στολος προφητείας αυτήν καΐ γνώσεως προτιμοτέραν

Ιιαιιιηι εί ο]υδΐιιο<ϋ γοπιπι ίηίηιίεηδ ει Ηθ5ΐΪ3 6Γ81 ,

φίοιΐ ρπιΐδ ςυίϋεπι ο νιΐ.ι δΐια οιιιηειη νίιϊοδίιηιβΐ

ηιοΜοπι είτεβ Ιιβδ νβ ηΟΌοΙιιιη εμοει-ρΐ , ιΐείικίε

εοιηιιιιιηβιη φΐοφίε νίίαιη , Ιιιηι δβπηοηβ (1οοΐπη3?,

Ιιιιιι δΐιο εχειιιρίο οχρυτςαιτί : ρβι&ρίευυπι ΓυβΓΪΐ",

φίοιΐ ΗΙυι» ογ^λ Οοιιηι ϋίΐεείίοηϊδ ηιοϋυπι ϊη 86δβ

ΙιηΙιοΙιαΐ, φΐο αητιρίϊυδ ηβΐυτα ιιοιι εβρίοοαί. Ο,ιιί

ειιίηι οχ ιοίο εοπίε , εί εχ Ιοί» ϋΐι'ιιηη αίςυβ

ιηεηΐβ ϋεοιη ιϋΐίβϊΐ, ςυϊ ροδβίΐ ηιΐ ιιι.ι]οι•οιιι άΜε-

οΐίοηίβ ιηοίΐυηι, ςιιϊ Ιοουιη ιιοιι ΙιαΙιεηΐ, οοηΐεηύοΓβ

βΐφΐε οηίΐί ? ΡγοιικΙο βϊ ιιηιιηι ρβιΓοε(3Ε εΐιαπίαιίβ

3ΐφιε ιΐίΐεοιίοιιίδ ΙβΓΠΐϊηυπ) Ρ556 ιίίιΐίείιπιΐδ , ηεηιρε

ειιηι , ο,ιιί οχ Ιοίο εοΓάΌ ϋοο ιΐίεηΐιΐδ ει οοιΐδεει•3-

(ιΐ3 8ίΙ : ηο <]ίΙίςεϋαη( Ρ.ιιιΐιΐδ εί Βαδίϋιΐδ Ιοίο

εοιιΐε ϋβ(ΐ (Ιίεβίί ηΐ^υβ 3υΜίεΙί : δι φΐίδ βιΐδίΐ ϋί- » λέγων, πίστεως δέ παγιωτέραν , κα\ ελπίδος διαρκί-

εεΓβ, ςυοι) υηιΐδ εδδεί ϊη 3ηιϋο1)ΐΐδ ιΐίΐοείίοηίβ

ιιιοιίιιβ 310,116 ιηοιίδΐίΓη, 3 νειίΐαΐβ ηοη 3&οπ'3ΐ)ίΐ.

ΚιιϊιιινοΓΟ φΐοά εΐιβπίβδ ηΐφΐε (Ιίΐοοίϊο ιπη]ογ βίΐ

οηιηίΐιιΐδ Ιιοηίδ , ουηι Αροδίοΐυδ (Ιιοιι ' , Ιυιτι δυ1)Π-

ιιιίδ Ενβηβεΐϋ (ΙοοΙηηβ εοιιιρΓουβί βΐφΐε εοηΓιι•-

ιιΐ3[. Ει Λροδίοΐιιβ (|ΐιί(1οπι ρΓορΙιείί» βΐφίο δΐίειι-

ΙΊ.ι ρΐίεδΙαιιΐΐοΓεηι πε ρηΕΓοΓεικΙαιιι εηιη ε$δε (Ιίοίΐ,

ίίϋβνοΐΌ δοΙίίΙΊοΓοηι ίίπιιίοΓοηΐφΐε , εί δρε άιιιη-

]>ι1ίθΓθΐη ιτιη<;ί5φΐο δΐιίΤϊείοιιίκιη , εί δεπιροι• ίη βο-

άαη δΐηΐιι ρεπηαηεηΐβιη , δϊηο ηυα (]ΐιίί!(|ίΓκΙ ρΓο

Ιιοηο εχδρεείβΐιΐΓ , ίηιιΓιΙε δΐΐ": Οοηιίηιΐδ ηιιίεηι ,

οηίΐιοηι ΙεζΡΐιι ει οιηηϊβ πΐ)•5ΐεπη ρΐ'ορίιείϊεα εχ

Ιιοε (Ιοιιο ροικίίτε ο"ιοειΐ3 β , εΐιαπί.ιΐοηι οιηηίιιιυ

Ιιοιιοιυιη ριϊιηβδ Ιεπετε βΓΐ3Πΐ ϊρβο εοηδοί '. 8ϊ

στέραν , καΐ πάντοτε έν τω αϋτφ διαμένουσαν , ?)ς

άνευ άνόνητον εΐναι π3ν τδ έπ' άγαΟοϋ σπουδαζό-

μίνον • δ δέ Κύριος πάντα νόμον , κα'ι πάντα τα μυ

στήρια τά προφητικά τοΰ τοιούτου έςάπτων χα

ρίσματος , πάντων πρωτεύει-/ τήν άγάπην και αϋτδς

αποφαίνεται. Ε! οίν έν τώ ύπερέχοντι χαΐ περιληπτι-

κφ τών κατορθωμάτων οΰκ απολείπεται τοΰ μεγά

λου Παύλου ■ άρα κα\ έν τοις άλλοις πάσιν , ών ή

αγάπη καΟηγεϊται , καΐ οσα έκ ταύτης έκφύεται,

πάντοις ούκ έλαττον έχιον άναφανήσεται. "Ωσπεργάρ

ό της ανθρωπινής φύσεοι; μετέχων , έν πάσίν έστι

τοις της φύσεως ίδιώμασιν " ούτως κα'ι δ τδ τέλειον

της αγάπης έν έαυτώ κατορΟώσας , πάντα οσα συν-

θεωρείται ταΰττ] τών αγαθών είδη, μετά τοΰ πρωτο-

... Γ*
ΐί;ιΙιΐΓ ιιι εο ηιιοι! ίιιΙΟΓ ιεδ ρΐ'χεΙ»Γ38 εί εχίιιιίηδ " τύπου τών κατορθωμάτων έχει. ΕΓτε γάρ πίστις

οΜίιίιιεί αίφιο οχιεΙΠί , ηε ιε1ί(|ϋ35 εοιιιριείιοιι-

(Ιεικίί νίιιι Ιΐ3ΐ)εΙ, Ρ;ιιι1ο -ϊΐοη ίηΓεποΐ' εδί : ηΐιιιϊ-

πιιη εΓιαιη ΐη αϋίδ οπιηί1)ΐ]8 ΙιοηΊδ, φίοιυηι εΐια-

ιϊΐοδ ριίηιηδ Ιεηεΐ , 3ε φίχευπίφίο εχ Ιιαο ρεηιίεηΐ

εί ε.νδίϊΐιιιιΐ, οιιιιιϊηο ροδίειίοτεδ ρβΓίοί Γογγο βϊ ίη-

Γ(!ΐίοΓ οδδβ ιιοη νί(]οΙιίΐιΐΓ. (^υειιιηϋιιιοϋυηι ειιϊιιι ίδ

ο,ιιί Ιιιιιηαηιο ηηΐιΐΓΚ ρϊΠ'ιοερδ οβί, οιηηοβ Ιιιιιηηη»:

ηαΙϋΓΧ ρΓορΓίοΙαΙεδ ΙιαΙ>βΙ : ΪΙ» εΐίηηι ίδ φΐί ρεΓ-

έστ'ιν ή σώζουσα, είτε διά της ελπίδος σωζόμεΟα,

εΓτε δι' ίπομοντ\ς τήν χάριν άπεκδεχόμεΟα, ή αγάπη

πάντα πιστεύει, κα\ πάντα ελπίζει, κα\ πάντα υπο

μένει, καθώς φησιν ό Απόστολος. Και τά άλλα πάντα,

ϊνα μή τά καθ- Ικαστον λέγοντες διατρ!6ωμ:ν , της

κατά τήν άγάπην ρΊζης βλάστημα γίνεται , οία τώ

της αρετής λόγω σπουδάζεται • ώστε τον ταύτην

έχοντα, μηδενδς ένδεώς έχειν τών άλλων.

Γεείαπι εΐιιιίΐαΐοηι Ίιι δο=β εοιιΓεείί εί 3δδεευ1ιΐ5 6δΙ , οιιιιιοδ (]ΐΐ3εουιΐί]ΐιο ϋΐιβ ευπι Ιι»ε δρεείίΐιιΐιΐΓ

βϊ εοπιρΓεΙιεηϋυιιΐιΐΓ , Ιιοηοηιιη Γοπιιβδ οιιιιι ρπαιαΓίβ ρΓίιιείρ»1ί(|ΐιε Ιοηο ΙβηοΙ. δινβ επίπι ΙίιΙοδ

('δΐ ΐ|ΐΐ5ε δεΓ\•3ΐ, δίνε ροι• $ρ;;ιη δει-νηιηυΓ , βίνε ρεΓ ραΐ'ιεηΐίαπι βΓαΐίηπι εχδρεείΒΐηιΐδ, εΐιβπΐυδ οηιιιϊ»

εΐ'εϋίΐ, εί οηιηί» δρεΓ3ΐ, εί οιιιηίβ λπΙΓογι , υΐ ίικμιίΐ Αροείοΐιιβ 8. Λΐ^υε ιεϋηιιη οιιιηϊα ηε δϊιι^υ-

ΙμιΊιιι οηιηίβ εηυηιοΓαιιοΌ Ιειιιρυβ ΙέΓαηιυδ , οΙκίΓΪΐβΙίδ ι-;ιϋ ^^ Ϊ3 £6Γηιβη ει δΐιηιιΐιυ εχ&ΐδΐυιιΐ, ηυα;-

ουικμιε Γβΐίοηο νΪΓΐυΙίδ εχροΐιιιιΐιΐΓ : «(Ιεο υΐ ηυ'ι 1ΐ3ΐιε Ικιΐκίηΐ, ηυΙΙο αΐίο Ιιοιιο εαΓ«ιΐ.

Ιΐ3ηο ί^ίΙιΐΓ οιιιιι ιπβ^ηιΐδ Βίΐδίΐίιΐδ Ιι.ιΙιεΓΟί , ρει- ϋ Ταύτην έχων ό μέγας Βασίλειος, ούδενδς άρα τών

03111 ηιιΐΐίιιβ ϋοιιί εχρβΓβεηιΙ. Ουοϋ δι ρηιιιίβΙΐΛΐιε- αγαθών δι' αυτής άπελείπετο. Εί δέ πάντα είχεν, έν

1ΐ3ΐ , ίιι ηιιΙΙα τε ρΓΟΓδίΐδ ϊιιΓοιϊογ ετίΐ. 8ει1 (Ιίοεί

ηΙί(|ΐιίδ ρΐ'αΐ'δΐΐ8, ηικΐ(] ΐοΓίίιιιη εοοίιιηι νίιΙεΓίΙ ίΙΙβ ,

εί ΓηρΙιΐδ δίΐ ίιι ρ.ΐΓ.Ήΐίδΐιιη, εί βυϋίνεήΐ ατεαιιβ νοι-

1)3, (]ϋ3; Ιιοηιϊιΐί ιιοη Ιίεο.ιΐ ρΓοΓβΓΓε*. Αι ηοε ίΙΙε

φΐίιίεηι , ηιιοιΐ εοιίδίεΐ, ρεΓ (-3Γηεη) Ιιβιιε ε]ιΐδηιθ']ί

ιΐΓ;•.ΐίηηι βοοβρίΐ; ιιοιι εηίηι εεΐ3ΐ ηιιι^ί^υίΐϋΐβιιι ,

οΊιιη (Ιί,ίι : διΊ'β ίιι αηροη, ιιβίΐ-ίο, «ίιΐί βχίτα ίοτ-

ρκί, ϊφιοτο ; Ώβιΐ! ιιονίι. Εΐϊ^ιη ϋε Ιιοε βικίαιίετ

ΒΐίιιιιΊδ ύίεοιε ρο»δίι , ςηοιΐ Ίη εοΓροι•ο ςυ'κίεηι ηϋιΐΙ

ΡΪϋδΐιιοιΙί νίοΌΓΪΙ, δοιΐ ΐηιΌΓροΓΟα εί ο.ι ((υχ ηιειιΐβ

ούδεν'ι πάντω; ήλάττοίτο. 'Αλλ' έρεΐ τις πάντως, ότι

Χ'λτνι ούρανδν είδεν εκείνος , κα\ ήρπάγη εις τδν

παράδεισον, κα'ι ήκουσεν άργητα ρ'ήματα, ά ούκ έςδν

άνΟρώπω λαλήσαι. 'Αλλ' ουδέ εκείνος φανερώς διά

της σαρκδς ταύτης τήν τοιαύτην χάριν έδάςατο. Ού

γάρ έπικρύπτεται τήν άμφιδολίαν λέγων • Εΐζε έτ

σώματι ουκ, οίδα , είτε έχτίς τον σώματος ού*

οίδα• ό Θείς οϊ'εν. Κα\ περ\ τούτου τολμήσας εί'πο:

τις άν , οτι έν σώματι τοιούτον μέν υύδέν εΐδεν , τί)

δέ άσωμάτω κα'ι νοητή θεωρία ούκ έστιν δ τι τού-

1 1 Οογ. XIII, 15.

χμ, 2 .ι.ι.

ίυκΙ. 1 βφ(. ' ΜαίΙΙι. χχιι, 40. ' ΜιιΐΙΙι. χχν, 55 δφ|. 8 1 Οογ. χιιι, 7. • 11 Οογ.
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των άφήκεν άΟέατον. Μάρτυς δέ τούτων ό παρ' αύ-

τοΰ λίγος , δν τε έφ' έαυτοΰ διεξήει, κοΆ 8ν κατέλιπεν

έν συγγράμμασιν. Εκείνος άπδ Ιεροσολύμων επί το

Ίλλυρικδν έν κύκλω περιελθών, πάσι τοις διά μέσου

τον εύαγγελικδν έκήρυξε λόγον • ν.α\ 6 τούτου λίγος

κα\ τδ κήρυγμα πασαν μικρού δεϊν την οίκουμένην

διέλαβεν, έπ' ίσης τοις Παύλου λόγοις παρά πάντων

κα'ι αύτδ σπουδαζόμενον. Πζρείσθω οέ τά λοιπά δ'.'

ων 6 βίος τούτου προς τον εκείνου συμφέρετοκ, οΤον

έσταυρώθη τω κόσμω εκείνος, και τούτω ό κόσμος.

'Κνέκρωσε τδ σώμα εκείνος, έτελείωσε κα\ ούτος έν

ασθένεια τήν δύναμιν. Χριστδς ην τδ ζην άμφοτέροις,

και ομοίως έκατέρω κέρδος ό θάνατος , κα\ προτι

μότερα τοΰ πεπλανημένου βίου ή πρδς τδν Δεσπότην

άνάλυσις. "Η κα'ι τδν Ίωάννην άντιπαραδεϊςαι τω

διοασκάλω δοκεί ; Άλλα τδ μέν προτερεύειν εκείνον,

τω έν γεννητοϊς γυναικών κα\ περισσότερον £χειν

τοΰ προφήτου της θείας φωνής μαρτυρούσης, μα

νίας αν είη καΐ ασεβείας άμα άλλον άντιπαρεξαγα-

γεϊν τω τοιούτω βίω διά συγκρίσεο>ς ■ άλλα τοΰ το

σούτου και τοιούτου κα'ι τδ κατόπιν έλθείν , της άνω-

τάτω μακαριότητος τήν άπόδειξιν Εχει. ΟϋτωσΊ δε

τδν λόγον κατανοήσωμεν ■ Ούκ ήν ούτε έν μαλακοίς

ίματίοις ό Ιωάννης , οϋτε κάλαμος ην άνέμοις έν'-

σαλευόμενος. Ήσπάζετο δέ πρδ τών οίκουμένων τήν

Ιρημον, καΐ πάλιν τοις οίκουμένοις έπεχωρίαζεν. Μή

τις άρα έπισκήψει τώ λόγω , ει τοϋτο προσμαρτυρή-

σει κα\ τω διδασκάλω ημών ή αλήθεια, ώς εντούτοις

αΰτδν τοΰ μεγάλου Ιωάννου μή άπολείπεσθαι ; Τις

ουκ ο'δεν όπως μαλακήν τε και τεθρυμμένην τοΰ

βίου δίαιταν πολεμίαν ήγήσατο, έν παντί τδ καρτε-

ρικδν κα'ι άνδρώδ£ς πρδ τών ήοέων θηρώμενος, ήλίφ

Οαλπόμενος , κρύει παραβαλλόμενος , νηστείαις κα\

έγκρατείαις καταγυμνάζων τδ σώμα , ταίς πόλεσιν

ώς έν έρήμοις ένδιατρίβων (ουδέν είς άρετήν έκ της

συντυχίας παραβλαπτόμενος ) , κα'ι πόλεις τάς έρη ■

μίας άπεργαζδμενος ; Ούτε γάρ ή μετά τών πολλών

διαγωγή της ακριβούς τι καΐ ασφαλούς πολιτείας

παρέτρεψεν ■ ούτε, εί πρδς έαυτδν έπ'ι τήν έσχατιάν

έχώρησεν , γυμνωθήναι τών έπ' ωφελεία συνόντων

οΐός τε ξν • ώστε καΐ έπ*. τούτο», καθ' ομοιότητα τοΰ

ΪΙαπτιστοϋ πόλιν τήν έρημον γενέσθαι ττενοχωρου-

μένην τοις έπΐ|6ι5έουσιν. Τδ δέ μή κάλιμον αύτδν

είναι δι' ευκολίας προς τάς εναντίας υπολήψεις

μετακλινόμενον . δείκνυσι τδ έν πάσι τοις παρά τδν

βίον κεκριμένοις αύτώ άμετάπτωτον. Ήρεσεν εξαρ

χής ή άκτημοσύνη • πέτρα τις άσειστος ή κρίσις έγέ-

νετο. Έπεθύμει διά καθαρότητος προσεγγίζειν τω

θεώ δρος ην ή επιθυμία αύτη , ού κάλαμος. Ουδέ

ποτε γάρ πρδς τάς άντιπνοίας τών πειρασμών ύπ-

εκλίνετο. Τής δέ πρδς τδν θεδν αγάπης τδ πάγιον

μόνου ήν τοΰ Αποστόλου διά τών Ίδιων λόγων ένδεί-

ξασΟαι , τφ μήτε τήν ζωήν, μήτε τδν θάνατον , μή

ενεστώτα , μή μέλλοντα , μήτε τινά κτίσιν έτέραν

δύνασΟαι αύτοΰ τήν καρδίαν άπδ τής πρδς τδν θεδν

αγάπης παρώσασόαι. Ούτω και έν πασι τοις κατ'

άρετήν αύτώ κεκριμένοις , ουδαμώς καλαμώδης τις

ξν καν αβέβαιος τήν διάνοιαν , άλλα διά πάντων ό

βίος είχε τδ έν τοις καλοίς άμετάπτωτον. Πα,ό^η-

Α ροΓη^'ιΐπΐ', εοηΐεηιρίηΐίοηε ηίΐιίΐ Ιιηπιιη ΐ'επιηι δίΐ ,

(|ΐιοι1 εηηίοηιρίβπ αΐί]πβ ιοιίδκίεππο ρΓαϊΐεπιιίδεπί.

Τοδίϊδ Ιιηπιιιι Γβπιιη ββΐ ϊρδϊιΐδ οιηΐίο , Ιιιπι εα ,

φΐηιη ί|)5β ρπιΓεί'εΙιαΐ, Ιιπη εα ηιιαηι ΓεΙί<ιιιϊΐ ϊη

δεπρίίδ. ΙΙΙβ ηΐ) ^ΓΟδυΙνηιϊδ ηδίμιε αι) ΙΠνπειιηιΐη

ογΙ)οιτι οίΓουηιίβηδ οπιηίοοδ ϊη ηιριΐίο 1>3ΐιίΐ;ΐηΐίόυ8

Εναηςοίαπηι διτηιοηειη ρπΐ'ιΐίοανίΐ, ει 1ιιι]ιΐδ ΟΜίίο

ηίςιιο ρΓΧιϋυηΐϊο οτηιιοιιι ριυρεηιοιίυηι Ιεπ•3ΐ•υηι ογ-

οεηι .ιηιρίοχα εδί, ευηνεΐίηηι ίρ$α α•ηιιβ ηε Ραυϋ

5θΓπιοηο5 31) οηιηίΙ>ιΐ5 ρΓοο.ΊΓείιΐΓ εί εχρείεΓβΙαΓ.

ΟπιϊΐΐαηΐυΓ Γο1ϊΐ)ΐια , π,ιιίυιΐδ Ιιιι]ιΐδ \ίΙα ευιη ϋϋυδ

νίΐ3 οοη\ οηϊΐ ηΐιιιε εοηευιιίαΐ , νίιίεΐίεεί ιιιιιικίυ

επιεΊΠχιΐδ ββΙ ΐΐΐε , εί Ιιυίε ιηιιιιιΐιΐδ. (λιιριΐίί ίΙΙο

ιιιοΓίίΙίοβνίι, εοηδυηιηιβνϊΐ «Ιιμιβ ρεΓΓεεϊΙ εΐΐ:ιιΐ) Ιιϊε

ΥίΓΟδ ρεΓ ϊηΓιιτηίΐΛίεη). Οιπδΐυδ ιιΐΓίηυβ νϊΐα βΓ3ΐ :

Β οι υΐΓΪίμιε δίιηίΙίΐεΓ ργο Ιαετο ηιοΐδ, βΐ 3(1 ϋοηιί-

ηιιηι ΓΟδοΙυΓιο Γαΐ5£Ε νΐΐ* ρΓΒοΓβΓοϋηΐιΐρ. Αη εΐί»ιη

Ιθ3ηιιβηι ειιιιι ιηηςΐδίι-ο εοηΓεΓΓΟ 3ΐ([ΐκ! ι•0!ΐιρ3ΐ•3Γβ

ρΐιιοοΐ ? Αι εαηι ϋϊνϊηίΐ νοχ ΙεδίεΙιΐΓ, ιμιοιΙ ϊ Ι Ιο ρι-ϊη-

εΐρηίιιηι ΙοιιοηΙ , ρτυρΐ0Γε3 ηιιοιΐ ϊπΙογ ηηΙΟδ ηιυ-

Ιίεπιηι εΐίαιη βιηρίίιΐδ ει εχιοΐΐεηΐίυδ ςυίϋ Ιιιιΐιεβΐ

ςυίΐη ριορίιεί», ίηϋπιίιι βίιιιιιΐ ει ίηιρίβίαδ ΓυειΉ

οΐίιπη εχ ηιΐνείδο εοιιιρ3Γ3ΐιιΙο ορροηβΓβ ε]ϋ5ηιοιΓι

νίΙ«. 8ει1 ΙηηΙϊ αε Ιηΐίδ νίτί νεί 3 Ιεΐ'^ο νεπίκδε, δΐι-

ρΐ'οΐιΐ33 Ιε.τΐίΐιιιΐίηίδ εοηΐίηεΐ (ΙοιηοιίϊΐΓβιίοηειη. Αΐ-

ςιιε Ιιοο ηιοιίο Γβιίοηεϋΐ ϊιιειιικίο , τειΐ) εοιιείιΙεΓβ-

ηιιΐδ ηΐηυε ρεί'ρεικίίΐιηιΐδ. Νβςυε ηιοΐϋΐΐϋβ νε$1ϊ1)υ3

ίοηηηεβ ει•αΙ βηιίεΐϋδ, ηεςιιε βτπηιΐο εΓ3ΐ, ηιι* νειι-

ιίδ 3ξίΐ3ΓεΐϋΓ. ΡΓ3εΓεΓε1)3ΐ ϊΐεηι δοΐίΐυϋίηειη Ιοεΐδ

Ρ πιΙΓ'δ εί 1ι:ι1>ίΙ:Πίδ , εί εοη(Γ3 ϊη 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐίδ ει ευΐΐίδ

Ιοείδ νεΓδ3ΐ)3ΐιΐΓ.Νυιη ςοίδ ίβίΙυΓΓεΓεΙΙεί θΓ3ΐϊοηεη',

βί νεηΐ38 ειϊβηι Ιιοε ηιβ,ςίδΐΐΌ ηοδίτο «ΙΙεδΙεΙιΐΓ, υΐ

ϊη Ιιίδ ηκι^ιιο 3ο;\ιιηι; ηοιι ϊηΓεποΓ $ίΐ? Οαίδ εηίηι

ί:ιΐίΐΐ'.ί|, ({ΐιΐΊΐι:ΐ(ΙιιιοιΙιιιΐ! ηιοΙΙεηι εί ιΚ:ΙΪ031ιιιιι νίΐιε

ειιΐΐιιιη ηοχίπηι εί ϊηΓεδΙυηι ]ιι.ϋ(:,ιη:Ι ? ϊη οηιηί ιβ

ΓυιΙίίικΓιηειη 3ΐ(μιε ΙβΙιοΓυηι ει ηιοίοδίίβπιπι Ιοίε-

ΓαιιΙϊαηι ηια^Ίδ ςυαηι ΙΌ5 ]<ιειιικΐ3δ δεεΐ3η$, ;κ! δυΐϊ..

8ΒδΙαιιι ι'.ιιΐ';ιΐιι.ί, Γγϊ§ογϊ δε εχροηεηδ, ]ε]ιιηϋβ εί Ιειιι-

ρεΓηηΓια εοΓριικ βχεΓεεηϋυ &υ1>ί^βη8 , ϊη υΓίιϊΙΐϋδ

ςυαβί ί:ι δοΓιΙιιϋΐηίϋυδ νεΓδβηδ ( ςιιοϋ Ιιοηηηιιηι

εοπβΓεδδυβ ϋΐίϋϊ νϊπϋΐεηι ηίΐιίΐ Ι*ι1εΓεΐ ) ο» εχ βο-

Ιίΐυιΐίηίΐιυδ ιιτίιεδ εΙΙϊείεηδ. Νεςυε εηίηι ϊϋείΓεο ,

ιμιοιΙ ειιιιι ιηηΐΐίίικίπιο εοηνβΐ'δαΐ'εΐιιι•, Ι]υί(1ςιΐ3ΐτι (1ε

εχβείο εί εαυίο \ ίιχ ϊιΐδΐίΐυΐο Ϊηιιηυΐ3ΐΐ3ΐ ; ηεηιιε

ρ δϊ 880Γδΐιιη ίη δοΙΊΐαϋίηεπι δεεεδδϊϋδεί, ηυιίατϊ 30

ιΐεδοπ ροΐεΐ'31 31) ϋδ ςιιϊ υΐϊΐϊΐβΐίδ §γ31'μ , εοηδυβ-

Ιικίίηε 3ΐιιυε εοηνίεΐυ ε^11δ υΐεύβηΐιΐΓ , βιίεο υΐ

οΐί;\ιιι 1ιυ]ιΐδ Ιεηιροΐ'ε, ψιειικιιΐιιιηιΐιιηι ίη νίΐ3 Βα-

ρΐϊδίΰΒ,εχ δοΐίΐηιΐίηευιηδ εΠΊοεί'εΙιΐ!•, ([υβ! εοηΠιιειιΙο

ηιιιΐιίΐιιιΐίιιε εοατοίηΓείιιι». Οιιοά 3ΐι1εηι 3Γυη(1ο ηοιι

68861, <ιυχ ΓβεϊΙΰ 3ΐ1 εοηίΓητίαδ ορίηίοηεδ ίηιρεΙΙε-

τείυτ, βι^ιιπιεηΐο εδί 83, ί|ΐι.ιι:ι Ιιοβυίΐ ίη οηιηίΐιιΐδ

ΓεΙοϋδ, (ΐ«3δ ρεΓ νϊΐαηι ειιιη ϊυιϋείο δΐΐδοερϊδδεί εί

ϊιΐ8ΐϊΙυΪ88υΐ, εοη$ΐ3ηΙΪ3 .ιΐίμιε Οηηίΐυιΐο. Ρΐ3ουοηΐ

30 ίηίΐίο ιιίΐιίΐ ί|ΐιίιΙίΐιΐ3ΐιι ροδδίιΐιτε , εί ρ.ηαρεΓειιι

εδδε : Ιαπ(]ΐΐ3Γη ρείΓα ϊιηηιοΐα 3ΐηυε ίηεοηοιίδδα

βίβοίΐε ηυ Ιίιπιιιιιι ίιΐ μιιΠείιιηι ΓιιίΙ. ί."ιιιι<.•ι;ρΪ5<:ιΊ) >ι

ρεί' ριιτίΐαίειιι βρρΓορϊηο,υβνβ ϋαο : ιηοη$ εΓ3ΐ εα

ευρίϋίΐαδ, ηοιι .ιπιηιΐο. Νιιικμιαηι εηίηι αά Ιεηία
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Ιίοιιιιιη ίρ'ιπίιΐδ αΰνοπίοβ Πεοΐε1<3ΐϋΐ\ Ρογγο (Ιϋε- Α σιάζεται πρδς τδν Ήρώδην Ιωάννης, και οΰτος πρδς

( Γιοηΐδ (Τ^;ι Γ'Πϊΐιι (ιμι;υ ίιι Πηβ'ιΙίο (ιιίΐ) εοιίδίηιι-

Γι.ηιι ει ΓίΓπιϊκκΓιηειη βοΐιιβ Αροβίοΐη» βιιίβ νει•ϋϊδ

οχρπ'ηιβΓβ 61 ΐικϋο.ΊΓο ροδδεί, ρΓΟρΙΟΓοη φΐοά

ηεηιιβ νϊΐ», ηεφιε ηιοΓ8 , ηοςιιε ρΐ"ίεδθηΐί:ι, ηεηηε

ΓιιΐιίΓα, ηεπ,ιιε αΓΐ3 3Γιπη3 ετεβίυη α ιΐίΐεοΐϊοηβ ϋεί

801" ε]ΐ13 ϋϊηίΟνΟΓΟ αΐηιιβ (ΙβΙιιτΙοΓβ ροδδεί ,0. Αο"εο

εΐίηιιι ίιι υηιιιίΐπΐδ , φΐ:ο ('ΐιιη γίιΊιιΙε ίηδί'ι Ιιιϊβδοί ,

38 δίΰί «εοΐαηιΐη εδδε ]ιιιΠοα85θΙ, ηεςιιηο;ιι:ιιιι ηπιη-

ύίηειίδ (μιίιίαιη, ει αηίηιο ηιοΐιϊΐί ηε ιηεηΐε ίπεοη-

κΐαηΐΐ βι-ηΐ : 8εά ροΓ οιηηϊ» νϊΐα (ε,]ιΐδ) ίη Γείηιβ

ριιεείΛπβ εοηδίηηΐίηηι ίη δε ΙΐίώεοηΙ εΐ δΐ3υίΠΐαΙεηι.

^ίΙ)0Γ8 εΐ ίιίβεηιιβ Ιοηυ'ιΐυτ ηρικί Ηογο(1οπι Ιοαιιιιοδ,

ίΐεηι Ιιίε αρικί ΥαΙβιιΙβηι. ΟοηιραΓβηιυβ ηιιίεηι 3(1-

ϊιινίεεηι Ιιοιυιη νίΓοηιπι αϋ^ιιϊΐηΐεδ. 111ε ηυίιίεηι

ρ3ΐΊΪ8 0ΐι]ιΐ5ΐΙ;πη Ραΐ3ΐδΓιηχ (ΙεεΓεΙΟ Κοηι»ηοπιηι

ρεΓηιίδδυιη δίίιί ρπηοίρ:Ηιιιιι βιΙερίιΐΒ ο<:ιΐ, ηυ]ιΐδ

νοΓΟ ίιηροπί ΐεηηίηυβ εΓ3ΐ ΙοΙιΐδ ρΓορεηιοιΙιιηι ουι•-

8(18 δοϋδ 3 Ωηίϋιΐδ ΡεΓδίάίδ 3(1 Βπΐ3ηηη8 ιΐίφιε

ρεηίηειίδ εΐ εχΐιοηιαηι Οοεβηί ογππι. Αε Ιίηςιιχ

ςυίΰεηι ΙϋκτΙαβ 3(1νεΓδϋ8 Ιΐεΐ'οιίειιι ίϋ α^εηβΐ 3ΐπυο

εοερεοΐ»1)ηΐ, ηεεοηίΓα Ιο^εδϋΐε ρεεεβΓεί ίη ηιυϋβΓ-

ειιΐ3 (< ιΐ3(]3ΐιι , - ε ■ 1 ειιρί(1ί1αΐεηι, ιιΙ[ΐοΙε 1 . • ^ ϋ χ ϊ =- νείϊΐαηι,

ίη «ε οοεΓεετεΐ. Λΐ 3(1νεΓ8υδ Υβίβηίειη ρΓχεερίοπδ

1ίη§ικε ΠΙί(3Γΐ3δ φιχηβιη επιΐ ? II Ι ίΙ1χ33ηι, ίηία-

είβηι εΐ ϊηιροΐΐιιΐιιηι δίηοΓεΙ 8838 Γκίεηι, ευί δι Οει-εΙ

ίη]ιιπη , Ιοί'κΐδ ("ιιΊιϊί Ιειτβπιηι δεείιΐδ βΐφιε ρίβεα-

Ιιιιιι εχδΊδίεΓεί. ΟοηΓεΓβΙ ϊ^ΐΐιΐΓ χςιιιΐδ Γετικη «δΐί-

ηιαίοΐ' ει ρπηεϊρηίιιιιι ειπη ρπηείρηίιι , εΐ Ιίιΐ£(ΐ%

1ί1)6Γΐ»Γΐδ Ιιιιμι» ριοροδίΐιιιη ειιηι ϊΐΐα εοηιρηι-εΐ Γι- ϋ την μέν έπ\ τοΰ φλογίνου άρματος διφρείαν , κβΛ

Οΰάλεντα. 'Αντεξετάσωμεν δέ πρδς άλληλα τών αν

δρών τούτων τα αξιώματα. Ό μέν μέρους τινδς της

Παλαιστίνης ψήφω "Ρωμαίων την δυναστείαν κεκλή-

ρωτο• τούτου δε της αρχή; δρος ην όλος μικρού δείν

ό τοΰ ήλιου δρόμος , εκ τών της Περιίοος δρων, εις

Βρεττανούς τε και τα έσχατα τοΰ "Ωκεανού παρα-

τείνων. Κα\ της μέν πρδς τδν Ήρώδην πατησιάς

ην ό σκοπός , μή παρανομείν κατά γυναίου τ'.νδς,

άλλα κολάζειν εφ' εαυτού την έπιθυμίαν, ώς άπειρη-

μένην τω νίμω. Ή δέ πρδς Ούάλεντα τοΰ διδασκά

λου παρ\όησία τίς ήν ; "Ασυλίν τε κα\ άμίαντον τήν

πίστιν έαν, ής ή παρανομία πάσης τής οικουμένης

άγος έγίνετο. Αντιθέτω τοίνυν ό δίκαιος τών πρα-

( γμάτων εξεταστής τήν τε δυναστείαν τη δυναστεία,

' κα\ τδν σκοπδν τής παρρησίας ταύτης πρδς τήν

■πα^,όησίαν έκείνην. Έκεΐ μέν γάρ έν τώ σιόματι τοΰ

Ήρώδου τδ 4γος περιωρί£ετο • ενταύθα δέ πάσης

ην αδικία τής ανθρωπινής φύσεως , ή παρανομία τής

πίστεως. Εκείνος μέχρι, θανάτου εμμένει τη παρρη

σία • κα'ι τούτω πέρας τής παρρησίας εξορία γίνε

ται , τούτο τοΰ βασιλείας άντ'ι τής επιθανάτιου ψήφου

καταδικάσαντος. "Αλλά και Ιωάννης αποθανών ζην

έπιστεύετο• κα\ Βασιλείω παρ' αυτών τών εχθρών ή

τής εξορίας αναλύεται ψήφος, ουδέν διά τής απειλής

μαλακισθέντι περ\ τήν έ'νστασιν. ΤΑρα τολμήσαιμεν

κα\ έπ^ τδν ΰψηλδν Ήλίαν άναβήναι τφ λίγοι , και

δεϊξαι τδν καΟ' ήμας διδάσκαλον πρδς τήν εκείνου

χάριν τώ βίω τώ καΟ' έαυτδν όμοιούμενον ; 'Αλλά

ΙιεΓίαΙβ. Ν;πϊι ίΙΙίε ηυίιίεηι εοτροΓε 11ογο<1ϊ8 δεείιΐδ

είΓθΐηΐδεΓίΙ)ε1)3ΐιΐΓ : ΙΓιε νεί'ο νίοΙαΓιο ΓκΙεί η^ Ιοιίιΐδ

1;π:π;•:ΐι;ΐ' ηηΙυΓΗ; ίη]ϋΓΪαηι γοι1ιιιμ1;(1)λΙ. ΙΙΙε 3ΐΙ πιογ-

Ιοιτι υδηιιε ροΓδενεΓ3ΐ ίη 1ίϋειΙ:ιΙε δεπιιοηίβ , βΐ

Ιιυίε Γιηϊδ Ιίηςυιυ Ιϋιει-Ιιιΐίδ εχδίϋυιη εχδίδΐίΐ , πιπί

ϊηιρεΓαΐοΓ Ικιηε ροεηβηι ίη ευιη Ιοεο ηιοηίΓεΓχ

δεηίειιΐίιε δΐηΐυίβδεί. Αι εΐιίηι Ιοαηηεδ ροδί ηιοπεηι

τίνβΓβ 0ΐ'6(Ιε!):ιΙ(ΐΓ : Βηδίΐίο ίΐεηι βΐ) ίηίηιίείδ ίρδίδ

εοηίοηΐία εχδίΐίί π-δεΊηϋίΐιιι• , εαιιι ρΓορίεΓ ηιίηαδ

ηιΐιίΐο ΓεηιίβδίοΓ εΐ βε^ηίοΓ Γαείυ» εβδεί αιΙ Γεβίδίεη-

(Ιιιπι. Λιι εΐίαιη 3υ<1ε1)ίηιιΐ3 3(1 δυΙ>1ίηιειη ΕΠ.ιιιι 88Γ-

ηιοηε ΒδεεηϋεΓε , ει οδίεηϋεΓβ ηοδίΓαιη (Ιοοίοπεπι

μι.ι' νίΐχ ίιΐδΐίΐηΐο ίΐΐίιΐδ §Γ3ΐϊ% αβ&ΐαιϊΙαΓ'ι ? Εηΐιη-

νεΓΟ ιιί ίη Παηιηιβο ευΓΓϋ δεϋεαΐ ίΐΐ^αε νεΙιηΐιΐΓ,

βΐ ίβΐιεοβ εςυοδ ηιοϋει-εΐαι- , εΐ βιί εαιη ροΐεδΙ^Ιεπι,

<]υ33 δυρει-ιβ ρποδίιίεΐ τεπιπι ηΛίυΓχ, ΐΓ.ιιΐδηΓιςι-εΐ ,

ηοιιιο ροδίυΐεΐ αϊ) ηυ.ΐ)3ΐια ιι:ιΐιπ;> (ηαηι ηεε ίΙΙε

(]ΐιί(1εηι ίιιΐια Ιεηιιίηοδ εΐ Ιίπιίΐεδ ιι.ίΙιιγ;β ηιαηεηδ

ίΠχδυβ ίιι ι^ιιί εοιΐ88Γν3ΐ)3ΐιΐΓ , ειιιη ιεΓΓευιη Ιιοε

ροη(1(ΐδ (1ίνίιΐ3 νί 3(1 εαηι 1βνίΐ3(εηι, (]υ.Έ ίη δυυΐίιηο

ίειτεαιν, ΐΐ'»ηΓοι•ηιαΓεΙ), ηεςυε (νεΓο) ςιιοίΐ δυο νεΓϋο

τβΐιιΐί εΐίνί αΙει-εΐιΐΓ ε]ιΐδ ΓαεπΙΐβιΊδ , (\αχ ιΐε εοείο

8ΐιρρειΙίΙα1)»ΙιΐΓ, βΐ ηρεπεηδ ςιιπιιϋο νεΙΙεΙ , 61 γογ-

δϋδ εΐ3υ(1εη8, ειιηι ίϋ Γβεει-β εοηιηιοϋΐηδ εδδε νίιίε-

ήν τών πύρινων ήνιίχησιν ίππων, και τήν πρδς

τδ ύπερκείμενον τής άνω λήξεως μεταχώρησιν , μη-

δε\ς άπαιτείτω τήν άνθρωπίνην φύσιν. Ουδέ γάρ

εκείνος έν τοις δροις μένων τής φύσεως , απαθής

έν τώ πυρί διεσώζετο , πρδς τδ άνωφερές τε κα\

κοϋφον θεία δυνάμει μετασκευάζων τδ εμβριθές τε

κα\ γήϊνον, μήΟ' οτι τδν εαυτού λ.δγον οΓίν τίνα κλεΐν

έποιεϊτο τής έξ ουρανού χορηγίας , άνιείς τε δτε

βούλοιτο , και άποκλείων πάλιν κατ' έξουσίαν , δτε

τούτο πράττειν άμεινον ώετο. 'Αλλά κα\ τδ εις πο

λύν αϋτδν διαρκέσαι χρόνον άπδσιτον , μια τροφή

τοΰ έγκρυφίου εκείνου έλυρίτου έν όμοίω τήν δύνα-

μιν αύτοϋ διασώζοντα μέχρις ήμερων τεσσαράκοντα •

παρείσθω καΐ τούτο , ώς μείζον ή κατά άνθρωπον.

"Απορος γάρ τη ανθρωπινή φύσει τών υπέρ φύσιν ή

μίμησις. Σιγάσθω δέ μετά τούτων δ τε $ρα•/νς εκεί

νος τοΰ αλεύρου κέραμος , και δ τού ελαίου καμψά-

κης• διαρκών έκάτερος πρδς τήν χρείαν έν τη τής

τροφής χορηγία, κα\ παντ\ τοΰ λιμού τώ χρδνιο συμ-

παρατείνων τήν χάριν, εις έτη τρία κα\ μήνας ες. Τά

γάρ τής άνωθεν ενεργείας θαύματα, ίδιάζουσαν έπ\

τών έργων έχει τήν δύναμιν. Κα\ οϋκ άν τις ευλόγως

άνθρωπίνΤ) φύσει τάς τοιαύτας Οαυματοποιίας λογί-

σαιτο.

ΓείιΐΓ. ΟυίιιεΓιβΠ), ςυοά 3(1 ηιυΐΐιιιιι ίΐΐε Ιεηιρυδ ίηε(3ί3ΐη Ιο1εΐ'3ΓεΙ , υηο είηο δΐιϋείηεΓίεϋ ίΙΙϊιΐδ Ιιογ-

ιίΐΜΐΐΊ ρ3ηίβ ίη ρα γι Ιιβοίίικίίιιε νίτεδ δηηδ 3(1 ςιΐ3(ΐΓ3£ίηΙ» ιΐδηιιβ (ΙΊβδ εοιίδΡΓνηιΐδ , ρηΒΙεΓυιίΙΙΜιιτ

εΐίβπι Ιιοε, ιιΐροΐη ηιη]ιΐδ , ίρηπι Ιιιιπιβηη οηρϊαΐ ηηΙιΐΓ». Εαηιιιι εηίιη γογοπι , ιριχ ίΐιροΓαηΐ η»ι^-

Βοηι. νιιι, 08.
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Γβιυ, ΐηιίΐηΐίο Ιιιιηιαιιχ ιιηΐιιιτΰ ίηιρυιΙίΐ.Ί 681. δίΐεηνίο ρΓκίεΓεηΐιΐΓ ϊΐεηι ειιηι Ιιίδ βΐ εχί§ιιιΐδ ίΙΙβ Γβπ-

ιιεε ιιτεειίδ, ει νοδ, ηιιο οίευηι εοηΐίηε!)3ΐιΐΓ : πΐ'.οπιιιι ιιίπιιηφίβ ΐαιτι Ιιοε, (]ΐιηιη ίΙΙβ, ιριοιΐ ;\ι! βυρ-

ρΐίϋΐ.-ιιίοηεηι αΐΐίιιβΐ αΙίιηεηΓι, ;κ1 ηοοοδβϊΐαΐαη» 8ΐιΠίείεΙ>3ΐ, ρεΓ υπιηε Ιοηιριΐδ Γηιηίδ 1)εηεΠείιιηι δίηιυΙ

ρΐΌΓ0£3ΐΐ8 ει εχίεηάεηβ 3(1 αηηοΒ Ιγ68 ει ηιεηδεβ δεχ. Ν;ιιη δορει-κ ορεταιίοηίβ ηιίτβειιία ρβευΙΊβΓεηι

ίιι ορειίΐιιΐδ νίηι 1ΐ3ΐ>β»1. Νεε Γοοίε ςιιϊβ ο]ΐ!8ηιοι1ϊ ηιίπΩεβδ ορεΜίίοηεβ αδδί^ηΒνεπΙ Ιιιιηιαηα: ηπίοτκ.

Τίνα οΰν έστιν δσα τοΰ διδασκάλου ημών πρδς τά Α 0ιΐ2β δΐιηΐ ί^ίΐυρ ηοδίπ ρΓκεηρΙοπδ Ιιοηη, απ»

έν τω προφήτη θεωρούμενα τήν κοινών ίαν έ'χει ; ειιηι ίίβ, φΐίβ ίη ρΓομΙιείη εεπιιιηΙιΐΓ, εοηιιιιιιηίοηειη

Ζήλος πίστεως, δυσμένεια κατά των άΟετούντων, αγά

πη προ; τον Θεδν, επιθυμία τοϋ όντος δντω; προ; ουδέν

τών υλικών απορρέουσα, £ο)ήδιά πάντων έξητασμένη,

βίος κατεσκληκώς, βλέμμα τώ τδνφ της ψυχής συν-

τεινόμενον, σεμνίτης ανεπιτήδευτος ■ ησυχία λίγου

ένεργεστέρα, φροντΛς περ\ τών έλπιζομένων, κατα-

φρδνησις τών δρωμένων, δμοτιμία προ; πάν τδ φαι-

νόμενον, είτε τις τών υπέρογκων έν άξιώματι τύχοι,

είτε τών ταπεινών τε καΊ άπερ^ιμμένων προφαίνοιτο.

Ταϋτά έστι κα\ τά τοιαύτα , έν οΐς μιμείται δ τοϋ

διδασκάλου βίος τά τοΰ 'Πλίου θαύματα. Εί δί τις

προφέρει τών τεσσαράκοντα ήμερων την άσιτίαν, κα\

ήμεϊ; τοϋ διδασκάλου την διά παντδς τοϋ βίου δλιγο-

σιτίαν άντιπροσοίσομεν. Γειτνιάζει γάρ πο)ς τώ άσί-

τω τδ δλιγδσιτον, κα'ι μάλιστα δταν τδ μεν έν δλίγω

γένηται χρδνω, τδ δέ πρδς πάντα διαρκέση τδν βίον.

Άλλως τε κάκίί μέν δ δλυρίτης εκείνος έγκρυφίας

διεκράτει τοΰ προφήτου τδν τόνον, Εχων τι πάντως

έν έαυτώ τοιούτον, ιΐ> συνετηρεϊτο τοΰ προσενεγκα-

μένου την τροφών ταύτην ή δύναμις. Τεκμήριον δέ,

ότι οϋχι τών δμοφύλων τις αΰτώ σιτοποιήσας την

τροφήν παρεθήκατο, άλλ' αγγελικής παρασκευής έν-

εφορήΟη. Όθεν αύτώ πλήρης τε κα\ άδιάπνευστος ην

ή διά τής τροφής εκείνης έγγινομένη τώ σώματι

δύναμις. Ενταύθα δέ ουδέν καινοτομηΟείσης τής

συνήθειας, μέτροΊ τής τροφή; δ λογισμδς ην, -ζονΛ-

τον παρέχων τχο σώματι, ούχ δσον ή φύσις έβούλετο,

εί ΒοείεΙηΙειιι ΙιαΙιεοηΙ ? Λπιογ ει δίικίίιιηι νείιειηεηβ

6Γ§» Πιίεηι, οιίίυηι 3ΐ1νεΓ8Π8 ίΐδρεΓηηηΐεκ εί ΓβρΓΟ-

ΙιηηΙεδ, ϋίΐεείίο εΓ^» Οεπηι, δίικίίυηι ει ϋεδίϋβΐ'ίιιηι

ε]ιΐδ, ηυϊ νβΓεαίςπε ι-είρδβ εδί, »ι1 ηιιΐΐϋΐη τειη πίπ-

Ιειίβίεηι είΐΐιιεηδ βΐφΐβ αΌΠεεΙειίδ ; ν'ιΐη ρεΓ οηιηϊα

εχηείη βίο,υβ βχηυϊβϊΐα, νϊεΐυδ «νϊϋιΐδ, ηείεβ οαιίο-

πιηι ει ο1)ΐιι!υδ αηϊηΐίε νίροπ ρ3ΐ•, ςηινίΐβδ ηοη

αΓΓεείηΐη, δϋεηΐίιιηι δεπηοηο εΙΓιεβεϊιΐδ, ειΐΓί ηκμιο

εοηΐεηιρΚιΙίο τεπιπι εηπιιιι φίκ ΒρεΓβηΐιΐΓ, εοιιίεηι-

ρΐιιβ 63πιιη (]ΐΐ96 νίιΙεηΙιΐΓ, ειιηι «ιιιίδηιιίδ ο1)]3ΐι:$

εβδεί, δίνβ ίη εχεείΐεηΐϊ ιΐίςηίΐαΐβ ΓοΝΰ εοηδίίΐιιΐιΐδ,

δίνε εχ Ιπιιηίΐίΐιιΐδ ει 3ΐ>]εεΐίδ εββε βρρβΓεΓει, εβιίεη»

ι1ίκι:3ΐϊοηο εχεϊρεΓβΙ, βΐ ίη εοίίειτ) ΙιοηοΓε Ιΐ3ΐ)εΓεΐ.

Η;εε ει ε,ρι^ιικκίί βυηΙ, ίη ηιιίΐιυδ ρΓ32εερΐ0ΓΪ8 ν;1η

ηιίΓ3ευΐ3 Εΐί* ίηιίΐηιιιτ. ΟιιοΛ δί ςιιίδ ρΓοΓειΙ <[ΐιη-

(]Γ3ξίηΐα άίεηιηι Ίιιο•Ιϊηηι , εί ηυδ ρεΓ οιηηειη νίΐαηι

ηΐ3£ίδΙη ίη είϋο ρηνείιιιοιιϊβηι εοηΐτα ίιι ηιειίίιηιι

3ΐΓεΓ6ηιυ.ί. \'ίείη3 εηίιη (|ΐιοιί3πιηιο(1ο εδί ίηβιΐίιε

είΐιί εχϊβυίΐβδ ει ρβΓείηιοηΊβ νίεΐυδ, 3ε ιηαχίηιε,

εηπι ίΐΐυϋ <|ΐιίιΙεηι εχΐ^υο ΙεηιροΓε Γ3ε1υηι βίΐ, Ιιοε

νεΓΟ ρεΓ οηιηεη» νίίβηι ύυΓανεηΙ. ΡΓ.τΙεΓε3 εΐιβηι

ίΙΓιε ί|ΐιί(!ίΜΐι ΙιοηΙεηΓοιίδ ϊ 1 Ιο δΐιΙ:είηεΓίείυδ ρβηίδ

ρΓορΙιεία; νί^ΟΓβηι ει νΐτεδ εοηδ6Γν•3ΐ)3ΐ, εο η»ιθ(1

ρΓΟί'ίΐΐδ η Ι ϊ 1 1 τ ι ϊ 1 1 ομίΜηοιΠ ίη δεββ ΙιβυεΓεΙ, (|ΐιο ςιιί-

ειιηιιιιε εί1)ΐιπι Ιιπηε δΐιπιρδίδεεί, τίτεδ ε]αβ εοηβεΓ-

νβΓεηΙυτ. Ου]πκ τεί ίΐι-^ιιιηοηΐιιιιι εδί, ηποιί ηοπ

ρηριιΐηπιιη) ηϋοιιίδ εί ρπηοηι εοηΓεείιιιτι ρΓΟ εΊ5ο

άλλ' δσον δ της εγκράτειας ένεκελεύετο νδμος. Ή δέ _ 3ρροδΐιεΓ3ΐ, 5ε^ 31) βηςρΐίβ ρ3Γ»10 είΐιο 83ΐί;ι1ιΐδ 681.

ίερωσΰνη τοΰ διδασκάλου, μιμείται τά τής ϊερωσύνης ΙΙπίΙε εΐίηηι ρΙεηΓβ ηίψιε ίηΙεβΓΧ ηΐ3ηε1)3ηΐ, εί ηοη

τόϋ προφήτου αινίγματα , διά τοΰ τρισσεύειν έν τφ

λδγω τής πίστεως, τδ ούράνιον πϋρ πρδς τάς ιερουρ

γίας έφελκομένη. Πϋρ δέ τήν τοΰ αγίου Πνεύματος

δύναμιν καλεΐσΟαι πολλαχή παρά τής Γραφής έδιδά-

χΟημεν. Αύχμδν δέ γης δ διδάσκαλος ούτε έλυσεν,

ούτε έπήγαγεν. Έκεϊ δέ δ μέγας προφήτης, πλήξας

τη μάστιγι τής ανομβρίας τήν γήν, δ αύτδς και ία-

τρδς τοΰ τραύματος γίνεται, έφάμιλλον τή άλγηόονι

τή; μάστιγος τήν έκ τής θεραπείας άνεσιν αϋτοϊς

χαριζδμενος. Εί δέ χρή τι κα'ι πρδς τούτο τοϋ καΟ'

ήμας "Ηλίου θαύμα ειπείν ■ Οείχ βουλήσει τής τοιαύ

τη; ποτέ συμφοράς άπειληΟείσης, κα\ ζ^ρο^ παντδς

'.οϋ χειμερίου καιρού παραδραμδντος, κα\ μηδεμιάς

εΠΙυεΙιηηΙ ηΐ(|υο εχδρΪΓ3ΐ)3ηΐ εοε, ηπί! ρεΓ ϋΐυη) εί-

1)ΐιηι εοΓροτί νΪΓεδ ίηβειιεΓ3ΓεηΙιΐΓ. Ηίε νεΓΟ ευηι

ηϊΐιίΐ ιΐο ευηδίιείϊδ ίηηονβΓεΙιΐΓ εί ίπιιιιιιΙίίΓείιιι•, γβ•

Ιίο είουιη ηιοι1εΓ3ΐ)3ΐιΐΓ, ι.ιηΐιιηι εοΓροπ ρΓχϋεηδ,

ηοη Γ|ΐιηηΐιΐ!ΐι ηΒΐιιτα νείΐεΐ, 86(1 (|ΐι:πιΐιπη Ιεηιρε-

Γβηΐίκ Ιοχ ]ιιΙ)0ΓεΙ. Ρογγο 83εεΓ(!οΐίπιη ρΓ3:εερΙοπβ

ρι•ορ!ιεΐ5Ε 83εεπΙοΙίί ;νιιί§ηΐ3ΐ.Ί ίηιίΙβΙιΐΓ, ρεΓ Ιιοε

ςιιοιΐ ΙΓ08 ρεΓδοιι.ΐδ ίη ι.αϊοιιο (ίιίεί ΐΓβϋίΐ, εοείεδίεπι

ίζηοηι αά δβεπΗείβ βΐίείεηδ. Ιβηεηι 3ΐι1εηι 83ηεΐί

δρίΓίΐιΐδ νίιΐιιίεηι νοεβΓΪ ίη ηιυΐιίδ 8θΓίρΙϋΓ33 Ιοεί»

(ΙίιΙίείηΐϋδ. ϋΓεϋίηβηι νεΓΟ βίςηε δϊοείΐηίειη ιεΓΓίε

ηι;ιμί8ΐοι• ηεηιιε δυδίιιϋΐ, ηεα,υε ίηιΐυχίΐ. 1111ο ηιιίεηι

ιηα^ηυδ ρΓορΙιοΙα ειιηι ίηιΐιπιιιη ρριιιπίιι; ΩαςβΙΙο

καρπών υποφαινόμενης ελπίδος • τδτε προσπεσών τώ Γ) ΙοΓΓαιη νεΓΐ)εΓ35δΐ•1, ίρδβ ηιιοο,ηβ ηιεάίειίδ νιιίηεηδ

Θεώ δ διδάσκαλο; . ιιένοι τΐί άπειλίο τδν οδβον βχδίδΐίΐ, επιείαίιιί ΠηχεΙΙί ρητ εί οεςιιίροΐΐεηδ 1»γ-

βίοηδ είδ ειΐΓ3ΐίοηΪ8 Ιεναηιεη 3ΐΓ[ΐιο ηιίΙί^3ΐίοηεηι.

Οιίοιΐ 81 εΙΪ3Π1 3ΐΙνεΓδΙΙδ ΓΙΟΟ ΠΟδΙί'ί ΕΙί.Ί! 3ΐί(|ΙΙ0ΐ1

ηιίΐ'ηειιΐιιιη ργοΓογγθ οροΓίεΙ, ειιηι ϋί νϊηα νοΙίιηΐΒίο

ε]ιΐίΐηοιΙί εαίαιυίΐββ αΜιριοικΙο εοείί ηιίηίδ δί^ηίΐΐεηο

ίιιπιιίιΐΓίΓΐ (ί]ΐιΐρρο ΙοΙηιη Ιεηιρπδ ΙιΊΙιεΓηιιηι ρεΓ

δίεείΐΒίεηι ρπεΙεπεΓΟί) ει ηιιΐΐ,ι δροβ Γπίβΐιιη 3ρρ;\-

ΓεΓεΙ, Ιιιπε ηιη^ίδΙΟΓ ϋι'ο 5ΐιρρ1ίι•ηηδ ιιΙ(Γ3 ηιίηπδ

ΙεΓΓΟί'εηι ρΓθρ;ι•ε(1ί ρ?δδΐΐδ ηοη εδί, ευιη ρΓεείΙ»ι:8

5;ώ δ διδάσκαλο; , μέχρι τής απειλής τδν φδβον

εστησεν, λιταϊς τδ Θείον Ίλεωσάμενος, κα\ λύσας διά

προσευχών τήν τής ανομβρίας κατήφειαν. "Αλλά καΐ

τής τοϋ λιμού παραμυθία;, ήν έπ\ μια; ένεδείςατο

•/ήρας ό μέγας Ηλία;, έχει τι κα\ δ καθ' ήμας βίος

έπ\ τοϋ διδατκάλου δμοίωμα. Λιμού γάρ ποτέ χαλε

πού καταπονοϋντος αυτήν τε τήν πδλιν έν ή διαιτώ-

μενο; έτόγχανεν , καΐ πάσαν τήν ύποτελοϋσαν τή

πδλει χώραν, τάς εαυτού κτήσεις άποδόμενος, κα\
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ιΐίνίιιιιπι ηυηιοιι ρίβεβδδοί, 61 ρΟΓ ΟΓ3ΐίοηεδ πκβγο- α εις τροφάς διάμειψα; τΐ χρήματα, δτε σπάνιον ίν-

νριιι, ηυϊ ρΐ'ορίϋΓ ΐιιιΙΐΓΪαπι ρριιυπιιιη (Ιιοηήηοβ)

ίηνιΐϊβιιιΐ, βιΐδΐιιΗδϋβι. (Ιιιίιιοιίίΐηι εοηκοΐαίιοηΐβ ι•1

Κ'νΛΐιιίιιίδ πι Γαηιβ, ςιιο<1 ίιι υηη νίιΐϋ» 1113311113 ρΐ'Η,'-

κιίΐίΐ Εΐίαβ, Ιιιιΐιοί οίκιηι ιιοβίια «Ίηκ αΙπ|ΐιαιη δίιτιί-

Ιιίιι.ϋηειη ϊη πιαςϊβΐΐ'ο. Ναιιι πιπί Γηιιιεβ βϋφίαηάΌ

βΓανϊδ βΐ βκνη Ι3ΐιι ίρ53Π) υνΐιοιιι, ϊη ςυη 1ι:ιΙιίΙηΙ»:ιΐ,

ψι.ιηι οηιηει» ιιΐιίφίο δΐιΙκΠί.Ίΐη Γεςϊοιιβιη ;:ίΠί|$βΐ'βΙ,

νοηιΐίΐϊβ 8019 ρΓΧ(1ϋ3 (:1 ρΟδδΟδδϊΟΙίίΙΐΙΙδ, ηκιιιο ρο-

αιιιιϋδ ΐη 3ϋηιειιΐ3 οοηνεΐ'δΐδ, οιπη εΐίηιη τατυπι

88801, III ίΙΙί, ()1)ΐ νβΐίβ 51 1>ϊ ρΓονΐιΙίδκβηΐ οι ίηίίΓυοιΊ

κα\ τοις σφόδρα παρεβχευασμένους τράπεζαν έαυ-

τοϊς παραστήσασθαι, διήρκεσεν εκείνος έν παντι τω

χρόνιο τοϋ λιμοΰ τρέμων, τους τε πανταχόθεν συ£-

βέοντας, χα\ την νεολέαν παντός τοϋ δήμου της πό

λεως, ώς κα\ τοις των Ιουδαίων παισ\ν έκ τοϋ Γσου

προτιθέναι της φιλανθρωπίας ταύτης την μετουσίαν.

Διαφέρει δε πάντως ουδέν, ή διά καμψάκου την θείον

έντολήν, ή δια τίνος άλλης αφορμής έκπληρώσαι. *Ι1

γάρ παραμυθία των δεομένων οϋ ίητεϊ τδ πόθεν, άλ) α

προς τδ γινόμενον βλέπει.

68861)1, ο» (|ΐ)33 3(1 ηιεπίαπ) ει νίοΐιιηι ροιίίηοιιΐ, δΐ1)ϊ οοιιΓιιοο οι 8ΐιρρϋϋ!ΐαΓ6 ροδδοιΐ, ΠΙο ρεΓ οηιηο

Ιεηιριΐδ Γβηιΐδ, αιη> εοδ ηυί ιιηιΐίφιο εοηΠυεΓοηΐ, Ιαιιι }υνεηΙυΙοιη ΐοΓιιΐδ υτϋΒη* ρίοΐιίδ «ΙεΓΟ ρείίβ-

νοΓανϊΐ, βιΐοο πι εΐϊηηι .ΙΐΗΐιΐ'υπιηι ΙίύοΓΟδ Ιιη]ιΐδ οεηίςηίΐΒΐΐδ οΐ ΙΊ1 εηΐϊΐαΐίδ οχ χηιιο ρηΗ'ιοίροδ Γα-

εβΓεΙ. ΝίΙιίΙ ηιιίεΐϊ) ρΓΟΓδυδ ΐηΙεΓΟδΙ, ιιίπιιιι ρβΓ νββ οίεβί'ίιιιιι ηυΐδ, »ΐ) ρεΓ ίΐΐίιμι.ιιη αΐί.ιιη π)»Ιοιί3ιτι ο.»

οοΓΒδϊοηοιη ύίνιηυηι ηιαηιίαΐυηι οχδοιριαΙυΓ. 0οηδθΐ3ΐίο οη'ιηι ΐηάΊξοιΙϊιιπι ηοη φΐίεπί ιιιιιΐο (δίκηβδ),

30*1 αιΐ ϊ(1, (]ΐιθ(1 Γι(, δροοίηΐ.

ΟΐΙΟί] 5) 8>ΐ1)1ΐΐ1ΐϊδ ΠΐρίΜδ 881 ΕΙΪΠδ, ηιίΓ3ΐ)ίΙβ φΐ>- Β

(Ιοιιι 681 εΐϊαιη Ιιοο οι ηι;ι]ιΐδ ηιίΐ'3οιι1ΐ)ΐη, ηυαιΐ) π,ιιϊδ

νεί ΟΓβΙίοιίθ οχρΙίοβΓβ, νεί ιαΐίοηο, 38δθ([ΐιϊ ροδδϊΐ.

ΥοπιπιΐΒΐιιοη ηεο αΚοΓ» (πυΐϋοηι) δροοίοδ 3(1 δΐιριτα

θ))Γδυδ Γβρικίίίιηϋ» :Η<|ΐιο εοηΐεηιηβικί.-ι εδί : οιπη

(]ΐιΐδ ρβΓ ερΊιίΙιιιη νϊιΊιΐίΐυιΐδ ριο οογπι υδΐιβ, ρεΓ

8ΐι1>1ΐηιβ νΐΐ« ίηδίίΐιιίπιη β Ιεπ-3 (ϊΐίΓδίιιη) ίιι οοείιιιη

ηιΐ£ΐ'3ΐ. Οιιοιΐ ιιΐίιμιο ηκι^ίδίπιιη 3δ;οου'.ιιηι ο$8Ρ,

(ΐυίειπκιυε ι-εηιιη ηΐ) 60 ςοδίαηπίι βίφΐιΐδ ΓιιβπΙ

χδΓιιιΐϊΙΟΓ, ηοη ηερίιϊΐ. Αιι οΐ'ικιη ηιΐνοι-δϋδ Ρηιτιιιο-

Ιεηι ΟΓϋΐΊοιιβ ίικίβηάιιηι οδΐ ? δηιιο ϊη 3ΐίίδ οηιηϊΐ.υδ

ρπηιηδ ρΓηιΙιοΙίο ρατίο» οοιιοο(1βη1ίδ, ουηι (Ιυοίιυδ

ΐ)υίυυδϋαιιι, «ιιΐ3Β (Ιο :11ο (ΙίοηηΐιΐΓ, εΐΐίΐιι εβ ςιιβΕ

0ΪΓ03 ιιΐ35ίδ1πιιη ηοδίηίΐ» οΓαηΐ, εοιινεηϊιβ οδίοη-

(Ιεηιΐ)δ. ϋίνίηϊΐιΐδ (Ιαΐα βΐηιιο οοηοοδδ3 ιιΐιίιΐδηιιο

Π! δϊ άνωφερής ό Ηλίας έγίνετο, Οαυμαστδν μέ>

χα\ τοϋτο, χα'ι ύ~'•ρ λύγον το Οαϋμα. Πλην ούχ άπό-

βλητον χα'ι τδ ϊτερον ε'δος τη; έπ'ι τδ 4νω φοράς ,

δταν τις δια τ?,ς υψηλής πολιτείας άπδ γης εις οϋ-

ρανδν άνοικίζηται, διά τοϋ Πνεύματος άρμα τας άρε-

τάς ποιησάμενος. "Οπερ δή χατωρΟώσθαι τω διοα-

σχάλω πάς ό εύγνωμόνως τα χατ' αυτί/* έςετάΓων

ΟΛίνΟήσεται. ΤΛρα -/ρή κα\ τοϋ Σαμουήλ χατατολμήσαι

τψ λόγω ; 'Λλλ' έν τοις ίλλοις παιι των πρωτείων

τω τ.ξ,νϊτ^ παραχωρήσαντες, προς δύο τίνα των

περ\ αϋτοΰ λεγομένων , καΐ τά περ\ τδν οιδάσκαλιν

ημών οίκείως έχοντα δείςομεν Θεόίοοτος άμγοτίρων

ή γέννηιις ί,ν. Ώς γάρ έχιΐνον ή μήτηρ, οϋτω και

τούτον έξ αίτήσεο;ς θείας δ πατήρ έτεκνώσατο. Και

άόίωστία ποτέ συσ/εΟέντος έπιΟανατίω έτι έν τψ

ιιαιίνίΐηδ ογ.ίΙ. 1)1 εηίιη ίΙΙυηι ηι»Ιοι•, ίΐα οΐίιιηι ^ νέω της ηλικίας , ε'δεν ό πατήρ έπιφανέντα αύτω

Ιιυιιο ρηΐεΓ 3 ϋοο ροιίΐυηι ριοοΓοηνίι. Οιιιικμιε 1ο-

Ιβΐϊ ι)ιογ!)0 «|ΐιοΐ)(Ι;ιιη εοΓΓορίιΐδ ΟδίβΙ οΐΐηιη ιιιιιιε ϊη

ΰ6ΐ»ΐ6 ]υνοιίΙί, ρ«Γ νϊδϊθηοιιι ίιι δοιιιηίδ ρηΐεΐ' νίϋίΐ

ι)ηπΜίΐιιηι, (μιΐ ίιι Ενβη^βϋο το^υΐο ίΐΐί ΟΙϊιιιιι ϋοιιη-

νίΐ, δϋιΊ αρρ»ΐ'6Γβ, ο! ΊΙΙα ιΐίοοο 3(1 50, (ρι,Ό 3(1 ίΙΙιΐιΐι

ϋοηιίιιιΐδ (ΙίχοΓΒΐ, ηειιιρε, \αάε, [ιϋνα ΐιιιιι νίνίι "•".

('ι^ϋδ Ιίιΐοη οΐ ίρδβ ίιηϋαΐυβ , βυηιοΌιιι ηιιοη ϊ 1 Ιο

ΙίιΙοί Γπιοΐιιηι ρεί'οερΐΐ, υοηϊ^ιιϊΐαίο υοπιίιιϊ δ.ιΐιιΐβ

Ιϋιί Γοοερία.

ΑΚιυο Ιιοε (ΐιιϊϋοηι ιιηιιιη οιιγπ ηιίπιοιιϋδ δϋΐηυο-

Ιίδ εοιηρηι•3ΐιιιΐ8. ΑΙΙεηιηι υογο, ςιιοιΐ Γυπιΐ3 δποπ-

Ιίοϋ οαιίοιιι 31) βηιΐιοΐιυβ ϊηδίίΐιιΐη 3(ςυε ρεΐ':ιεΙα.68ΐ.

ΡαςΊΓιεβδ οηίιιι ιιΙθΓ(]ΐιο 1)οο ΙιοδΙίιΐδ οΐιιυΐοΐ'υηΐ, ίιι

ΗοδΙΟδ ρι-υΟίςαΐ'οηΙιΐΓ, οΐ ϊιιΙοιίΓοηΙ δϋΟΓίΙίοαηΙεδ,

κατά τήν ένύπνιον δψιν τον Κύριον, τον έν τω Εϋαγ-

γελίω τδν παίδα τω βασιλικω χαρισάμενον, κάκεΐνα

είπόν-α πρδς τούτον, ά πρδς εκείνον είπεν δ Κύριος,

οτι Πορεύον, ό νΐύς σον ζϊ}. Ου τήν πιΊτιν κα\ αυ

τός μιμησάμενος, τον αύτδν έπ\ τη πίστει χαρπί,ν

έκομίσατο, τήν τοϋ υιού αωτηρίαν έκ της φιλανθρω

πίας τοϋ Κυρίου οεξάμενος.

"Εν μέν δή τοϋτο τοϊ; Οαύμασι τοϋ Σαμουήλ άνα-

τίθεμεν. "Ετερον δέ, δτι τδ είδος τίς ιερουργίας τδ

αύτδ τοις δύο συνεσπουδάσΟη. Ειρηνικά; προτήγαγον

αμφότεροι τω θεώ τάς θυσίας, υπέρ της τών πολε

μίων άναιρέιεω; ίερουργοϋντες , δ μέν έπ'ι τ5) κατα-

Ιιϊβ (ΐιιίιίειιι ρΐ'ο ονοΐ'δίοηε ΙιΚΓΟδοοιι, ϊΙΙο υογο ηά- ρ λύσει τών αιρέσεων, ό δέ κατά τών αλλοφύλων τοϋτο

νεί'δΐΐδ 3ΐίοιΓΐ!;6ΐ)3δ ΐιΙ β^οηδ. Ρογγο ιηα^ηυκ )Ι1ο

1Ιο}•8θδ οοηιηιυηε οηηΐϋυδ, ηυϊ 3(1 νΐηυΐοηι βρο-

οίαηΐ, ρΓοροδίΐιιιΐ) ο»1 εχειιιρίυηι. Νοε ιΐοΐίιμιεί'ίΐ βί

ί]ΐιϊδ νίΐΊυΐβιη Ιε^ϊδΙβίοΓίδ Ιαιΐ(|ΐιαηι δίοριιηι δϊΐιί

ρΓοροιιβΙ, αιΐ ςηειη νίΐοβ 8ΐι« (Ιϊιί^ηΐ βοΐϊοηβδ. Ρι•ο-

ίιιιΐε ιιοιηο ρΓΟΓδίΐδ ίιινίιΙοΙιϊΙ, δι ΟδΙεηϋβΙιΐΓ, ιρκχΐ

!Ι>3£ίδΐ6Γ ΠΟδΙεΓ, ΪΠ (|υϊΙ)ΙΙδ ρΟδδΟί, Ιο^δΙίΐΙΟΓΟ!)) ΐη

νίΐ3 ΐιηϊΐαΐ'εΐυΓ. Ιη ςηίΐΐϋδ ί^ίΐιιτ (ιοϋιΐδ) ΐηιίΐαΐϊο

οοηδΊδΐβ1)3ΐ ? ΜιιΙϊβΓ ηαχϋαιη ^Εςνρΐΐοβ Γβ8δΐ)δ,

ποιών. Μωϋσής δέ ό μέγα; , κοινδν πρόκειται πάσι

τοις πρδς άρετήν όρώσιν υπόδειγμα • κα'ι οϋκ άν τις

πλημμελοίη, τοϋ ιδίου βίου σκοπδν τήν άρετήν του

νομοθέτου ποιούμενος. Ούκοϋν άνεπίφΟονον πάντως

είη δεϊςαι τδν οιδάσκαλον ημών, έν οις ο!ί; τε ην, •&,)

νομοθέτην έπ'ι τοϋ βίου μιμούμενον. Έν τίσι τοίνυν

ή μίμησις ην ; "Αρχουσα τις τών Αιγυπτίων, είσ-

ποιησαμένη τδν Μωϋσέα παιδεύει τήν έγχώριον

παίδευσιν, οϋκ άποστάντα τοϋ μητρώου μι*".ϋ. ;ο.ς

"••Μοβη. ιν. 50.
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έδει τήν πρώτην ήλικίαν τη" τοιαύτη τροφή" τιθηνή- Α Μογδοη ϊϋορίαίιιηι ιΐοηιοδίίιη (ΙίδΟΐρΓιηα ίιΐδΐίΐηιιι-

σασθαι. Τοΰτο και τώ διδασκάλψ μαρτυρεί ή αλήθεια.

Άνατρεφδμενος γάρ ύπδ της Ιξω σοφίας, άε\ τοΰ

μαζοΰ τής Εκκλησίας εΓχετο, τοις έντεΰθεν διδά-

γμασι τήν ψυχήν αΰξων καΐ άδρυνόμενος. Ήρνήσατο

μετά ταϋτα ό Μωϋσής της ψευδωνύμου μητρδς την

σεσοφισμένην συγγένειαν. Ουδέ ούτος παρέμεινεν

έπιπολύ νομίζεσθαι χοϋτο ψ έπησχύνετο. Πάσαν γάρ

την εκ των Εξωθεν λόγων δόξαν άποσεισάμενος, ώσπερ

την βασιλείαν εκείνος, πρδς τδν ταπεινδν άπηυτομό-

λησε βίον , καθάπερ καΐ τους Εβραίους ό Μωϋσης

προτιμότερους των Αιγυπτίων θησαυρών έποιήσατο.

Της δέ φύσεως έφ' έκαστου το εαυτής ενεργούσης

(έκαστου γάρ ή σαρξ έπιθυμεΤ κατά τοΰ πνεύματος),

ουδέ ούτος έκτδς ξν της τοΰ Αιγυπτίου λογισμού μά-

χηί> V επήγε τω καθαρεύοντι ■ άλλα συμμάχων τψ

βελτίονι, νεκρδν έποίει τδν κακώς τω Έβραίω έπ-

εγειρόμενον. Εβραίος δέ λογισμός, ό έκκεκαθαρμένος

καϊ αμόλυντος. Ό γάρ διά τοΰ νεκρώσαι τά επί της

γης μίλη τη- ψυχή συμμάχων μιμείται τοΰ Μωϋσέως

την άριστείαν, ήν κατά τοΰ Αιγυπτίου ένήργησεν.

Παραδραμεΐν δέ προσήκει τά πολλά της Ιν-ορίας,

ώς άν μή πολύν δχλον έ-άγοι τή ακοή, τδ πάντα δι'

ακριβείας θίλειν έκτίϋεσθαι , δσα τε επί Μωϋσέως ό

λόγος κατέχει, κα\ έν οΤς έγένετο τοΰ διδασκάλου ή

πρδςτον νομοθέτην όμοίωσις. Κατέλιπε τήν Αίγυπτον

μετά τδν θάνατον τοΰ Αιγυπτίου ό Μωσής, κα\ πο

λύν έν τω μέσω διήγεν χρόνον έφ' έαυτοΰ ιδιάζων.

Κατέλιπε κα\ ούτος τους έν άστει θορύβους, κα\ τάς

- Β

«Ιιιιιι ουταΙ, 3 ηιαίοπι'ΐδ ιιβοπίιιΐδ, φΐηηϋ'ιιι ρπιηηιιι

κΐΗίοη ρ]ιι$ηΐ0(1Ί αΐίηιοιιΐο ητιΐΓΪΓΪ εοηνεηϊεΙ)3ΐ, ηοη

ΐΌίΌΐΙβιιΐβιη. Ηοο ϊΐεηι ιηα^ΪΒίΓΟ νεπίβδ Ιεκίβΐιιι•.

Οιιιη οϋϋοαΓΟΙιΐΓ εηίιη αϊ) οχίοηιβ δ3ρίεηΙΪ3, βοιιιροι-

υΐιεηυυδ ΕεεΙβδίίβ ;κΙΙι;γμΊι;:!, ΠΙϊϋδ άοοίήηίδ αιιίιηο

οι-οδοοηβ 3ΐ(]υβ ^ι-αηιίοδροιίδ. ΛΙ>ιιοςηνΐΐ ϊΐηιιβ Γβ-

ριιιΐίανίΐ ροδίοα Μογβ6δ Γβίδο άϊοΐα3 πιαίπδ ΓιοΙαιη

ΟΙ (■οιο;ιιριιΐίΐί;ιιη οο^ηίΐίοηοιη. Νε Ιιΐο ιριΐιίοιιι ιΐίη

ροπηαηδ'ιΐ ίη 60 $ΐ3ΐιι, πι β]ιΐδ δΐιιάϋ ηοηιΐηε οβίβ-

ΙίΓαΓβΙΙΙΓ ΟΐφΙΟ εΐ3Γ6Γ£1, (ΊψΙδ οιιηι ρΐΙΟΌΙΐΟΐ. ϋιιηι

«-ιιιιιι οηιηοΐϊΐ εχ ΙίΙΙεπδ 61 (1Ϊ8ϋΐρ1ίηΪ8 εχίεπιίβ ρβι•-

(3ΐιι§1οπ3ίηΓβρυάΪ388βΐ, ηυεπ)3ϋιιιθ(]υ(ηί11βΓ6ςηυη),

3(11ιιιιηΊ1βνίΐ% δεΐΓ3ηδΙιι1ΪΙίηδΐίΙιιΐιιιη : η,ιιυηι.ΊιΙηιο-

• 1 ιι ι ιι οίκιηι Μογβ68 .Λϊξνρΐϋδ 11)683ηγΪ8 ρΓΧΙιιϋΙ 11η -

ΙΐΓχηβ.ΡοιίΌουιη η.ΉιίΓα πιΐιιιοπ,ιιοςιιοδίιυηι οΙ)ίπιιιιι

ΓαοϊιιΙ (υηϊιΐδου]υδ(μιε εηΐηι οβγο εοηειιρίδοϊΐ 3<1ν6Γδΐΐδ

δρίηΐιιιη '*) ηο Ιιίο (ριΜπη εχρεΓδ ρΓΟοΙΐ'ι βΡ31, ηιιο

ταΐίο ρυι-3 »1> Λ^νρΐία Γ3ΐίοηβ ροΙουα'.ιΐΓ, 36(1 ορειη

Γ..•π ιΐ8 πιείίοπ, ηΊΟΠυηηι ΓηοίοΙιηΙ μιπ, ιρκι: ιιιΐνι γ

δϋδ ΗϋΙΐ'Χβιη Ιιίΐηιΐ κ-«•1ο ϊιΐ8ΐΐΓ£>(;1ι;α. ΙΙε1)Γ3Β3 3Ι116Π1

Γ31ίο, εχρυτ£3ΐ3 681 ει ϊηεοηΐβιηίηηΟ. ΝΊιιη φπ ριτ

ιηοιΊίΓιείΐΙίοηειη ιηοιιιυΓοιυιη ΙβΓΤβηοπιιη ίιΓιιι;ο

;ι ι: χ ί 1 ϊ ιι ιιι Ιιίι, εχεείίβηΐβιη (οΓΐίΐιιάίηεηι ηΐιρια νίτ-

Ιυίειη Μθ)'3Ϊ3 φι;πιι ικΙνβΓδυβ ^§γρΓιυηι ρΓίοβΙίΙϊΐ,

ίηιίΙαΙιΐΓ. ΙΊ-αΜεπι-ο αιιίεηι ηι:ι^ιι»ιη ρηπειιι ΙιΊδΙοιίχ;

εοηνειιϊΐ, ηε δι ηιιΐδ οιηιΓι» ρίειιβ 3ΐηυε εχβεΐβ νβϋΐ

εχροπει•6, φχχ ει άβ Μο^δε 5επρΐϋΓ3 εοιιΐίηεΐ",

ει ίη ΐ|ΐιί1)ΐ]δ ηιηςίδίΓΪ ΓιιίΙ οιιηι Μο^δε δΐιηίΐίίικίο,

ύλικάς ταύτας περιηχήσεις, κα\ ην επί της εσχατιάς β ηι.ι«ιιΛΐιι ηιιϋίΐυηΐηΐδ 3θεΓ31 ηιοΐεδίιαπι. Κείϊςιιίΐ

προσφιλοσοφών τφ θεώ. Κατελάμφθη τψ φωτ\ διά

της βάτου εκείνος. "Εχομέν τι συγγενές της οπτασίας

ταύτης κα\ έπ*ι τούτου είπεΐν • 8τι νυκτδς οδσης, γί

νεται αύτω φωτδς έλλαμψις κατά τδν οίκον προσευ-

χομένω • άϋλον δέ τι τδ φώς ί,ν εκείνο, θεία δυνάμει

καταφωτί^ον τδ οίκημα , ύπ' ούδενδς πράγματος

ύλικοΰ έξαπτόμενον. ϊώζει τδν λαδν δ Μωσής έκ τοΰ

^ράννου ^υσάμενος. Μαρτυρεί τά Γσα τοΰ καθ'

ημάς νομοθέτου ό λαδς ούτος , ου διά τής ίερωσύνης

πρδς τήν έπαγγελίαν τοΰ θεοΰ καθηγήσατο.

ΛϊβγρΙιιιιι Μο\86δ ροδί ηοεεηι Λϊ{;γρ1ϋ, ηιυΐΐοηυβ

ϊηΙεΓ]εεΐο ΙοιηροΓβ δεοΓδίιηι ρεΓ 86 ρτϊναίιιβ ϋε^ΙΐΒΐ.

Κεϋςυίΐ εΐΪ3ΐη Ιιϊε ιιι1)3ΐιθδ Ιυιιιιιΐΐυδ, ει ηηιίοπιιΐι'ϋ

Ιιοδ δίΓβρίΙιΐδ υηϋϊςυε εΪΓΟίιιιΐδηηαηΐΐδ, εΐ εΐ3ΐ ίη

δοΐίΐυϋϊηε άίνίη.τ ρΙιϊΙοδορΙιϊΛ βιΐϋίοΐυδ ". Ιιΐιιηεη

ϊΙΙί ρβΐ' πιυιιηι ηΙΙιιχίΐ. Ηαϋεηιιιβ ;\Πΐ|ΐιίιΙ Ιιιι'ιο νίδίοιιί

εο^ικιΐιιηι εΐίαηι ίη ηοε, ςιιοϋ ιΐίεηιιιιΐδ. Ναιιι οιιηι

ηοχ εδδοί, αοιίύίΐ ει ίΙΙιΐδίΓαΙίο αίφιο ηΠιιΙ^οιιίίιι

Ιιιπιίηϊδ (Ιοηιί 0Γ3ηιί : εχρεΓ8 ηυΐοηι ιιιηΙργϊχ (ριο.Ι-

■!;ΐίΐι Ιπηιεη βΐ'ΐιΐ ϊΐΐιΐιΐ, ιΐίνίηα νίιΊιιΐο (Ιοηιίείΐίηιη

ϊΙΙιιηιίηβηδ, 3 ηυΙΙβ ιο ιιιβιβί'ίαΙΊ βοοοηδυιη. 5ογϊ31 ροραΐυιη Μογββ3 3 1)Τ3ηιιο Π1)0Γ3ΐιιιη. Ρ3ΓΪ3 ϋε

ηοδίΓΟ 1ε^ίβΐ3ΐοιε ΐβδΙαίιΐΓ Ιιΐε ροραΐϋδ, ςπειπ ρεΓ 8ΐιοβΓ(1οΐίιιιιι ιΐυχίΐ 3α" ϋβϊ ρΓοηιίδδίοηβηι.

Κα\ τί χρή τά καθ' Ικαστον λέγειν, δσους διήγαγε Ει <]ΐιϊι1 ορυδ βδΐ οιιιηϊα δίη^υΐβΐϊιη βχροηεΓβ,

κα\ ούτος διά τοΰ ϋδατος, οσοις διά τοΰ λόγου τδν ρ ςιιαιη ιιιιιΐΐοδ εΐίβιη Ιιϊε ρθΓ3(]ΐΐ3ΐη ΐΓ3(ΙαχεηΙ, (]ΐιαιη

στύλον τοΰ πυρδς έδϊδοϋχησεν, δσους τή τοΰ Πνεύ

ματος νεφέλη διέσωσεν, όσους έθρεψε τή ούρανία

τροφή, όπως έμιμεϊτο τήν πέτραν ^ ποτέ τώ ξύλο,»

άνεστομώθη τδ ϋδωρ, τουτέστιν, η ποτέ ό τοΰ σταυ-

ρ"οϋ τύπος τοΰ στόματος Ιθιγεν, όπως έπότιζε τβύς

διψώντας τοΰ ύδατος εκείνου, τώ πλήθει τής έπι£-

ρΌής τάς αβύσσους μιμούμενος, οϊαν μαρτυρίου σκη-

νήν , κα\ σωματικώς μέν έν τώ προαστείφ κατ-

εσκευάσατο, τους πτωχούς τφ σώματι, πτωχούς τώ

πνεύματι διά τής αγαθής διδασκαλίας είναι ποιήσας,

ώστε αύτοϊς γενέσθαι μακαριστήν τήν πτωχείαν τής

αληθινής βασιλείας προξενούσαν τήν χάριν; Σκηνήν

δέ αληθή πρδς τήν τοΰ θεοΰ κατοίκησιν τήν έκαστου

ηιιιΐΐίδ ρβΓ δεί'ΐιιοιιειιι εοΙιιιιιιι.Ίΐη ί§ηίδ ρια:ΙιιΙοΐ'ίΐ?

ΐ|ΐι:ιιιι ηιιιΐΐοδ ηιιΐιο δρΪΓΪΐυδ οοιίδΟΓνβνοΐΊΐ, ςιοιη

ηιιιΐΐοδ οοείεδίί οίΐιο :ι!ιιοι•ϊΙ? (]ΐιοιιιοι!ο ίηιίίαπΊιΐΓ

ρ ■. Ιγ;ιιπ, Ίη (|ΐ>3 (|ΐιοικΙ:πιι Γι^ηο ιιηιι.ο 08 εΐ νοη.ι

3ρβΠ3 631, Ιιοο εδί, ευ]ιιβ ηυοηάιιηι 03 εΓηεϊδ Π^ιιτα

Ιείί§ίΙ? (ριοιιΐΒΐΙηιοιΙιπιι δίΐίοηΐβδ 3(]υ3 ίΐΐιι ροιηπΊ,

ιιΐίΐμηίΐιΐιΐίιιΐ! «1>ιιιιι!:ιιιΙί;ι: ίιιπίιιιΐδ 3))γδ808 , ςυπίβ

ΐιιΙιοΓϋηοϋΙυηι Ιεδίϊηιοηϋ, εΐ ςυϊάεηι οοιροπιΠίοι- ίη

δίΓυιίΓηϊο Γ3ΐ)πε3ΐυδ βϊΐ, ρβυρβΓΟδ οοΓροΓε, ραυρεΓοβ

δρΐΓίΙυ υΐ 6δδεηΙ, ρεΓ Ιιοιιηιιι (1οι:ΐι-ίιι:ιιιι εΠϊείεηδ,

3ΐΙεο ια 001ΙΠ11 ε^εδΐ33 οΐι 1>ε3ΐί1ιιϋίηεπι ιηειηθΓ3ΐι'ι-

Ιίδ εχδίδΙεΓεί, υΐροίε νβι-ϊ τεςιη «Ιοηιί πι ςΓ3ΐί3ηιηυε

εοηΐ'ίΐίαηδ ! Ταίοπιηοιιΐιιηι ηιιίοιη νεηιιη, ίη φιο

13 0»ΐ3ΐ. ν, 17. "Εχοά.ιι, 1 5ΐ<ι.

Ρατποι.. Γ. κ. ΧΙΛΊ

Έχοί. πι, 1 βςς.
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Γ)ρ.ΐ5 ίιι1ΐ3ΐιίΙ»ΐΌΐ, \ιηϊιΐ5θΐψΐ8Γΐυο 3ΐιίηΐ3ηι βργιιιοιιο Λ ψυχήν έδημιούργει τφ λόγο;, κα\ στύλους τινάς έν

ΐ'Πί('ίο1)3ΐ, οΓ.αιιι (οΐιιιιιιιοχ φκικιίοιιι οχδίπιοηβ ίιι

(•ο : εθ£.13ΐίοηοδ ιΊ Γ3ΐίοηβ8 ιΐίεο ΟοΙιπηιΐΛδ, ψιχ

Ι3ΐ)0ΐ'ϊ1)ΐΐ3 ορρΐΌ833ΐη νίιΊιιίοιιι 5ΐιΙΤυΙοί3ηΙ 3ΐ<]ΐΐ6

δυδίοηΐεηΐ, πίςιιο εΐΐηηι ροΐνοβ (οοηΓιοϊβιιβ) αϊ] εΐιιεη-

ίΐιιιιι 3ΐιϊιιι;>,: ρηΙΙιΚ :οηοΒ ιΙ ίηφπηαιιιοιιΙ:ι, ηα.Ιιι.δ

.■ιίΐΐ3 οχ οειιϋδ εηΐ3!ΐ3ηΙε ΓιΙιιγχ οΐ ιιι.ήίιΙχ ηΙ»8ΐηΓ-

§0Γ»ΜΐΐιΐΓ. Οιιαηι ηιΐιΐΐα ο:ιιηΙ«1;ι1)Γ3 ίη ιιιιϊιι&οι^ιΐδί|ϋο

311111)3 ΪΙ»ρθΙ1θ1).11 , 56ΠΙ10Ι16 ΐ!1ΐ1ΙΠΊΐΐ3Ι15 ΟίΊ-ΙΐΙΙ.Ι !

0ιΐ3)υ$ οΐ'βΐίο.ιιιηι 3ιεπ3δ εΐ ιηιΐϊίΐηιΐη οίΓ.οίοΙ>3ΐ !

(|ΙΙ3ΐε8 6Χ8ΐΠ1603ΐ 8Χ ρίΠΌ 31ΙΙΌ, 6ΐ III (]υθ ΓΓ3ΙΙ8 3(1-

ΙιίΙιϊΐβ ιιοη 688*1, Ι.οε οδΐ, οχ \0Γ3 οι ρι.ΐ'3 βΓΓεοΐϊοι.ο,

1ΐΙ)ϊ ^Γ^νβ ν3Π3ί ^ΙΟΓΪ* ρΙΐ1!Ιί))ΙΙΙ1ι 116(1113(111301 60•

Γυιη, ηυα; ΠοχοιιΙ, βρίβικίοϊβιιι οΙΐδοαηΐΌΐ ! Ο,.ι.ιΙ

0ρΐΙ5 681 ΟΟηΐΙΠΟίηΟΓΒΓΟ 111)81103111 3ΓΡ3Π1, ί ; 1 1 : •. ϊ ι ' 1 1 1

αύτη κατασχευάίων ■ λογισμούς λέγω τους στύλους

τους τδ έπίπονον της αρετής ύπερείδοντας ■ χα\

λουτήρας ωσαύτως πρδς τδ έχπλύνειν τής ψυχής τα

μιάσματα, τψ έκ τών οφθαλμών ΰδατι τδν μολυσμδν

ά-οκλύζοντας. "Οσας λυχνίας ένετι'Οει τή έκαστου

ψυχή, καταφωτίζων τω λόγω τά κρύφια ! Οία τά των

προσευχών θυμιατήριά τε και θυσιαστήρια κατ-

εσκεύασεν, έκ καθαρού και άδολου χρυσίου, τουτέστιν

έξ αληθινής τε κα\ καθαρός διαθέσεως, ου μηδέν ό

βαρύς τής κενοδοξίας μόλυβδος τήν λαμπηδίνα τών

γινομένων ήμαύριοσεν ! Τί δει λέγειν τήν μυστικήν

κιβωτδν, οΐαν έκάστψ έτεκτήνατο, τάς πλάκας τής

διαθήκης, τά; τω Οείω δακτύλιο εγγεγραμμένα-; έν-

τιΟε\ς τη ψυχή" ; Λέγω δέ ταύτα πρδς εκείνο βλέπων,

ιιιΓκ'ΐπψιο Γαοι-ίοιΙιιι 6ΪΙ, Ια1>ιι1:<8 Ιοδίβιιιοιιΐί αϊν'ιιιο Β ζτ, τήν έκαστου καρδίαν έποίει κιδωτδν, περιεκτικών

(1ί(;ίΐΐ) ίηδθΐ•ίρΐ3Β 3ΐιϊιιΐίΐ; πηροιιοιΐ5? 1Ι;οο αυίοιιι

ΐΙί(Ό ΪΙΙο ΓβΒρ'ΐΡίοηδ, ((ΙΙΟΐΙ ||1ΐΐΐ<80ΐ]ΐ1δ1]110 ΓΟΓ 3Γ03ΙΪΙ

εΙΓιο'κΊκιΐ, ηιιχ ΒρϊΓΪΐυηΙϊα ιιινδίρπα ροτιιρι•ο1ιειΐ(1θΓβ

ροβχεί, οοηΐίηεηδ 1ο§οηι βΐΊΪρίβιιι , φΐ3ί 8ρίπΙιΐ3

θρθΓ3ΐϊθηθ ρ«Γ 0ρεΓ3 ΐΐ680ΙΊΐ)6ΓεΙΙ1Γ : ϊ(] εηίιιι ρεΓ

(Ιί^ίΐιιηι ΙΗί 8ίςηίίίε3ΐιΐΓ : ίη φι» ηιτη οΐϊατη 8306Γ-

ιΐοΐϊί νίΓ^α ειιο δεηιροΓ Γι•αοΐιι ρΙ11οι•πδθο1)3ΐ ροτ ρ«Γ-

ΠρίρηΙίοηοπι 8•ιιΐ(1ίΙίι'3ΐ:ιΐΓιΐ!ΐιι ^0ΓηΓιιι3ΐΐδ 01 ΓβριιΙ-

|||13Ι18, ι Ι ΙΙΙΊ13 3 111311113 ηΐ1Ι1Ι|1Ι3ΙΙΙ Υ301Ι3 Πυΐι.τ!.

Τιιιιο οπΊηι αηϊιιια: ναβ 3 οοείοβί. ο'.Ιιο ν»οιιυιη δι Ι,

ειΐΜΐ ρρροβίιιηι 80 ίηδίηιιβιΐδ ίηΠι.οιιΙίαηι 111.1111133

ρΓοΙιϊΙηιοπΙ. Μαηηα 3ΐιΐοηι ρ.ιηίδ οαίΐβδίίβ εβί. Ο,ιιίιΐ

ορϋδ Γ8ΐ ΟΟΙ11Ι110Π10Γ3ΓΟ φΙΟ ρ.ΊΡΛΟ 8300Γ(1θΐ3ΐΐ δίοΙβ

<:ιιηι ϊρ80 οχφι.δϊΐο οι οαυιο 80 οίιχιιηιιΚίΓΟΙ, Ιιιιη

(•3;ΙοΓθδ δΐιο οχοιηρίο οχοπΐ3Γοΐ, εειτιροΓ ΓοΓΟηδ ίη

ρεοΙΟΓΟ ίΙΙυιιι οπΐ3ΐιιηι, ουί ιιππιοη 081 ι•Ι οπιπ.ΐιιηι,

(Ι (ΙοοΓΟίυηι, οΐ νεΓίΐηβ, <ι«ιεο οιιιιιίβ Γοϋπηυο (Ιίΐί-

£6111101 Ϊ1)Ι18 61 Ι11»[;ί8 ΐηϋιΐδΐΐ'ϋδ, III 63 ροΓ ΐΓορί-

1-ΛΙΤ1 01 3ΐΙθςθΓΪΓ3ΙΙ1 δΙ^ΙΙΪίϊιί.ΊΐίΟΙΙΟΙΙΙ ρΓΧεΟρΙΟΙΪ 30-

(ΌηιηιιιιΙριιΙ : ρΟΓ ΐ)ΐι;ο Οϋΐιι ϊρδε Ι3ΐίδ 0Γ31, Ιυηι ειπη

3ΐΗ8 0ΓΙ13111Ι1Ι ΓΙ1Ι11 ΙΌΙΙΙΙΙΙΙΠίϊΟί'.ΙΐΠΐ. ^οροιιιιιηοΐ'ο

3ΐιΊιιΐ3ΐ1νεΓΓιηιιΐ3 ειιπι οΐίαιη ϊηΐΓ» οβίί^ϊηβιη νβι•.•>3Π,

υΐιί βουδ 0Γ31. Ναπι ςαοιΐ βία οογπογο »ι<|πο οοη-

ΐοιιιρΙαιΊ ηοπ ροΐ0Γ3ΐι(, ίιΐ ΐ 111 ιΐοοίι ίηη δρΪΓίΐιΐδ (]π;ι

ίη 330ΓΪ3 ίηδίίΐιιΐιΐδ 6Γ31, οοηιρΐ'οΙιοιι$ίυίΙε είΤιοϊοΙιβΐ :

ηοΌο ιιΐ ϊιιΐΓ3 ηηιρίοχιιηι εηϋβίηϊδ 68δβ νκΙοΓΟίιΐΓ,

ίιι ηυ3 δεΓηιο ϋε ϋοο οοοϋΙΙβίιΐΓ. δχρεηυηιεΓο βο

ορροΕίιϊΐ Αΐ)]3ΐεοϊΙϊδ ρΐΌ 8θυ(ο υειιβ ογ31ϊοιιο. <,1ι;ο

τιον πνευματικών μυστηρίων, γραπτϊν Ιχουσαν τδν

νόμον διά τών έργων καταγραφόμενον τη ενεργεία

τοϋ Πνεύματος (ούτω γάρ 4 δάκτυλος τοϋ θεοΰ ερ

μηνεύεται)• έν ζ κα\ τής Ίερωσύνης ή ρ"ά6όος άε\ τον

Γδιον καρπδν έξήνΟει , δια τή; μετουσίας .τών αγια

σμάτων άναβλαστάνουσα • ν.οΧ ή στάμνος οϋκ έκενοΰτο

τοϋ μάννα. Τότε γάρ κενδν γίνεται τής ψυχής τδ άγ-

γεϊον τής ουράνιας τροφής, όταν αμαρτία παρεμπε-

σοϋσα τήν έπιρ"άοήν τοΰ μάννα κωλύση. Μάννα δέ

έστιν άρτος ουράνιος. Τί χρή λέγειν όπως δι' ακρι

βείας τήν ίερατικήν στολήν αυτός τε περιετίΟετο, κα\

κατεκόσμει τους άλλους τω καΟ' έαυτδν ύποδείγματι,

άε\ φέρων τδν έπ'ι τοϋ στήθους κόσμον, ω δνομα λο-

^ γεΐόν τε κα'ι δήλωσις, κα\ αλήθεια ; "Α πάντα παρίη-

μι τοις φιλοπονωτέροις κατά τήν τροπικήν σημασίαν

εφάρμοζειν τω διδασκάλψ ■ δι' ών αυτός τε τοιούτος

ήν, κα"ι τοις άλλοις έκοινώνει τοϋ κόσμου. Πολλάκις

έγνωμεν αΰτδν κα'ι έντδς τοΰ γνόφου γενόμενον, ου

τ;ν 6 θεός. Τδ γάρ τοις άλλοις άΟεώρητον, έκείνω

λη-τδν έποίει ή μυσταγωγία τοϋ Πνεύματος, ώς δο-

κεΐν έντδς τής περιοχής είναι τοϋ γνόφου, ιο δ περ\

τοϋ θεοΰ λόγος έναποκρύπτεται. Πολλάκις άντέστη-

σεν έαυτδν τοις Άμαληκίταις, δπλω χρήσαμενος τή

προσευχή. Ου τάς χείρας έπαίροντος , ό άληΟινδ;

Ίησοΰς κατηγωνίζετο τών πολεμ.ίων. Πολλών κατά

τδν Παλαάμ εκείνον γοήτων τάς μαγγανείας διέλυσεν ■

οι ουχί τοϋ αληθινού λόγου άκούοντες, άλλα τή ονώδει

διδασκαλία τών δαιμόνων πειθόμενοι, άνενέργητον

..131.1.5 Ιοϋοηιο νοπ.8 ίβδυδ Ι.ΟδΙββ Λενίηοείιβί. „ εΐ/ον εΕ. Χακ(β[ν ^ „δμα> τ-, τ(Λ δ,ίαϊχάλου ,,;.^

ΜυΙΐο.υιη ΡΓ3ϊδΐΐ6ΐ;.ΙθΓυιη οι ΐηοβηΙβίοΓϋ.η Βηΐηηηι είς εύλογίαν τ})ν κβτάραν μετατιΟείσης.

ϋϋυβ βίηιίΚαΐΒ ίπιροδίιιηδ 3ϊίθυδδίΙ Βΐηι.β ίηίΐηβ ΓβοϊΙ : ςυ! νβΓΟ Βεπι.οι.ΐ ηοη οϋβάϊβηΐββ, ββα ί«-

ι,ΐ.135 (Ιχηιοηυια ϋοοίτίηκ οΙιΙεηιροΓβηίοδ εΓΒΐ.ΐ, ίηοΠϊεαχ η(Ι ■ηηϋΐϊαιη 08 Ιιαϋοίηαΐ, ηΐ38ϊδ1π ΡΓθοϊ1>ϋ5

ηΐίΐΐοΐίεΐίοηειη εοιινΓΠεηΐϊϋπβ ίιι Ιχ'ΐιοιίΐοΐίοηοιιι.

0;θΙΟΠ1Ι11 1|320 3 11θϋΪ8 ρ6Γ ΙΙΜΙΙδΟΠΓδ.ΙΙΙΙ βΐ οοηι-

ρ.Ίΐιϋιιιιι ιΙίοιιιιΐιΐΓ : φ ι α: κί.ι^ιιΐηΐίιιι (]ΐιί(;ιιιιιριε νϊ-

Ι.Ί.η ί?:ιιιι•Γι ιιοη ΐ^.ιοπιΐ, 3οεη[ΐιηιθ(ΐ3))ϊΙ 3<1 ινπιιη

ρρδίηΓα η νβΐ'ίιαίϋΐη, (ΐι.3ΐιι ηιιιΐΐϊ ο,ιιϊ νοι.εΐίοϋδ οι

ίιΐ€3.ιΙ;ιΐίο.ιίήυδ αιΐνιτδΐΐί (|ΐιηδΐΐ3ΐιι ΐηδΜΪ38 ϊη-

ί-ίπιχίβδοιΐ, ϊηο(Γιθ3οειη ίηιρΓΟοΐΙβίβιη 1ΐ3ΐ)υεηιηΐ,

Ίίπι ιιοιι ΙίοοΓιΊ οίδ ροΓ ΓκΙοπι ρίΜίΟρρΙΟΓΪδ ηιβίιιπι

ριοιΙιιορΓο .κ) οίΓβοΙιιιη. Κέα Γοϋοΐϊδ οηιιιΊΙη.5, (].ι:ο

Ι11Ρ()ίθ ΙρορΟΓΟ 30(3 81. 1)1, ιΐε Π.10 ΙΐΙ.ΊΙΙ8(]110 οοηι-

ιποιιιοιαίιο. ΠιΊ'κ|ΐιίΙ η;ι:ί(Ιοπι ι.(γγ(]ιιο 83ΡουΙκίΐι ,

Ταύτα δε παρ' ημών λέγεται δι' επιδρομής τε χα\

συντομίας • εφαρμόσει δέ τή αλήθεια τών γεγονότων

τά καΟ' έκαστον ό μη άγνοών τοϋ Αγίου τον βίον,

όσοι διά φαρμακείας τε χα\ γοψείας έπιδουλάς κατά

τίνων συσκευάσαντες, ί-ρακτοΊ Ισχον τήν πονηρίαν,

μή συγχωρηΟέντες ϋπδ τής τοϋ διδασκάλου κίστεω;

προαγαγείν τδ κακδν εις τελείωσιν. 'Αλλά πάντα τά

διά μέσου καταλιπών , τοϋ τέλους αμφοτέρων έπι-

μνησΟησομαι• 'Αφήκι μέν τδν βίον έκάτερος ■ μνη-

μόσυνον 2ε τή; ίδία; τζζο\ τ5•ν σάρκα σχέσεως, οΰ-
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Οϋτ3 γάρ Μωδ- Α ιηοιιιιηιυηίπιι» νιτο δΐιί εΪΓεα ε;ιπιοηι Ικιΐιίΐιΐδ ηβο-

1( γ εοπιηι βκϋΐιΐο ΓεΙϊηιιίΙ. Νεςυβ εηίιη Μονβίδ

βεριιίεηιπι εχβίβι, ηεςυε Ιι'κ: εορίβ φιαιίηιη πιαίοηαΐϊ

Ιιιιηιαίιΐδ εβί; δεά" δίηιυΐ 81 νίΐηιιι Ιπιιΐδϋΐ, οΐ οιηη'ιη,

φιίΐιιΐδ ΙιοιηΊιιυιη νίΐβ οοηδετνβΐϋτ, ιιηβ άίΐίρδβ κιιιιΐ :

:ΐ(1οο ιιΐ ηυΙΙυιη εχδίεΐ ιηαιοΓϊαΙβ νίπ ιηοηιιπιεηΐιιηι

οχ οορίη ιοίίπ.ιπιιιι Γ»εη1ΐ:ιΐιιιιι εχδίπιοΐιιιη, ηιιο

οχίδΐίηκιΐίο ο]ιΐδ ηϋ δρεείεήι ηιΐ£ΐι$ιίθΓεπι οΐιπιΐ»

ΙειιεηΐυΓ : φΐϋΐιΐΒΐΙιηοιΙιπη ΙιίδΙοπβ άε Μουβο Ιιοε

άϊείΐ, φίοιΐ ηοη ϊιινεηΐυπ) §ίΐ ε}ιΐ8 δοριιΐοηιηι υ$ςυε

ίιι Ιιο(1ίοπιιιηι (Ιίειη 10. δι ί§ίΙιΐΓ ι»Ιϊ3 ΟΓηΓιοηε α

ηοΙ)ί$ (1ειηοιΐ5ΐΓ»ΐιΐ5 εδί εδβε Βαδίΐίιΐδ Μίΐ^ηιΐδ, ςιιί,

8Ϊ ευηι υηοηυοςαε ηΐ3£η»ιίιιηι ϊηΐβΓ νίι-οδ βαιιείοβ

νΊια ε]υ8 εοηιρβι-οΐιιι•, ηοη ρΓοευΙ 35 ίΐΐίδ η1>Γυΐιιπ!8

δϊι, ΓββΙβ » ιιοΐιίδ Γεηαηιιη νίοίδδίίικίϊηε ρΓορΙετ

Οέτερος αυτών τώ βίω κατέλιπεν

σέως τάφος ευρίσκεται , ο&τε ούτος περιουσία τιν\

Ολιχγ) ύπεχώαθη ■ άλλ' όμοΰ τε παρήλθε τδν βίον, κα\

συμπαρήλθεν αύτώ πάντα, δι1 ων 6 βίος τών ανθρώ

πων έχει την σύστασιν, ως μηδέν εύρεθήναι τοΰ αν

δρός ύλικδν μνημεϊον έκ της τών ύπολειφθέντων

περιουσίας καταχωννύον αύτοΰ την πρδς τδ κρειττον

ΰπάληψιν. "Ωσπερ ΙτΑ τοΰ Μωσέως ή ιστορία λέγουσα

τούτο, δτι ούχ ευρέθη αΰτοϋ τάφος έως της σήμερον

ήμερα:. Ει ουν τοιούτος άπδ τοΰ λόγου ήμϊν άναδέ-

δεικται 4 Μέγας Βασίλειος , ώστε μή πόρίω τών

άγιων είναι αύτδν διά τοΰ βίου προς έκαστον τών

μεγάλων παρατιΟέμενον, καλώς ήμϊν ή ακολουθία τών

ΙορχζίΊ επί τοΰτον άγει νΰν τήν ένεστώσαν παν-

ήγυριν. 'Αλλά μήν δια τών κεχαρισμένων έκείνω

προσαγαγεΐν πρέπον άν είη τήν μνήμην. Ούκοΰν β Ιιυηε ρΓΒΒδειίδ ηιιηε 3βϊΙιΐΓ οοηνεηΐυδ. Ρι-οίηιίε εοη-

σκεπτέον όπως διαΟέντες τήν Ιορττ^, κεχαρισμένως

τώ άγίφ πανηγυρίσομεν. 'Αρά τις επιζητήσει τδν

έπιδεικτικδν έπ' αύτοΰ κα'ι κομπώδη τών εγκωμίων

•τρόπον ; Πατρίδζ κα\ γένος, καΐ τήν έκ γονέων άνα-

τροφήν, γ.ύ τά καθ' Ίχιιητνι τοΰ βίου επιτηδεύματα,

οίς συνηυξήθη τε και συνήκμασε , χαΧ 6Γ ών τδ

περιφανές τε καΐ περίβλεπτον έσχεν έν άνδράσι γε-

γονώς. 'Αλλά παρωθείται πασαν τήν κομπώδη ταύ-

την ύψηγορίαν τδ μέγεθος τών περί αύτδν θεωρου

μένων καλών, οτι πρδς τουναντίον έκβαίνει τδ σπου-

δαζόμενον, τώ μή είναι δύναμιν έν λόγοις τοιαύτην,

ήΐίς τοΰ μεγέθους τών θαυμάτων πρδς άξίαν έφ-

άψεται. Ώς άν ουν μή τη μικροφυΐα τοΰ λίγου συγ-

καθαιρεΟείη τδ θαΰμα, και της έν έκάστω νΰν περ\

αύτοΰ δόξης γένοιτο τις διά τών έπαινεΐν επιχειρούν- "

των έλάττωσις, κρεϊττον άν εΓη τη σιωπή" μάλλον

αυξειν έν.έαυτοΐς τδ θαΰμα, ή διά τοΰ λόγου κατα-

σμικρύνειν τδν Ιπαινον. Τί γάρ άν τις τοιούτον ει

πών, σεμνότερον αύτδν άπεργάσαιτο ; ΤΑρα δέξαιτο

&ν εκείνος τήν διά σαρκός τε κα'ι αίματος λεγομένην

εΐγένειαν ; Κα'ι τις ούκ οίδεν τοΰ μεγάλου τήν περ\

τήν σάρκα διάθεσιν, ώς έναντίως πρδς αυτήν εΐχεν,

καθάπερ άνδράποδόν τι δραπετικδν άε\ τοις έκ τών

λογισμών δεσμοΐς περιβάλλων, κα\ δια της ακρότα

της κακοπαθείας τε κα\ ϊ•(χρατεΙας, μαστίζων τε κα\

στρεβλών τδν μαστιγίαν εκείνον δοΰλον τδ σώμα, οΤόν

τις απαραίτητος δεσπίτη;, οϋδεμίαν άνεσιν ένδιδοϋς

τώ δεσμώτη ; Τδν ουν ούτως Εχοντα περ\ τήν σάρκα,

νειιϊεη$ εΐ εοιηιηοιίϋηι Γιιθγϊ» ιιΐ(>ιιιοΐ'ί:πη νίτΐ ρεΓ

Γ08 ίΙΠ βτηίαβ οοηεε1ο1)ΓαΓε. Ιΐη'ΐυο (Ιίδρίεϊεηύυιη

ει εοη8ϊ(1ϋΐ'3ΐΐιΙιιηι εεΐ, ηυα Γ3(ίοηε Γεβίυηι Ιιιιηε

(Ι-ίεηι εοη8ΐίΐιιεη(ε5 ϊ Ια εοηνεηΐυηι η^αιηυ», ιιΐ ωη-

εΐο (•ονι['ι (':>!. Αη «ϋηιιίβ ι1οηιοη«ΐι•.'ΐΐίνιιηι ίη εο

ϋίεεηιΐί ςεηιΐδ 3ΐςπε ίηΟαΙηιη Ι.ιικΙηΐίοιιιιηι ηιοιειιι

Γε(]ΐιΪΓθΙ? ΟϋΧ ρηΐΓία ΓαβΓίΙ, ςυο βεηετε ΟΓΐυβ, ηιιο-

ιηοιίο 3 ρ.ΐΓο,ηΐι!)ΐΐ5 ει1ιιε3ΐιΐ8, ςιιχ δΐιΐβΐιΐίΐΐϊηι νίΐΧ

δΐιιϋΐ» ΓιιεΓίηΐ, ςυϊΐΗίδευιη δϊηουΐ εΐ εΓενεπί ει

νί^υεηΐ, εΐ ΐηΐεΓ νΪΓΟδ οΐβπΐδ, δρεεΐ3ΐ)ί1ί8 ει ϋΐιι-

Μπβ ενη:->ει•ίΐ? ΑΙ ιιιο^ιπίικί') 1)οηθΓυηι ςιΐ33 ε'ίΓε»

οιιηι δρεοΐαηΙιΐΓ, οηιηο Ιιοε ΊηΟαίηιη ει δπΜίιηο {;ε-

ηιΐδ ιΐίεεικίί Γορικ1ί:ιΐ εΐ ηνοΓδηΙιΐΓ, (]ΐι'ιη ηβςοίϊυπι

ίιι εοιιίπιπυιη ΓοάίςίΙυΓ, εο ηιιοιΐ ηοη δϊι ε]ιΐδηιοάϊ

νϊδ ίη νεΓϋϊδ, (|ΐκε ηοΪΓαευΙοηιηι ιηβ^ηίΐυάίηεηι ριο

(Ιί^ιιΊΐίΐΐε ηδδεςιιαίιΐΓ. Νε ίςιΐιΐΓ ιιπ;ι οιιηι οΓ3ΐϊοη'ι$

εχϋίΐαίε ηιίΓηοιιΙιιιη (1οριίιη:\ΠΐΓ ει εχίεηυείιπ-, ο]ιΐδ-

(]ΐιε ηυίΐηι ηιιηε υηυδηυίβα,υε (Ιε εο εοηεερίβηι Ιια-

1;ιΊ ορίηϊοηεηι, ρι•ι• εοδ ηιιί 1:»ικ1»ν<! εοηαΐί ΓυετΐπΙ,

η!ϊι|ι::ι «ΙίηιΐηιιΓιο ΙΪ3( : εοηαηού'ιυδ Γικ-ιίΙ δΐΐεηΐίο

ροΓιιΐδ ίη ηοοϊβ ηιιροΓΟ ηιΪΓαευΙιιηι, φιαηι οΐ'ΐΐϊοηε

ΙίΐιΐίΙειη ίιηηιΐηιιεΓε 3((|ΐιε οχίεηιιπΓε. ΟυαΙΊ εηίιη

ΟΓ.ιΐίοηε ιιυίδ ευηι 3υςυδΐίθΓειη εΙΤεοεΓίΙ ? Αη ίΐΐε

ε»ηι, ςυχ ρεΓ οβΓηεηι εΐ δβηβυίηεηι (εοπϋη^εΓο)

(Ιίεΐΐατ ιιοΙ)[Ιϊΐαΐειη ηε ςεηεΓΪδ εΙαΓΪΙυύΊηεπ) ηρρΓΟ-

1ι;ινοιίΐ? Ει ονίδ ίςηοΓαΙ ηιη^η'ι ϊΐΐΐυδ (Ί•ι;η εηηιεπι

αΙΤεείϊοηεηι, ηυβιη ει βίνεΓδβπυβ εβδεί, ΐαηηιιηιη

ιηηιιεϊρίο ουΐιΐβτη ΛιρΓινο δεηιρετ νϊηοιίη Γβΐ'ιοηιπιι

διά της σωματικής ευεργεσίας άποσεμνύνειν , τών η ίη]Ίοίεηδ, 3ε ρεΓ δΐιιιιιιι.ιιιι ηΠΙϊεΓιοηεηι αίςιιε εοηΐΐ-

άλογωτάτων αν εϊη. Πώς γάρ ύπδ τούτου νΰν τιμή

Οήσεται, ψ παρά τήν ίωήν έπησχύνετο ; Όμοίιος δε

κα\ της πατρίδος ή μνήμη, τω περί τοΰ γένους συν-

βκβάλλεται λόγω. Ό γάρ παντδς ύπερθε'ις έαυτδν

τοΰ κόσμου, κα'ι οίον στενοχωρούμενος έν πάση τή

αισθητή τών στοιχείων φύσει, ώς μηδέ τδν ούρανδν

φέρειν έαυτοΰ ύπερκείμενον • άλλ' ε!ς τδ έπέκεινα

Ί'εσΟαι τη ψυχή, κα\ ύπερκύπτοντα τήν αίσθητήν τοΰ

κόσμου περιοχήν άε\ τοις νοητοϊς έμβατεύειν , κα'ι

συμμετεωροπορεϊν ταΐς θείαις δυνάμεσι, μηδέν τώ

σωματικω έφολκίο) πρδς .τήν τοΰ νοϋ πορείαν έμποδ:-

ζίμενος ■ πότε άν δέξαιτο μέρει τιν\ της γης έαυτδν

ηεηΐϊΒΐη Πηςε11αη3 εΐ ΙΟΓΟ,ιιειίδ νεΓοεΓοηεπι ίΙΙιπιι

κεΓνυηι εοΓριΐδ, ηυβδϊ ηηυβιη ίποχοι ηΐιίΐίδ αΌηπηιΐδ

ηιιΙΙηιη νϊηοιο Γε1»χ3ΐΊοηεηι ϊη<1υΙ§βηδ? Ειιιη ΐςίΐυΓ,

ηυϊ Ϊ13 ηίΤερίηδ εδδοί ει•£3 εαΓηεηι, ρΓορίεΓοοΓρο-

ιαίο οεηρΠοϊιιιη εε1ε1)Γ3Γ0 εΐ νεΓίιϊδ εχίοΙΙεΓΟ, τεδ

305ΐιπ1Ίδδίηια ΓιιεΓΪΙ. Ναηι ςυϊ ηιιηε β!) εβ τε Ιιοηη-

ΓΛϋίΐυΓ, οιφίδ ευηι ίη νίΐη ρικΙεΙιηΐΫ Λΐ^υε δίπιίΜίΡΐ•

αη» οιιηι ςυχδΐΐοιιε βοιιεπδ, ρπίτί» <]ΐιθΓ[υο ηιοηΐΐο

ε]ίεϊΐιΐΓ ει ΓοριιιϋηΐιΐΓ. ()»ΐ οιιϊιη βε δηρΓα οιιιηειη

ιιιιιηιΐιιιη ροδυεΓβΐ, εΐ ςη.ΐδί ί'οηπΐ:ιΙ'ηΐιιι• ίη οιηηί

δοηδίηϋί εΐοηιεηίοπιιη ιι.ιΐυη, 3(1εο υΐ ηε ΓαΊιιηι

ηυίϋεσι βηρΓα ?ο ροδίΐιιηι ΓογγοΙ, δοιΐ αιΐ ιιΗογιογ»

Ι)οιιΙ. χχχιν, 0,
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3ΐιϊα)3 εοηίοηιίοτοί, 01 8εη$Ί1)ΊΙεηι ιηιιικϋ δυρεΓ3ηδ λ έπονομάζειν, χα\ ν.χ της του τόπου ευφυΐας έαυτιρ

:ιηιρ!οχιιη), δονιροτ ίη ϋ$ ηιιχ εθ£ίΐ3ΐΊοιΐ6 αϊ: ηιεηΐβ

' ΓΟίηρΓείιεηαυηΙυΓ, ίηηιιι1)ΐιΙ:ΐΓ(>(, ιΊ οοευραίιΐδ βδδεί,

ηΐηυβ υηα ειιηι ϋίνίηίβ νΪΓΐυΙί5ιΐ5 Ίη δΐιοΙίηιΊ νβΓδα-

γοΙι)Γ,' ιΊ ηίΙιίΙ ΊιιιρεϋΊηιεηΐΊ εοΓροΓβΠϋ οηείΌ 3(1

ηιεηΐϊδ Ϊ16Γ ίιιιρι•ι1ίΐ(;ΐιιι• : ςιΐΐηαο ειΐδΐϊηεηΐ 58 3

ραιΊβ αΐίςυα Ιοικι: εο£ηοηιίη3ΐ-ε, εί ρεΓ Ιοεί Γβΐίείΐ»-

Ιοηι Ηΐφιι; επηιηΐ()(ΙΊΐ3(ϋΐΜ δί1)Ί Ιηικΐο.3 εΩΓΓΩ^:)Γε?

ΐΛΐιιΐιιιιΐιΊίί» εηϊιιι ΓυειίΙ ει νεί'ηπιιιι Ι.ιυαυηι ίηιηιΐ-

ιιυΓιο, 5Ϊ νίιΊυΐε 3(1 εοη$υεΓ3ΐΐ(1υπι ρΐΌροδίΐβ, αςιι»,

(ϊοηαεβ, εΐ ΙΙογοβ, εΐ ς1ε!)Χ βίαπε Ιιυ]ιΐ5ΐιιυ<ϋ Γ88

»(1ιηΪΓ3ΐίοηΊ δϊηΐ, πιιιι 3ΐΊοαυΊ φίκΙφι'κΙ ΙίυείΌ; νό

τους επαίνους συνερανίζεσθαι ; Ύβρις γαρ αν εΓη

χα\ των αληθινών επαίνων έλάττωσις, εΐ της αρετής

προκειμένης τη θεωρία, ύδωρ, κα\ φύλλα, κα\ βώλος,

χαΐ τα τοιαύτα Οαυμάζοιτο. "Αλλως τε πίν 3 μή

προαιρέσεως γίνεται κτήμα, κάν ότι μάλιστα καλόν

?), ούδεμίαν εϋφημίαν έκείνω φέρει, ιρ κατά το αϋτ6

συνηνέχΟη. Οΰκούν σιωπάαθω πατρίς κα\ γένος, και

πάν τδ τοιούτον, 3 τη" αϋτομάτω συντυχία τοις έπιτυ-

χοΰσι συμφέρεται. Εκείνης δ' άν τις είχότως έπ' αύ-

τοϋ μνησθείη πατρίδος τε κα\ ευγενείας, ή δια προαι

ρέσεως τοϊς έσπουδακόσι προσγίνετσι.

ΙιιιιΙ.ιΙίδ υοιιιιιη ιιοιι εβί, εΐίαη)5Ϊ ψκιιΐ) ιιιαχίιιιε ριιίεΐιπιηι, Γοιηιικχίπηι ει εςι°ε£°ιιιιη δίΐ, ιιιιΙΙηπι Γαιιικ

ει ηοιηίηίδ εοιηι»εηά,3ΐΊοηεηι :ιΙ1Ί•γ;ιΙ ίΐΐί, οιιϊ δίιηιιΐ εοηΐίβεπί. ΡΐΌίηάβ δίΐεηΐίο ρπείοινίΐΐιιι- ριΐι-Ί ι :χ

ίπτι ϋ-. , εί ψιί(ΙψΓκ1 ε]υ.5ΐηοαΊ 651, ιιΐ ΓοιΙιιίΙιι οοηιιυΤδίοηβ εΐ €0811 ψιΊΙΐιΐ5νί8 εοιιΙϊη£3ΐ. ΙΙΙίυ.5 ηιιίοπι

ιηειίΐο ςιιίβ Ίη εο ραΐΓΪαβ αΐιριο ηουΊΙΊΐαΐΊβ ιιιεηΐίοηειη ΓεοβπΙ, ηη« ΙίυεπΒ νοίυηίαΐίβ 3γΙιΊ(γΊο ίίδ, ςιιί

εαηι εχρείίνεπηΐ, οοηΐίιι^Ίΐ. ..... ....

0θ32 εδί ΊβίΐιΐΓ ΒϊϋΊΙϋ ιιο1)ΠίΙα5 ει εΐΒΓίΙηαο £8- Β Τ£ί °"ν ή Βασιλείου ευγένεια ; ΚαΙ τις ή πατρίς ;

ηεπ8? (1035 ρ3(ΓΪ3? Αε )$οηυ8 ςιιία'ειη ΊΙ1Ί ΓαιοίΙκι- Γένος μεν αύτώ ή προς τδ θείον οίχείωσις• πατρ\ς

ιΊΐ35 ε( ηεεεδδΐΐιιϋο ι-υπι ΙΊ ο : ραΐΓία νεΓΟ, νΪΓΐιΐδ.

(}ιιί εηΐηι ϋευω τεοερίΐ, ιιΐ Ίηα,υίΙ Ενηιι<;ε1Ίιιιιι ",

ρηίεβιαίεηι ή3ΐ>εΙ, ιιΐ Πϋιΐδ ϋεί ΙίηΙ. ΟυΜ νοίΌ ηο-

1)ίϋιΐδ εΐ ςεηεΐΌ$Ίιΐ3 εθ£ΐ)3ΐΊοΐ)ε οιιηι ϋεο (|ΐιίδ Γβ-

(|ΐιίι-3ΐ? 0;η αιιίειη νίΐΊυΙε ρπΒ(1Ίΐυδ εδί, εΐ Ιιαηο

εοΐΐΐ, εΐ οχ Ιιηε 8ΪΙ;Ί π:<Ιίΐιικ εοηΓιοϊΐ, εΐ ηιιχ-δΐιιιη

ίαεΐΐ, ρβΐπβηι βιιαιη ρΐΌΓδίΐδ εΓΐϊείΙ Ίιΐ ίη ([υο νίνί'.

δο1)ΓΪεΐ38 Ί11Ί ρΐ'ο (ΙοιιιίείΙΐο ογ31, 83ρΊεηΓια Ιοεο

ρΓΧίϊϋ; ]ιΐ5ΐίΐία . αυίοιιι οι νοι•ίΐ;\8 ει ρυπίηδ, ρ ιό

δρίεηϋίιΐίδ, πια^πίΓιείδ βίςιιβ νΐδεηύΐδ εΐ εοηδρίειιίδ

χιΙΊίΓείοΓυηι οηιβηιεηΐίδ : ίη ςιιίυιΐδ Ιι»Ι)ίι»ιΐδ ιηη^Ίδ

Ιιϊδ (Ιε1εοΐ»1ι:ιΐιΐΓ 30 δίΙ/ι ρ|αεε1)3(, ιρι,ιιιι ςιιί ιηβΓ-

ΊιίοΓεΐέ εΐ αιίΓηΐϊβ χιΐίΐιιΐί ^ΙιΐΓίηηΐυΐ'. 8Ί ςιιίβ ευηι

δέ, ή αρετή. Ό γάρ τον θεον δεξάμενος; καθώς φησι

τ6 Εϋαγγέλιον, έξουσίαν έχει τέκνον θεοϋ γενέσθαι.

Τι δε της πρ6ς θεον συγγενείας εύγενέστερον 4ν τις

έπιζητήσχιεν ; Ό δε έν τί) αρετή ών, και ταϋτην

γεωργών, καΐ έκ ταύτης προσοδευόμε^ος., πατρ!&α

πάντως έαυτοΰ ποιείται τούτο ψ έμβιοτεϋει. Σωφρο

σύνη ήν αύτώ τδ εφέστιον, σοφία τδ κτήμα • δικαιο

σύνη δέ χα\ αλήθεια κα\ καθαρΐτης, τά λαμπρά καΐ

περίβλεπτα τών οικοδομημάτων κάλλη ■ οΤς ένδιαιτώ-

ρ.ενο; έπηγάλλετο πλέον, ή δσον ο'ι τοις μαρμαρίνοις

τε κα\ χρυσοπάστοις οΓκοις έναβρυνίμενοι. Είτις άπδ

τοιαύτης αύτδν έγκωμιάζοι πατρίδος, κα\ άπδ τοιούτου

σεμνύνοι γένους, αληθή τε λέξει, και άπδ τών κε•/αρι-

οΐ) Ιαΐεσι ραΐΗαιιι ΙαικΙιΊ, εΐ ο!) ο]ιΐδΐιιθ(ΙΊ ^εηιιβ ^ σμένωναύτφτοϋς επαίνους ποιήσεται-γήνόε,κα'ιαΤμα

ΟΓβΙίοηε εοΙευΓεΙ ακιΐίο Ιιοηεδίεΐ, ευηι νεΓ3 αίοεί ;

"ΐιιήι 3(1 Γ88 ει |;Γ3ΐΠδ, 1;ιικ1ι•δ αοοοηιιηοιίηΐιϊΐ : !ι•ι•

ΐ'ίΐηι 3η(ειη, εΐ δβη^υϊιιειιι, ♦ ι ('ηπιοιιι, ει αϊνϊιί;ΐδ,

ει ρπ'ηοίραΐηδ, εΐ Ιιϊδ τευιΐδ εοη]ιιιιεΐυπι «ρΙβηΊο-

ιοιη Π ί,Ιοπιιιη, ιιιιιιΐιϋ αιηίείδ, ηηί νοίεηΐ, 3(1ε8δε

ρΓΦαϊεεηΙ ηΐιμιο ΐεδίειιΐιιΐ'. 8Ί ϊ^ΊΐυΓ οοηνεηίεηΐεδ

ΊΙΙί ΙΐΜΐιϊιιιιι οε1ε1)Γ3ΐίοηε5 θΓ3ΐϊο ιιοίΐια (•:ιροι•ο ιιοιι

ροίοδί •. ε](ΐδπιθ(Η δίικίίβ Γεευδβηα» Γιιεηηΐ, ει Ιηιι-

ιΐηΐίοηιιηι οτίοβ Γε]ίεΊεηαχ. ^ιιοηιοϋο ΊςίΙυΓ ιιιβ-

ιηοΓίοιη ε]οδ β^εηιυδ, βΐίςηίδ ίοηη88ε αίοεί, δι <:ιιιιι

Ιιιιιιΐυη) οε1ο1)Γ3ΐϊοιιΊ1)υ$ ίιΐ ηοη ΓιεΙ ? <]ΐι» Γ3ΐίοιιε

Ιεχ δΐΊ'ίρΐηηε ΊηιρΙευϊΙιίΓ, ςυχ ϋίεΐι '* ιηεηιοΐ'ίαιη

;ιΐϊΙοιυιΐ) ειιηι 1:ιικΙιιηι εε1ε1)Γ3ΐίοηΐ1)υ8 3^Ί οροΐ'-

Ιειε, δι ρεί' Υ6Γ38 ΐ|ΐιίιΙ'Ίπ 1:ιιΐ(1ιΉ δοπηο βοεοηιιιιο.

κα\ σάρκα, χ&\ πλούτον, και δυναστείας, κα\ τάς έν

τούτοις περιφανείας προσμαρτυρείτωσαν οί^ουλόμενοι

τοις τού κόσμου φίλοις. Εί ουν άχώρητον τώ ήαετέριο

λόγιο τδ άρμόζον έκείνω έγκώμιον, παραιτητέον άν

εΓη τας τοιαύτας σπουδάς, κα\ παραγράφεσϋαι τών

εγκωμίων τάς τέχνας. Πώς ουν τήν έπ' αύτώ μνή

μην άγάγωμεν, Γσως έρεί τις, εί μή μετ' εγκωμίων

τοΰτο ποιήσομεν ; Πώς ό νόμος της Γραφής πληρω-

θήσεται, 3ς φησι, τήν μνήμην τών δικαίων μετ'

εγκωμίων δει γενέσθαι, εί τδν μέν διά τών αληθών

επαίνων τδν λόγον προσάγειν έστ'ιν άμήχανον, τδ δ»

διά τών κοινότερων έφύβριστον ; Άλλ' Εστίν Γσως οΰκ

άπορήσαί τίνος έπινοίας, ώς μή πάντη τών ημετέρων

αύτδν επαίνων καταλειφθήναι άγέραστον. Τίς ουν

ιΐηπ ηοη ροίεβΐ, εβπιηΐϋηεδ βιιίειη δϊηε εοιιΐιιιηοΐία έστιν ή έπίνοια ; Τίς ούκ οίδεν, δτι πας λόγος τών

(:οιι)ιιιο)10Γ3γΊ 1αιιιΙ('5 ιιοιι |)08δΐιιιΙ? 8οα ίοππδδο Ιργωνδιεζευγμένος, μάταιος καθ' έαυτδν κα\ άνυπό-

ΓαΙίο αΐίο,υβ ηοη (Ιι:ει•Ίΐ, ςυο ΊΙΙο ιιοδίνηηιιιι Ι»η- στατος; Ή δέ τών έργων φύσις έν ύποστάσει χζ\

ϊΙιιπγι ΙιοηοΓΪδ εί ρΓΧηιΊΊ ηοη ρειιίΐυδ οχρεΓβ ιόΙπι• άληθεία τδ λεγόμενον δείκνυσιν.

ι|)ΐηΐΐ)Γ. Οιγ.π Ί^ίΐιΐΓ 8δΙ Γ3ΐΊο? Ουίδ ί^ιιοι-αι, ςυοα οπιηΊδ θΓ3ΐίο ηΐ) ορεήοιιβ (1ίδ]ιιιιεΐ3 ν.ιη3 ρεΓ ίβ

είι, ιΙ ηοη δυυδΊδ(3ΐ? Λι ι);ιΙιιγ;ι ορεηιιη Ίη δπΙ)δΙ:ιιιΐϊα 3ΐςυε νεΓΪΟΐο Ίιΐ ο,ιιοϋ αίείΙιΐΓ, οβίβικϋΐ

εί Γ0ρΓ3ίδ8ηΐ8ΐ.

ΙζϊΙιΐΓ ονηΐίοηε ροΐίοΓ ΓϋβΓΪΙ 83 Ιβηβ, ςυ3ϊ ρβΓ Ούκούν προτιμότερος άν εΓη τού λόγου ό διά τών

ορ.τβ ρΜΐδΙείιΐΓ 81 ΓορΓίεδεηΙεΙιΐΓ. Ηοο νεΓΟ ςυίιΐ έργων πληρούμενος έπαινος. Τούτο δέ έστι τι; Τδ διά

05ΐ? Ιίΐ ρει• ηιεπιοΓίαιη ΊΙΙΊιΐδ ν'ιΐβ ηοδίΓα ηιεΙΐΟΓ τής μνήμης εκείνου τδν βίον ήμϊν γενέσθαι τής συν-

ίοηιι. ι, 12. «' Εοοί. χχϊ', 11.
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ηθείας βελτίονα. ΚαΟάπερ γάρ ίπ\ δακτυλίου σφεν- » (|υηπι 0886 δοΐοΐ, οΠΊοίαΙιιι•. ΟυοηιαιΙηιοιΙιηη ειιίηι

δίνης, καλλίστης τίνος ένγλυφίδι προφαινομένης μορ

φής, 6 έντυπωθε\ς τι) σφραγϊδι κηρδ; είς έαυτδν τδ

έγκείμενον τη" γλυφίδι κάλλος μετήνεγκεν, όλον τον

χαρακτήρα τής σφραγϊδος ιδίοις τύποις άναμαξάμε-

νος• κα\ οΰκ 5ν τις οϋτω διά τοΰ λόγου την εΰδιάΟε-

τον της γλυφής ώραν είς ύπογραφήν άγάγοι, ώ; έπ\

τοΰ κηροΰ δεικνύων μεμορφωμένον το κάλλος • τδν

αΰτον τρόπον, εί ό μεν λόγω ψιλώ τοΰ διδασκάλου την

άρετήν άποσεμνύνοι, ϊτερος δε τον έαυτοΰ βίον καλ-

λωπίζοι, διά τής πρδς εκείνον μιμήσεως ενεργότερος

άν είη τοΰ ύψηλοΰ λόγου, ό διά τοΰ βίου πληρούμενος

έπαινος. Οΰτως ουν, αδελφοί, καΊ ήμεϊς μιμησάμε-

νοι τ]) σωφροσύνη τδν σώφρονα, οίς ποιοΰμεν, κατ'

άςίαν την άρετήν έπαινε σωμεν, κα\ τά άλλα πάντα

(;ιιιη μι ριιΐιι ιιιιηιιΐί ορίίιιια ςυχιίαιη ίηδΟϋίρΟ

ΓοΓίτια 3ρραΓ6ΐ, δίβίΐΐο ίιιιρΓ0δ83 <•(•ι-:ι ίιικΊΐιιιιι δειιΙ-

ρΐϋπτ; ϋβοοΓβηι ιιι 5086 ΐΓϋΐΐδΓοι-Ι, Ιοίηηι βϊ^ηαουϋ

ι Ι!ίΓ;ΐι ιιι χιιίί οχρΐΌ383ΐη γοΓογοιι8 Π^ιιιΊλ ; αο ηβιι ο

1)01)0 < 1 ί ^ ρ ι > ^ Ί ι τ 1 1 1 1 61 ηι ιίΙίΐ'ίιΐΜΐιη δουΐρΐυΐ'03 (Ιοοογοιιι

ΟΓ3ΐίθη6 ίΐί\ (Ιθ80Ι'!ρΙΐΙΙ1) οχΙιίΙιβΓΟ ροββίΐ, υΐ ίδ Ι|Ιΐί

ίη οβΓα ο'.Ιίοίηιη «Ιηιιβ οΟΌηηαίαιη ριιΙιιΙιπίιηΓιιιοιιι

οβίοιιϋίΐ : ευΰειη ηιικίο Μ «Ιίιΐδ α,αϊϋοηι ηιιιία 0Γ3-

Ιϊοηβ οοΙβ1)ΓβΙ νΪΓίαΙεπι ιικίξίδίη, βΐίιΐδ νοΓο βυβηι

ίρ8ΐυ$ νϊΐίΐιιι ίΙΐίιΐΜ ίιιιίΐαΐίοηθ οχοτηεΐ, εΠίοβείοι•,

(μΐ3ΐη ΟΓηΙίο δυΐιΠιηίδ, ΓιιοπΙ βη Ιηυβ, απ* ροΓ νϊ-

13111 Γθρ|•ίΓ501ΐΙίΊΐ1Γ. 8ίθ ίξίΙΙΙΓ, Γΐ'ίΐίΓΟβ, 01)3111 1108

5θΙ)ΤΪθ131β 81)1)1111111 ίϋΐίΐ.ΙΙΐΙΟβ ΓαΟΙίδ 11051115, νίΠΜ-

Ιοιιι ρι-ο άΊξηϊίαΙο Ιαικίοιιιιΐδ, 61 ίΐίιίεηι ίη οαείοπί

ώσαύτοις τδ θαύμα τοΰ σοφού έν τη μετουσία τής Β οπιιιΐϋιΐδ ιιιΊΓαουΙυια δ.ιρίοιιΐίδ ρβιΊ'ιοίραΙίοηβ 83-

σοφίας πληροΰσθω • ό τής άκτημοσύνης Επαινος, έν

τψ καΐ ημάς γενέσθαι τής υλικής περιουσίας ακτή

μονας • ή υπεροψία τοΰ κόσμου τούτου μή λεγέσθω

μόνον, δτι εστί τις επαινετή κα\ επίδοξος • άλλα μάρ

τυς τής υπεροψίας τών κατά τδν κόσμον σπουδαζο-

μένων ό βίος έστω. Μή λέγε μόνον δτι τψ θεώ εκείνος

άνέκειτο, άλλα άνάθες κα\ σϋ σεαυτδν τω θεώ- μήΟ'

οτι μόνον ήν αύτψ κτήμα ή έλπιζομένη άνάπαυσις,

άλλα κα\ σϋ θησαύρισον σεαυτώ τούτον τδν πλούτον

ώσπερ εκείνος ■ "ξεστι γάρ • μετέθηκεν εκείνος άπδ

γής εις ούρανδν τδ πολίτευμα, μετάθες καΙ σύ. Τοις

άσύλοις τοΰ οϋρανοΰ Οησαυροφυλακείοις τδν Γδιον έν-

απέθετο πλούτον μίμησαι διά τούτων κα\ σϋ τδν δι-

δάσκαλον. Κατηρτισμένος γάρ Ισται μαθητής ώς ό

διδάσκαλος αύτοΰ. Κα\ γάρ έν τοις λοιποίς έπιτηδεύ-

μασιν, δ ίατρώ μαΟητεύσας, ή γεωμέτρη, ή ρ"ήτορι,

αναξιόπιστος επαινετής τής τοΰ διδασκάλου τέχνης

γενήσεται, εί τψ μέν λόγψ Οαυμάίοι τοΰ καθηγητού

τήν έπιστήμην, έφ' έαυτοΰ δε δεικνύοι μηδέν τοΰ

θαύματος άξιον. Έρεΐ γάρ τις πρδς αυτόν ■ Πώς λέ

γεις ίατρδν τδν έαυτοΰ διδάσκαλον, αύτδς άνιάτρευ-

τος ών ; "Η πώς μαθητήν σεαυτδν τψ γεωμέτρη λέ

γεις, απείρως τής γεωμετρίας έχων; Άλλ' εϊ τις έν

έαυτψ δείκνυσι τήν τέ/νην ή έμαΟήτευσε, σεμνύνει

τβ καθ' έαυτδν έπιστήμτ) τδν τής τέχνης καθηγησά-

μενον. Ούτως κα\ ημείς οι Βασίλειον αύχούντες δι

δάσκαλον, τω βίω δείξωμεν τήν μαθητείαν, εκείνο

γινόμενοι, 8περ αύτδν όνομαστόν τε καΐ μέγαν θεψ

ρίοιιΓιχ ιό))γχ8ι ιιΙι,Ίιιγ : Ιαιίδ ρ3ΐιροιΊ3ΐίδ, ρεΓ Ιιπγ,

III ΟΐϊίΙΙΙΙ Π08 81ΐρθΙ'11ΐΙ3ΓΙ|[11 Γ;|( ΙΐΙΙΙΙΙΐΙΙΙΙ 1Ι13ΐΟΙ'ΐ.ΐΓΐΙ1ΙΙΙ

οχροιΊοβ 8Ϊηπΐ5 ; εοηΙοΐΜρΙιΐδ ιιιιιιιιΐί 1ιιψι« ιιοιι

ιιιυιίιι ιΙίι;;ιΙιΐϊ• ηιιοιΐ 8ΪΙ Ι3αι1α1)ί1ΐ8 ;ιΙι|ΐιο ςίοποδίι

Γμι;ι:ιΙ:ιπι Γ68 : 8θϋ ι-:ιπΐιιι ιοπιιιι, ςιιχ ρΟΓ ηιιιιιύιιιιι

ρ.πι1ι;ιιιΐιιΐ' οΐ οχροΐιιηΐιΐΓ, εοηίβηιρίίοιιίβ 3ε ιΐΐ'-

ίρϊοίοιιΐίχ Ιοδίίδ 8ίΙ νΐΐα. Νβ ι1Ϊ038 8ο1ιιιι>, π,υοΛ

ίΙΙο Ι>υο ιΙι:ϋίι•.:Ιιιΐ5, ι.Ί 3ύ(1ίΐ1ΐ18 68801, 80ι1 , III

(|ΐιοφΐο, Ιο ίρ»αιη ϋοο ιΐούίαα αΐηπβ ηιΚΙίΐ', ηοβ

<;ιιιμΙ $ο1ιιιιι οϊ Ιιοηιιιη ίιΐηυο ρο88088Ϊο ο ίοΐ, ο;ι,

(μικ 8ρ6Γ3ΐυτ, Γοςυίοβ : 80ΐ1 οιία») ίρ8β οοιι^ιτμα

ιίΐιϊ 1ια8 άίνϊΐΪ38, (|ΐιοιιΐϊΐ1ιιιθιΙιιιιι ίΙΙβ. ΙιίοοΙ οιΓιιη :

(ΐ':ιιΐ8(ιιΙϊ( ΊΙΙο (Ιο ΐΐΊΓ.ι νίΐ;ΐ! Ϊιΐ8ΐϊ1υ[ιιηι ΐιι » «»■-

ΙΐΝΙΙ, ΙΓ3Ι18Γ6Γ ίίΟΙΙΙ Ι II ΙΐΙ 8301•()81Ι1ΙθΓΐδ 01 3 Ι'ιΙΙ 11111

ίη]υΓί3 ΙιιΙΪ8 εαϊΐϊ Μΐ^ιϋδ 8ΐΐ33 (ΙΊνίΙ'ιαδ (ΙοροίΐιίΙ :

ϊιιι'ιΐ3Γ0 ροΓ Ιι;ι•ι: 6ΐ'ΐ3ΐη Ιιι ηια^ίίΐΓΐιιη. ΙΌιίοιΙιΐδ

οηΐιη βΐ'ίΐ <3Ϊ8θίριιΙιΐδ, 8Ϊ δίΐ δϊευΐ ηΐ3§ΐδΐ0Γ ι1]»».

Εΐοηίηι ίη Γοΐίςυίδ ηυοο^υο νϊΐιε δΐυιΐϋδ αΐηιιβ οχι γ-

οίΐϋδ ιρΓι ηιοιΓιοΐ (ΙίδοίριιΙυδ ΓιιϊΙ, :ιιι( ςοηηιοίΐ'Χ, αιιΐ

ΗιοΙΟΓίδ, ϊηΰϊ^ηυδ ειιί Οϋοδ ΙιβυββίιΐΓ πιββϊδίπ οπίβ

1;ιιι«1:<Ιιιγ βπΐ, 81 ΟΓβΓιοιιβ ςιιίϋοιη βείοιιΐίβηι ρΓΧ-

εβρίοιϊδ αόηιϊτβΙιΐΓ ; ϊη δβίρδΟ νβΓΟ ιιίΐιίΐ βιΙιιπγ»

Ι'ιοιιβ (ΙΊ^ηιπη ΟδΙβηίΙβΙ. ΟΊοοΙ βηΐιτι βΐϊίΐυίδ βιΐ ειιηι :

0<ιΊ (Ιίοίβ ηιειίίευπ) Ιιιιπιι ΓυΊδδβ ηια^ΊδίΓυιιι, ειιιίι

ίμδβ ηιοιίϊοίιιαϊ ί§ιΐ3Πΐ8 δίδ? ΑιιΙ ςυοηιοϋο 16 ιΐίδΐϊ-

ριιΐιιηι βοοηιείΓίβ ιΐίοίβ, οιπη ζβοιιιβίΓΪίΒ ίπιροΐ'ίΐιΐδ

81$ ? Υοπιιιι δι φαϊδ ίη δβίρδΟ δροείιιιειι αιΐίδ, <ι π;ιηι

(ϋΐΙίΟΟΓΪΙ, 0(1311, 5ϋ3 8θίβηΙΪ3 3Γ118 ρΓβΒΟΟρΙΟΓΟΙΙΙ ΟΓ-

καΐ άνθρώποις έποίησεν, ένΧριστφ Ίησοΰ τψ Κυρίψ ρ η»1 βΐφΐβ ΙιοηοδΙϊΙ. 113 βΐίβηι ηοδ , αιιί ΒηδίΙίο

ημών, φ ή δόξα κα\ τδ κράτος, εις τους αιώνας τών πιβ^ϊβΙγο ηοδ ]30ΐαηιιΐδ εί βΙοιϊαηιιΐΓ, νίΐη (Ιίδοιρίί-

αίώνων. Αμήν. η3ΐ« οδίοηϋβιηυδ : 3(1 ϊΐΐιιιΐ βηίΐοηίοδ οϊ ονβιΐοηίοδ,

ςυο(1 ίρδυιη οΙβΓαηι εί ωββηιιηι ϋεο 3ΐςυο Ιιοηιϊηίϋιΐδ ΓοοίΙ, ροΓ Οΐιπδΐιιιη Ιβ&ιιιη ϋοιηίιιυιιι ηα-

βΐιυιιι, ουί β•ο»» βΐ ίπιρετίαιη ίη δίβουΐβ 83εοϋ1θΓυηι. Λαιβη.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΜΟΝ ΕΦΡΑΙΜ.

ΕΙϋδϋΕΜ

νίΤΑΑΤΟϋΕΕΝΟΟΜΙϋΜ

8ΑΝ0Τ1 ΡΑΤΒΙ3 Ν03ΤΒΙ ΕΡΗΒΛΕΜ 3ΥΚ1 (α).

Οετ&τάο ΥοϋΒίο ϊηΙβτρΓΟΙθ.

Κοαιιιιϋΐα Ιιιάϊνΐηϊδ Ενηιι^οΙϋβ 8ΪιιιίΙϊΐιιιΙο, ηΐ03(1 Α

ρτοροδϊΐιιιιι <Πεεηι1ί ;ιι'@υηιεηΙυιη βεπο εοΙιοιΊ31ιΐΓ,

Ιίιΐ},*ιΐ!ΐιιΐι|ΐκ; δίΐεηΐϋ Ιτεηο εοη8ΐπεΐ3Πΐ δοΐν'ιΐ, αε εο-

β'ιΐ;ιΙίοηιιιη ϋειιιίΐαδ νυΐιιΐ 3ρ3ΐίθ3θ3 φΐοίπίαιτι εαιη-

ροϊ εχιοψιηΐ αίφιο ιιιίοπκιΐ, ειιιπιηιφιο ΟΓαΙϊοη'ιβ

αϋ ϊΙογ ηββΓβάίβικΙιιηι ρι-οηιρίυιη Γεϋιΐίΐ εΐ βιροΙί-

ιιιιιι , (Ιικη εΙ.ΐΓ» νοεβ 1ιί$εβ ςυοιίαπιηιοιίο εχείαπιηΐ

νίΐΐΜδ : Νεηνβ αεεεπιΐιιηΐ Ιιιεετηαηι , ει ροηηηΐ εαιη

ιηΐ) ηιοάϊο, $εά εαρετ εαηάβίαόηιηι , κί ΙιιεεαΙ οηιιι'ι-

ίΉ» ψύ ίη ιΐϋΐιιο ειιηΐ '. Οιιίϋ τβΓΟ εχ ίί$ ίηίεΙΙί^βιι-

ϋιιιιι ίιι, 3ΐι1>)ΐιη§ϊΐ ιΐϊεεηδ : 5ίο Ιιιεεαΐ Ιηχ ναιτα

οοτβιιι Ιιοιηίηίοιίί, μ! υϊάεαηί ορατά νββΙΓα ί'οηα. Νιιιι-

ςυΐιΐ ϊ§ϊΐυΓ Γερτεΐιεηιίεηί'ι ηιβΓϊιο επηιιΐδ, $Ί ηε^ΐί-

ςεηΐεβ ηΐηιιβ ΐςηανϊ βίΐεηΐΐο ϊηνοΙνοΓΪηιιιβ ίΙΙιιϋ , ίη

ςυο ε6ΐεΙ)Γ3θύο 111351103 βυηιεί'ε 3ΐΓιηιο$ ϊρ$ε ιηαιι-

(Κινίΐ Γ)οπιίιιιΐ3 '.' Οιιηι εηίιη ββηείϊ Ηυ]υ$ ΡαΐτΪ3 νί•- Β

ΐίΐιιι Ι3ΐΐ(ΐα3ΐη ϊΙΙαβίΓΟίη 3ε βοίε 8ρΙειιιΓιι1"ιοι•εηι Γ;ι-

εειιι ογ1)Ϊ βεεεηύεπί, εχροηεηιίβηιςυβ ηοΐιίδ ρι-ο-

ρο&υοι-ιΐ , ηοη ίβΓΐ, υΐ ίΙΙαηι δίΐεηΐίο ρΓΒΒίεΓευηΙεδ,

βιιΐ) ιηοιίίο οεειιΐίειηυδ : νβΓαιη ίη δΐιυΐΐιτπ ροιίυβ

ΕεεΙεδϊιυ νειΊίεβ π'ροιηηιιιιβ, ίιι ειιηείίδ βΐιιοοηΐ <μιί

ίη !ι;ιε ΙοΙϊιΐδ οιΊϊδ Ιειτ3πιηι νεΓ33ΐιΙιιι- ϋοηιο : εΐ

<μιί εχ ΐ!ΐ3 Ιιιηιεη βεεερεπηΐ, εοε1ε$ΐειη Ραΐτοιι

ςΙοηΓιεβηΐ ,. αΐηιιβ εοΐΐβικίεηΐ.

0υ3ΐηο1)Γειη ηοη βίε ρηΐεπηιιη Ϊ11ίιΐ8 ιιιείιιηικίιιιιι

ΟδΙ νίιιειιίαιη , ιιΐ ϊρδίιΐδ ϋοηιίηϊ ηιαηιΐηΐιιπι δρπ'-

ιιηΙιΐΓ : φιίιι εΐϊηιη ίρβ'ιιΐδ Ιααϋαΐϊοηϊβ ίιιίι'πιιη ίιιιΐο

εβρίεηιΐιιηι Γιιίΐ , ΟιηεΙδί ίη εχΐιειιΐίηι οΐ'.ιΐίοηίδ ρ3Γ-

Ιβπι ηθ8 ΐδΐιιιΐ Γβ]εεεπηιιΐ3. Βεπι εη'ιιη ίρ83πι ι-εείβ

ίιιίρίε'ιεηΓι , ϊΐΐιιιΐ ΙιαυιΙ ρΓΟΓδίιβ νϊι!ε;ιΐιιΐ' νϊηειιΐυηι ,

((«0(1 ηυηΐ3ΐΐ3ΐα ςΐοήβιη 3νεΓ83ηΐεηι νείεΐ εχοι-ηατο "

)3υ(]ί1)ΐΐ3 : 3ϋΙ 83ηβ νϊηεαίυηι «ιΐ δοΐνεικίυηι Γβεϊΐε ,

οΜί^ηΐίοιριο ε]ιΐ5ΐιιοι1ί , π,υοο ;ιιΙ ηοε ίρδυιη ροιίιιβ

ρΐ'.ε5ΐ:ιικ1ϋΐιι ϊιιιρε1ΐ3ΐ 3ηΐ3η1ε8. Ναιιι εχ (]ΐιϊϋυ3 ίΙΙο

Ι3ΐιι1ε8 £0 ενίΐιιΐιπιιιιι 3τ1)ίΐΓ31ιΐ5 68(, ίηΐεπίϊεΐί νίη-

■ ΜαιιΙι. ν, 15, 16; Εαε. νιπ, 10.

(Ι) !Ι;ιηε οτ-.ιΐίοηειη ΓιιΐδΙια αΐίηυί ιιΐ ι1ιι1ιϊ3ηι Ιιηυιιοπιηΐ ; ε Γ. Λδδεηιαηί ΙΊΌΐΟβ. ίη Ιοω. Ι, ορρ.

€τϊε. 5. ΕρΙιπειιι.

Κινεί με πρδς τήν παροΰσαν ύπόΟεσιν ή έν τοί;

Οείοις Εύαγγβλίόις ίτοραβολή, ή τοΰ λύχνου μυστ

αγωγία, υλ\ τήν γλώτταν χημφ τήί αφωνίας λύει £ου-

λεύουσαν, χα\ τάς οδούς των νοημάτων, ώς Ιππηλά-

τους ιρίδονς ίυροομαλίζει, κα\ το τοΰ λίγου ιιολυει-

δέστατον άρμα έπ\ \ι.ωφόρον τρέχε ιν 6δον ετοιμάζεται,

ωδέ πη διαπρυσίως βοώσα • Ου χαίουσι Λύχνοτ,

καΐ τιθέασιν νπύ τύν μόδιον, άΛΧ έπϊ τψ• Λυ-

γνίαν, χαϊ Λάμπει πασι τοΐς £»■ τ>~\ οΐχίφ. Κα'ι το

έκ ζούτοΜ έν βάΟει νοοΰμενον έ-άγει λέγουσα ■ Ού

τως Λαμψάτω τύ φως υμών ίμχροσθετ των αν

θρώπων , δπως ϊδωσι τά χαΛίι ίργα υμών. Ούκ άν

ύ-αίτιον γοϋν έγκαλΰ-τεσθαι, κα'ι δειλιΐν, έν οΤς αΰ-

τδς 6 Δεσ-ίτης θαρ'ρ'ϊΐν παρηγγϋησεν ; "Ος οίονεΐ

φαιδράν κα\ της ηλιακής λαμπροτέραν άνάψας λαμ

πάδα, τήν τοΰ προκειμένου θείου Πατρο; ημών εις

διήγησιν πολιτείαν , ούχ ύπδ τον της σιγήί κατα-

κρΰπτεσθαι ταύτην βούλεται μίδιον , άλλ' άνω ιιρο-

κεϊσθαι έπ' αυτής της Εκκλησιαστικής κορυφής,

ώστε φαίνειν πΐσι τοΐς έν τη κοσμική περιστρεφομέ-

νοις οικία • έκ ταύτης τε τους ίρώντας δοξάζειν τδν

Πατέρα τον έν τοΐς οΰρανοΐς.

Ούκ άρα τδν πατρικδν εΰλαβητέον εκείνου δεσμδν,

δτι Δεσποτικδς πατεϊται Οεσμίς • ανάγκη γάρ έκεϊθει;

των επαίνων λαβείν τας αρχάς, κάν ή νΰν παράληψις

τη θέσει κατίπιν των εγκωμίων άφώρισται. Έπει-

δήπερ τω καλώς διακρίνειν είούτι τά πράγματα, οΰ

δεσμδς εκείνος απλώς, άπείργων έγκωμίοις καταστέ-

φειν τήν άνΟρωπίνην δύξαν άποστρεφδμενον ■ άλλα

δεσμδς άδεσμος, καΐ κατοχή ακάθεκτος, πρδς τδ

εναντίον τους έραστάς συνωθούσα. Δι' ών γάρ εκείνος

τους ημετέρους έκφυγείν επαίνους κατεστοχάσατο,

δεσμώ τήν έγχείρησιν άποτειχίσας, διά τούτων ημείς
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τάς ά^ορμάς των εγκωμίων λαμβάνομεν. Έκαστον Α ευΐο ιιηδίιοδ οοηηΧιΐΒ βιι1>νοΝοη3 31<|ΙΙ8 ϊιιιροαιοΐίβ ,

μέν ουν αύτοΰ πλεονέκτημα πρδς άφορμήν επαίνου

τελείου, μάλιστα δε τδ μή χαίρειν έπαίνψ. Έβούλετο

γάρ οϋ δοκ,ιΐν, άλλ' εΤναι χρηστός. Δι1 αϋτδ τοιγαροΰν

και μόνον, καν μηδέν ϊ-ερον άξιον πέπραχεν επαί

νων, έγκωμιάζεσβαι δίκαιον , δτι τοσούτον χαίρ:ιν

είπε τοις έγκωμίοις, ώς κα\ δεσμώ σφραγίσαι την

έπ' αύτοΐς έπιτίμησιν. Ήμΐν δέ τοϋτο πρώτον ανοί

γει τοϋ λόγβυ τδ στάδιον , καΐ πληροφορεί μή βαίνειν

ασκόπως, μηδέ κατά κρημνού φέρεσΟαι, άλλα βασι-

λικήν δδεύειν 6δ6ν, καλώς άναλογιζομένοις, οτιπερ ε!

μή άξιον επαίνων έαυτδν ό θαυμάσιος τοϋ θεοΰ συν-

εώρα, ούκ άν εύφημεϊν αϋτδν άπεΐργε τους θέλον

τας. Οΰδε\ς γάρ μή Οαυμαζόμενος, Ιτι περιών, επί

μεγίστοις πλεονεκτήμασι παρεγγυά τοις μετέπειτα,

εα ιιυΙ)ίί ϊρ^α ΙαιιιΙαικΙί οεο3δ'ιοηειη ϊΐιρροιίϊίαιιΐ.

Οιιηι οη'ιιη ϋϊηςηίχ ρΓΧ<.Ι:ιΓΧ ηιιίηιϊ ϊρδ'ΐιι» ύοΙΟδ

υϋοΓειιι αά ΙαιιιΙαικΙιιιη ιιιηΙΟΓΪαηι οχΐιίοεαηΐ, Ιιιηι

ίΐΐιιιΐ ('ΐιιιι ρΓΪιηΪ3 , φίοιΙ Ιαοιίίΐπΐδ ηοη ;ιΓΗο'ιλιιιι'.

ΟρΙηΙκιΙ ςιιίρρο ηοη νίιίεπ , δοιΐ βοιιιΐδ ροΐίιΐδ 688ε.

Εχ η,ιιο ([ΐΓκΙειη νοί $ο!ο , ΙϊοβΙ αϋικί ιιϋιίΐ Ιϊΐιιΐβ

ιΐϊ^ηιιιη ρΓΧδΐίΐίδδεί, εοΙΙαιιϋβπ ρπιΓβοΐο ηιοιοιο-

ΙιΐΓ : 3θΌο οιιίιη Ιαυιϋοιιβ 86 (Ιείεοίηιί ηίευ;»ΐ, υΐ *;<>

νίιιοιιΐο νίΙιιροπιΓιοηεηι οχ ΐΙΙί» ιιιαιιαιιΙείΜ οΐκί-

βΐι»ι•ο ηιηΐυοπΐ »Ιί|»ιο ονίΐβι-ο. Ιβΐυιΐ υογο ρπηιυιη

ιιοδίι-χ ΟΓαΓιοηί δΐηιΐίιιηι αρβΓΪΐ , εΐ εΐατε ιιιείηηι

Οίΐιΐκΐϊι , οιΐ φιβηι ι1ΪΓί§6Γε ουι-δΐιιη ορητίεαΐ : ηο

ΙεηιεΓΟ ρΓυ^ι•εϋίεηΐε8 ΓβταπηίΓ ρι-χοίρίΐοδ, δεο1 ρεΓ

υϊ.ίιιι ϊιιεειίεηίοδ ΐ'ε^ϊαηι , οοηδ'ιοΌΓΟπιυδ αάηιίηη-

λήΟης π:ώματι την έαυτοΰ μνήμην παραφανίςειν. Β αΊιιιι ίΐΐυιιι ϋεί νίπιπι |)Γο1πΙ>ίΙιιπιιιι ηοη ΓιιΐδίΟ ηο

Πρδς δή τούτοις έστι κα\ τοϋτο ειπείν δτι καΟάπερ

Παΰλος δ (5ήτωρ της χάριτος, ό νυμφοστόλος της Εκ

κλησίας, τδ τοϋ Χρίστου στόμα, οϋκ απώλεσε τδ κα-

λεϊσθαι Απόστολος, διά τδ εϊπ;ϊν, Ούκ είμϊ άζιος

χαΑέϊσΟαι 'ΑΧόστοΛος• μάλλον μέν ουν διά τοϋτο

αΰτδ τδ μετριοφρονήσαι, μείζον άπηνέγκατο κλέος.

Ούτω δή κα\ ό μέγας Πατήρ ημών, άνάξιον έαυτδν

επαίνων ίι' εϋλά'.'ειαν κρίνας, άξιος εϋρεΟήσεται

κατά τδ άκίλουΟον.

ΙηιιιΙαίΌΐιΐΓ, ηίδί ΙβιιϋΐΙιυδ δε άί<;ηυηι εοβίιονίβββί.

Ναιιι ιιιιΙΙυδ, ηίδ'ι ναΐϋβ ϊηδίρϊδ αίφιο βιΐδρίοίεη-

ϋιΐδ, οαιιι οίΐηιιε ίη νϊΐα ηιηχίηιίδ ν>ι•ΐυΐί1>υ8 ρπε-

εεΐΐαΐ , ιηβηιοπαηι βυί οϋϋνίοηε ηρυιΐ ροδίοι-οδ <Ιο-

Ιιτί ]ιιύεαΙ. ΕΙ (ΐυεηιβιΐιηοϋυηι Ραυίιΐδ, ρι\οιϋ(3ΐθΓ

^Γ3ΐίοβ, οιΐδροχ ΕεοΙεδΊοΕ, οδ Γ-Ιιτίδΐί , ΙίοοΙ ι]ο δβ

ίρβε ιΐϊχεπί : Νοη ίΐιιη άίΐ)ηη$ υοεαή αροίΐοίκ$ * ;

ηοη ΐαηιεη ίϋεο εΐΐοείΐ, οιιγ ηιΐηαβ βροδίοΐιΐδ νοοο-

ΓεΙϋΓ : ϊιηο ιμιαηΐο ίρβο δΐιΙ)ΐηΪ88ίιΐδ ιΐε δε δεηδίΐ,

Ιαιιΐο ηιηίοΓοηι εοηδοπίιΐδ εδί βΙοΓΐαιη. δϊείΐυο ηιαβίιυβ ιιοβΙεΓ Ιιιο ΡαΐεΓ, ο,ϋοηϊβηι ρπκίεηίει• ακ ιαιιΐβ

ββίρβυαι Ιηιιϋίϋΐΐδ ϊιιϋίβηιιιιι εειίδΐιΐι, ϊιίβο (Ιοΐηεερδ Ιαικίίϋηδ οεΙεΙ)Γ8ΓΪ ρι-οιηοΓβΙιΐΓ.

ΈπεΙ οίν ημέτερος της "Εκκλησίας νόμος, τους

της αρετής ζηλωτάς έκ τοϋ ταύτης τά είδη μετέρ-

Οοπ) εΓ^ο εη Εοοίοδί»! ποι,Ιγ»; εοηβιιείιΐϋο βϊΐ »ι-

φιο ίηδίίΐιιΐυηι, υΐ νΪΓΐιιΐΊδ ειιΙιοΓεδ, ρτορΙβΓΟ»

χεσΟαι στεφανουν ο'δε • κα\ τούτων δσοι μάλιστα τω Ο (|υοι1 ε]ιΐ3 ρ;ιι•1εβ βηιμίοχί ΒΪηΙ , οΟΓΟηεηΙΠΓ ; Άΐι\\\α

ταπεινώ τοϋ φρονήματος μέτρ;:> πνευματικώς άν-

υ^ώθησαν, κατά τδ τοϋ Κυρίου έν Εύαγγελίοι; ωδέ

πως είρημένον Ό ταπεινών έαυτύν ύψωθήσεται•

Εξω παντελώς ψόγου κα\ σκώμματος -κα*. αυτής

•χυγχάνουσι κατακρίσεως, οί τοϋ παρόντος Οεοφόρου

Πατρδς τάς άρετάς άναγράφοντες, και οΓον εις στή-

λην Ιμπνουν κα\ ζώσαν τδν εκείνου 3ίον ήμΐν άνεγεί-

ροντες. Κα\ τών ίπαγγελθίντων δ σοφδς ακροατής

£πόψει τδ άψευδές, κατόπιν τοΰ λόγου τάς ποικίλας

ούτοϋτών αρετών ιδέας άναλεγόμενος, ων ήμεΐς καΟ-

ίΙΙί ροΐίδδϊιιιυιη , ςιιί ο Ι) ΙιυηιΠοιη (Ιο δοίρίίδ οχΐδίί-

ηι:ι(ίοιιε:η ερίιίΐιι δΐιΐιϋηιοδ ενηδΟΓίηΙ ; ουιη ϊρ•>υιιι

(Ιίεαΐ Εναη^εϋυιη : (?ηϊ «β ΙιηιηίΙίαΐ , οχηΐΐαΰίΐην :

ϊιαυά ηιΐ3ΐ|ΐιαιη βπηο νίΐυρενηηιΐί , >εΙ ΊιτίιΙεηιΓι ,

3ιιΙ ΓορΓεΙιεικΙεικΙΊ διιιιΐ, ηη'ι δηπιΓι Ιιυ]ιΐδ Ρ:ιΙιϊδ

\ΪΓΐυΙοδ 3ΐη;ιιο ειιεοηΓιη ι1ί•ϊεΓίΙ)£ΐι1θδ , ίρ:;ίιΐδ ηοΐι'ΐϋ

νίΐηηι ι:ι:κ]μ;ι:ιι δρίΓβηΙβιη , ει αηίπιηίαιη αΐίηιοιιι

<'!ΐ1ιιιηη3ΐιι ειί^υπί• Ουκ νβΓΟ οοιηηιειηοΓβνϊηιυδ,

ηεΐ|ΐΐ3ί|ϋαιη Γ»1δ3 εδδε ρπιιίοπβ βικϋιοΓ οο§ηοδθ( ι ,

βί υ1)ί ροΓΟίβΙυηι ΓιιογιΙ, ν:ιιί;ι ίρδΐιΐδ νίιΐιιΐιιιη "ο-

ατΛρ ένα τινά χρυσο/.όλλητον στέφανον, πολυτίμοις πογβ 0θ11ε§6ΓΪΙ, εχ ςυΊΙΐϋδ ηοδ νείιιΐ ρΓΟίίοδίδ ηο.

και οιαφόροις περιηνΟισμένον χρυσουργήσαντες λί- (ΙΐνεΓδίδ ΙβρΐΙΠδ , αιιτοιριο <Γι*ιϊη<Ί3ηι οοιιίοχοιιίεβ

δοις,τή νύμφη Χρίστου Εκκλησία οώρον ποΟούμενον εοΓοηαηι , ^ΓηΙιιιιι ηΐηιιβ ορίηΐυιη ϋητίδΐΐ ΕεεΙββίχ

προσκομίσομεν ■ χαίρει γάρ τοϊς τοιούτοις φιλοφρο- _ άοηιιιη οΙΤεΓοηιιΐδ. ΟεδΙίΙ <[πίρρο ϋΐα »ε (5-τιηΙοΙ ι-]ιΐ5-

νεϊσΟαι χαρίσμασιν, δτε μνήμη δικαίων απαντήσει ιηοϋ'ι 8β ηιιιηεπίιιΐδ ϋεεοΓηιΊ, ί)ΐιηικΙοοιιιΐί|ΐιο βοίει»-

έτήσιος. Έφρα'μ δε νϋν εις εύφημίαν περιήγαγβ ηίδ ιιιειιιοιϊίΐ ^ιι8ι^ οεΙοΙ)ΐηη(ΐ3 οοουπίΐ. ΟιιηρΓορΙοΓ

τρέχων δ χρόνος • κα\ πώς ού περιχαρώς τδ τούτου

μνημόσυνον ύποδέξεται;

Έφραίμ εκείνον, τδν έν πάσι Χριστιανών περιφε-

ρόμενον στόμασιν. Έφραΐμ λέγω τδν Σύρον • ού γάρ

τδ γένος έπαισχύνομαι, ου τοις τρόποις έγκαλλωπί-

ζομαι. Έφραίμ, ου εις πάσαν τήν γήν τδ φέγγος τοϋ

βίου κα\ της θεωρίας έξέλαμψεν • ό πάση τή ύφ' ήλίιο

σχεδδν γινωσκόμενος, παρά τοσούτοις τε αγνοούμε

νος, παρ' δσοις δ μέγας της Εκκλησίας φωστήρ Βα-

0ΚΙ1Ι Ίΐα οίτοιιΐιΐδ Γογαι αιιηϊ , ιιΐ ΙιοίΓιο οο1Ι:»ικΐ3ηιίιΐ8

80 θεΙθΙΐΓ8Ι1θΊΐ8 δίΐ 11()ΙΐΙ8 831101118 ΕρΙΐΓΧΙΙΙ , (ίθΐΊ 110-

(]ΐιίΙ, (|ΐιΐιι ϊιιςοιιΐί οιιιη ^ΐΗΐιΙ ίο ιιιοιιιιιιιοηίπιη ίδΐυιΐ,

ρίίξΐιιΐδηυο αηιοιίδ 81180ΪρΪ3ΐ , Οί 3ΙΙΐρΙβΓΐ:\ΙΐΙΓ.

Ερίιΐ'ίοιη ίβίΐΜΓ ίΙΙο ιηϋιί ΟεΙεϋΓηηιΙοδ εδί, φΓι επιι-

εΐίδ Οιπδΐίβηίδ νεί'δηΐυΓ ίη ογο. ΕρΙιτχιπ , ίη(|ΐιηιιι,

δνπΐδ : ηεο,ιιε οιιίηι ίΙΙίιΐΒ ιιοδ ριιιΐοΐ βοηοπδ, ειι]ιι*

ίΙ1ιΐδΐΓ3ΐηυΓ ηιοπίκίδ. Ερίιιχηι, οιι]ιΐδ νίΐχ αΐ(]•.ιε

(Ιοοίΐ'ίηχ δρΙοιίιΙοΓ ιιηϊνοΓδΟ ιβΓΓίηιηι ϊΐΐιιχίΐ ογΙ>ϊ :

ηβιη ίη οπιιιΊ Γογο Ιοεο, ηιιί 11ΙιΐδΐΓ31ιΐΓ α $ο1ε, οο-

ςηοδοίΙϋΓ; ϊΙΠδφΐε («ηΐυιηιιιοϋο ίηοοβηίΐιΐδ γοιιιϊικ:!.

1 Οογ. χν, 9.
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ψιί ιτο^πυη) Εεείεβΐ* Ιιιηιεη δ. Βββϊΐϊιιπι ΐ§ηοΓ3ηΙ ; Α σίλειος • Έφραΐμ, ό νοητδς δντως της Εκκλησίας

Ευφράτης, έξ ου τδ ιών πιστών καταρδευόμενον πλή

ρωμα εις έχατδν άποδίδωσι τδν σπόρον της πίστεως ■

Έφραίμ, ή πολύφορος τοΰ Θεοΰ άμπελος, ή ίίχην

βοτρύων γλυκερών καρποϋς άνθοϋσα διδασκαλίας,

και τους της Εκκλησίας τροφίμους τω κίρω της

θεία; αγάπης είφραίνουσα• Έφραΐμ, ό καλδς κα'ι πι-

στδς οικονόμος της χάριτος, δ τους λίγους των αρε

τών αναλόγως τοις όμοδούλοις σιτομετρών, κα\ την

δεσποτικήν οϊκίαν οίκονομούμενος άριστα. Ου τδ γέ

νος κα\ την ένεγκαμένην καΥ προγόνων περιφάνειαν,

καΐ γεννητόρων ευκλειαν, κα\ γέννησιν, κα'ι άνατρο-

φην, κα\ αύξησιν ηλικίας, κα\ σωματικήν έπιτηοε:ό-

τητα, καΐ τύχην, κα\ τίχνας, κα\ τά λοιπά των έξω

λογογράφων έρανιζόμενα τοις έπαίνοις σεμνολογή-

" ματα, περιττδν ε'.ς μέσον άγειν ύποτοπήσαντες • ότι

μη τους θείους άνδρας ήμεΐς έκ τών τοιούτων έπαι-

νείν παρειλήφαμεν καν έκ περιουσίας αύτφ κάντεΰ-

θεν υπάρχει τδ άξιέπαινον, έξ ών αϋτδς έαυτδν πε

ριφανή βίω τε κα\ λόγω κατεσκεύασεν, έκ τούτων κα\

ήμεϊς αύτφ τδν τοΰ λόγου στέφανον άναδήσωμεν. Τών

έφ' ήμΐν γάρ οί έπαινοι, κα\ τών αυτεξουσίων τά γέρα.

Τών άπηριΟμημένων δέ, κα\ ψόγοι παράλογοι, και

εύφημίαι ανάρμοστοι.

Εβπιηι :λ ι ί ι ο 1 1 1 π:ιίιιιι, <]ΐι.Ίδ εοηιπιεπιΟΜνϊιιιυδ

Πώς γάρ ούτος άπδ γένους έγκωμιάζεσθαι κατ-

εδέξατο, ό πάσαν κοσμικήν εύγένειαν βδελυξάμενος,

κα\ τέκνον θεοΰ δι' αναλήψεως έργων αρίστων γενέ

σθαι κατασπασάμενος ; "Η πώς άπδ πατρίδος σεμνύ-

νεσθαι, ό πάσαν την γήν άλλοτρίαν έαυτοΰ λογιζόμε

νος , χα\ ώς έχΟραν τήν ύλικήν κτίσιν άποστρεφόμε-

νος, διά τήν έν ούρανοΐς άποκειμένην άΐδιον μακα

ριότητα ; Πώς δέ πάλιν επί προγόνων ή γεννητόρων

ήόυνθείη εΰκλεία, ό σωματικήν απλώς καταπατήσας

προσπάΟειαν, κα\ αϋτδ τδ ψυχικδν χιτώνιον, ήτοι

σαρκίον βαρούμενος, ώς έμποδών αϋτψ πρδς τους

της αρετής οξυτάτους ευρισκόμενο-; δρόμους; Πώς

δέ δλως έκ σωματικής αυξήσεως καΐ αναστροφής, ή

έπιτηδειότητος, ή τέχνης, ή τίνος άλλης καταπτύστου

θελήσειεν έπαινεϊσθαι περ\ τδν βίον ασχολίας, ό τρα

φείς μέν έκ πρώτης ηλικίας, καΐ αυξηθείς έν τή τών

θείων μελέτη Γραφών, ποτισθείς δέ τοίς τής χάριτος

άεννάοις όχετοΐς, κα'ι πρδς μέτρον ηλικίας, άποστολι-

κώς ειπείν, φθάσας Χριστού; Είδότες ουν ήμεΐς ώς

Ερίιπ» ιιι, ιιοΐπ8 ΪΙΙο ι-ονετα Εοοίοβί.τϊ ΕιιρΙίΓΛίεβ, οι-

]ιΐ3 δςιιΐδ ί ΓΓΪβΜΐιϊ ΟιπδΙίαηΟΓίιηι ΐιΐιιΐΐίΐιιιΐο, 8611111-

ρΐιιπι Ιίιΐοϊ Γπιείιιιιι ρπκΐιιο'ιΐ. ΕρΙΐΓχηι, ΓβΓίΐΙίβ ίΙΙα

Ι'('ί νϊΐίδ, ηυχ (ΙιιΙιίιπιι ϊιιη! γ»γ πιγριποππιι, Ίοιΐ! ϊιιιΐί

Γπιοΐιΐδ ηΟεΓεηδ, Εοοίοδίιε ΓιΙίοβ ύϊνΐπα εΙΐΒπΙβιε

ΐιυΐπβηϋ εχρίεπδηυε, Γείΐεϊΐ αίφιοοΜοοίπΐ. Ερ1>ΐΌ?ιιι,

βηηιΐδ εΐ βιίεΐίδ ΕοοΙοδΊ* αΊδρεηδβΙοτ, ηιιί νΐι-ΐιιΐυηι

ΓΐΙ'ιοηεδ ;ι•(ΐ'.ΐίιΙίΐοΓ ΐ'υιΐίΟΓνΐβ ιΐίδίπϋυεηδ, Οΐ'Ί ΓηπίΊ-

1ι;ιιιι ρπκίεηΐίδδΐηιε 3(1πιίηΪ8ΐΓ31. (λι]ιι8 (]ΐιίϋειη £ειιυδ

βίςυε ιιο1)ϋίΐ«Ιοηι Ιιιιιι ;ιΙ» ίρβο ρ.ΐΠ3ΐιι,ΐυιη 3 ηι;ι]θΓϋ)ΐΐ8

βηβεερίηπι, ραΓοηΐιιιη<χιιο ^Ιοτίατη, αοοΓίυηι,εΙεάΊιοα-

Ιίοηεηι,εΐκίαΐίδίηο-ειηοηΐιιιιι,εΐ οοΓροπδ Γοπιιαηι,

εΙεοικΚίϊοηβπ), βΐ 3Πε8, ε( ΓΟΐίςιια φ\χ η1> εχίεπιίδ

ΒΟΐίρΙοιϊΙιιΐδ ΐ3Πφΐ3Πΐ ηιηχίιιιϊ ηιοπκΊΐΙί ϊη ΙαικϋΙΐϋΒ Γβ-

οεηδεη βοΐεηΐ, ηο8 Ιιίο ϊη ιιιει1ίιιηι ρι-οΓοπ-ο δυρει•-

νηοαπουπι 3Γΐ)ίΐΓ.ιηιιΐΓ : ειιηι ηοφιο 83ηε(03 Ιιοηιί -

ιιεδ 31) β]υ8ΐιιοϋϊ 1αιΐ(1»ιο ΓεΙ)υ8 5ΐ3ΐιι1ιιιη είΐ. Ει

(|ΐι:ιικμιαιη 3(1 Ιιιιηε οοΐΐηϋΐΐϋΐκΐ ιιηι, ϊικίο γΓι,ίιιι ηΐιιπι-

ιΐε ιιοΐιίβ 3Γςιιιιιειιΐ:ι 8υρρε(3ηΙ, ηοιι :ι1ϋ8 Ιηιηεη

νίΪ8 3ε ΐ'.ιΐϊοιιίΐιιι.-;, ηιιηιιι ςυϊΐιυβ ϊρ86 νίΐ:ι εΐ ιΐη-

0ΐΓΐη3 ϋΙυδίΓεηι βε τειίά'κϋΐ, ιογοιι»ιιι θΓ3ΐίοηΪ3 οοη-

Ιολ.ιιιιυβ. νοΓΧ ηιιίρρο 1;ιικΙΐ'8 Ίιι ίΐ8 εοιΐ8Ϊ$Ιιιη(,

ιριοο ΐη ηο1)ί$ ιρ8Ϊ8 5ΐιπΐ ροβίΐ3 ; ;ιΐΐ|πο ίΙΙΐβ (ΙεΙ)εη-

Ιυτ ΡΓ.ΤΒΠ1Ϊ3, ςυ* ει ηοβίΓβ ρΓοΠεΐβευηΐιΐΓ νοίιιηΐβίε

( Ι νίΐιιροΐ'Λΐίοποδ δΐιηΐ ίαΐδχ, εΐ Ιαικίι-κ ίηερίχ.

Ουο οηϊβι ρβείο εχ ρεηοΓΟ Ιβυϋβπ νοίεΐ, ςιΓι

οιηηεπι ηιιιηάί ηο1>ΊΓιΐ3ΐειιι αε ροιιιρηιιι ϋεδρεχϊΐ,

εΐ ρι.τ ορίϊιιιη ορεΓ3, Πει ΠΙΊιΐδ Πεή εοηευρϊνϊΐ ?

Οηοιικκίο οί) ρ»ΐι-ί:ιηι 8β ρ3ΐΪ3(υΓ εε1ε1)Γ3ΓΪ, ςιΓι

ΐοΐιιιιι ηιιιικίιιιιι :»1 8β ρεηϊηεΓε ηοη εεηβυίΐ, ςιιί- ,,

ιΙιιειικιΙοπΒίεηιΟΓεηΙιΐΓπιιι Ι»ιΐ([ΐι.ιιη ΐηΐηιίε.ιιη ανεΐ'-

831118 6δΙ, ρΓθρΐ0ΓΪηΐΙ11ΟΓΐ.ΐ1(.Ί11 ^ΙΙΟΟ ΪΠ ΟΟθΙΪ5 ΓθρθδίΙ.1

εβί, 1ιε«ιΊΐιιιΙίιιειη ? ΑιιΙ ςυοπιούο π)3]0Γυηι ρ3Γεπ-

ΐυηινε οείβοπίβίε ΛεΙεοΙείοτ, ςιιϊ εοΓροΓίβ βΙΓεοΐίο-

ηβιιι, ίρ83ΐη(]α6 ηιιίιηιιΙΐΜΐι οαηιϊβ ΙιιιικίιΙ;ιιιι, ι η ιι—

ςαβιη οεΙεΓΓϊπιοβ αά νΪΓΐιιΙειη ευΓδυβ ϊηρειίΐειιίειιι,

ρΐ'ΟΓΒΐΐδ ρε38ΐιπΐ(]ε(ϋΙ ? (ΐιιο ϋεηϊςυε ρηιΐο, :ιιιΐ εχ

οοΓροπβ ΊηεΓεπιειιΙο, βιιΐ βίυεβίίοηε, βυΐ εχ βιΐΐ-

1)Μ8, βΐϋκνβ β]υ8 βεηεπβ νΐΐ* δΐιιιΐϋδ 3ΐ)]εεΓΐ5, δε

ι'χογπ3γϊ δϊη3ΐ ; <ΐ'ΐί ριιι ϊηιΐε 3 ραβΓΪΙΐιίη δβοΓβπιιη

8υι-ϊρΐυΓ3ΐΊΐηι ιιιειίίΐϋΐϊοικ: εϋυεαίυβ, εΙεχοΓεδεεηδ,

;ΐΚ]αβ εχ ρει-ειιηί1)Η8 ξτΆύχ ΓοηΙίΙιυδ Ι)ί1)εη8, αά ηιοιι-

δΐΐΓβηι ίεΐηιίδϋΙΐΓίδΓι, ιιΐ ευιη ΑροδΙοΙο 1οηιΐ3Γ, ρεΓνο-

ιιΐΓβδΙϋϋϋίΠΟϋπιεΓ^οηονεΓϊιηυδηΐΒ^ηυΐίΐ Ηυηε ηο-

δίπιιιι ΡαΐΓβιη ηϋϊευΐίδ ϋβ ΙηικΓιΙιιι*, ηιιϊΐ'υδ Ιιοιιιϊ- ο ού χαίρει τοις τοιούτοις ό μίγας Πατήρ ημών μεγα-

υεδ 80118ΜΪ αο οβτροπ (ΙειΙίιϊ οπρΐοηΐιΐΓ, ευηιιιΙβΓϊ

ηοΐΐε; εχ ρΓορΓΪΊδ εαπι Ιαίιοι-ίΐιιΐδ δαίίειη πιειίϊοεπ-

ΐβΓ οεΙε1)Γ3Γε οοιΐ3ΐ)ίιιιιΐΓ : ηεςυβ οιιΐηι οΓ3ΐίο οβιη

1ι:ιΙιοΙ ιΐ'.ιΐιιΐ':ιιη, υΐ 8ΐιρΐ';ι νΪΓεδ ίηΙειΐ(]3ΐιΐΓ. Οιΐΐηι-

οΙ)Γ8πι .κΙηΊίειηυΓ, ιιΐ ηεηιιε ϊιιΓαιιΙί» ρΓίερεϋίΙί,

ΐ|ΐι;ι: (Ιο εο άίοεηιΐϋ δΐιΐιΐ, βϊΐβιιΐΐο ίιινοΐναιηυβ ; ηβ-

<]υε ρεΓ 8ειηϊΐ3ΐιι Λΐίφιαιη 3 ΡιιΙηιιιι ϊηδίίΐυΐΐδ 3ΐϊε-

ιΐ3πι ΐηοειίεηΐεδ, 3 λϊα ιΙεΙΙεείαιτιυδ τοζ\Ά: νεπιιη

ΊιιίεΓ υΐΓβηκιυε ΐΓβηβεϋΓΓεηΐεδ, οοηνεηϊεηβ ογλ-

Ιϊοηί ηοδΐΓ.Έ ΐεηιροΓβηιεηΙυσι ηιΐΐιϋιοαιιιιΐδ.

Οαϊιΐδπιοιϋ βιιίεηι δυηΐ ϋΐβ, (|υ« 3ά εοηΐεχεη-

(Ιβιιι ο] Μ3 Ιηικίιιΐίοηειιι ηοΐιίδ ριοροδίιίιηιΐδ 3Κ]<ιβ

δϋ^εεϊιηιΐδ ? ΑεΙίο ηειηρε εΐ εοηίοπιρίαιϊο, ςιιβδ

λύνεσθαι, οΤσπερ οί σωματικοί, καταγελάστοις έπαξ-

νοις, έκ τών οικείων αΰτδν πόνων, καν γοΰν μετρίως

πειραΟώμεν άποσεμνΰναι• ού γάρ έχει φύσιν ό λό

γος τοις υπέρ δύναμιν έπεκτείνεσΟαι. Ώς άν ουν

μήτε τδν ήμέτερον πόΟον ή αφωνία πεδήση, μήτ'

αυ πάλιν ξένην τρίδον τών Πατέροιν δδεύοντες, βασι

λικής παρασφαλώμεν όδοΰ, τά παρεκτρίβια διαθέον-

τες, τω μετρίω τδν λόγον φιλοτεχνήσομεν.

Τ£ δέ τά τούτου, δι' ων έξυφδναι τδν Ιπαινον ύπ-

εθέμεθα ; Πράξις κα'ι θεωρία, αΊς δ κατά μέρος τών

αρετών έσμδς επακολουθεί, πίστις, έλπίς, αγάπη,
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ευσέβεια εις θεδν, μελέτη των θείων Γραφών, άγνι- Α νΪΓΐιιΙηπ) εχηηιεη εοηδεηυίΙυΓ, Γιιίεδ, ερεδ, ε1>»πΐ38,

σμδς ψυχής καΐ σώματος, δάχρυα διηνεκή, ερημική

διαδίωσις, ή έκ τόπου εις τόπον άναχώρησις, φυγή

τών επιβλαβών, διδασκαλία άένναος, προσευχή ακα

τάπαυστος, νηστεία κα'ι αγρυπνία μέτρον οΰκ ?χου-

σαι, χαμευνία καΐ σκληραγωγία λόγον ύπερβαίνου-

σαι, άκτημοσύνη κα\ ταπείνωσις είς άκρον έλάσασαι,

ελεημοσύνη της φύσεως αύτδν της άνθρωπίνης εξαι

ρούσα, ζήλος ενΟεος τών κατά τής εύσεβείας λυτ-

τώντων • κα\, απλώς ειπείν, παν δ τι κατά θεδν οίδε

χαρακτηρίζειν άνθρωπον. Τοις τοιούτοις έπαίνοις δ

ημέτερο* Πατήρ ώραΐζεται, κα\ γινώσκει τά λεγό

μενα, καΐ τά οικεία επίσταται προτερήματα, κα\

στέργει τους λόγους, ώς ωφελείας προξένους, ούκ

αύτώ, άλλ' ήμΐν ■ έπε'ι χα\ ψιλή τούτου προσηγορία,

ρϊοΐαδ οΓ^α Οβιιπι, β38Γ3πιπι Βι:γΊ ρΐιιιη ι•πιιι ηιεϋίΐα-

Ιίο, ;ιιιίιιιϊ (•ι εοΓροπβ ρυπίοδ, Ιηπνιηηπιιη .ΐδίίιΐιιϊ-

(0$, νϊΐ:ε δοΐίίικίο, 6 Ιοεο ίη Ιυουιιι βεεεδδίο, ηιβίο-

πιιιι ίυ%α, (1ιΐ(•ιΐΊΐι;ι ρβΓρβΙυα, ρι•εε»ΐίο εοηΐϊηπ.ι,

]ϋ]ιιιιΐιιηι οι νί^Πίχ ίπ)ΐηοάει•3ΐ3β, ηιιηπ οιιΙ)αιίο, ε(

νϊΐΒβ αυ8ΐβηΐ38 ρβηβ ϊηει-εαΊυϊΙίδ, νοίιιηίαι-ί» ρηιι-

ρϋΓΐ38 ει>ηι ΙιιιιιιίΙΜίΐΐε δίηςιιΐβη, ηιΐδεποοπίία

Ιπιηηιηαιη οοικίϊΐϊοηβπι $υρβΓ3ΐΐ8, ζβΐιιβ άΐνϊ-

ηυ8 ϊη εοδ ςυϊ ΓβΙιϊε αάνβΓβιιβ ρίβίβίβιη βιςιιο τε-

Ιίβίοηειη ϊηνοΙιοιοιιΐιΐΓ ; ειιηεία ΰβηίηυε, (μιϊΐιιΐδ 3(1

Ι'εϊ ίπ)3$)ηεπ) Ιιοιιιο ίηδί^ηϊΙιΐΓ. Ιδίϊδ ηο8ΐεΐ' Ιιίε

Ρϋει• «ΙβεοΓ&Ιυτ ΙαιιύϊΙΐΐΐΒ ; ςυ» εοιηηιεηιΟΓβιικιβ

3§11080ΪΙ, ρΓ3ΜΌξ3ΐίν38 1)38 8888 ρΓ0ρΠ38, βΙΙΠΙ ΠΟΠ

1:>ΙεΙ; αε 88Γΐηοιιθ8 1)0888, ιιΐ ηο1ΐ)8, ηοη 8ΪΙ>> υΐίΐββ,

ύπόθεσις αρετής τοις σπουδαίοις καθίσταται. Ού γάρ ηοη εοηΐεηιηίΐ. Νβηι νεί εχίςιιη (Ιβ ίρβο εηβιταΓιο,

άλλοθεν δεδιβάγμεθα ταΰτα, ή έξ ών αύτδς τά περ\

έαυτοΰ λόγοις κατέσπειρεν. Άφ' ών ήμεΐς ώς ή επαι

νετή μέλισσα, έκ πολλών ανθέων συλλέξαντες τά

χρήσιμα, τδ πνευματικόν τοΰτο κηρίον κατειργασά-

μεθα. Και ού χολανεΐ πάντως ήμΐν διά τήν έγχείρη-

σιν, δτι μή δέδιεν έτι τον πονηρδν δαίμονα, διά το

Χβ\ προς αϋτώ τών αγώνων τψ τέλει πολλούς ύπο-

σκελίσαι, άπαξ καΐ εις τους ακύμαντους τών ασωμά

των φθάσας λιμένας, ϊξω τυγχάνει κα\ ζάλης καΐ

κλύδωνος. Δεϋρο δή ουν, καθ1 ένα τών άπηριθμημέ-

νων μικρδν ένδιατρίψαντες τω λόγω, οίος γέγονεν ό

θαυμάσιος, καν είς δσον μέτρον πνευματικής έφθασεν

αναβάσεως, τοις συνειλεγμένοις καθυποδείξωμεν.

δΐΐκΐίοδίδ 83083 80Ι1)ρΐ88ΐεΐ)ΐ1»! εΧδϊδΙΪΙ νΪΓΐΙΙΙΐδ. ΛΙ((ΙΙ;'

)8ΐ3 ηοη 3ΐίιιι>(1ϋ, δεά εχ Ηβ, ςιιχ ίη νηιΊ'υ ίρδβ δΐιίβ

ϋί880η)ίη3νίΙδενίρΐΊδ,(Γ!ΐ1ίεϊηιιΐ8. Εχ φΐί1ιιι.-,ίιιι|ΐι:ιηι,

8ει1ιιΐ33 ϊηδΐ3Γ βρΐβ, εχ ρΐυηηιίδ Ποπυιΐδ υΐίΐίβ εοΐ-

Ιίςεηΐεδ, Γβνιιπ) Ιιιιηε δρίηιυβίειη εοηΓεείηιιΐδ. Νοηίβ

•νβΓΟ 1)368 ϊρβε εοηηηΐίϋυδ ηεςυΛςαβιη δυΙ>ΐΓ3δεε-

Ιόγ, ςαβηιΐο δοείεδίυιη άχηιοηεπ), ςιιί >ηυ1ΐοδ νεί

ίη εχίΓεηιο η^οηε βιιρρίαηΐϊΐ'ε βοΐεΐ, ηοη ρειίπηε-

88)1 3π)ρ1ίιΐ8; )3ηι εηίηι βά ΐΓηηφίίΙΙυηι ρβτνεηίιϊη-

βΟΓρΟΓεοΓυπ) ροΓίηηι, ιιϋϊ ηηίΐβδ οη)ηίηο ρΓοεεΙ-

138 ΓβΓοτηιίϋβΐ 3ΐς\)β ιεηιροδΐ3ΐ6δ. Αβε ί§Ηΐ)Γ, βίη-

βαϋδ εοπιηι, ηιιοε εηιιη)8Γ3ΐ3 8«ηΙ, ρβυΐπΐιιηι )>η-

ιηοΓβηΐεδ, <ι«3ΐΐδ εχίπΓιιιβ ϊβίε νΐτ ενβδβΓΪΙ, εΐ ϊη

φΐοηι {,ΊΊκΙιιιιι 8ρ'ΐΓΪΐαα1ϊ8 δβηεΙίπιοηΊχ δεΐρδυπι ρΓονεχεπί Ιι'ιβ (ΐη') εοηνεηβτυηΐ οδίεηάβηιυδ.

Πίστεως μεν γάρ είχε λίαν ορθώς, ού πό^ίω που ^ Α(1 Πιίειη 8Γβθ ηυοϋ αΐΐίηβΐ, ηυΐΐβ εχ ρβιΐε ρΓΟ

νεύων της ευσέβειας • καθώς Ικ τε τών αύτοΰ συγ

γραμμάτων, !κ τε τής περ'ι αύτδν ύπδ της Εκκλη

σίας παρειλήφαμεν δόξης • έξ Γσου γάρ έμυσάττετο

τήν τοΰ Ιαβελλίου παράλογον σύγχυσιν, κα\ τήν

Αρείου μανιώδη διαίρεσιν. "Ιστατο δέ τών τής ευσέ

βειας δρων εντός • διαιρών μέν τψ αριθμώ, συναπτών

δε τη ουσία τήν μίαν κα\ άσύγχυτον καΐ παναγίαν

Τριάδα " ώς άν μήτε πενίαν Οεότητος Ίουδαϊκώ; όνει-

δίζοιτο, μήτε δήμω θεών Έλληνικώς έκβακχεύοιτο•

α παθεΐν οί περ\ τήν άκατάληπτον Τριάδα παροινή-

σα,ντες εξελέγχονται. Άπολιναρίου δέ τοσούτον τδ

ίλογον άπεπέμπετο δόγμα, ώς πασαν ΟέσΟαι σπου-

δήν έκ πάσης αύτδ Χριστιανικής έξεώσαι ψυχής.

εαΐ 3 ρίεΐ3(β (Ιείΐεείοηδ, αάηοοϋϋΐη τεείβ δεηΐίεηαΐ :

ςυοιΐ ειιη) ε^υδ εχ δετΐρϋδ, Ιυιη εχ Εεείεδΐβϊ άε ίρβο

εχϊδίίιηαΓιοηε ρΓΟϋε εο^ηονϊηιυδ ; ηβπ» αϊηυε βΐ Γηΐ-

83ΐη 8:ιΙ)ίΊ1ϋ εοηΓυδϊοηεηι, εΐ ίιΐδηηηηι Αγϊϊ οΊνίδίο-

ηεπ) 3ΐ)θΐιιίη3ΐ)3ΐυΓ. ΟοηδίίιίΙ 3υΐβπ) ίη βηϊουδ ρϊβ-

Ι3ΐίδ 3ΐ<ιυβ Γεϋ^ϊοηϊδ : βίε ιιηϊρρο υηβηι, ηοη εοη-

ίϋδβιη , 8αεΓ0β3ηεΐ3ηΐ(}ΐΐ8 ΤπηίΙβίβη) , εΐ ηυηιεΓΟ

ρβΓδοηηΓυηι (ΙΊνίίεΙ)»!, εΐ υηϊΐβΐβ 8υ1)δ1αηΐ)ίε εοη-

3ΐιη§εΙ)ΐ)ΐ : «Ι ηεο,υβ οΊνϊηΐΙβΙϊδ >ηορί3ΐη ίυθβίεβ

εοηΐΐ)ηιε1)3 βίΏεβΓεί, ηεςυβ άεοΓοπι ηιυΐΐίΐυιΐΐηε,

ηιοΓε δεηΐϊΐίιιπ) 38 ρβ^βηοΓΗΠΐ άεϋβεεηαΓείιιι•. 0»οι1

ίΙΙίδ εοηΐϊη^βΓβ άερΓ8ΐιεηά)η)υδ , ς>ϋ ίη ίηεοιηρΓβ-

Ηβηδΐΐηΐεηι ΤπηϊΙβΙειη ρβίαΙβηΙεΓ εοηΐϋΐηείίοδϊ δαηΐ.

ΑϋδϋπΙίββϊιηΛπ) ρογγο ΑροΙΓιηϊΓϋ ορϊηϊοιιειη δίε ιΙείεδίίοβίυΓ, υΐ οπιηϊ εοη^Ια βίςιιο δθ11ίεϊΙΐ)α"ϊηε εβηκίβηι

εχ φιοπιιηνίδ ΟηΓίδΙΪΗηοΓυη) ηιιίιιιίδ ενεΙΙεΓε ίΙικΙβΓεΙ.

'Αλλά μήν κα\ τών 'Ανομοίων διά πολλών άπο- ϋ Οηϊπ εΐ ΓυΙϋεδ, ε(ΓΓβη3ΐαδιιυ8 Αηοη)θ3θΓυηι Ιϊη-

δεικτικών τε καΐ Γραφικών λόγων, τά άπύλωτα έν-

έφραξε στόματα, μεγίστην άσφάλειαν ήμΐν τά αύτοΰ

Οεοδίδακτα λιπών λόγια. Νουάτου δέ εί βούλοιτό τις

τοΰ Ορασυτάτου ήττημα κατιδεϊν, έν τη διά τών λό

γων τοΰ Έφραίμ πάλη τδ τοΰ εναντίου πτώμα βλε-

πέτω, έν ί) τοσούτον εύρήσει τδ περιδν τής δυνά

μεως τοΰ ημετέρου Διδασκάλου έν τή τοΰ λόγου

παραστάσει, δσην άνδρδς παγκρατιαστοΰ κα\ παιδδς

ούκ εύσθενοΰς δι' άπαλότητα. Ού μόνον δέ τάς κατ'

εκείνο καιρού ή. κα\ πρόσθεν άναφυείσας ύπδ τοΰ τής

κακίας σπορέως ζιζανιώδεις αιρέσεις, τίρ 4ρ0ψ τής

πίστεως έξήλεγξε λόγω • άλλα κα'ι τάς είς ύστερον

(5ΐ)3δ ν3Γΐϊ8 3Γ(5ΐ>ηιεηΙϊδ , 8οπρΐι»•3?ηιιε (εδίίηιοηϋδ

ρεηϊ(ΐ)8 ΓερΓεδδϊΐ, δπηιηιβηϋε υΓιΙί» βε (ϋνΐηβ ηοΙ)ϊδ

ηάνεΓδυηι εοδ ηιοηηιηεηΐβ ΓεΙΊα,υϊΙ. 8ί ςυίδ νεΓΟ

ϊη 8. ΕρΙ)Γ3εηι (1ίδρΐ)ΐ3ΐ)οηυηι ευπι ΝονηΙο, εοη-

Π'ιείιι, ευρίβΐ »ικΐ3ί•Ίδϊΐηιϊ β]»ιβ εοηΐηβπ δΐΓ38ε)η,

βίνεΓδΛΓίΐ εββαιη Γ8δρϊε)3ΐ οροπεί. 11)) εηίηι υβ^Μβ

ηιίεο δ)ΐρεΓίθΓθδ >η ίρβο εεΓΐ3η)ίηϊ8 εοη^Γεδδΐι ηο-

βίΓΪ ΛοείΟΓίδ ■ν'ΐΓββ ϊηνβηϊβΐ, υΐ Ηυηε ρβηβΓβΐίηδίεηι

3Κ|)ΐβ εεΠ3ΐθΓ8ΐη ίηνϊεΐυηι, ίΙΙυηι βυίβηι ηιοΙΙοηι

3ε Ι3ηΐ|ΐΐ3π) ριιεΓυπι ηοηΛυηι 33ΐ3(β Γιπτ>3ΐππ) ιΐίχε-

ιίΐ. Νεο,υβ νεΓΟ ϋΐβδ <Ιϋηΐ3χαΐ, ςυ* νεί ΐιιηε, νεί

3ΐιΙε» ζίζαηίοιυηι ΙΐϊΓβδβδ εχ Γη»1ίΐί36 δεηιϊιιβ ίιιβ
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ΐ'αηΐ εΐΟΓίΧ, ΠίΙοϊ ΓΟΟίΐίικΙίΠΟ ρΓΟριιΙδβνίΙ : νεπιιιΐ Α κακώς άναΟαλήσαι μέλλουσας προφητιχώ βλέμαατι

ιΊ οα$ ι|ΐιχ ίη Γιιΐιιππ!) ρεπηοϊοδε ριι11ηΙ;ιΐ'ο ραΙΟΓηιιΙ

ρι-ορίιοΐ'ιοίβ οοιιΐΐδ ρι-χνίοΌηδ ρΓχείϋϊΙ. ΟυοίφιυΙ

οηίιη »1> οο εοηδοιϊρία 5ΐιηΙ νοίυηιίιια, ΰεηιοηδίια-

Γιοηίυιΐδ 5ΐιηΙ ρΐεηα. Νυικ;ιιηηι εη;ο νοπίαΐίδ Ιιίο

Πΐίιΐδ, :ι!) ίρδβ ϋΌΙΙοχεπΙ νοιίΐίΐο : βροιη νότο οηιηεηι

ίη δοΐο ϋοο ιΐοίίχιιηι ΙιηϋιιίΙ, ίη ηιιο (|ΐιϊ δυβδ δροβ

οοηδίίΐυιιηΐ, ρι-χιιιία ΓβΓοηιηΐ. ΟπαρΓορίβΓ εΐ ϊΙΙικΙ

ΡδαΙιιΓι ίη ευηοΐίδ δΐιΐδ Γαείίδ ιΐίοΐίδα,ιιε υβατρηΓΟ

Βοΐεΐιαΐ : Ιη ίρ$ο ίρετανϊΐ εοτ ιιιεκηι, εί αύ]αΐη» ιηιη*.

Οιιοηϊαηι $ρβταηΙειη ίη ϋοιηΐίΐιιιη ηιϊκηεοτάϊα είτ-

ηιιηάαϋΐ *'. Ει Ιϊάυεία ίη ϋοηιΊιιιιιιι, ιιιοηΐί δίοιι δΐ-

ηι'ιίοπι ι-εϋιΐϊΐ : ίηφιβ δΐιιηιηβιη υεαΓιΙικΙίηειη ειιηι υ,ϋΐ

ροβδίιίεΐ, εοηδΙΪΙιπΙ, δίαιΐ οχ ίρδίδ οι1ϋί$οβΐΌ Ιίοεί

ρΓορΙιειίδ, οιιητι (1ίο;»1 ΟανϊΊ : Βεαίιΐί π>, εν]]ΐ$ ε$1

χατιδών, προεξεΟέρισεν. Κα\ τούτων πλήρης των

αποδείξεων παια τούτου συγγραφή τε χοή ποίησις.

Ούτως ού πώποτε της αληθείας 6 της αληθείας υίος

έξεφρόνησεν έλπ\ς δέ τούτω ή εις Θε6ν μόνη, έξ ότου

άν άποχειμένων ελπίδων τοις άξίοις αί χάριτες. Το

γαρ ψαλμικον διά βίου λόγω τε καΐ πράξει μελετών

έφασχεν Έπ1 αύτω {χ.Ιπισεν ι\ καρδία μου, καϊ

ε€οι\0ι\0ιχν. Αιά τοιούτον έΛαΙσαντος αύτοϋ έπϊ

Κύριον, έΛεος αύτύν κυκλώσει. Κα\ ή εις αϋτον

πεποίΟησις, όρει τούτον Σιών άπεικάζει ■ άλλα κα\

υψηλοτάτου μακαρισμοϋ εντός τόν χεχτημένον χαθ-

ίστησι, ώς εστίν εξ αυτών των προφητών χαταμα-

Οεΐν, Δαδ'ιό μέν λέγοντος- Μακάριοι; άνηρ, ου εστί

τύ όνομα Κυρίου έλπίς αύτοϋ. Ιερεμίου δέ• ΕϋΛο-

ηοιηεη ϋοιηίηί ίρ,β ε]ιΐί'. ^ΓΟΐιιίαδ νοιο : Βοίε. '5 γημέ^ος άνθρωπος, δστις πέ'ποιΟεν επί τφ ΚνρΙιο,

άίείχιχ ίίτ ψιΐ εοηβάίι ίη ϋο»ήηο, ει ειίι ϋοιηί,ηια

(Μνεία ί/ι«•. Ει ιτ'ιΐ (μίΛδ'ι 1ί§ηιιιιι ιμιοϋ ΐΓ»ιι^ρ!;ιη-

ΐαίιΐΓ βυρει* 3«,ιΐ3δ, ιιιιοιΐ ικΐ ΙιιιιιιοΓειιι ηιίΐΐίΐ ταϋί-

οοδ βαιίδ, οι ηοη Ιίιηουίι, οαηι νοιιοιίΐ χδΐιΐδ*. Ιδηίιΐδ

ηυΐοηι : ϋοιηίιιια ιεχ ηαιίετ, 1)υιηίιιη$ ιετναΐοτ ηο-

*/«■ : ι'ρ5ί• $αΙνα!)ίί ηθ3*. Εεεε Οειιβ 8αΙναΐοτ ηιειια,

βιΐηείαΐίίει- αηαιη, ει ηοη ιίηκοο '. (}ιιίιι ει ΡαιιΙιΐδ

ιιοδ αιΐηιοηεΐ, ϋίοοιίδ : Τεηεαιηη$ ιρεί ηο&πα} εοη-

(εαίοηεηι : [ιάεΐ'α εηίηι ε$ι, φιί τερτοιαηϋ19.

Οίνίιιη ϊ^ϊΐιΐΓ Ιιαο, οι ι-οροδίΐη δρε εηιιΐΓϋυδ 8.

ΕρΙΐΓχηι, Ιιυηιηιια αε ΐΓ3ΐΐδίιοιί;ι ςαχευηςυυ βρεΓ-

ηβιΐδ, δοιηρϊίει-ηπηι ηδδ'^ιιο βΐυπηιη εοηεαρϊδεοΙ)«ΐ.

ΑπιΟΓβηι ν8ΐ'ο ίη Οοιιπι οι ρΓΟχϊιιπιιη αϋεο δΟΓνηνίΙ

δίπιϋοδε, πι οχ Ιιοε ϋοεοϋειίδ δΐυοιιΐο, Ιυεε ϊιιιογ ρο- ρ

δίτειηα ΓβΓβΓΓβΙ : ρατ εηίηι εδί ίρία νοιίι» 83ΐιοΐΊ ίΙ-

Ιίιΐδ ΡηΐΓίδ, Ι3ΐΐί|ΐΐ3ΐιι οηιηϊ ιΙειιιοιίί,ΐΓβΐΊοιιε ροιίοια

Ιη ιικ•ι1ίιι::ι ρΐΌ(Ιιιεο:ε. ΝαΙΙο ιιιοΛο ίη 101η ηιβ» τίΐ,ι,

Ϊη<1ιιί1, αιΐνείδυδ Οοιιιίηιιιιι οοιιΐιιιιιοΐίοδίΐδ αχ^Γιιϊ,

ΠΟε δΟΠΙΙΟ δΐΐΐΐΐΐΐδ ε Ιβϊΐίίδ ΙΙΙΟίδ Ο^ΓΟΒδΙΙδ ΟδΙ. Νο-

ηιίιιεηι ίιι οηιηϊ νϊΐα ηΐ03 ηΐΒίειΙίοΐΐδ οηεΓίνϊ ; ιιοε

ειιηι ιιΙΙο ρίαιιο 01ΐΓίδΐΪ3ΐιο ΙιοηΓιηο οοιιΐοηΐίοδίπη ηιε

ρΓ:*'1)ΐιϊ. Ο ίεΐϊοοιη Ιίιι^παηι, ςυκ εοηΠιΙοηΐεΓ ο^1I5-

ιηοάΊ νοοειιι ειη'ϋ,Ίΐ, ςιι;υ δοϋδ ροΐίδδίηιιπη ηη^οϋδ,

ρΓορίεΓ \ίΐαηι βΐι οηιηϊ ηιβίοπη πιυΐΐΐίοηεςυο γο-

ηιοΐ3ΐιι, οοηςηιίΐ! Λι ηοΐιίδ ε3πιϊ $0Γνίεηΐίυιΐ8, Ιιηυι]

Ϊ13 εοηνεηίΐ, ηοδΐΓ»!(|αβ ηαΐυΐ'χ νΐτοβ ιηηβΐδ εχδϋ-

ρεΓ3ΐ, (]ΐΐ3ηι αϊ Γηιίΐε εχχίΐυβΓΐ Γβοΐϊδ ηιιεβί.

Ει υΐ ρΙιΐΓ'ιιηιιηι ΙβΙιοΓεδ , νίΐαδφιβ ίΙΙοιυηι εχ-

καϊ Ισται Κύριος έΛπίς αϋτοϋ • καΐ εσται ώς τύ

ξύΛον εϋΟψ-οϋν παρ' ύδατα, καΐ επί Ικμαδα βα-

Λεΐ ρΊζαν αύτοϋ. Κα\ ΊΙσαΐου• Κύριος Βασιλεύς

ι)μών, Κύριος Σωτηρ ι)/ιώ>•, αύτύς σώσει ημάς.

Ιδού ύ Θεδς δ Σωτ/φ μου Κύριος, πεποιΟώς εσο-

μαι έ.τ' αύζφ και Οαρσι\σομαι. Τοϋ μακαρίου δε:

Παύλου παραινοϋντος κα\ λέγοντος• Κατέχομεν τί\ν

επαγγεΛΙαν της εΛπίδος• πιστός γϊψ ο έ.ιαγγει-

Λάμενος ϊ\μϊν.

Ταύτη τη θεία κα\ ά-οκείμένη έλπίδι είστρεφό-

μενος, τών κοσμικών απάντων περιεφρόνει, και της

αιωνίου δόξης έκαστης ίμείρετο. 'Λγάπην δέ την εις

Θεόν τε καΐ τον πλησίον ούτως ακριβώς έφυλάξατο,

ώς αύτον ειπείν ούτωσ\, τού βίου άπαίροντα• χαλδν

γάρ αυτά τά βήματα τοΰ Οεοφόρου Πατρδς ε!ς μέσον

άγαγεϊν, κρείττονα πάσης άποδείξεοις τυγχάνοντα.

Ούδαμό';ς, φησ\ν, έν πάση τη ζωη μου ελοιδόρησα

Κύριον, κα\ λόγος άφρων ου παρήλθε τών χειλέων

μου. Έν πάση τη ζωή μου κατηρασάμην οϋκ ού-

δένα, καΟ' όλου τε μετ' ούδενος πιστού έμαχησάμην.

ΤΩ μακάρια γλώσσα, ήτις Οα^όήσασα τοιαύτην ϊ{>-

(ίηξε φωνήν, ή μόνοις τοις άγγέλοις πρεπωδεστάτη

τυγχάνει, διά το άϋλον χαϊ άστάσίαστον της ζωής.

Ήμΐν δε τοις τη σαρκ\ δουλεύουσι, ξένη κα\ υπίρ την

φύσιν, κα'ι χαλεπον κιτορΟωΟήναι.

Κα\ πολλά μέν χάμοις βίους άνερευνών τών έπ'

ρΙοΓΟδ, ςιιϊ νίηιιΐίυυδ οίαπ ΓιιεππιΙ; νίν Ιαιιιοιι ιιΙ• Ο άρεταϊς περιδοήτων, ούδαμοΰ δέ τι τοιούτον εύροι;.

1 ιι ίιι Ιιιιίο δϊιιιϋε ριιπο δίηοοΓχηιιβ ο1ΐ3ΐίΐ3ΐίδ ίιιιϋ-

οϊαηι ΐ'ορεί'Ίίΐδ. 8Ϊ εηίηι ίηΐεΓ ειιηοΐββ νίπηίοβ

ιηηχίηιε ρΓχεεΙΙίΐ εΐιβπίβδ, Ιΐ3ηε ίΐα ηοδίεΓ Ιιίε

εχεοΐιιίΐ ΕρΙιηοιη, ι:ΐ ηηΙΙηδ αΐίηδ ιικι^ίβ οχ ΡαΙιΐ-

Ιΐϋδ. δεί ςυοηίηηι ϋί^ηβ ςιιί$ηιιε ρΓορΓϋδ Γβεΐίδ :ιο-

οορίηπίδ ΟδΙ ρΓχηιίβ", ηο ΡβίΓΟδ Ρβΐπΐιιΐδ νίϋο3-

ηιυΓ οοηΓβΓΓΟ, ΊδΙη βΙΊίβ εοηδί(ΙεΓ3ηϋ3 ροιίυδ Γείίη-

ςιιειηιΐδ. Νεηιιε εΐϊοιιι Ιιχε ίρδ3 οοηιρβΓβΐΊοηϊδ ο»ιι•

δ» η ηοΙιΊδ δΐιηΐ (Ιίοιβ, δβιΐ ιιΐ ροριιΐο οΐ3Γβ οοηδίεΐ,

ηοδίΐ'ΐιηι Ιιιιιιε, βιιΐ νεί'ίϋδ ηηίνεΓδΧ Εεείρδί»! ϋο-

οίονβιη 8. ΕρΙΐΓχηι, 3(1 δηρΓεηιυη» βίαιίιιΐιι ίη δρ'ι-

ΓΐΐηΙί νίιΐιιΐιιιη δοαίβ ροΓνβηίδδβ.

οίον έπ\ τώ προκειμένω Πατρ'ι, εις διήγησιν σημεΐον

καΟαράς καΐ άκηλιδώτου άγά-ης. Ει ο•3ν μείζων πα

σών τών αρετών ή αγάπη • ταύτην δέ ώς ούκ άλλος

τις τών Πατέρων κατώρΟωσεν Έφραίμό μακάριος•

άπολήψεται δέ έκαστος κατά τά έργα αύτοϋ • το έχ

τούτων άλλοις συμπεραίνειν παραχωρήσομεν. ίνα μή

δόξωμεν παραδάλλειν Πατράσι Πατέρας. Ού γάρ

συγκρίσεως χάριν το £ηΟέν παρειλήφαμεν, ώς άν

δέ μόνον ύπ' όψιν τοις πολλοίς πιραστήσωμεν, ώς

έπ' αύτοϋ τοϋ άκρου έφθασε της πνευματική; τών

αρετών κλίμακος ό ημέτερος, μάλλον δέ της οικου

μένης διδάσκαλος ΈφραΧμ.

»Ρδ:ι1. \χνπ. 7. * ΡϊλΙ. χμι, 10, • Ρ-:ι1. Γ.χχιν , 4. • ΡββΙ. χχχιχ, δ. ΜβΓ. χνιι, Τ; Ρδ»Ι. 1,5.

» Ιδα.χχχιιι, 2-1. ' 1δ3. χιι, 2. 10 ΙΙοΙιγ. χ, 23. " ΜδΐΙΙι. χνι, 27. Κοηι. ιι, 10.
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Εύσέβειαν δέ έν τή τής Βντως κτήσει σοφία; έμ- ^ ΡίείαΙβηι υογο αΙ(]υβ Γοΐίβ'ιοηοηι ιη υογβ Ββρΐβη-

πορευσάμενος (κατά τδ έν Ίώ6 είρημένον ■ Ίδοϋ ευ

σέβεια έστι σοφία) δι* αυτής , ώς μιχρδν άνωθεν

έδηλώσαμεν, της πίστεως αύτοϋ τδ καθαρδν διαγρά-

φσντες, εις ούρανδν μέν τρίτον, κατά Παΰλον, άνηλ-

Οεν, άθάνατον δέ τήν μνήμην καΐ διαρκή τήν εύ-

κλειαν πάρα τη Εκκλησία πεπλούτηκεν • ή μελέτη

δέ τούτω των θείων Γραφών έκ της Δαβιδικής άνήψε

λαμπάδος, Έγ τχ{ μεΛέτχι μου, φάσκοντος, έκκαν-

Οήσβται πυρ. Έρως γαρ αύτδν πολήσας πνευματι

κής θεωρίας, είς φλόγα μετέωρον τδν πόθον ανήγειρε.

Πασαν γάρ Πάλαιαν τε καΐ Καινήν έχμελετήσας

Γραφήν, χα\ ώς ούκ άλλος τις τοις τοιούτοις Οεωρή-

μασιν έμφιλοχωρήσας , δλην ακριβώς πρδς λέςιν

ήρμήνευσεν, άπό τε της κοσμογενείας, καΐ μέχρι της

Μοβ ρο8865δίοηο οοιιι ραιτανίΐ, δοειιηιΐιιιη ϊΐίικί ^>Ι)

Εοα αιΙΐΗί Ώβΐ αϊ ίαρ'ιεηΐϊα". ΡβΓ ϊΐίαπι, «Ι ραυΙο

8ηΐβ, ί11ίιΐ8 ριιπΐ3ΐεηι Οάβί (ΙοδΟΓϋοοΜίοε, οβιοιιιίϊ-

οπΐ8, ηυοπιούο 8. Ραυίιΐδ Ίη Ιιτίϊιιιη 3δεεηιΓιΙ εοε-

Ιιιηι ", »Ίει•ηαηΚ|ΐΐ8 δΐυί ηοηιίιιϊ» £ΐοηαηι ϊιι Εεοΐο-

βίαιη ραηνΐΐ. δαοιαπιηι ηιιοο,ιιο δεπρΙιΐΓ3πιηι Ιιιπο

οχ ΟανίιΓιεα Ιιιοοπια αεοοιίδα οβΙ ιηειΓιίαιίο, δοευη-

άιιιη ίδΐυιΐ : Ιη ηιιάίΐαΐίοηβ ηιεα βχατάααΐ 'ψήι '\

δϊφΓκΙοηι ηπιογ, εοείεδίίδ οοηίοπφίαιϊοηίδ ί^ηε ίρδίιηι

αοοοηϋεηβ , δυΐιϋιηϊυιη Γεπιηι 3γι1ογοιϊι εχεϊιαίιαΐ

Νηιη οπιηβηι οι ΑηΓι<|ΐιαηι 01 Νοναηι δεπρίιίΓαιη αβ•

βίϋιιο δΐιιϋίο, υΐ ςυ'ινΐβ οΐίιΐδ, δίαίίοδο νεΓδανίΐ, αε-

εαΓδΙοςιιο 3(1 νειΊ>ιιιη οβΙ ϊηΐοΓρΓ0ΐ3ΐιΐ8, οι αϊ) ίρδ*

ρΓΟΟΓοαΙίοηο ίηυιιιΐΐ, υβηιιο η<1 ροδίΓΟΠιοπι ^ΓβΐίοΕ

τελευταίας τής χάριτος βίβλου, τα βάθη τών κεκρυμ- ~ ϋΐ)Γυηι, ςιια: αΐιάίΐα, ηυκςυο ατεβιια 30 γοοοικΙϊΙπ

μένων είς τούμφανές άγαγών θεωρημάτων , λύχνω

κεχρημένος τω Πνεύματι.

Ού μόνον δέ ταύτης τής ημετέρας κα\ θεοπνεύστου

σοφίας όλον τδν πνευματικόν κρατήρα έκπέπωκε,

κα\ τοΖς άλλοις μετέδωκεν • άλλα χα\ τής 5ξω κοσμι

κής, δση τε περ\ τδ χατεγλωττισμένον και όρθδν τοϋ

λόγου, δση τε περί τδ τών νοημάτων βάθος, οτι μάλα

έξασχήσας, όσον μέν χρήσιμον προσελάβετο • δσον

δ" άνόνητον, άπεβάλετο, ζυγώ. δικαιοσύνης κα\ πρ3-

ξιν κα\ θεωρίαν έμπορευσάμενος. Άγνείαν δέ κατ-

ώρθωσε ψυχής τε κα\ σώματος, όσην ή φύσις έχώ-

ρει • μάλλον δέ καΐ υπέρ τήν φύσιν χάριτος γάρ τδ

δώρον. Ο&τε γάρ τήν ψυχήν τής κατά τδν όρθδν

λόγον έξεως ένεδίδου παρασφαλήναι, άλλ' ην ώς άλη-

οΐ'αιιΐ, δρΪΓΐΙαδ αι]]υΙιΐ5 Ιοηιϊηε, οοηιωεηΐηηίβ ΐΙΙυ-

6ΐΓ3ΥίΙ.

Νε<μιο νοΓΟ (ΙπηΙαχαΐ 1ιιι]ιΐ8 ηοδίΓΜ «ϋνϊηίΐαβ

εοηεοδδ»: ίβρϊεηΐίκ Ιαΐίοοβ ΙιαιίδϊΙ, αΙϋδ<ιιιο ϊηιρει•-

Ιίΐιΐδ βδΐ, δε^ εΐίηιη ε»δ, ηΗΜ 3(1 τοειο οπιαίοίΐιιο

ϋΐοοηά'ι ΓαιΊοηοηι, 30 α(1 (ΙοεΙπηα; δΐι1>ι'ι1ίΐ3ΐεηι ρεί'-

Ι'ιηεηΙ, 3Πθδ ηΐηιιβ ιΐΐδεΐρΐΐηαδ ηυοίειπίδ άϋοουηΐ

υΙϋβ8 , Γ8]εοΙΪ8 ναιιϊδ δΙυΙΓίδίΐυο τευιΐδ , Χ(]υΊ(αΙΪ5

Ιίηοβ αοΐΐοηβιη οοηίοηιρίαιίοηεηκιιιο ροηιΙοΓαηδ ,

οχεΓουϊΙ. Αηίηιί ρογγο εοΓρονίδΐιιιο πιιιιιιΐίιία, ρΓΟ

Ιιοηιίηίδ ηηΐυΓπ, ίιηο οΐ ϊΐιρρβ εοιιϋϊιϊοηοιη (]ΐΐ3δί

Ιιιιιιι:ιιι.ιιη (ουπι δϊΐ ^ΓαΙϊ,-Β ιΐοηυηι) οχοείΐιιίΐ. ΚβνβΓα

οηϊιη βη'ιηιο ςιιίιίοιη ίιηρεΓηΙιαΙ, εοΓροΓΟ ηιιίειη γο-

βρίεηιίεΐιαΐ, ρ6ΓΐυΓΐ)3ΐΐοηεηΐ{|υο (ΙοηιϊηΒΐιι εΪΓεπιιιΓο-

Οώς, ψυχή μέν βασιλεύων, σώματι δέ άγλαοφανώς Ο Γ6[)αι. ^ι1οι1 οχ ίηδϊ(1ίϊδ, ί]ϋ3ε οι, δίουΐ ηιοιιιοιϊ:ε ΡδΙ

έξαστράπτων. Κα\ μαρτυρεί τοις λεγομένοις ή της

ΐστορουμένης πόρνης μεταβολή, ήν πρδς κακίας δέ

λεαρ δ βροτοκτόνος χρησάμενος Βελίαρ ε'.ς άπάτην

τοΰ πεφωτισμένου άνδρδς, τοσούτον άπέσχε τοϋ έλπι-

σθέντος , ώς κα\ αυτήν τήν μοιχαλιοήν κατ' αύτοϋ

εκείνου τοϋ ύπερβαλόντος παρατάξασθαι Πονηρού,

κα\ παραινέσεσι χα\ τροπαίς , ταϊς τε τών θείων

λόγων έπωδαϊς μεταβληΟεϊσαν, κα\ πρδς τδ κρεϊττον

μεταπλασθεΐσαν, σώφρονα μέν αντί ακολάστου, σε-

μνδν δέ άντ\ άσεμνου, κα\ καθαράν άντ'ι μεμολυσμέ-

νης άποδειχθήναι.

Δάχρυον δέ τδ άένναον ειπείν εκείνου ρ'εΐΟρον προ-

θυμηθέντι μοι, δακρύειν δντοις επέρχεται• ότι μή

ρΓοιϋΐιιηι, αϊ) ϊηιριιιΐϊεα δΐηιείχ δΐιηΐ ηιυϋονε, 831Ϊ3

εοηΠπιιαίυΓ. Ναηι ειιηι ε.ι 1ηηΐ]ΐΐ3ηι οεεα ηυαϋαηι

ιηαΐίΐία;, αιΐ Γ^ΙΙεηϋιιιη ϊηδϊ^ηοιη αε Γαπιηι Ιιιιηο νί-

Γυιη Ιιοηιΐο'κΐ» Β(;ϋα1 ιΐδΐΐδ Οδδεί : Ι3ηΐυηι αΙΓιιϊΙ, ιιΙ

ςιιοιΐ δροΓ3ΓαΙ, οοιίδεηιιει-εΙιΐΓ, «Ι οΐίαηι 3ΐ1νεΓδ\ΐ3

ϊρδίιηι ίιΐδκΓιαΙΟΓοηι, οηηι ϊρεε ιΐοοοΠηηιοηι ιη εοη-

Ιΐίοΐιι οοηδίίΐιιοπΐ : 5!<}ΐιί(1οιιι οοΐιθΓΐ»ιίοιιϊ1)ΐΐ8, 31-

<]ϋθ αύιιιοιιΊΐΊοιιίΙυδ, (Ιίνϊηαιυηκιιιε ΓαΙϊοηιιηι (]ΐια8Ί

«ηοαηίαΐίοιιίϋιΐδ, Ίρδαηι οοιινοΓδαπι 3(1 ιιιοΙϊογοιιι

ίΓϋβεηι ρεηΐυχϊΐ : οΐ οχ ϊιηρικίίεα ριιι1ίθ3ΐιι, οχ 1α-

εεΊνβ βΓ3νοιιι, οχ Ίικιιιΐιιαία ραΓηπι εαδίαηκιυο γοιΙ-

ι1ί(1ϋ.

Ιαηι λόγο ϋίίΠυοηΐεδ αο ροΓρεπιπδ ΐρδίυδ ΙαΟΓ}--

ιηαδ γοΓοπο νοίεηΐ'ι, νετο οΙιοΓΪϋηΐιΐΓ 1αοΓ)Ίΐια;, ουιη

δίχα τούτου, τδ μέν τών δακρύων αύτοϋ πέλαγος τώ νϊχ αΐδα,υο ΙηοΓ^ιηϊδ ο]ιΐδ 1αο.Γ)Ίΐΐ3Γυιη ροΐα^ιΐδ 1ϊ-

λόγφ τις διαπλεύσειεν. Ώς γάρ πάσιν άνθρώποις

σύμφυτον τδ άναπνεΤν, χα1, ίύ ένεργούμενον ούτως

'Εφραΐμ τδ δακρυρρΌεϊν. Ού γάρ ήμερα, οΰ νύξ, ού

μεσονύκτιον, ούχ ώρα, οΰ στιγμής τδ λεπτότατον,

£τε ξηρδς ό τούτου άνύστακτος όφθαλμδς καθωράτο•

πη μέν τά κοινϊ}, πή δέ τά ιδίως άποκλαιόμενος, ώς

Ελεγεν, ατοπήματα- στεναγμοϊς δέ τά τών ομμάτων

σοφώς έποχετεύει όείθρα• μάλλον δέ χεύμασιν οφθαλ

μών τους στεναγμούς έξεκαλεϊτο. Κα\ ην παράδοξος

αμφοτέρων ή πρόοδος, τοϋ έτερου αίτια τοϋ έτερου

φαινομένου- έτιχτον γάρ έπ' αύτώ 5ίχρυα μέν, στενα-

0031 ΙΓαηδΙϊοΙαΓβ : ηαπι βϊοιιΐ ουηείϊδ ΙιοηιίηΊυιΐδ

οΊίΓα ϊηίοΓΠΐϊδδϊοηοπι βρίηίαιη ιΐιιοοπ: εδί ρΓορπυπι:

ΐΐ» Ιιεαίο Ερίκοεπι αδδίιΐυο ΙαοΓ^ηιαδ ρΓοίιιηιΙοΓΟ,

ηβΐϋΓα ςυοϋβπιιηοιίο τίϋουαίιΐΓ ϊηδίιιιηι. ΝυΙΙ»

ςυΐρρο Ίίβδ, ηαΐΐα ηοχ, ηιιΐΐη (Ιίεϊ ηοοϋδίμιο ραΓδ,

ηιιΐίαπιςυο ϋΓονΐδδίιιπ ΐοηιροΓΪδ ηιοηυιηεηΐιιιη Γιιϊι,

ϊη ηυο ηοη ν'ι^ϊΐεδ ϊρδΐϋδ οουϋ 1αεΓ)ηιΪ8 εοηδρϊεο-

ΓοιιΙυΓ ρΓοΓϋδϊ : ιιιιηο οηίπι εοηιιηιιηοβ, ηαηε ριϊ-

ναΐβδ, ιιΙ αΐεΐιαΐ, οαίαιηίιαιεδ βοδίιπίίΐαίοδίιιιο ιίορίο-

Γβΐιαΐ : δΐΐδρΪΓϋδ ρογγο οοιιΙοΓυπι ΠιιηΓιηβ ρπιιΙοηίοΓ

ϊηΐιϊϋβοβΐ, αιιΐ ροΙϊϋ3 οουΙοΓϋΐη Πιιηιϊηίυπδ βιικρίΓί»

" Ιοί) χιι , 15; νχνιιι, '* ΠΟογ. ιη, 2 δ(ρι• " Γδ»1. χχχνιιί, 4.
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οχο'ιΐβΐιβΐ Ει-.-ιΙφιε γοϊ ιιΐ: Ίιι ηυο ρι-θ£ΐ'εδδυε α«]πιϊ- Λ γμοϋς > στεναγμοί δέ πάλιν δάκρυα- κα\ τδ αίτιον τοις

■πολλοίς άγνοούμενον. Χρόνου γάρ ταΰτα μή διαιρούν-

τος, άλλ' άεΐ των στεναγμών δάκρυα διαδεχόμενων, είτα

πάλιν τούτων στεναγμούς, κα\ κύκλου τίνος γιγνομέ-

νου, αοηλος ήν ή αρχή, κα\ Οατέρου τδ αίτιον. Και

τοΰτό τις κατδψεται τοις αύτοϋ προσομιλήσας συγ-

γράμμασιν. Ού μόνον γάρ άποκλαιόμενον αύτδν έν

τοις περί μετανοίας καϊ ήθους κα\ πολιτείας χρη

στής εϋρήσει λόγοις, άλλα καϊ έν αύτοΐς τοις παν

ηγυρικούς αύτοϋ λόγοις, ένθα πολλήν είώΟασιν οί

πλείστοι περιχάρειαν έν τοις λόγοις δείκνυσθαι. Ό

δέ πανταχού ταύτδς ήν, κα\ τής κατανύξεως διηνε-

κώς έπλούτει τδ χάρισμα. "Ενθεν κα\ νΰν σχεδδν

πάντας αύτοϋ τους των λόγων άκροατάς προς τήν

δντως ανακαλείται ζωήν. Τοσαύτην ίσχϋν ό τούτου

Β κέκτηται Οεόπνευστος λόγος δάκρυσι συγκεκραμίνος.

Ποίος γάρ αμείλικτος, ή τή καρδία λιΟώδης, των

τούτου βημάτων έπαχούσας, ού μαλαχθήσεται, κα'

τδ σκληρδν τοΰ ήθους άποβαλών, ταΐς εαυτού κακίαις

έπιστυγνάσει ; Ποίος άγριος τδ ήθος, ή θηριώδης

τδν τρόπον τήν ψυχωφελή διδασκαλίαν αύτοϋ ένωτι-

σθε'ις, ούκ εύΟϋς χρηστδς κα\ επιεικής, καϊ τοϊ; τρό-

ποις έσται φιλάγαθος; Ποίος χαίρειν έμμελετών ταΐς

τού βίου ήδυπαθείαις, κα\ τδ δακρύειν άποστρεφόμε-

νος, ολίγων άκουσας εκείνου ρημάτων, ού θρηνήσει

κα\ κλαύσεται, κα\ εις ύπόμνησιν έλΟτ) τών βεβιω-

μένων μελλούσης άνταποδόσεως ;

Γα1)ϊΙίίί, Ιίι:οΐ αΐΐοηιιίιι υίπιπίφΐε βΙΙεπιΐδ νίϋβΓοίιΐΓ

οϋ$3. ΡΓθί1υοΙ»3ΐιΙ υ,ιιϊρρε ϊρ&ί Ιαοι°γηΊΧ, ιιιυΐΐίδςιιο

ίιιΐ'ομιιϋ:ι ογβΙ εαιΐ83. Οιιπι ειιίηι Ιεηιρυδ Ϊ1138

ηοη βιιΓειτβΙ, $β(Ι τηιιΐιια ο,υηιΐηπι νίοίδδίΐυΰΐηβ, εΐ

]3ΓΓ)Ί11ίβ δΙΙδρίΐ 13, 81 8Ι1δρΪΓΙ3 ΐ30Γγΐη33 0X01 |ι(•ΠΊΐ! ,

ϋΐιοι-ϋΐπϋβ 03ϋδ3 Ιβίοοαί. 11Ια<1 νεπ) οο^ηβδοεί,

φΐίδφΐ'ιβ ϊρδίιιβ δοΐ'ΐρΐβ ενοΐνοπί. Νοφίο εηίιη 13η-

ΐιιιιιηιοι.Ιιι, ιιΐίί (Ιο ραεηΊΐεηΐίβ, (Ιο ηιοπίιιΐδ, ύε γο-

01Ι8 νί(Χ ίηδίΊΐυΙϊδ 3£ΪΙ, ΐρδΙΙΠΙ ρΐ3Ι1£0Ι11εω 30 $υ-

ϋρΪΓ3ηΐειη ίηνεηίβΐ; νβπιηι εΐ ϊη ϊρ3Ϊ8 ΙαιιϋαΐϊοηίΙιυδ,

φΐβδ ρίοπκιΐφΐε οηιηοδ ιιιιιΐΐη βδρεΓβΟΓΟ δοΐοηΐ ΙιΊ-

Ιηπίβίε. Πιο νοΓΟ οιιιηιίεηι βε ιι1ιϊ>ρι<> ρι;ι•ϊιπ : ι , βδδ'ι-

ιΐιιοφίε Ιιι^βηοΊ ηιιιηυδ, ιιΐ άηϊΐίηδ οχρεί'ινϊΐ. Ιίικίο

ιΊ ηιιηο ΓβΓβ οιιηοΐοδ ϊρβϊιΐδ δοπηοηιιηι αιιϋίίοινδ ^^

Υ0Γ3Π1 3ΐηρ1εε1βη(]3πι νϊΐηπ» ΓενοοβΙ : Ιαπιαιη ϊρδίιιβ

ηιϊδΐ3 ΙβοτγηΓιβ νίιη οοηΐΐιιοί ΟΓβΙϊο. (}υϊδ εηίηι Ϊ13

(Ιιιγο ει 3(ΐ3πΐ3η(Ίηο ΟδΙ οοΐ'ϋο, φιί ο]υβ νοι•1)3 3ϋ-

(ϋειίδ, ηοη πκιιιειιοΓκιΙ, ηιοπιηΐφίο αδρετϊΐαΐβ 3ΐ>]ε-

(■(:ι , 8ΐιίδ ίρδίιΐδ ρεοο3ΐϊ5 οχ 3ΐιίιιιο ηοη ιΐοίοπΐ ?

( > • ι ϊ - 3(1εο Γοπίδ εδί ει ίιηηιϋίβ, ςυϊ 83ΐιιΐ3Γεηι <•]ϋβ

<1οοΐΓϊιιαιη :» πι'ιίιαβ ροΓοίρίοηβ (Ιεηιριΐδ ηοη (ΙερΙοΓεΙ

(μιοιΙ ρει•ρει•3ΐη ΐΓ3ηδ8{;ίΙ? Οπίδ 3(1εο ίιιπιιηιιίϋ ,ιΐ-

φΐε ιίίιιΙι Ιΐδ : αυϊ δίιηυΐ 3ε γειΊ>3 ε]υδ φΐονίδ ιυοΙΙε

(ΙιιΙοΐοΓβ £ΐι$1ανβηι), ηοη ββ ηιοχ ιιιΐίειη 3ΐιΐ3ϋί1εηι-

<]ΐΐι: οηιηίηο εχΙ)ίυε3ΐ? Ο'ιιίδ βΙιΙιοΓΓεηβ 3 Ι3(τγιιιϊδ,

ίΐ;ι ββ Ιιηϋ'κΐίΐ νοίιιροΐ'ιΐιαδ, ψπη νεί ηιοϋίείδ ϊΙΙίιιβ

νεΓυίδ βυϋίΐίδ, ΓεΙπΙΐϋΙίοηεηι ϋίβηι, ςιιαιη ρΓΟ νΐΐ3 3ηΙεβοΐ3 βεεορΙϋΓΪ βυηιυδ, ϊη ηιεπιοπβηι τειίιιοοηδ,

ηοη ΙβηιεηΙείυΐ' 30 1ιΐ£ε3ΐ?

Ιη Γεϋιΐδ Πβή ηεηιιευηΐΊΙ)υ9, ϋΐιιιΐ ρβδδίηΊ ιικιιγ- Ο

ραηΐ ρΓονεΛϋ : Εβρίιΐβπι οοςυεΓε ηίΙβΓΪδ. Αι ΐδΐιιο1

Αΐβον έψεϊς, ή τών έξω παροιμία έπ\ τών αδυνά

των παρεϊληφεν. Ήμϊν δέ τούτο έναργώς ή πείρα

παρέστησε. Τάς γάρ άτεγκτους κα\ άνυπείκτους

ψυχάς, καΐ φυλάττεσθαι καΐ ύπήκειν ό θείος ούτος

πρεσβύτης παρίπειΟεν. Τις έντυχών αύτοϋ τώ τερ\

ταπεινοφροσύνης λόγω, ού πάσαν μέν ευθύς οϊησιν

έκμισήσει, άλλ' ουδέ παντδ; ταπεινότχρον έαυτδν

έκκηρύξει ; Τίς τοις περί αγάπης έπιβαλών , ούχ

υπέρ αγάπης προκινδυνεύσαι σπουδάσει; Τίς τοις

περ\ παρθενίας προσομιλήσας , ούχ άγνδν έαυτδν

ψυχή τε κα\ σώματι θεώ άγωνίσεται παραστήσαι ;

Τίς τοις περί κρίιεως, ήτοι δευτέρας Χριστού έλεύ-

σεως έγκύψας. ού πιρίστασθαι τψ εκείθεν κριτηρίφ

νομίσει, κα\ σύντρομος γενόμενος, τήν τελευταίαν

ήδη άπόφασιν κατ' αύτοϋ έξενεχΟήσεσθαι δοκήσει ;

ηιυιη, δίνε δεοιιηώιηι ίΙΙιιιη ΟιτίδΐΊ ΐΐΓίνβηΙιηΐι α"β- ° Ούτως γάρ παρέστησε τδ μέλλον τοϋ θεού δικαστή-

βΓΠϋΊΐ , ηοπ ΐΐ3 οογοΌ βΐ βη'ιιιιο 3ΠϊεΪ3ΐιιι•, ςιΐίΐ.^ί 3ύ ριον 6 άοίδιμο; κα\ -ροφητικώτατος ούτος άνήρ . ώς

ΊΙΙιΐιΙ ]ιιι1ίοϊϋΐη ]αιιι]απι δίδίειιϋιιδ θδδ<;1? ιιιείυηυβ μηδέν μέν έτερον ύπολείπεσθαι γνώσεως, μόνον οέ

ιερεηΐε βίε εχΙιηΓΓ•ε803ΐ, 3ε ίϊ 3(1γεΓδΐΐδ ϊρδίιηι δειι- τώ έργω τούτοι και τη πείρα καταμαθείν.

Ιΐ'ΠΐΊβ ]ιιϋϊείδ Ι'βΓ3ΐυΓ? Νβπι ίΐ3 ΓιιΙιιγιιιιι ΐδΐιια ϋοϊ ]υι1ϊείιιιιι βοσυΓίΐΙβ αο ρίοηβ βχρΓΟδϋϊΐ, εΐ οί) οεηίο-

οιηιιίυηι δίβΐυίι ρΓκεΙβπΐδ 30 δβηείαδ '.ιϊε νϊτ, ια βιΐ ε)υβ εοβηϊιίοηεηι βΐίικί ηϊηϋ νίίίεβίιιι• άεεβδβ , ηί

Ι'.Ι Γ66 ίρδ.Ί ΠμίΐΐΜΓ 30 0ΟΓ3Π1 ΓκίΙ.

ιίΐΜ'ϊ ροδβε ηοδ εχρεπιηεηΐο ειΐοείϊ (ΙΊϋϊείιηιΐδ. δ:ιη-

(Ιιΐδ ι|ΐιίρρβ Ιιίί' δεηεχ, .ίιμιποβ (|ΐΐ08 ο!ι ηΐ3ΐαιιι οΙ>-

κΓιιΐ3ΐ3ΐιΐ(|ΐιε (ΙιιΐΊΐίπιι Ι;ιρί(1ι'!> (Ιίΐέπδ, ρΐ3ηβ οηιοΐ-

Ιινϊΐ 3ο Γΐ'ρμίι, ηεχίΐηιιε ιιΐ νοίυϊΐ. Οιιϊδ εηίιη ρ]ϋ<5

(Ιε 1ιυιηί1ίΐ3ΐε οΓ3ΐϊοηεηι 1ο§ειΐδ, ηοη οηιηεηι ηιοχ

(Ιε δβ εχΊδΙίιηβΙίοηευι, οί δΐιι!ΐ3ΐη 3ΓΓ0@3ΐιΐί3ΐιι <!ε-

ρηη»1, 30 80 οιι:ιιϊιΐ!ΐι »1>]ο(ΐι*$ίιιιιιιη οοηΰ1θ3ΐηΐ' ?

Οΐΐϊδ 03, 1[ϋ:ι: άο 0||3ΓΪ1310 ΟΟΠδΟΓίρδϊΙ, 1οοΙΐΐ3ιι8,

ηοη δίο 3θοοηι]αΐυΓ, υΐ 3(1 ςιιοιίνίδ εΓιβηι δΐιηειιη-

(Ιαιη ροΓϊοιιΙιιηι ρ3Γ3ΐιΐδ 8ίΙ? Οιιίδ Ϊ1ΐ3 ονοΐνεηδ,

ΐ[ΜΪ1)ΐΐ8 τΪΓ£ΪηΊΐ3ΐεηι Ιααύαΐ, ηοιι δε Οεο κυίαιη

οΟΓροΓε ηιιΐηιοίΐιιο οΠΌγγο οοηίοικίηΐ ? Οιιΐδ 3ΐκΙίοιΐ8

νεί Ιε^εηβ ο]υδ βεπιιοηεδ, ({ΐιίηιΐδ ]ιιο'ί(:ίιιιιι οχΐιο-

Οαηι οΓβθ ϊη Ι3ΐϊ1>υ8 (Ιε ,ιιιιΐίοίο οο^ίΐαΐίοηϊΐιυδ

Ι)(.'3ΐιΐδ ϊρβε εεηιρεΓ οοοιιρβΓβΙυΓ, πιυηοΐυιη οί φιχ-

ουηα,ιιβ ΐη οο δυηΐ, οΙΓιΐβίι. ΡηιουΙ νειο Γοοβδϊϊΐ Γιι-

βϊεηβ, δϊουΐ δΟΓίρΙυηι ΓερβΓίΐαΓ, ει ηιηιΐϋίι ϊη εοϋ-

Ιυιΐϊηε, ϋεο ει βϊϋϊ ϊρδϊ ν203ΐΐδ, ίιΐ(1οο;ιΐ8 νϊιΐυΐυη»

ρπεηιϊ3 ΓοίβΓεηκ. Κεοΐβ βη'ιπ) μνα ηονεταΐ, βοβ ςιιϊ

8οϋΐ3Π3πι 3ηιρ1εοΐυηΙυΓ \ίι»ηι, οχ Ιηιΐιιιίοιιΐίδ 83!-

ευϋ Ιπιμίδ ρειΊιΐΓϋϊΐϊοηϊϋϋδ 3(ηυο ριοεοΐΐίδ ΙίυειβΓί,

Ταίς τοιαύταις άε\ περ\ κρίσεως δ μακάριος συν

εχόμενος φαντασίαις, Ιφευγε μέν τδν κόσμον κα\ τά

έν κόσμψ' έμάκρυνε δέ φυγαδεύων, ή" φησι τά λό

για, χα\ ηύλίζετο έν τη έρήμφ, έαυτώ μόνω καΐ θεώ

προσεχών, κάκείθεν τών αρετών τάς επιδόσεις δεχό

μενος. "Ηδει γάρ ακριβώς ώς ερημική διαβίωσις τών

κοσμικών μέν ελεύθεροι τδν βουλόμι νον θορύβων, τή

ησυχία δέ συνόμιλον τοις άγ)τέλοις ποιεί, χα\ ταϊ;
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περ"ι θεού Οεωρίαι; τδν νουν όσον έστ\ν έφικτδν άν- Α εί »ι1 ςυϊεΓιβ (Γ3ΐ)(]υϊ11ίΐα1ί$ςυ6 ροΓίαηι ΓοΙϊεΗοΓ

υψοϊ. Έκ τόπων δέ τόπους άμείβειν, δτε κινούν αύτδν

Πνεύμα προς οίκοδομήν των πολλών ώκονόμει, ούκ

ήπείθει, ούδ' άντέτεινεν. ΤΗν ^άρ κελεύσεσι θείαις

πειθήνιος, εί και τις άλλος. Εντεύθεν τήν ένεγκαμέ-

νην, ώς δ θείος εκείνος κελευσθεν.ς Αβραάμ, την

Έδεσινών κατέλαβε πόλιν" δίκαιον γάρ ούκ ήν ύπδ

γήν μέχρι πολλού τδν ήλιον κατακρύπτεσθαι. Δύο δέ

χάριν αίτιων, τοΰ τε τα έκεϊσε περιπτύξασθαι άγια,

και πρό γε τούτου λογίω περιτυχεΐν, κα\ καρπδν

γνώσεως ή λαβείν, ή μεταδοϋναι.

ρβΓνεΐΗΓΟ, ιιΐιϊ οοηκυοίικίΐηβ ρβΓΓΓυαηΐϋΓ 3η$εΙο-

ι ; ιιΐ('ΐιΐΊΙ>ιι$ΐ[ΐι<! 5α1>Γιιΐ)β8, ηνιηιιΐυιη ΙϊοβΙ, πιρΐ

ηιΐ εοηίειηρίιιΐϊοιιειιι 1).'ϊ. (ΐικιικίο ροΓΓΟ δρΪΓΪΐυδ

ϊΙΙαιη εοηιιηοηοΓβοϊβηδ, 3<1 ιιιιιΐιοηιιη ΒειΙίΟεαίΐοηβηι

βίε (ΙίβροηοΙιιΗ, ιιΐ Ιοεα πιυΙαΓΟί, ιιοη ΓεδϊβίεΙιιιΐ,

8('ι1 ΙιιιιιιίΙίΐΐΊ- ο1)$β({υεΙ)αΐυΓ : εηΐ εηίηι ]ιΐδ8!8

ηιαη(ΐ3ΐΪ8ί|υβ Οεί, δ'ι ςυίδ βΐϊιΐδ, ουίεηιρεηηδ. ΙΙιιιΙε

ριιΐι •ϊ:ιιιι, δίευΐ ηιβςηυδ ΠΙβ ΑυηιΙιιιιιι, ι-«-Ιϊιι«[ΐι«.-ι ε

]ιΐδϋΐΐ8 "', Εϋεδδεηοπιηι ιιιΊιεηι ρείϋΐ : ηειμιε ειπιιι

εοηνοιιίεΙίΗΐ, ιιΐ *ιιΙ> Ιειτα ύϊυΐίυκ βοΐ οεουΐΐιιι-εΐιιι•.

ΗΪ8θε νΟΓΟ ιΐε ("ΐιιΐδϊί εο εοηοε88ΪΙ, πι Ιοεα ί1)ϊ βιιιιοΐη ίηνίδβπίΐ, Ιιιιιι ιιΐ δβρϊεηΐεηι ιιΐίφιοιιι εοηνειιίιεί

νίππη, 30 εο£η11ίοηΐ3 ϊρββ ίϊυχίιιιη νεί εβροΓβΙ, νβΐ »1π8 ρΓ3ε1)βΓβΙ.

Έν οίς, ώς ίστδρηται, τή πάλει παραβολών, τήν Λ(1 03ηι ΐβϊΙιΐΓ άϋΠΐ 3ρριιΓΐ886ΐ οϊνϊΐβίβηι, 61 ]3ΐ«

τε πόλιν ύπερχόμενος , πόρνη τιν\ συναπήντηχεν ροιΊ3ΐ» ίηίΓΟΪΓβΙ, Ιοεο βαρίεηΐϊβ νίη, ςυειη ορϋιιιιΐ,

άνθ' ου φιλολόγου έπηύχετο προστυχείν • ώς δέ της ρ βεΟΓίυιη δ'ι1)ί οΐινίιιιη ΙιιιΙιιΓιΙ : ϊη ςυοά 8ρέεΐ3ευΙυπι

προσδοκίας έτερον ήν τδ φανέν, Ολιβερδν αύτώ άπ- ρΟΓΜοΙεδΙαπι εαιη ρηδΙβΓ οχδρεοΐαΐίυηβιη ϊηεϊιΐίδδεί,

έβη τδ συνάντησαν. Διδ καΐ προσατενίσας τψ πορνι-

δίψ, ώς της ελπίδος ψευσθε\ς άπήγετο ' • ή δέ τούτον

βεωμένη προσατενίζοντα ταύτη, καΐ αυτή επιμελώς

αύτδν βλέπουσα κατεσκόπει. Τή δέ δ σοφός• Λέγε

μοι, γύναι, τίνος χάριν μικρ&ν άπατενίζεις μοι. Ή

δέ, Ακολούθως έγώ κα\ πρεπόντως • έκ σοΰ γάρ λέ-

λημμαι τού άνδρδς, σϋ δέ μη με κατασκόπει, τήν γήν

8έ μάλλον, έξ ής ελήφθης. Τούτο παρά προσδοκίαν δ

σοφδς έπακούσας, μεγάλως μέν ώμολόγει ώφεληΟή-

ναι• τοΰ βεοΰ δέ τήν άκατάληπτον ύπερεδόξασε δύνα-

μιν, 8ς τά της ελπίδος κα\ διά τών παρ' ελπίδα χα

ρίζεται.

Δύσας τε εκείθεν έτΛ τήν τής Καππαδοκίας Και-

Ιιιιιι]ΐι»ιιι βρι: 8ϋ3 άβ]εεΙιΐ8, οειιΐοδ ανεΝε1)3ΐ. Αϊ

(■οιιίπι, ίιιιρπιΐι» Ι'οιηίιια ϋεΐίχίδ ίη ευιη οειιΐϊβ ϊη-

8ρΐείεΙ)3ΐ. Οιιί Ερίιποηι : Ο ιιπιΙϊογ, ίιιιμιίι, (Ιϊε ιηίΐιϊ,

ιιιγ ηιε υ8(]ΐιε3ϋεο ίιιΙαοπδ? Αι ϋΐα ριοπιρίο: Οιιο-

ιιϊβιτι, ίίκιυίΐ, εχ 16 ν'ίΓΟ ε£0.8ΐιιη : (α αιιίειιι ηιβ ηε

Γε8ρίεΪ8 α,υίάεηι, βοιΐ ίη ΐειτιιιη εχ <]ΐι» δυηιρίιΐδ εδ,

οευ1θ8 Ιιιοβ ΓεΙΟΓςυεδ. Οικιηι αιιϊϋεπι ίηοΐδρεείβ-

Ιιιιιι Γεδροιΐδίοηβηι νεΗεηιεηΙβΓ δϊϋί ρΐΌΓυίδδε, νίΓ

83η01υδ ιϊε ρΐ'ΐκίειίδ οοιιΐίΐεΐιιιΐιιτ : <]υ3ρΓθρΙεΓ ϊηΓιιιϊ-

Ιιμιι ϋοϊ ροίειιΓιιιιιι ΙιιικΙιινίΐ, ςιιί ϊιιΙογιΙιιιμ 63, ηιιχ

δρεί'ηιιιιΐδ, ρηνίεΓ βρβιτι ηοϋίδ εΙαΓ^ίΐιιΐ'.

ΙικΙε (ΙιεδίίΓεηπι Οηρρηιΐοει.ΐ! άϊνϊηο άυείιΐδ δρί-

σάρειαν, ύπδ τοΰ Πνεύματος τοΰ αγίου οδηγηθείς-, Ο ΓΪΙιι ευηι ρείίνΐδδεί, ίρβυηι ίϋϊ 08 Εοείεδΐ*, αιιΐ'ειιιιι

τδν μέγαν κατεϊδεν Βασίλειον, τδ στόμα τής Έκκλη

σίας, τήν τών δογμάτων χρυσήν άηοόνα • 3ν Οεασά-

μενος δ πρεσβύτης, πολλαΐς καταγεραίρειν ήρξατο

εύφημίαις. Διορατικψ γάρ τής ψυχής δμματι, περι-

στεράν άγλαοφανή έφεζομένην πρδς τδν δεξιδν τού

του έβλεπεν ώμον, λόγους αύτψ διδασκαλίας χορηγού ■

σαν, κάκεϊνον τούτους διαπορΟμεύοντα τψ λαώ. "Ος

ύπδ τής διδασκούσης αύτώ σεπτής μυηθείς περι-

οτεράς, τής τε επιδημίας βσθετο, χαΧ Έφραϊμ. αύτον

είναι τδν Σύρον έπέγνωκε. ΚαΙ δή πνευματικής επι

καίρου άμφω συναυλίας ήξίωνται • ούτως ούκ επι

ζήμιος τω Έφραΐμ δ σκυλμδς έχρημάτισεν.

Ή δέ τοΰ βίου φυσική ά::εραιότης, τών επιβλαβών

τήν φυγήν αύτψ παρεδείκνυε • τό τε τού κρείττους

81'ίΐίεεΐ ΠΙιιιιι (1οι•Ιΐ"ϊιι;ι: ΙιΐδεϊιΓιπιιι, ϋ:ΐδίΙίιιιιι νίιΐίΐ

αίςυε εο^ηονίΐ : ιριοιη δειιεχ ίιιΐιιίΐυδ, πιιιΐιϊδ Γ;πι-

δΐϊδ εοβρϊΐ νεηεΓβΓΪ νοεΐοηβ. δίηυίϋεπι ρεΓβρΊεβεΐ

ηιεηΓίδ οευΐο, εοηδρεχϊΐ ΓεΓυΙ^βηΐεπι ΓυΙιιιιιίιΐιιιι

Ιιιιιιητο ίρδϊιιβ ϊηδκίειιίεηι ιΙεχίετο, νθΓΐ)3ςυε δΐι-

ρϊεηΐϊ.Έ 8υ1)πιΐηίδΐΓ3πΐεπι, βΐηυβ ίρδίιιη ε3 ρυριιΐο

(ΙερΓυιιιειιΙειη. Εχ ε» ιμικίειιι ιιπίιιη 30 νεηεπιιιιΐβ

π)1ιιιιιΙι;ι ίηδίΓυεΙιΐδ ϊΙΙε, δ.ιιιείϊ 1ιιι]υδ Ρβΐηδεο^ιιο-

λογπΙ ρεΐ'('£πιι:ιΙι<>ιιειιι, ειιιηηιιβ εδδΟ ΕρΙΐΓΧίιι ΠΙιιιιι

δνηιιιι. ΡεΓορρυΠυηε ϊβίΙιΐΓ. απιίιο . ηιιιΐυβ ϊιιίεΐ' δβ

ΓπιεϋηιιΐιΐΓ εοηδυείυιΐίηβ ; ίΐα ιιΐ ΙιιΙιοΐ'ίοδίι ΠΙα

ρεΓΟβΓΪιιιιΐίο ίρδϊ ΕρΙΐΓχηι ϊηυΐΗίδ ηοη εχδΐϊΐεπί.

Ν:ιΙιιΐ':ι1Ϊ8 ροΓΓΟ νϊΐχ ίιιιιοεεηΓιη, ηΐίΐίοπιιιι ίρδϊ

Οδίοιιιΐΐ'ΐιηΐ ίιιςαηα. :: ηβιη βχ ε:ι ιΐίδεείιβΐ εί ιιιεΙϊυΜί

προορατικδν, κα\ τδ τού χείρον φυλακτικδν έκδιδά- ° ΡΓΟδρίοοιο εί (ΙοΙεποΓβ ενίιβΓε, 3ΐ(]ϋβ ΗΙ38 δβηΐεη

σκουσα, εκείνους τε τών λογισμών προσίεσθαι, τους

εγκρίτους χα\ καθαρούς, καΐ πρδς αΐρεσιν λυσιτελε-

στέρους καλού, δσοι μάλιστα πρδς τήν τής διδασκαλίας

έμποδίζουσι χρείαν. Δαψιλώς γάρ δέδοτο παρά Χρι

στού τώ Οείω πρεσβύτη τδ τοΰ λόγου τάλαντον, δ

καταβάλλειν ένταΐς τών πολλών τής καρδίας τραπέ-

ζαις πρδ πάντων αύτψ τών άλλων έπωφείλετο. Κα\

τούτο μέν αύτδς περί εαυτού φαίνεται λέγων, δτιπερ

έίρτι τής παιδικής ηλικίας τδ άπαλδν υπερβάς, τεθέα-

ται μυστικώς πρδς τή γλώσση ώς άνήλθεν αύτοΰ λίαν

εύκαρπος άμπελος, αύξηθεϊσα τοσούτον , δσον πλη-

Ιί3δ 30 Γαΐϊοηεβ εϋ^ει-ο, ςυιβ ρυηιε εδβεηΐ, ηυβϊςιιβ

ιΐιΊ ι'χγοΙοιιιΙιιιιι ηοηεδΐ3ΐεηι οοιιΓογγοιιΙ, ει άοοεικίί

ιΐδΐιιιι ιιιν|ΐι:ιΐ|ΐιιιιιι ίιιιρι'ιϋπ'ΐιΙ. ΑΙ>ιιικ1αιιΙ(Ί• ςιιίρρε

83ηεΙο δεηί οοηδεδδυιη 3 ΟΙιπδίο βΓ3( &εηηοηίδ

ΙίΐΙειιΐιιιιι, ηυοιΐ ευηι ,ιιΐ ηιεηδηδ εοπίϊυπι ρΐυτίιιιίδ

ϊηιροΓίίΓεΙυΓ, εί Ι.ιηιεη εϋΐη ρΓΐιηίδ ρΓοΓιιίΙ. ΓβΓίιΐΓ

ηιιίειίι Ιιχο ϊρδο (Ιο βε ϋίχϊδδε : 8Π)ϊ, εαπι ρπιπιπιι

β ΐεηεΓ3 ΠΙα εχεειίειεί «ΙβΙε ριιεπίϊιε, .ιιοιιιι.ί ε]υδ-

ηιοιίί εοηΐϊβ'ΐδδβ νϊδ3. Ιρδϊ εΐεηΐηι ]υχ1α ϋηβυβηι,

3ΐ1ιηθ(1υηι ΓπιοΙιΓογβ εηβδοί νΐιΙοΜίαΓ νίιϊδ, ςυ«

ςιιίϋειη ϊΐα οχΟΓββοβΙαΐ, υΐ υηΐνεΓδίιιη ΐοπ•3Γΐιιη

" 0<!Ι1. XII, 1 8(1(1.
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Γορ'.βΓΰΙ ΟΓΐιοηι. ΟυηεΙβ αιιΐΰΐη οαοΐΐ νοίαΐϋία αιΙ• Α ρώσαι τήν γήν, παν δέ πετεινδν τού ουρανού έρχόμε-

νοίΐΙ;ιί;:ιιιΙ, οι >1ο ΓπιοΙα ε]ιΐδ ι-οηΐϋιΐοΐιαηΐ : ίρ$α ηιι •

Ιεηι νΐιϊδ, ηιιαηΐο ρΙυΓβδ νοΙυοΓββ άεεβτρεηιεδ Γγιι-

οΐιΐδ εχεϊρίεΙ>3ΐ, Οηιο .ιιηρίίιΐδ Γηεεηιϊδ ίΐΐηιικίιιΐηιΐ.

ΙΙΙικΙ ρηείεΓβη <[ΐιοιΙ ;η1 ίρβιιηι ρεΠϊ»8Γ61, βϋυδ « ι η ί -

ϋαιιι, Ιιοπιο ριτδρ'κΐίΐχ, 86 οοιίδρεχϊδδβ Ι68ΐ3ΐη$ οδΐ :

αηςοίοτυιη δεϊΐϊεεί εορίηηι α'εδεεηιίεηΐεηι β οοείο,

νοίιιωεη ϊηΐυδ 30 ΓοιΊδ εηηδεηρίυπι ΰεΐίηεΓβ πια-

ηϋ)ΐΐδ. δίε νειΌ δαιιείαπ) ΊΙΙ.ιιιΐ οοΙΙοηαϊ νίδαιη εδδε

ηείεηι. Οϋϊδ, ριιΐ.ΐδ, νοίυιηεη ϊδΐυιΐ ϊη ηκιηιΐδ ηεεί-

ρϊεΐ ? Ει Ιιηδ ςυίιίειη Ιιιιηε, αϋοδ ΠΙυηι, «Ιίοβ νβΓΟ

3ΐίυιη εχ ρΐ'ίτ.ΒίαηΐΊοΓϋιαϊ εο Ιεηιροι-ε Ιιοιηίηίυιΐδ

Γ65ροικ1Ϊ5δε. ϋοίικίε αιιίοιη ροδί οιηηΐιιιη δΐι1)]οείδδβ

ρπιΙι,ιΙίοπίΊΐι : ι Ι$ίί ηιιίόβιιι βαηείϊ , αε ηιΐηίκΐιί ϋβί

βυιιΐ : »ει1 Ιιοε νοίιπηεη ϊη ιιιηιπι» βεείρεΓβ ηε-

νον έξ αυτής έμπίμπλασθαι τροφής. Αυτήν δε τήν

άμπελον έν τω άποκείρεσθαι, καΐ πάν πτηνδν δεξιοϋ-

σθαί, μάλλον πλουτεΐν των βοτρύων. Τούτο δέ κα\

άλλος περί αύτοϋ των πάνυ διορατικών τότε προσ-

εμαρτύρησεν ■ ίδέσθαι λέγων αγγέλων πληθϋν, κατ-

ιούσαν έξ ούρανοΰ, τ<5μον έπ\ χείρας βαστάζουσα•;,

Ιξωθέν τε καΐ έσωΟεν έγγεγραμμένον. "Ελεγε δέ ή

φανείσα θεία εκείνη πρδς έαυτήν παράταξις. Τ£ς

άρα οφείλει τόνδε τον τόμον έγχειρισθήναι ; Έξ ων

άποκριθέντες, ο'ι μέν τόνδε προέκριναν, οι δε τδν. κα\

άλλοι ϊτερον, ους 6 χρόνος εκείνος είχε λογάδας• Είτα

μετά την δοκιμήν πάντας ειπείν ι Αληθώς άγιοι ούτοι

και δοΰλοι θεοϋ • πλην ού δύνανται τόνδε τδν τόμον

έγχειρισθήναι. ι 'βς δέ πολλούς τών τότε αγίων έπι-

ηιιειιηΐ. > Οιιηιφιβ ίαηι ναποδ εχ Ιυηε νϊνεηΐϊυυδ Β μνησΟέντες, έν αϋτοίς ούκ ευδόκησαν • τέλος, συμφω-

ιιοηιϊιιαδδειιΐ, ηειμιβ (]υΐ$ηυαηι εχ ίϊ» ρΐαευΐδδεί,

ύειηιιπι εοιηηίΐιηϊ οηιηίιιηι εοηεεηδϋ ϊη εαηι ραΓΪΐβΓ

εοηνοηεηιηΐ δοιιΐβιιΐίηιη, ιιΐ αΊεεΓεηΙ, α ηιιϋο αΐΐο

ίδΐιιιΐ νοίυιηεη ϊη ηιηηιΐδ ροδδε βιιιηϊ , ρπεΙεΓηπβιη

.ιΐι ΕρΙΐΓχπι δγι•ο. Τιιηοαυβ εοβίεδίεβ οηςείοβ ϊοβιη

εοιίδρεχϊδδε Γβπυτ, ΕρΙΐΓ.τ.ιη νοίιιηιειι Ιι•3ΐ!βπ», ηο-

είικμιε βιπρειίδ .1(1 εεε1βδί3ΐη, νϊ&υηι ίΐΐιιιΐ εοηδρί-

εΐειίδ , ρβπεχΐβδβ , βυιϋΐοηιιε ϊρδο ΕρΙιηεπ), ψιί

Ιιιηε ϊηδί^ηεηι ^ηΐϊηα,ιιε ρΐεηηηι Ικιΐιευιιΐ οταΐΐο-

ηειη, ηιιίϋ νϊδίιιιι ΐΐΐυίΐ άε8Ϊ£η3Γ6ΐ , εο^ιιονίίδε,

Ι)βιιπκ|ΐιο εοΐίαικίίδδε, ει Ι3ηι ρΓχεΙ&Γυηι ϋίεεικίί

ιΐοηιιιιι νΪΓΟ δαηείο ιΐαΐυηι κύιηΪΓαίαιη Γιιϊδδο. Ταη-

ΐ£πι εηίιη δηρίοηΐί.ο πυιπκίαηΐίηηι 1αΓ§ΪΙιΐδ ΐΠί ϋειιβ

ίαεί'Λΐ, ιιΐ (|ΐιηΐ)1ιιηινϊδ ει ρεΓρεΙιιΐ ηυβδϊ νοί'οοπιιη

νήσαντες είπον. Ούδε\ς δύναται τούτον έγχειρισθήναι

τδν τόμον, εί μη 'Εφραΐ,λ. ΚαΊ δη κα\ τούτο θεάαα-

σΟαι ό βλέπων εκείνος λέγεται τους θείους αγγέλους

επιδίδοντας τΐν τόμον τω Έφραΐμ• Άναστάντα έν

νυχαλία εις 'Εκκλησίαν άφικέσθαι τδν μυσταγωγη-

Οίντα την δρασιν, άκούσαι διδάσκοντος τού 'Εφραΐμ

έν λόγω δαψιλεί κα\ χάριτι ήρτυμένφ ■ την δε όρα-

0:ίιαν όπΐασίαν εκείνον έπικρίνοντα, δοξάσαι τε τδν

θ£δν, κα"ι την δοΟίΐσαν τω άγίω έκπλαγήναι πλουσίαν

του λόγου δωρεάν. Τοσούτον γάρ τδ περιδν αύτψ της

σοφίας κεχάριστο, ώς άεννάους μεν είναι τους τών

λόγων οχετούς • βραδείς δέ πρδς την τών νοημάτων

φανέρώσιν, ού τϊ| της γλώττης ναρκότητι , άλλα τ?5

τών ενθυμημάτων πυκνότητι• ώστε τήν γλώσσαν ΐσβν
, _. ., ,_-, Ί— ,. .„. ,.. ..,. ,

ΓοηΙοδ δΐιρρεΙεΓοηΙ, Γείιιΐδ Ιαηιεη εχρίΐεπηιΐϊδ ρητβδ μεν δύνασΟαι τω τάχει τών τ.αρ' άλλοις ένθυμημά-

ιιεηιι.ιηιικιη εδδρηί. Ι!1ιιι1(]ΐιε ηοη ΐηιη Ιίηςιι.ηε Ιαηΐϊ-

Ι»ΐε, (|ΐι:ιιιι (•ομϊ!;ιΐίοιιίδ ο>Ιοΐ'ίΙπΐο .ιεεϊ(1εΙ>3ΐ : Ιϊη^υη

οιιίιιι εο^ίΐίΐηιΐί ;;Γ:ογ;ι;ιι νίιη ('Χ,ι•ί[ΐι;ιΙι:ι1, βΙΟιηβη

ΐαηΙΊοΓ βΓβΙ ςιιαηι ιιΐ ϊρδϊιιβ δεηίειιΐϊαδ αδδεηιιΐ ροδ-

«εΐ. Ιίηιΐε ηι.ι^ιιιΐδ δεηεχ, δίη«ϋ1αΓ8 ςυοιΜηηι 3 Οοο

βίοι^ιιβηιΐί ιΙοιιιιγπ εΙΠη^ίΙδυηΙ, Ιιϊβοβ νρτίϊϊδ : Ε3γ§ϊγρ,

Βοηιίηε, ίΐιιιιιΐιιβ %ΐΜ\χ Ιιΐίε. 5Ί(]ΐιΊι1εηι άοείπικβ

ρΓθΓιιηι1Ίΐ;ΐδ, Ιϊηςιιηηι ϊρδϊυβ η1)80Γΐ)β1)3ΐ, υΐ δβηδβ

ίηΊιιι': εΓΓεΓΓε ηεηαΪΓεΙ, οιιιη ιηιιηει-ϊ εοηείοηβηιΐί

ϊ;ΐ5ΐπιηιεηΙα α;] ύίδει-Ιε ιϋεειίιΐιιιη ορροΓίιιηα «ΙεΠ-

οβΓεηΐ.

ΰοηεϊοηεδ ροπ-ο Ίρδϊιΐδ, ηϋικί ιιϋιίΐ ηϊδί ρτεε3ΐίο

ίηΙϋΐ'ρε11»Ι>3ΐ : ρΓεεβίίοηεπι^πε ίΐβπιπι εοηοϊοηεδ,

των, ήττον δέ τών οικείων θεωρημάτων. Διδ κα\ αύ-

τ?<ς περ\ εαυτού ό μέγας πρεσβύτης Θεδν έξαιτούμε-

νος, έπ\ τ]) άνοχϊ^ της ακατάσχετου τών λογάδων δω

ρεάς τοιαύτα λέγεται φάναι* "Λνες, ώ Δέσποτα, τάτής

χάριτος σου κύματα. Τπδ γάρ τήν γλώσσαν ή της

διδασκαλίας άβυσσος πελαγίζουσα, φέρειν αύτώ τά

τών νοημάτων ούκ έπέτρεπεν αλλεπάλληλα κύματα,

τη κατεσπουδασμένη λειτουργία τών πρδς τδ λέγειν

οργάνων οϋχ ΰπουργούντων.

Έπέκοπτεν δέ τους λόγους έτερον μέν ουδέν, ευχή

δε μόνη, κα\ ταύτην ο! λόγοι, κα\ τούτους τά δάκρυα,

Ιιαδ ]αεΓ)Ίΐΐϊ!, Ιαει-νιηβδ ηίΓδίιηι ρΓεεεδ εχείρίεΙ)3ΐ)1 ; ϋ γ.αλ ταϋτα πάλιν ευχή. Κα\ ήν δ λόγος τού λόγου,

6Γ3ΐ(]ϋβ δεπιιο δοπιιοιιΐδ ; ηιιί, υΐ ιιιηί,Μδ ρΓορπβ

ΐ]ί('3ΙΙΙ, ί 11 51ΤΜΙ01ΙΟ, ΟδδΊΐΙΐΙβ III <ί 1 VI Ι1ΠΠ1Ι11 Γ0ΙΊΙΙΙ1

εοηίοιιιρίαΐϊοηο οεειιραίιΐδ. Νηηι ίρδίιιη ηιικίΐίΐη

εοΓριΐδ ίΐ» εοιιΓεεεΐ'31, ιιΐ τηΐ'ιοηί ςιιηδϊ (ΙοηιίηοΒ οΐ)-

ΙειηροΓηηδ, ηοη ηιη^ίδ, ηο-.πιι δί ειηοιίιιιιιη 655ΓΙ,

νοΙηρίηΐίΜ ηΙΙιιιη δεηδίιιπ ΙιηϋεΓεΙ. ΰιιιηψιε 3(1 εη

ηιι.τ! ηηη άοιειιΐ, όΐιεηηιΐ.ι, ϊιιειίϊβ ηΐ<ιιιε ηΐΐδΐΐηοηΐί»

ρι-ίιΐδ (Ιοιηίΐηιη, ίηιηιοΐιίΐο Ιαηςαββεο'εΙ, ίΠΪ5 Ιαιιιοιι

ςιΐίδ ηιι'πικιγιιπι ΓοηΓοπιιιΐ κηΐιιΐί, ρεΓΠείεηιΙϊδ το1)θΓβ

ρΓΧδΐ»1)3(. Οιιϊιΐ ? (]υοι1 ηε ηοείεδ ςυίιίεηι, δηηιηϊο-

γηιιι δίηΐϋίπει'ΐδ ηΐιμιε ίηΊ3^ϊιιί1<ιΐδ δ.τρε (Ιεεϊρ'ιεη-

185, ει νΪΓΐιιΐίδ 3ε ρϊεΐϊΐϊδ ΟΙΙΓδΙΙΙΙΙ ίιι ιιΐΐιι ΊηΙΡΓΠΙΙΙΙ-

ρίΊιηιιΐ? η:ιπι ηιιεηι 32δΓΡ(1'β"1(,5 εχεερ6Γ3ηΐ δο-

Ι'πιιιη , οιιηι.'ειη ιεο-ειί'.-ηΐεί νίίζίΙίηΙεηι ηΊίηπιιο-

εΐπείν δέ μάλλον οίκειότερον, έν λόγψ, ταίς περ'ι θεού

διά πάντων τούτων Οεωρίαις συνεχώς ασχολούμενος.

Τδ γάρ σώμα νεκρώαας μετά τών ηδονών, κα\ δοΰλον

δι' εγκράτειας τώ ήγεμόνι κατεργασάμενος λογισμώ,

άκίνητον μέν είχε πρδς τά μή δέοντα ασιτία προδα-

μασΟέν , σ-ερόδν δέ πρδς τά λυσιτελή κα\ ψυχικήν

σιοτηρίαν πορίζοντα. Άλλ" ουδέ νύκτες αύτιΤ) τδν τής

αρετής δρίμον ένέκοπτον, ταίς έξ ύπνου φαντασίαις

αύτδν φενακίζουσαι. Νήφοντα γάρ έξ ήμερων δεχό-

μεναι, γρηγορούντα κατελίμπανον παρατρέχουσαι,

τούτο πραγματευόμενον, Γνα μή καταλάδη τούτον ή

χε\ρ τού άρχοντος τού σκότους τούτου καθεύδοντα. .

"Γπνου 21 μετελάμβανε τοσούτον, δσον πρδς τδ ίίν

ίκανόν • 5γ.ι•ι; μή τή: φυσικής παντελώς άκολουΟίϊς
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άνατραπείσης, λύσιν βίαιον ύπομείνη τδ σαρκίον. Α 1>»»1 ; ίΙΙικΙφιο δθ(1ιι!ο οιιτβηίειη, ηο ηιαιιιιβ ρι-ίηοί-

Ανέτρεπε δε τούτον, χα\ τών οφθαλμών έξεδίιυκε

πολλά μέν κα\ άλλα, μάλιστα δε χαμευνία και σκληρ-

ανωγία, καΐ ή παντοία τοϋ σώματος κάκωσις. Τού

το•; γαρ μάλιστα το τοΰ ύπνου πάθος έξορίζεσθαι

πέφυκεν. Άκτημοσύνην δέ τοσαύτην έκτήσατο, δσην

Εχειν τους θείους αποστόλους άκούεις. Διδ κα\ εί τις

τούτον άκτημονούντων άρχέτυπον καλέσει, ούχ αμαρ

τήσει τοΰ δέοντος. Λΰτοΰ γαρ εκείνου τήν γλυκυτάτην

καΐ μακαρίαν εχομεν φωνήν, ήνπερ μέλλων άπαίρειν

προς τά ουράνια, ήμΐν άφήκεν άκτημοσύνης δίδασκα-

λον, ωδέ πω; Εχουσαν Ούχ υπήρξε τώ'Εφραΐμ ποτέ

βαλάντιον, οϋ (5ά€δος, οϋ πήρα. Ούτε μην άργύριον,

ούτε χρυσίον, άλλ' ουδέ τίνα κτήσιν έτέραν επί τής

γής έκτησάμην. Τοϋ γάρ άγαθοΰ Βασιλέως ήκουσαίν

ρίδ ίδΓιιΐδ ΙυηοϋΓαηιιιι ϊρδίιιιι δυΐιιηο ορρίΌδδΐιιιι

αΥρίΐΙιοικΙοι-οΐ. ΤαηΐϋΓη νοιο Ιοη;ροπδ (μποΐί Ιπ-

ΙπιείΜΐ, (ΐιιοιιΐιιιη νϊΐα; ϋο^οηίΐίο ηεοεδδβπηπι αΊιοβ-

1):ιΐ, ηο ηηΐιιΐίΐΐΐ ροηϊΐυδ δυυΐβΐη νίοϊδδϊΙικΗηε, ο»γο

νίοΐι,'πίαιη (1'ΐδδθΙυΓιοηεηι δΐΐδΐίηοι-οΐ. ϋιιηι ηιιΐίτη

ναπα οβδοηΐ ι\υχ ηϋ οουϋδ ε]ιΐδ δοηιηυιη «Ιοροΐΐβ-

ΙηιηΙ, Ιιιηι ίΙΙιιιΙ ίπϊρπιηίδ, ςιιοιΐ ίΐδροΓπηι βο ϋυΓΗΐπ

νίΙ»ιη πβοιίδ, ιιιυΐΐϊδφΐβ ιηοιίίδ εοι-ριΐδ βυυιη βίΠι—

ββηβ, ΙιιιιηΊ οΐΐαηι οιιΐιητοί : ηβιη Ιιίδοο ροΐίδδίηιιιιη

ιαιϊοη'ιΐηΐδ, βοιιιιιϊ βΠβειΐο οχοιιΐ'ι δοΐοΐ. ΡοιιρβιΊ»-

Ιοιη ροιτο Ιηη!»ηι δεπαΐηιΐ, φΐαηΐηιη νοί δηιιιΐίδ

ίρ8Ϊ8 :ιικ1Ίδ Γιιίδδο ηρβδίοΐϊκ. ΟυηρΓυρίοΓ βί ιαϊδ

οιιηι ρηιιρβΓίηΙοηι οοΐοηΐίιιπι οχοιιιρΙβΓ ηρρβίΐίΐΐ'ίΐ,

Ιι»ιιι1ΐ]ΐιαΐ|υηιη η νειΐΙηΐβαΙιει-ηιίΙ.ΟιιΙείδδΐηιβηίδηηο
... ... .

τοϊ; Εύαγγελίοις φή-αντος τοϊ; έαυτοΰ μαθηταΐς, " ρΓθΐ'δΐΐδ<ιιιΟ ΙιοαΙαηι ϊΐΐηηι ηοΐιίδ νοοοιη, νοίιιΐ ρβιι-

μηοέν έπ\ τής γής κτήσασΟαι. "Οθεν ούοέ έμπαΟώς

ε'τ/ον προς τι τοιούτον. Οϋτως ουν οόςης τε κα\ /ρη

μάτων ολίγωρο;, παντός δε μάλλον τοΰ άμίίνονος

εραστής, τώ ΐσω κάντεΰθεν τοις άποστόλοις άμιλλώ-

μενος δρόμιρ.

ρΟΙ'ΐΛΐίδ ηΐ3£ίδΐΓ3Ι1Ί, Ιιΐπο ΐη οαΊιιηι βιπϊ^ΓβΙυΓυδ,

Γβϋηυΐΐ, <|ΐΐ3 ϊ'ιοΐιαί : Νβο οπιιηοη.ι, ηοο οβοαίυδ,

ηεο ροΓβΕρΙΐΓχηιυηη,ιιαηι ίυΐΐ16. Νυηη,υβπι ίΐιιιιιιιι,

ηιιι ηι-μί'ίϊΐ ιιιιι , αιιΐ ιιΐΐ.ιιη πίιι αΐϊαιη !η Ιβιτο

ροδδούϊ. Ναιη 1)0ΐιυηι τββοηι 3(1 βιιοδ (ΓιοβηΙβηι (1ί-

δο'ιριιΐυδ Βΐιιΐίνϊ ΐη Ενβηςοίϊο : Κϋιίΐ ίη Ιογγ3 ροδδϋϋοΐΐκ. 0ιΐ3Π)θ1)Γθηι ηιι1!3 η:ο γοπιπι ο]ιΐδΐηοιΙϊ

εΐ'ρ'ιΐ οιιρίϋίΐ3δ. ΟΙοΐ'ϊχ ϊ^ίΙιΐΓ, οΐ ροουπία; οοηΐεηιρίοτ πιπί ΓδδοΙ, 3ε ρτίοβίηηΐΊοι•» βιτ)3ΓεΙ; 3(1 ίρβοδ

ηροδίοίηβ ίη εο δΐιο ειίΓδίι ηηηιη ρΐ'οχΐηιε βεεειΙβΓε ηϊΐε1)3ΐιιΐ'.

ΐί δε περ\ ταπεινοφροσύνης αϋτφ προσμαρτυρή-

σωμεν • δπου γε διαρρήδην ίχπας αΰτοΰ λίγος καΐ

σύγγραμμα ταύτην έ'χει τήν άρετήν κηρυττομέ'/ην,

καίπερ αϋτώ διωκομένην έκ πολλού τοΰ περιΐντος ;

ΙΜτε γάρ ό δάκρυα προσκαλούμενος δάκρυ?ι, βποδΊν

τε ώιύ άρτον έσθίων, το τραχύ τής διαίτης, κα'ι άνή-

ίίιιϊϋ νοΓΟ απΐιιιΐ ίρδ'ιιΐδ 8ΐι1)Γηΐδ8Ϊοηεηι εοηιπιε-

ιπογοιι 3ΐ<ιυε Ιιυιιιϊ1ίΐ3ΐεηι ; ειιηι βί ϊρδ3 νίπυδ ρβδ-

δϊηι ΐη ευηείϊδ ε]υδ ΒεπηοιΓιϋυβ 3ε βΟΓΪρΙϊβ δεδΟ

δϊιιςιι Ια ι-ϊΙΟΓ βΐ) εο Γιιΐίδβ βχευίοπι (ΐυοιίβιηηιοιίο

εΐ3ΐιιίΐοΙ? Οιιηικίο εηϊηι ιιικ;ικιιιι 3ΐΙ αιτοςβηΐϊίβ,

εΐ3ΐϊοιΓΐδ!|υο Ι.πρϊιίεηι ρεβ ε]ιιβ οΟΓεηϋΊΙ, ηιιϊ ΐ3ει•<'-

δονον, καιτδ πόμα κιρνών μετά κλαυθμού, ζ φησι τά " ηΐ2δ Ι»εΓγιιιΪ8 ρΓθνοε3ΐ)3ΐ, 30 οιηΟΓΟΠ) 1;ιιΐί[ΐΐ3ΐιι ρβ

λόγια, πρδς έπάρσεως ή οίήσεως λίθω τδν ψυχικον

πίδα προσκρούσειεν ; "II 6 τήν άνθριυπίνην ά-ασαν

άποστρεφ^μενος δόξαν, και περιών μέν ε'τι κατά τ!ίν

βίον, τινδ; έπαινούντος, άσχαλών, κα\ άλλο τε δλλην

άλλάττων χροιάν, κύπτων τε είς γήν, και στάζων

ί'ϊρώτι λεπτώ, καΐ δεινή κρατούμενος αφωνία, ώσπερ

•ςής αισχύνης αυτού τήν γλώσσαν άργούσης;

Άπαίρων οέ προς τήν μακαρίαν κα\ άληκτον

ζωήν, αϋτδ τούτο πάλιν μετά σφοδρας άπείργων έπι-

τιμήσεως, κα\ λέγων Μή ασητε άσμα έπ'ι Έφραΐμ,

μή έγκωμιάσητε, μή με πολυτελεϊ ένθάψητε ίματι

ηοιιι πιαηύυε3ΐΐ3ΐ, εΙ 3δρεΓ» 3ΐ(]υε ίιιαιιια:ιια νίΐα

ιιΐ δ30Γ3 ί!1» ροΓδοηβηΙ νεΓΐ)3, ρίΜ'υΙιιιιι οοο ΠεΙα

ηιίδοεΙ)3ΐ"? Οπϊηιιο 31) οιιιηϊ νβη», αίςυβ ιηιιη-

(Ιαηα :<1)1ιθΓΓεηδ(;1οπ3, ειιηι ίη Ιιηο. ηιΐίιαο ροΓε^πη.!-

ΙΤΐΐΙΓ νίΙΠ, δί .*» η«10(]ΙΙ3111 80 131Ι<13Π 3ΙΗΙ1)3ΐ1νθΐΊε1ι3ΐ,

χςϊο .ιηϊιηο ΓοΓΟηδ, η1Ίιιιτΐί|αο 3ΐΪ3δ οοίοροηι οβρϊεηδ,

.τΐιΐιιο οοιιΐοδ ΐη ΐΟΓΓηηι ϋοιηΐΙΙοηδ, Ιοιιιί 30 δΐώιίΐί

ηιαιίοΐιαΐ δυιΙοΓΟ, βΐΐοφιβ δϋοηΐΐο Ιΐηςιοηι νοΓΟοηη-

(1ί3 Ιϊη^ιιαηι ρΓοηρεϋΐοηΐο, οοΓΓΪρίβΙιηΐιΐΓ.

ί:\η\ 3ΐι1ειη Ιι'ιηο 3(1 Ιιοηΐιιηι υοείοδίοιτιςυο Ϊ1ΐ3ΐη

('ΐιιϊ^πιΐιιπίδ νίίαιη, μπινί ηιΐ0(ΐ3ηι ΊηΙβΓ(1ίοΙο ϊΙΙιιιΙ

ίρδιιηι τείαιίδ, (1ίεο1)3ΐ : Νυ1!3 ΕρΙΐΓκηι οεείηεΓΪΙϊδ

οηηιιΐιιη, ηιιΙΙ.ηιηςιιο ΙηικΙϊΙϊοηεηι βύΐιΐυυεπίίδ, ηο

σμ(7>, μή ιδία τώ σώματι μου τάφον έργάσησθε • . πιο ουπι ρι-οΐίοδο εοροΐϊνοπίϊδ νοδίϊπιοηΐο, ηβΥβ ρπ-

λογον γάρ Εχω μετά θεού, αύλισθήνα! με συν

ξένοις. Εένος εγώ καΐ παρεπίδημος, καθώς πάντες

οΐ πατέρες μου. "Εχεις τοιγαρούν έκ περιουσίας ν.Α

ταύτης τής α.^ζ-.τ,ς, καΟά οή και τών λοιπών, εναργή

τά τεκμήρια. Της ελεημοσύνης δέ κα\ συμπαθείας

οϋ ποιητήν μόνον, άλλα κα\ διδάσκαλον τη\>το^ επι^η-

φιεΐται ό τής αληθείας δρος καΐ νίμος. Τη γάρ τελεία

άκτημοσύνΤ], τδ παρέχειν τοις δεομένοις ούκ Εχων,

εν τώ τους άλλους διεγείρειν πρδς Ελεον πυκναϊ;

παραινέσεσι, τήν έλεημοσύνην μετίιρχετο. ΤΙ1ν γίρ

ώς αληθώς ό τούτου λόγος, και δ!/α τής δψεως, κλ:\ς

Οεοχάλκευτος, τους τών πλουσίων θησαυρούς διαν,ί-

νηΐίιη οοΓροΓΪ ιιιοο οοηδίίΐιιβί'ίΐίδ Ι'ΐιιιυΐιιιη : ηιίΐιί

οηϊηι πιιη ϋεο οοηνοηϊΐ, υΐ ΊηίοΓ ροι•β£πηοδ οοιη-

ιιιογογ. Λιΐΐίηα ([ΐιΐρρο αιοι ί^ο, ει ρβΓ^ϊηηΒ, εΐαιΐ

οιηηα ραΐτα ηκΐ ". δίειιΐ ογ^ο 3ΐίηπιιη νΪΓΐυΙυηι,

ίΐ3 1πι]π5 εΐίαιη οχίιιιίη :ιΐΐ|ΐιο ρΐ'ΧθΙαΓ3 Ιΐ3ΐ>08 ίιιιϊ ι-

0Ϊ3. Εοπιιιι ειιϊηι ί|(ΐίθ 3(1 εΐοοηιοδ^ηβπι, βΐ οοηιιηί-

δΟΓβΙϊοηΐδ ηΠΌεΐυηι ροΓίϊηοηΙ, Ιιιιηο ηοη είΓοείοΓεηι

('.ιιηΐηχαΐ, δβιΐ οΐ ϋοείΟΓοηι οχδΐΐΐίδδο, τοπΐ3ΐίδ ρΓ«-

δεΓΪρΙίο, Ιεχηιιε ΐρδ3 οοηΓιπιιβΙ. Νβγπ ουηι οχ ροΓ-

ίι•Γΐη, φΐηιη βιηρίοχιΐδ ΓιιβΓ3ί, ρίΐιροΓΟΙο, Γοΐίηυιιιη

ιιϋιϋ 1ια1)βΓβΙ, ηπθ(1 εζβηΐδ ίιηρεΠΐΓβΙϋΓ ; (ϊοηιιοηΐί-

Ι•ιΐ8 131)1011 οο1ιθΓΐαΓιοηΊΙ)ΐΐ8 αϋο8 ηιΐ πιϊβοηοοπϋχ

'6 .Μ.ΚΙΙι. χ, ί), 10 ; Ειιο. ιχ, Ι. " Ρδηΐ. ει, 10. '» Ρδβΐ. χχχνιιι, 13.
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οροΓ3 οοΐϋηιονοηε'ο, ε1εοηιοδνη3δ ΟΓΟ^αΙιηΐ. Ει-ηΙ Α γων, χα\ τοις μετρίοις τά δέοντα χορηγών ή δέ άγ-

ηυίρρε ϊρδϊιΐδ ΟΓαΐΐο, ΙίεοΙ νυΐΐυδ ηοη οοηβρϊεεί'ε-

Ιιιγ, Ιηιΐφίβηι (ΙίνίηίΙυδ ΓβΙίΓεΓβεΙβ αοα;(ΐ3ΐη οίανίδ,

(Ιϊνϊΐιιιη ΐΙΐϋβηιίΓΟδ Γοοίοίίειίδ, βΐ ΐηάΊ£βιιΐι1>ιΐδ ηο-

ΓΡδδηη» δυρρβϋίΐαηδ , βδρεείοδα,υβ ε]ο8 βη^εΙίευ*

δΐιΠ'ιείεηδ ΘΓ3Ι, ΐ]ΐιί ρβΓ ββ η1ΐ8(|υο οΐΐα ΟΓβΙϊοηο ίιι-

ΙΐΙι'ΙΙΙι'δ 01Ϊ3Π1 ΟξΓβ^Ιΰδ 6( Ϊη1ΐ111113110δ 3(1 οοηιιιιΐδε-

γελοειδήί Οεοιρία ήρκει κα\ μόνη βλεπομένη πρδς

συμπάθειαν κα\ οίκτιρμοΰς, χα\ τους άγαν αμείλι

κτους κινήσαι, άπλότητι, καΐ επιείκεια, κα\ πολλή

κεκραμένη καλοκαγαθία. ΚαΙ τίς ούτως ήν άναιδεία

προ[σ]κε!μενος, 8ς προσβλέψας αύτδν, ούκ ήρυθρία,

κα! πως αύτδς έαυτοΰ κοσμιώτερος έγεγόνει ;

13ΙΙ0Ι16ΙΤΙ ρβΙΊΗΟνΟΓεΙ, 13Π13 ϊ II 60 ΟΟΙΙήρί 01 0 ίΐαΐ ΙΙΓ ΙΐΙΙΙΙ δίΐΙΐρΙί(:ίΐ3δ, ΙΙΙΙΙΙ Ι1Ι3Ι181ΙιΊΐΙΐ1θ, ΙιΙΙΙΙ ρΓθΙ)ίΐ38.

ΝυΙΙιΐδφΐε 3(1βο ΓορίΜ ί(•1κι;αι• ίπιρυα'εηδ , φΐί ηοη ίρδυιη ίηδρϊεΐεηδ, ι ιιΐιοπ: φίοιίαιη ρβιΐιιηιΙεΓείοΓ

αίφίο νειοουηαΜβ, »ε δοϊρδο ηιεΙίοΓ ηοη ΐ'εϋόβΓείυΓ 3ΐφΐβ ηιθ(1θδΐΊθΓ.

Ει φΐ3ΐιινίδ ίΐ3 ηιυ1ΐ3 ϊη Ιιοε νίιο ρει•Γεοΐ3 εχβΐί-

Ιβπηΐ, πι• ςιιίδ οΐ) ίιΐ οχίδΐίιιιοί Ίΐ)$οΙυΙαιη ει ι ειιιιιι

εεεΙε$Ϊ3δΐίε3Γυ[ΐι ϋεΓιιϊδδβ εοςηϊΐΐοηεηι. Ππ'κΙ εηϊιιι

οΐϋ δΐιρρείειεί ϊρδ'ι, (ΙϊεεΓοΙ Ι3ϋδ ηΐίφΐίδ, ιιΐ :ιι1 1ο(

τΪΓΐϋΙυιη δΙυοΊα (Ιίνί,ΐι-ι τΐιιΐ' ? διπιε φΐίιίειιι ηοη Ιε-

Τάχα τοίνυν τοσούτον τις πλήθος άκουσας κατορ

θώματος, δόξει ω; ούκ έν βάθει των εκκλησιαστικών

έχώρησε δογμάτων ό θείος ούτος άνήρ. Ποίαν γαρ

είχε σχολήν, φαίτ,ν άν, 6 τοιούτος, τοσαύταις μερι-

ζόμενος άρεταϊς ; Τώ δέ ούκ έπεπόλαζε τών θείων

νίΙεΓ Γεπιηι «ΚνΐιιαίΊΐηι οο$ηΗίοηε 0Γ31 ίηιΐΜΐΙιΐϋ. " δογμάτων ή γνώσις. Ού γάρ δσον ειπείν χτΧ παραι

νέσαι τοις Αλλοις, ταύτην μετήει • άλλ' άμφω καλώς

έπαιδεύθη, τά τε δόγματα τής Εκκλησίας αύτά,τά τε

τούτοις άντιλέγειν έπιχειροΰντα• τά μέν, δσον έπιτη-

δεύσει μαθών • τά δε πρδς ϊλεγχον τών αιρετικών.

Ζήλος γάρ αύτον κατά τών τής Εκκλησίας έκίνει θη

ρών • όθεν κα'ι εις ημάς έφθασε τε τις άγραφος λόγος,

τον προς τή άληθεία τούτου ζήλον ήμΐν άποδεικνύς,

Εχων ούτως, ώς ό κουφόνους, μάλλον άνους κα\ άλο

γος Άπολινάριος, πολλά καινοτομήσας κα\ άπο κοι

λία; έρευξάμενος, άδικον τής ευσέβειας Γραφήν έσχε-

δίασεν, έν δυσ'ι βιβλίοις ταύτην συντάξας. Ένεχεί-

ρισε δέ ταύτας προς φυλακήν καί τινι, τή τάς εκείνου

ήδονάς, ώς έφημίαθη, Οεραπευούτη. Ώς δέ τώ Με-

Νεηυε ειιιιιι οαίοιιυδ <!ιιιιΐ«χ:ιΐ ϊΙΙηιιι ;ιΐιί;>ϊι, οι άΊ-

εεηιΐο »1ίθδ «γιιιΙΊγο ροδδοί ; δβιΐ Ιαιη ρίεΐηΐίδ αίςιιο

Γείί^ίοηίδ ϊιΐδΐϊΐιιία, ςοβιη 63, φΐχ ϊΙΙίδ Γερηςηαηΐ,

υηιιιϊηο 33δοευΙυ8 οβί : ί11:ι (]ΐιί(1βηι αά ίιΐδίπιεικίιιιη

ροριιΐυιη, ηχε 3(1 0θ3Γξΐΐ6ηι1ο8 ΙιΧΓείίεοδ. Βοηο

φΐίρρε ζείο ίη ϊΐΐιΐδ ρίείβιϊδ ϊηίιηίεβδ 1)οκΐί3δ ΓεΓβ-

ΙιιιΙπγ. δίςυ'κίβηι δβπιιοηε ι|ΐιοι!:ιιη, φΐί Γ;ιιιι:ι ( ιί;ι;η

ριιΓιιΐίΐ]ΐιαηι δειίρΐίδ 3(1 ιιοδ ϋβνεηίΐ, «ικΐε ίρδυιη

νβαίιΐϊδ ϊΐιΐιΙΊοίίΓϊΊιιΐϋΐιι οχ&ΙίΐΓ$5ε, Γαοϊΐβ ΐπίεΠΐμΐ

ρυΙβΓ3(; ΛροΙΗιιΟΓΪυιη Ιενεηι, ίικο ιΐεηιεηΐεηι 3(ςυβ

ίιΐδηιιιιιη ιιιιπειιριιΐιιιΐ, (|ΐιϊ π'δ ηονηδ ηιοΐίεηδ, ιηιι!ί:ι

ίιηρϊ3 , δεπρίυΐ'χιιιιο δ3επε 3ΐΙνεΓ83ηΙί3 ϋυοουβ

εοηιρΓεΙιειΐ83 Γι1)Γίδ, β 8ΐιο εηιεΐ3ΐΐ8 νεηίΓε, αιΐηιο-

(I ιπιι ίηδίιΐδϋ 3ε Ιοηιοιε ρΓθ1θφΐβι-εΙϋΓ. ΙΙΙοδ νειο λ. γάλω τά τής συγγραφής έγνωρίσΟη, τής εκείνου δόξης

σχήμα πλασάμενος ό σοφδς, προσέρχεται τη" γυναικί

τη τάς βίβλους φυλαττούση τάς βέβηλους, αναγνωρι

ζόμενος, κα\ ευλογίας αυτή ώς άπδ τής έρημου κο

μίζων, τάχα οέ καί έτερα τίνα τεχναζόμενος. "νστε-

ρον ουν ικετεύει δοθήναι αύτώ χάριν ωφελείας, ώς

έλεγε, τά τοϋ διδασκάλου συγγράμματα, ώς άν τοις

αιρετικοί;, ήμας οϋτω δήθεν άποκαλών, άντιφέρεσΟαι

εϋπετώς έχοι. Ή δέ τδν νουν ούκέμφω[τισ]Οεΐοα,κα\

τών τής Άπολιναρίου συμμορίας κα\ τούτον είναι φε-

νακισθεϊσα, τάς βίβλους παρέσχετο, ταχινήν άξιώσασα

τήν τούτων γενέσθαι άποστροφήν. Ό δέ μέγας ούτος

Ιακώβ, τδν βέβηλον πτερνίσας'Ησαΰ, κα\ τά πο'/ηρά

πρωτότοκα τών τούτου νοημάτων λαβών, σοφώς

ύπεξήλθε ■ φύλλον γάρ φύλλω προσ~τύξας, ιχθύος τε

Ιί1)ΐυδ, ουίάιιπι ηιιοιιι ίιι ιΙοΙίιίΊδ 1ΐ3υυ'ΐ8δβ Γι,ίί 1ι;ιΙιιγ,

ίειιιίικε ίιδδεΓναπιΙοδ εοιηιιιϊδεΓ3ΐ. Οιι;ι• ειιιιι ιιΐ3§ηο

ϊιιιιοΐυίδδειιΐ ΕρΙιΐ'Χηι, ίρβε ι^ιι^Ιειιι 86 ορϊηϊοηϊδ

( ν-,ρ εοιιΓιιιμειίδ, Γί'ΐηΊηαιιι, (|ΐι;ΐ' 1ίΙ>Γ08 Ίίΐοδ ριοΓα-

1)05 ειι»1υ(1ίε1)α1, βιΐΐΐΐ ; εΐ ιΐε 86, ηιιίδ βϊΐ, ει ΐ]ΐΐ3ΐη

ί3Ι1δΐ3 61 βϊ 6ΙΌΙ110 :ιϋ'ιτ;ιΙ, ρ.ΊΐιΤίχίΐ, ΙΙΟΙΙΙΙΙΐΙΙβφΙΟ

ΓυΠβ ί(Ι ςεηυδ αΐίιι 3ι1]:οΊ6ΐΐ5. Τ;ιικ1εηι το%Άΐ, ιιΐ ριιο-

εερΐ0ΓΪ8 8ί1>Ί βοΓΪρΙα ριιΐιΐίεα; υΐίΐίΐιιΐϊδ ε3ϋ$3 εχΐιί-

ΙληΙ, ιιΐ ιιοΐιίδ δοϋϊοεί, «ιυοδ Ιιιηε ΙιατεΙίεοβ νοεβ-

ίκι'ι, ι-εριΐξΐιαίΰ εοιηιιιυιΓιυδ ροδ^εΐ. ΟιιίΙιιι•, εαρ'.ιι

νεί'ϋ'ι* ΓειιιϊιΐΒ, ειιηιηιιε εχ ίΙΙίδ ηηιιηι, φΐί Λροΐϋ-

ιΐ3ΐ ίί δϋδΐϊιιβΓεηΙ ρηΐ'168, Γορυΐηιΐδ Ιίϋιοδ ρΐ'αΊιιιίΐ,

εεδ ΐΛίικ-η 8ΪΙιΐ εεΙεΓίΙΟΓ ΓθδΙίΙυΐ (1ορι•εε:ιιΐδ. Οαίΐϋ-

πιηι ηΐϋ^ηιΐδ 1ιί( ίαεοί), (Ιειιιοιιίειη δΐιρρΙβηίΒηβ Εδαυ,

αε η.ΐβϊΐίοδβ ίΐΐα ρι ίιιιοβειιΊΐβ ι;ιρίί'ΐΐδ, ρπιϋεηΐΡΓ Β χόλλη τδ πάν καταχρίσας, ώς έν πυκτίον τδ πάν τής

ορρΓΟδδίΙ; 113111 ρίβείβ ^Ιιιιίιιο οιιιιιεδ ίΐΐίιιειίδ, ίΐ;ι

ΓοΙίυιιι ΓοΙίυ εοηηεχιιϊΐ, ίιι ειιηι ρ3Γ8 ιιιιιι :ι1) ;ιΙΐιΐ•.ι

οΐ) Γιπη.1111 ε»η]ιπκ ιίοικ'ΐιι ρΐβιιβ 8ε]ιιηςϊ ηεφίίΓεΙ,

III 0113111 0,0381 ΙηΙΐΙΐΙίΙΙΙΙ δίΐΐβΐΐΐϊ ΙΪΙιΙ'ί 3ρρ3Γ(!ΙΊ,1ΙΙ ΙΌ-

(Ι3ε1ΐ. δϊοο,ιιβ ου» ιηυΐϊειϊ, 3 ιμια εοηιηιοα'3ΐο 3εεε-

)Χ'γ;ιΙ, η.'(1ι1ί(ΙίΙ : φΐχ (|ΐιϊ(Ιειη 3ΓΐίΟείί <■ ϊ ι : ^. 1 1 κ >< 1 ί , υΐϊ

βίβλου κατειργάσατο, θάτερον μέρος θατέρου διασπα-

σΟήναι ύπό τοϋ σφοδρού συνδέσμου μη συγχωρούμενον.

Οϋτως ταϊς δυσ'ι τεχνασάμενος βίβλοις , τη χρησάση

πάλιν άνταπέδωκεν ή, οία γυνή, κα\ τών σοφών

άπειρος νοημάτων, τήν πρόσοψιν τούτων σώαν θεα-

σαμένη, περ'ιτοΰ βάθους ούκ ήκριβολόγησεν.

ιιιιιϋοΓ, Ϊ8Π3Γ3, ειιιιι (οπιΐ3ΐιι εοΓοηκΙειη εχίεποι-οπι ββίνβηι οεηιεΓεΙ, ςοίο" ϊηίπηδεουδ εδδβΐ , ϋΐΐίβεη-

Ιίιΐδ ίιΐδρϊοεΓΟ ηο^Ιβχίΐ.

Οίεβ νεπ» ΙιλιιιΙ ίι» ιηυΐΐί είβρδ'ι βΓβηΙ, οιιηι οηΐιο-

<1οχΊδ α.υί1)υ8(ΐ3ΐιι (ΙεΓειΙ δβηείοβ εεηεχ, οι Αροΐϋ-

ιιηΓίυηι οοοΪΓεηΙ, εΐ οοιη βο δεπηοηεβ οοηίβΓΓβηΐ.

Ιιι ]ο<1Ίεϊυηι ϊίβηοο νοοβίοβ, ϊηιρϋβ ΪΙΙίδ Ιί1)ΓΪ3 Γιε-

ΊΙμερών δέ ού πάνυ συχνών διελθουσών, τισι τών

ορθοδόξων ύποτίθησιν ό θείος πρεσβύτης , τδν άσεβη

χαλέσαι Άπολινάριον διαλεξόμενον. Ό δέ τήν πρόσ-

κλησιν δεξάμενος, χα\ ταϊς άθέοις αύτοΰ βίβλοις

19 (ίΐο. χχν, 25; χχνιι, 1 β<ι«|.
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θαρρών, ε!; τήν κυρίαν απήντησε , κα\ διαλέγεσθαι ^ Ιιΐ8, .1(1 εΐιιΐιιηι «ίίοηι νοηϊΐ, ηο (Ιίοοι•ε φιίϋοηι ρπ»

μεν αύτδς ώς γήρ* τρυχωΟε'ις, άπηνήνατο • τάς οι

κείας βίβλους προκομισθήναι , κα\ δι" αυτών άπο-

κρίνασθαι καΙ άντιλέγειν ήξίου. Ής ουν οι τούτου

συμμύσται τάς βίβλους έκόμισαν, μεγάλο; έπ' αύ

ται; βρενθυόμενοι • λαβών εκείνος 6 πεπαλαιωμένος

κακών ήμερων της αδικίας κριτής, τήν μίαν βίβλων

άναπτύξαι έπεχείρει. Ώς δέ ούκ ένεδίόου τη κόλλη

πιεσθεΐσα, περ'ι τδ μέσον ταύτης τήν όρμήν έποιεΐτο ■

ή δέ ομοίως ϊ;ν ανεπτυγμένη. Ώς γοϋν της πρώτης

ήστόχησεν, έπ\ τήν δευτέραν λοιπδν έχώρησε, καΙ δή

και αυτήν ολην άδιαίρετον καΙ πάντως άνύπεικτον

κατιδών, τη μέν αίσχύνη τδ πρόσωπον ήλλοιώθη ■ τϊ)

απορία δέ , τήν ψυχήν έξεπλάγη, κα\ τοΰ συνεδρίου

^ωρισθε\ς 6 παρΛ•πϊΛ)ξ άθυμίφ κα\ νόσω , κα\ τέλος

80, ςυοιΐ βίανί ρηι ριοηιοΓΟΙιΐΓ δοιιίο, ΐΌηυίΐ; ρο-

δΐιιΐηνίΐιμιο ίιΐοο δ>1)ί ριοίοιτί Ιίΐιιοδ, υΐ οχ ίΙΙίδ γο-

δροη<]«ι β ροϋδίΐ , ηΐιιικ: εηιι(ΐ'α(ΙΊεβιο. Οιιιιι βι$50

Ι5ΐίιΐ5 <ίοΙηΙοπ5 &θϋίί ίι-βηιβηίοδ ίη ι;ιοιϋιιιι> Ιί1)Γ08

ρτοίΐιιχίδκοηΐ, ίιινοίοιηΐιΐδ ϊΐΐο ά ίοπι ιιι ηιαίοπιιη ίη-

]ιΐ5ΐίιία: ^ιΐεχ, ιιηυηι οχ ϋδ ίη ιη.ιηυδ δυηιοηδ, ηρο-

ιίΐ'β βΐπ,υο ('Χ|ΐϋ(•:ΐΓο ηίΐεϋηΐιΐΓ. δβύ ςιιοά §1ιιΐϊηο

ιιικίυδ ηοη (νιΐ.'ΐν!, ;ιι! ρβιΊειη <•]ιΐϋ ηιοϋίαιη αρο-

ηοηϋαηι ΟδΙ βββίΌβδίικ ; θ3Πΐαυο ϊρδ.ιηι βθ(Ιεηι οοη-

μΐΐ!Γΐι;ιΐ;ιηι ηιοιίο ϊηνοηίΙ. Ουατο 8ηα ϋΐα οχ ρι-ίοΐΐ

1 ε 1>ι-ο ίπΐ5ΐΓ«Ιιΐ5 8ρο, ιΐι! ηΐίοπιιη 80 οοηΐιιΐίΐ, (|ΐιοιη

ο,ιιίάΌιιι Ιιιΐιιηι ίΐιι ΙίπιιίΙιτ οοηηοχιιιη οοηιοηδ, ιιΐ

ρΓΟΙ'δΙΙδ 8Χ|'ι1Ϊ03Π ΙΚΊΙ'ΠΓΟΙ , (;ιηΙ() ΓυΟΟΓΟ 31(|ΙΙ0 ρΐΙ-

(Ιογο δΐιΟΓυδυβ βδΐ, ηιιίιηοηιιβ ιΐδι]ΐιβ 3ϋβο ροιΙιιι1>;ι-

θανάτω προσήγγισε, τήν ββριν ούκ ένεγκών. Β Ιυδ, υΐ οχ οο 0θιΐ5055ΐι αοίοηδ, ηυ.Ίδί ιιιοηΐίδ 3(ςιιο

εοηδίΐϋ ίιιορδ, οΐοχ3ΐιϊιιΐ3ΐιΐ8, ίη ΠΊΟΓΟυιη ρι-οΐ3ρ«υδ δίΐ, ίΙΙιιιιιφιο ί^ηοιηίηί»: ηοΐααι ίΐ;ι χ%τβ αο ιηοίοδίο

ΙυΙίΙ, ηΐ ρ3πιπι βάίηοιίιπη βυΓυοπΐ, ο,ιιίη Ιπηι ηιοηοιτι οοίι-οΐ.

Τοιούτος ήν κα\ πρδς τδν της ευσέβειας ζήλον δ ΤβΙίδ 3υ1οπι ρίεΐ3ΐίδ ζοΐο οχΊίΙίΐ ιιιη•;ηιΐδ ιιοδίει-

μέγας πατήρ ημών κα\ διδάσκαλος Έφραΐμ • έν

Αλλοις μέν τδ πράον κα\ επιεικές ίνδεικνύμενος, δτε

μή χρεία, πολέμου • έν άλλοις δέ τδ στύφον και αύ-

στηρδν, δτε μάλιστα περί τήν πίστιν δ κίνδυνος ,

πάντα σοφως μετερχόμενος, κα*. ώς δ καιρδς έδεΐτο.

Κλ\ γάρ καΙ τοΰτο τών πολλών αύτοϋ νηστειών κα\

δακρύων, καΙ ακαταπαύστων ούκ Ιλαττον προσευχών

δ κατά θεδν λέγω ζήλος , μάλλον δέ , και υπέρ

εκείνα • όσον αυτά μέν εις μόνον τδν δράσαντα περι-

ρβΙΟΓ οΐ ϋοοΙΟΓ δ. ΕρΙΐΓχιιι, ιιιιιιι ;ιΓι;ΐδ ιτιαιίδαοΐυιιι

δο ρι•ίο1)6η8 ηο ιηΐίοιη, < υπ) ιιιιΙΙβ ϋοοιτιηηιΐί ηοοβδ-

51138 ΙΙΓβΟΓΟί : 3ΐί3δ 300Γϋ(ΐηΐ 30 ςΐ'3νβΙΙΙ, 01ΙΙ1Ι Ιίιίι'ί

ρΐΊΊΐΊΐΙιιιιι ϊ ιιι ιιι ϊ ικιι Η, οιιιιοΐ3 ρηιιίοιιΐιτ ]ΙΙΌ Ιοηι-

ροΓίδ ηιΐίηηο ιιιοι1οι;ι!):Πιιγ. Κι οχ Ιιοο (]ΐιίιΙοιη ογ^π

ϋβιιπι ζβίο, ηοη ηιίηυδ ηυαηι ου ιηυΐΐα ϊο]ιιηί3, 3ο

1;ιοι•νηκΐ5, οοηΐίιιυβδςηο ρΓΟΟβδ οοιηηιοηα'αικίυδ οβί :

3Κ|ιιβ ΙκιικΙ «οίο, ηη ρΓθρ!οΐΌ3 οΙϊλιιι ηια^ίδ, (|ΐιιιΊ

ίδΐ3 ίη οο ιιιιο ((ΐιιοΐιιιίοιτιιΐιιΐ', ϋΐο :ηΙ υΐίϋΐιιίοιη

ορίζει τήν δνησιν • εκείνο δέ πρδς κοινήν διαβαίνει <3 ςιιοςυο οοιιιιιιπιηίιι ροηίηοι)3(. Οιιοηιβίΐιηοίΐϋΐιι

ώφίλειαν. Επειδή τδν καλδν Οηρευτήν ό αληθής λό

γος πρδς τα μάχιμα ΕΛκιμάζει θηρία, καΊ τδν άγαΟδν

κυβερνήτην πρδς άντιπνίοντας τψ πλοίω άνεμους ,

κα\ τδν σοφδν ϊατρδν πρδς τά δυσίατα πάθη, και τδν

γενναϊον στρατιώτην πρδς άντικειμένην βαρεΐαν πα-

ράταξιν, και τδν σπουδαΐον και ζηλιοτήν εύσεβίίας ,

έν άκμη κινδύνων κα\ δυσκολίας, δπως εαυτόν τε καΙ

τους άλλους έκσπάση έκ της επιβουλής. Ούκ Ιστιν

ουν είδος εύρεϊν αρετών παρά τισι πάλαι φιλοπονηθέν,

τδ μή κα\ έν τούτφ κατορθωθέν. Είκάσαι δέ τήν αύ

τοϋ ψυχήν ϊστι πηγήν παντοίοις βρύουσαν νάμασιν,

ωφελεία κα\ γλυκύτητι κα\ τέρψει καθωραϊσμένοις •

ή λειμώνα κυπρίζοντα ποικίλοις άρωματίζουσαν άν-

θεσιν ' ή ούρανδν έπίγειον διαφόροις λαμπτήρσι πε

οΐίίιιι νοιυιη ίιιδί^'ΐιίδ ιιΐίοιφίδ νβη310ΓΪδ δροοϊιιιοιι

εχΙιίΙιεΙυΓ, οιιιιι 1ιο11ίοθ838 ίιΐδοφπΐιιι- Γοΐ3», Ιιοηϊ^ιιε

ριι1)('ΐιι;ιΐοιί5 νίιΐιΐδ 8β ρτοιΜί ίη Ιοιηροδίβίε 3(1νοΐ'5.ι,

ιιιοιίίοί ρηκίοηΐίδ ίη ^ι-ϋνίοι-ίΐιιΐδ ηιΟΓϋίκ, ηιίΐίΐίδ

δίΓβιιυί ίη ίρδο ρυςηχ (ΙίδΟΓίιιιίηβ : ϊΐα ιμιοι^ιο ρίο-

131Ϊ3 30 ΓοΙίβίοηίδ δΐηιΐίοδυιη νίππη, ιιιιι^ηα 30 ϋίίΐϊ-

είΐίβ ροΓίουΙβ οδίοικίιιιιΐ, ουηι ο( 8β, ο( 3ΐίο$ οχ ίη-

δίιϋί.•) ροΓίουϋδηιιβ οχίηιίΐ. ΝιιΜιιιη 83ηβ τΐΐ'ίηΐίδ

βΟΙΙΙΙδ 3 \'ΟΙΟΙ'ίΙ)ΙΙ5 ΟΧΟΙίΗΐΙΙΙΙ 081, ίη (|Π!Ι Ιιίο ΟΕΊΐΙΙΙΙ

ηοη οχοοΙΙιιοιΊΐ. Οιι.ιιο οι βιιίιηιιιη ίρδϊυδ, ιιΓιΓιΐ3ΐε,

άυΐοειίϊηο, ]ιιοιιηιϋΐ;ιΐο δοβίιιποηιοηι, ΓοηΙί ςυβοιιη-

ςιιβ »([ΐιηπιιιι αΐηιηιίαηΐίη ίΐιιειιΐί δϊιιιίΐοηι ϋΊοεί'ο ρο£-

δυιηιΐδ, νοί ρι-αίο ϋίνβΓδΪ8 ΓΓη^ΓβηΙίυυδ ΠοΓΪυιυ

ΐ'οδρίοικίεηΐί, νοί οοοίο ναΐ'ίϊβ 8ΐο11απιηι Ιυιιιίηίΐιιιβ

-οικιλμένον, ή παράδεισον οίον άκούεις τδν της ϋίδΐίιιοΐο, νοί ρβΓβόΊβο, ηιιβιιι ίη ΕοΌιη ΓυϊδδΟ αιΐ(ϋ&,

'»ϊδέμ άπείροις έγκάρποις άγλαϊζόμενον δένδροις •

πλην μή βατδν δφει πονηρότατο^ , καν της εξορίας

προςίνω • ή ει άλλο τι τών καλών κα\ τερπνών πολ

λοίς κα\ διαφόροις άγαθοίς ή φύσις τετίμηκε ■ τοιαύ-

την είναι λογίζου τήν τοΰ μεγάλου Έφραΐμ μακα-

ρίαν ψυχήν, πολλαϊς αρετών ίδέαις πάντοθεν κυκλου-

μένην. Μελέτην γάρ δ θαυμάσιος διά βίου πανιδ;

Οέμενο; , τήν δλικήν κτήσασβαι άρετήν, τά πάντα

έσπούδασε μόνος περιλαβεΐν προτερήματα.

ίιιηυιιιοΐ3ΐιί1ί ίπιοΙίΓοΓ.ιιυηι :ιιυοπιιιι οορϊα αΌοο-

Γ3(ο ( ίΐ3 Ι.ίιιιοιι ιιι δοτροηΓι ηι;ιϋ§ηο, οοιηηιυηίδ-

ςιιο οχβίΐίί 3ΐιοΐθΓί, ιιιιΐΐιικ οιηηίιιο ίη ουηι :ϊ < ϊ ι ί

ιΐοΐιιι) : ,ιιιΐ δι (]ΐιίιΙ ηΐίικί νοηιΐδΐυιιι, αηιοοιιιιιηηιιο

ηιυΙΙίδ νβιϋδςιιβ Ιιοηίδ οοΐιοηβδίβνίΐ ιιιι'.ιιπι ; ΐ3ΐοιη

ψιοιμιε 1;03ΐυιιι ϋΐιιηι ιιιη^ιιί ΕρΙιι-χηι 3ΐιίηιιιηι, ρΐιι-

ΐ'ίιηίδ ιιιιιϋΐ|ΐιο νίηιιΐιιηι βοηοΐ'Ίϋΐΐδ οχοΓΠ31υηι ρυΐ3.

Νβιιι δοηιροΓ νίΓ ίΠε ηιΐιιιίι-.τΐίοιιο (Ιί^ηυδ, ίη 03ηι

ίηουίιυίΐ ουΓ.ιιη, ιιι ροΓΓοοΙιιηι 3υδθΙιιΐυιηηιιε ου-

]ιΐ8νί5 ςβηοπδ νίιΐυΐυηι οΐιοιυιιι ροδδίιίβΓΟί, 30 (μιίβιΐδ Γοϋηυϊ δίη^ιϋβ ιιπίοοοΙΙιιοππιΐ, 03 οιιιιι Ιιι δοΐιιδ

ίρ50 3580(|ΙΙ0Γ01|ΙΓ.

Τοΰ γάρ έν δικαίοις πρώτου "Α6ελ τήν θεόλεκτον

ώς ίερεϋς έκμιμησάμενος προσφοράν , ούκ έκ ποι

μνίων θύματα, ουδέ στέαρ Κυρίω προσήνεγχεν, άλλα

Ιυσίαν άναίμακτον, τήν λογικήν λατρείαν, βίου καΟα-

Ρατηοι.. Οη. ΧΙ,νΐ.

δίηιιϊοΌηι ιιι $3θεπΙθδ, οιιιιι ηηί ίηΙΟΓ ]ιΐδ(οδ ρπ-

111115 ΓΟΟοηδοΙιΐΓ, ΛΙιοΙ ίιιΐίΐαΐυδ, ηοη οχ ονίιιιη ^γο-

ρϊ!ιιΐ5, ηοηιιο εχ 3(]Ίρο δηοιίΐίοία ϋοηιίιιο οΐιΐυΐίΐ,

νοπιιη 3ΐΐδςυο βαιι^ΐΕϊηο, Γ»ΓιοιιαΙιίΙο οΙ>50<|ιιηππ νιΐιο

•27
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ρυηΐηΐο δηΟΓΪΓιοηνϊΙ, εη (1ιιηΐ3χ:ιΙ γο Ληοΐ άΊβδ'ιιιή- Α ρότητ: δλοκαυτουμένην, τοσούτον έκείνψ άμιλληθε'ις.

Ιϊδ, ςυοιΐ η ηοΓαιϊο Ιιπιιιίείι]» πι ΠΙε ρβτοηιρίιικ ηοιι

Γυεπί, 8β(Ι ϊηίιηίεί ϋίβηιοηϊδ βν'ιΟηδ Ιηφιεοδ, δΐιρε-

Γ3ΙΪ8 ϊηδ'κΐϋδ, 3(1 νίΙ:\ηι οιτιιιί Πηε 03ΓεηΙεηι, 810(11

ίΐΐε, ρβΓΤβηβπί. ΕηοεΙι ροιτο βροιτι βίο κπιυΐοΐιυ

β8ΐ, «ι ηοη δοΐιισι ιΐοηιίηί ϋοί βιΓι ηοιηεη ίηνοοΒνε-

ιίΐ, νβΓϋπι βΐ »1ίθδ, ιιΐ ίιίεηι ϋΐυά ίηιρΙθΓ3Γβηΐ, ειΐο-

ο.ιιεπί. ΕηοεΙι αιιίοπι ιιΐ βίιηίΐίδ Γβ(Ι(1βΓ6ΐυΓ, ορβΓ3ΐη

ΟειΓιΐ, ηοη ηυίάβιιι λάαιΙηΐΗΐιη β]ϋ$ β Ιειτβ ίη ρβ-

Γ3(Γΐδΐιιιι ΐΓ3η5ΐ3ΐίοηοηι ηίαυε δεεεδδυπι, 8βι1 εχ ιιΐ3-

Ιβιϊ35 ρβΠϋΓϋηΐϊοηβ 1η δρίπΐηηι ΐΓβηβϊΙϊοηβ, κιιΐϋ-

ΙηηαΌ. Νοο εΐίβηι δίηιίΐίδ εχδΐδίίΐ, ηοη ςιιίιίεηι ιηο-

«Ιϊεατη ιη 3Γ03 Γι^ηοβ βεηεπβ εοηδΟΓνβΙϊοηβΓη, »1

δυηιη ροΓηΐδ αηίιιιί ίηοοΙιιιηΊίπΙϋΐη ρΓοειίΓβηβ, ιιΐ

\ίΙ» ρι-οοείίβδ ΙυΙ'ιιΐδ βποΐοΓΓυ^ίβηδ, η'.ιΙΙυιη νίηαΐίβ

δσον μή ύπδ τοϋ πονηρού φονέωί άναιρεθήναι, άλλα

διαοράντα τάς παγίδας τοϋ μισανθρώπου δαίμονος έκ-

φυγεΐν, καϊ προς άτελεύτητον, ώς εκείνος, μεταστήναι

ζωήν, της επίβουλης φανέντα άνώτερον. Τοϋ δ£

Ένώχ τήν ελπίδα ζηλώσας, ουκ έπικέκληται μόνον

το δνομα Κυρίου τοϋ θεοϋ, άλλα κα\ τοις άλλοις συν-

επικαλεΐσθαι έδίδαξεν. Ένώχ, ού τήν ξένην έκ γης

προς τδν παράδεισον μετάθεσιν έπετήδευσεν, άλλα

τήνέξ υλικής προσπάθεια; έπ\τδ πνεύμα μετάβασιν.

Νώε , ού τήν έν ξύλινη λάρνακι μικράν τοϋ γένους

διάσωσιν , άλλα τοϋ τήν έαυτοϋ ψυχήν πανταχόθεν

άσφαλίσασθαι , ώστε παρελθείν άβλαβώς τδ τοϋ βίου

κλυδώνιον, καϊ τά της αρετής μή ζημιωθήναι αγώ

γιμα. Τοϋ Αβραάμ έν πολλοίς μεν κα'ι άλλοις γέγονε

ικπιΐΓ.ιςίιιιη ραΙεΓείητ. 1η ρΐυπηιίβ φιοφίε, Α1>Γ3ΐιΗ5 Β μιμητής , τη* πίστει χα\ πραότητι, κα\ τη εις θεδν

η:ιπιιΙ:ιΙογ ίϋίΐ ; βΐηιιο ιιΐ ΠιΙιίιι, ηιαηβυοίυιΐΐηβιη, βΐ

ηηιΟΓϋηι ϊη Οευηι Ιβοεβηι, ϊη εο ροΐίδδίπηιηι, ο.υοά

«(ΐιοηυιΐιηυιΐιπη ρι ορι ί:πη Ιοτηιη ηΐηιιο εο{;ιΐ3('ιοηοιιι

Ηΐε, Ϊ13 ηϋοα,υε Ιιίε ηοδίβΓ ΕρηΓ3?ηι ηιυηάϋπι εΟΓα-

ρϊι, εΐ ϊη 8ΐιο (οιροΓο υη°ΐ£εηίΙί δβοηΐίείυιη βχρΓβδ-

8ΪΙ, Γ)εο δοίρδυπι εοπδϋοι :πΐδ, βΐ ηιεηι&Γ» ηυ3ί δΐιρβΓ

10ΓΓ3Π1 δηηΐ, ι Ιίίίι- ΐηδ. Ιδ33ε ν(•ι ο ίηΐίΙΠίΟΓ εχδΐίΓιΙ,

ρΓορΙβΓ ηιοΓίβηι α,υβιη ρι-ηηιρίη ΐΓβηφιίΙΙοφίε βιώ-

ΪΓΟ ρ3Γ3ΐΙΙδ Ι'ΠΙΙ 3ΠΪΠΙ0, 11(111 (ΙΙΙΙΚΊΙ ΪΙίΓοΠΊΐΙε ρ3-

ΙΓ6. Ουίη βΐ ςυοιίάίε, ϊηδΐ3Γ ΑροδΙοϋ, εοτροΓε φΐί-

(Ιοιιι ΓγικΊιιιιι, ςιιοιΐ βΙΙίηεΐ 3ιΙ ρΐΌροδίΙιιηι, ρβΓ<ή-

ρίοΐιαΐ, δρίηΐιι :ιπΙιίιι Ι)<ό, οΐ) εβδίιιιη εοΓροΓΪδ νβΐυΐ

ϊη 3ΓΪοΙβ 83θπΠϋΐυηι, νϊνε1>ηΙ. ^η^οϋ ροιτο ίεπιυΐβ-

Ιογ ίυίΐ, δΐιρρίΛΐιΐηικΙο ίρδυιη Εδ3ΐι, Ιιοο 68(, Ιι«:γο-

8ΐιιη ρβΓβηΙβη), 30 ρΓΪηιοξοηίΙα, ϊ(1 6δ(, ητία Εε-

ο1βδϊ;β (ΙεΟΓείβ, 3οι•)ρϊεη(1ο. Ιη εο ρΓχίεΓοα, ςυοιΐ

ηοη ί(•ηΙ;ιηι η ΐεΓΓ3 :ιιΙ εαίΐιιηι ιΐδηιιε ρεΓίΙηςεηΙεπι,

μίΙ ου Ιοηςαπι ϊ^ηίδ εοΐιπηηβη) ριιίεΐιηοιοιη ιηνδίε-

Γϋ ρπιΓπιιιϋΐίΐίειη ίιιιϋοβιιίειιι εοηδρεχεί'ίί, ηιιοϋ(|υβ

Ιιίο (ΙΊ.Μ'ΊριιΙίδ, (|ΐΐ('ΐικΐ(]ιιιοιΙιιιιι ίΐΐε ΓιΙϋδ, εχ 1)30 ειηϊ-

μπιΐιιι•ιΐδ νίΐ3, Ι)εηεϋίεΓιοιΐ6δ ίιηρ.ιιΐίΐιΐδ 8Ϊ(, ηυ»8

ςιιί ριοπιΐδ εχείρΊεοβΙ, ηιβςηί Ηΐίυδ 1λοο\) εβδβ ηι•-

1)"ιΐΓ3ΐ):\ΐιιι•. ΥΐΊΊΐιη ΐρδΐιΐδ ^(>δι>ρ1ι δίιιιίΐίΐιιιΐίιιριη, νεΙ

αγάπη, μάλιστα δϊ τη τοϋ κόσμου φυγή, ώς της οι

κείας γης και της συγγενείας εκείνος ήμείβετο φί-

λον, και τήν τοΰ Μονογενούς θυσίαν εις τήν τοϋ σώ

(/.ατός εκείνου προαιρετικήν διά θεδν έκλαβέσθαι

προσφοράν, νεκρώσαντ: τά μέλη τά έπ'ι της γης. Τοϋ

Ισαάκ, έν τω εκουσίω κα'ι άταράχω Οανάτω, πλην

οΰχ ύπδ πατρδς εκείνος. Ούτος γάρ ιερουργών έαυ-

τδν έκάστοΟι άποστολικώς, σώματι μέν ώλοκαρποϋτο,

δσον εις πρόΟεσιν, πνεϋματι δέ ξ^η, κα\ ζή τώ θεώ

διά τήν ώς έν κριώ τοϋ σώματος άγνήν προσφοράν.

Τδν Ιακώβ, έν τω πτερνίσαι τδν βέβηλον Έσαϋ ,

ήτοι τδν των αιρέσεων γεννήτορα , κα\ λαβείν τά

πρωτότοκα, τάόρΟά της Εκκλησίας δόγματα, κα\ έν

τψ κατιδεϊν οϋ κλίμακα μέν άπδ γης εις οΰρανδν

έστηριγμένην, στύλον δέ πυρδς ούρανομήκη, γλαφυ-

ρώτερόν πως μυστηρίου βάθος έμφαίνοντα. Έτι γε

μήν κα\ έν τω τοις μαΟηταϊς ώς τοις υίέσιν εκείνος

έν τψ μέλλοντι άπαίρειν τοϋ σώματος, διανείμαι τάς

ευλογίας • αΤς τις φιλοπδνως έγκΟψας, αυτού εκείνο >

τοϋ μεγάλου Ίακώδ ταύτας είναι οίηβήσεται. Τοϋ

Ιωσήφ, μάλιστα μϊν έν τή τοΰ σώματος άγνεία και

καΟαρότητι ■ πολϋ δέ πλέον έν τή τοϋ λόγου μετα-

δόσει, ώς εκείνος τοϋ σίτου.

ηιαχίιηο εχρΓεδδϊι νΊι* ίιιΙε^ΓΪΐβΙβ ει εοΓροΓϊδ εβδίίΐαίε: ηιιιΐΐο αιιίοιη ηιαςίβ ρ<τ ήοε, ςιιοιΐ δίοιιΐ ίΙΙβ

ΐΓΪΐίευπ), ϊ(3 Ιιίε νειΊιιιιη 83ΐυ(ί$ εοιηηιυηίε3τί(.

Ιη ηοη ρηυείδ ηιιοηιιε Μυ)'ϋί δϊιηΊΙΙίιικιιη 8θδθ Τοΰ Μωσέως ή έν πασιν ή έν πλείστοις παρόμοιος ■

ρΓχυυίΐ : Π3ηι ο( ίρβε ΡΙΐ3Γ3θηβιιι ιϋιιΐκιΐιιιη Γιι^ϊΙ , έφυγε γάρ κα\ ούτος τδν γοητδν Φαραώ, κα\ ένέρήμφ

ο( εοηιπιθΓ3(υδ εδί ϊη 3θ1ί(υ(]ίηβ, Οοηηιςιιε νί(1ϊ(, ηύλίσθη , καΐ θεδν είδεν, δσον έφικτδν θεωρία , κα».

ηηαίεηιΐδ οοΐ)(εηιρΐ3(Ίοη<ΐ νϊϋεπ ροίεδί ; Γβδηυβ 3(1- β θαύματα είργάσατο, καϊ λαοϋ καθηγήσατο χρηματί-

ιι, ίΐ'.ιιιι1;ΐδ ρεΓε^ίΐ , 30 (ΙθΓΐήη.1 8β (Ιυεειη ηΐηιιε ηΐ3- σας διδάσκαλος • κα\ τους Αιγυπτίους κατεσοφίσατο.

£[Ί$ΐΓυηι ροριιΐο βχΐιίυιιίΐ, ^£^γρ(ίοδηυε άεοερϊΐ ,

(-(ΐΓ',πιι άίνί(Ϊ3δ δυιτίρίεηδ, ΙκοιτΙίοοππη βοϊΙίοβΙ

1Ί1)Γ0δ, (1ε ηυϊυιΐδ ϊρδβ ΙιΊπιιιρΙιηνίΙ. 8,ιΙδυη) ςιιοηυε

3ε ροίηϊ αηηίιηε οοηνοηίεηβ ϊιιΙϊιΙοΙϊι.'Κίδ ιιι.ίγο ιΐί-

νίδίΐ , ροριιΐιιιηα,ιιε ΓιιΙοΙειη ίη ηιη^ηο ιπιηιείΌ (Γ.^ο-

οϊί. ΡΗΐΓΑΟηίδ νΐ'Γΐι ι.'ΜΊΊ 'ίΐιιηι, ίιιιριιιιιι ιιίηιίπιιιι

(•:ι1ιιιιιιιί3(οπιηι ρΓοχεηίεηι , ρΐ'θδ(Γ3τί( 3ΐ(]ΐιβ ορ-

ρΓΟδδϊΐ. ΕΙ Αηΐ3ΐεε ( μ ςυεηι Ιι:ι-ι-•μϊι-ογιιιιι εο ηο-

ιιιϊηε 3ρρε1ΐ3Γε νεϋδ) ίη Γιιςηιιι νβιΊίΐ, 30 ρΓοΠί-

83νϊι. ίε^εηι Ιιβηβ ΟΐΓΐδΐί3ηε(|(ΐε νίνεηο'ϊ 3 Οιό

βοοερίΐ , βΐ ηοϋϊδ ηηίνεΓδίδ 03ηι (Γ.κΓκΙίί. Τ3ϋεΓηη-

ιιιϋ εχειηρίαι• ίη ιηοηΐε οοηΐεηιρίβΐυδ ε$1 : ηηη

31θ)δίδ, βεά Ιιοπ'οηιΙΐ Ϊ11ϊυ$ ]ιιιΙ'κϋ ΓυΙαπ. δ.κει•-

τδν πλοΰτον εκείνων άρπάσας , τάς τών αιρετικών

βίβλους αίχμαλωτίσας κα\ θριαμβεύσας, κα\ τήν θά

λασσαν διέρόηξε, τήν άλμυράν καϊ άποτον άπιστίαν,

κα\ τδν λαδν διεβίβασε , τδ δρΟοδοξον.σύστημα. Κα\

τους Φαραωνίτας έπόντισε , τά τών αίρετικών άθεα

γεννήματα. Κα\ τδν Άμαλήκ έτροπώσατο ( εΓ τίνα

τών αίρετικών τούτω βούλει καλέσαι τψ ονόματι)• τδν

νόμον έκ Ηεοϋ τής ορθοδοξίας έλαβε, κα*ι ήμΐν πάσι

μετέδωκε. Τής σκηνής έν τψ δρει τδν τύπον έΟεά-

σατο, ού τής έτΛ Μωσέως, άλλα τής μελλούσης φρι

κτής κρίσεως τε κα\ καταστάσεως. Τους ιερέας έτε-

λείωσε, τά περί ίερωσύνης νομοθετών, "ΐδωρ έκ πέ

τρας έπήγασε, τάς λιθώδεις καρδίας στάίειν δίχρνα
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παβασκευάσάς. "Αρτον έψώμισεν ώς εκείνος ουρά- Α ιΐοΐοδ εοιΐί>ΙϊΐιιίΙ, 3Γ. ι!ε δαεπίΐεία ΙεβΟδ ρΓχεορΙαα,ιΐθ

νιον, τους της αγάπης λόγους πασι προβείς, δί' ου

μάλιστα στηρίζεται πάσα ψυχή. κα\ τώ Οείω κα\

μυστικω προσέρχεται άρτω θαρρούσα, τω έκ των

κόλπων τοΰ Πατρός είς σωτηρίαν ημών παραγενο-

μένψ. Όρτυγομήτραν έδιυκεν , κάτωθεν ήμΐν τοις

πιστοίς τή περ\ θεοΰ μνήμη ούρανοπορεϊν έκδιδά-

σκων, κα\ τά έκεΐ φαντάζεσΟαι κάλλη. Κα'ι απλώς

εΤς άν βούλη θεωρίας λόγοις τά τοΰ Πατρός τοις πα-

λαιοΐς έξισούν σεμνολογήματα, ούδ' δλως εύρήσεις

καΟυστεροΰντα.

Ιΐ'3(1ϊ(1'α. Λ']ΐΐίΐηι ε ρείΓα οϋιιχίΐ, ιΐιιπι εοπία Ιαρϊ

(Ιο» αυ" Ιαοπιηαδ Γυιιι]οη(1α8 οοηιηιονϊΐ. 1'αηε εοοίε-

61 ί , δ'ιειιΐ ϊΙΙβ, αΐιηηιΐη ρπριιΐιιηι ρανίΙ, εΐιαί'ίΐαΐίβ

ηοοίβ δεπηοηοδ ρΓοροιιοηδ, φιίΐιιΐδ ηιαχίιηο οογγο-

ΙιοΓαηΐιΐΓ αηίιηΐ, οι αιΙ μιπηίιιΙιιιιι οιιιιι Γιϋιιεία άί-

νίιπιπι αε καοπιιη Ιιυηε Ρ.ιηειη, ςυί ρΓΟ ηοδίπι

83ΐυΙε Ιιιιε ε δ'ιηιι Ραΐνίδ νβηΐΐ, αεεεικΙυηΙιΐΓ. ϋο-

ΙΜΠΙΗΤ8 (]ΐιθ(|ΐιβ ΓκΙεΠΙκίδ , υΐ ίΙΙβ , εχηίΐηιίΐ, οδίεη-

ιΙΐΊΐδ αιιοικιηι ρ:κ•ΐο ρβΓ Οι'ί Γεοοπίαΐΐοηειη ϊη εοο-

Ιιιηι βεβε Ιοίΐηηΐ, αε ςυχ Ϊ1>Ί 8υηΙ ροΐοΐιτα, εοη-

ΙειηρΙεηΐιΐΓ. Ει Ιιοε φι'κΐυηι ηιοιίο αίφίο ΓαΙϊοηε , 8Ϊ φι;ι• Ραίοι Ιιϊε ςι-ανϊΙβΓ αε 8ΐΓ0ΐιιιε βεδδίΐ, ριίβεο-

τυιη αοΐΐοιιίΐιηδ εοιιΓβΓΓε ΙυυηεηΙ, Πΐίδ ηιιΙΙαΐεηυ.8 ίηΓβιίοιοιη εοιηροποδ.

Έπε\ χα\ Ιησούς ό Ναυ'της Ίορδάνην έσχισε , Ιρββ ιι.ιιιιςιιο, υΐ ίεβιΐδ Νάνε, ,Ιίιΐ•ιΙ;ιιιοιιι ψιοηιιε

τάς άποκεκλεισμένας είς μετάδοσιν τών πλουσίων (Ιϊνίβίΐ, ευιη εΙαιΐ838 <ϋν ϊΐιιιιι ηιβηυβ ΙιεηίξηΐΙαΙβ

χείρας, προς εύποιίαν διάρας, και τφ λαώ τήν γήν, ρ αροπιϊΐ , αε ρορυΙο ΙΟΓΓαιιι , ποιι (|υί(1οιιι :ιΙ>](•ιΙα;

ού τής κάτω επαγγελίας , άλλα της ουρανίου βασι- ηυ]υδ ρΓοηιϊ^δϊυιιίδ, νεΓίιιιι εθ3ΐθδΙίδΓθ£ΐιϊ ϋίδίηΐιιιΐΐ.

λείας έκληροδότησεν. Ώς Σαμουήλ έκ βρέφους αν

ετέθη τώ θεώ, κα'ι φωνής θείας ήκουσεν. Ώς ό μέγας

ΊΙλίας, τους τής αισχύνης παρεδειγμάτισεν ιερείς ,

κα'ι πύρ νοητδν έπ\ τη λογική Ουσία , ού μίαν , αλλά

πολλάκις κατήγαγε • κα\ πυρίνω τών αρετών άρματι,

ουκ αιθέριος, άλλ' ουράνιος άρματηλάτης άνήχΟη.

'βς Έλισσαΐος , διπλήν τού Πνεύματος τήν χάριν

πεπλούτηκε • κα\ ώς οϊ προφήται Οεοφανείας πολλά

κις ήξίωται. Τολμά τοϋτον δ λύγος κα\ προς τδν έν

γεννητοΐς γυναικών άνώτερον παραΟεϊναι, τδν μεσί-

την τοΰ νόμου και τής χάριτος. Ώς πρόδρομος έν

έρήμω ηύλίσΟη • κα\ (Ιήμα θεού γέγονε κα\ πρδς τού

τον, κα\ μετανοίας κήρυξ έχρημάτισε, κα'ι τάς άμαρ-

Α δΐια ΐ 1 1 Γ; 1 1 > Ι ί :ϊ , υΐ 5:ιιιιικ:Ι , οοηδε(Τ3ΐιΐδ εδί Πεο ,

υΊνπι.ιηιςιιο νοεεπι , πι ϊΐΐε , αυαΊνίΙ. δίευΐ ΕΙΪ38,

δβεεπίοΐοδ Ιιιι-ρίΙιιϋίιιίδ εθ3Γ£ΐιίΙ , 'ΐ£ηεηιφιο ϋΐνΐ—

ιι ιι ιιι οπιΐίοιιϊδ $3(Ύί(ίείο, ικιιι δεηιεΙ , 8Ρ(1 εαφίυϊ

(Ιι'ΐΐιΐλίΐ , ίβηοοψιβ νίιΊιιΙιιιη ειιιτιι , ηοπ ϊη ;ι:ΙΙιε-

να , μμΙ ίη ίρδίιιιι οοοίυιιι δΐιϋΐίΐΐιΐδ βδΙ. δΐευΐ ΕΙί-

βειίδ, άυρίίεεηι δρϊπΐιΐδ βΐ'αΐίαηι εοηδειιιΐιΐδ εδί.

δίειιΐ ρΓορΙιείοε, (Ιίνίιιχ ν'ιβϊοαΊβ ηιυηείΌ αε μι•:ιΐη

(1θ1131Ι18 681. Μπίιι οϊ ϊρδΐ πιε ιηονεΐ ΓίΙΙΪΟ, ιιΐ 11ΙΙ1Ι-

ϋεηι Ιιιιικ: νεί ειιηι ΐΐ Ιο , ςιιο ϊιιΐιτ ηα(θδ ηιιιΙίεΓυηι

ιιιιΐΐιΐδ ρειΊΓι1>εΐιΐΓ εχβΐίΐίδδε πι»]ογ, εοιηρηι:ΐΓΐ• ;πι•

ϋεαιιι : ειιηι ίΙΙο , ίηηιιαηι , φιϊ ίηΐιτ Ιεςεηι εΐ ςι-2-

Ιί.ιιη ί'ιιίι ιιιοιϋιΐδ. δίηυ'κίεηι Ιιι ε , ιιι ρΐ'χευΓδοΐ' Ϊ1!ε,

τίας έξομολογεϊσΟαι τους προσερχόμενους έδίδαξεν. Ο βΓεηιιιιη ςοΐιιΐΐ, εΐ 3(1 ειιηι ςιιοη,ιιε ΓαεΙιιιη 081 νεΓ-

Ός Παΰλος τδ τής εκλογής σκεύος , παντοίους υπ

όμεινε πειρασμούς, κα'ι τά τής μετανοίας καταβαλεϊν

σπέρματα, ώς εκείνος τής πίστεως, ού κατενάρκησε.

Κα\ τ£ δει τοις κατά μέρος τούτον παραδάλλειν, Ιτι

τών τούτου κατορθωμάτων πάσαν πληρούντων τήν

οίκου μένην ; Φαινομένων δέ τών έργων, περιττδν

ίστι μακρολογία• τδ τε τού λόγου μήκος είς άδοξίαν

τών αρετών περιτρέπεται, ώς ούχ ικανών ούσών έαυ-

τάς αρκούντως δι' έργων μηνύσαι, άλλα τής έκ τών

λόγων επικουρίας δεομέ/ων. Καλδν δέ οίον τι τερ-

•πνότατον ήδυσμα, προσΟεϊναι τώ λόγψ και τδ περ\τήν

εκείνου τελευτήν άδόμενον τερατούργημα.

1)ΐιιιι 1)εϊ , αε ρΓΟίοοιιοιιι 3{;εη$ ρα:ιιϊΐειιΐί;ε ιΐοειιϊι

εοιιΓιΙεί'Ί ρεεεαία αεεεάειιίεδ αά 8β. διειιΐ Ρβυΐυβ

:ι!1|(Ί11 ν:ι8 εΙειΙΪΟΙιϊδ , Τ3ΓΙ38 ΐΓίΙιιι1;ιΙ'κιιΐ('8 :ι!ί|ΐ;ι•

Ιειιίαΐίοηεδ ρεηιιΐίΐ , ροεηίΐεηΐίχηιιε βειιιίιια, ιιι ίΙΙβ

ΓκΙεΊ , κίΙιιΙιι $ρ3Γ3Ϊ1. 5ε(Ι ςυί(1 ηβοεδδε ε8ΐ, Ιιιιικ:

ευιη δαηείίς δίϋίΐίαιίηι ευηΓεπ'β , ευιη (>]ιιβ τεείε Γα-

εΐίδ Ιοίιικ ΐΐΊτ.ιπιιιι ΟΓΐιίδ 8ΪΙ ρΙεηιΐδ? ΡγοΙϊχϊογ :πι-

Ιειιΐ (ιΓ.τΐίο 6ΐ]ρεΐ'ν:κ:;ιιιε:ι 8)1 , ('ΐιιιι ϊρβα 831Ϊ8 .ιρρα-

ι-εαηΐ (ΐρεΓ3, ΐρδ3ςιιβ νηιΐιοπιιιι ηιιιΐιίΐυϋο Γιϋεη: ίη-

ΠΐΊΠΟΓΟ ΥΪιΙεαΙίΙΓ, ([ΙΙ.Ίδί II III 831Ϊ8 ΟΧ ίρδϊΐ Γθ1)1Ι?

(1οεΐ3ΐ•οιιΐΗΓ νίτΐιιίεδ, δεϋ δεπιιοηίδ βιΙΗιιε αιιχίΐίο

ίικ1ίμ(•;ιιιΙ. ΟιιαρΓορΙΟΓ ορεπι• ρΐ'οΐίιιιιι ΓιιεπΙ , Ιαη-

(, ι-.ιΐΜ δΐιπΥΪδδϊιηυηι ({ΐκιιΐίίαιη εοηιΐϊιηεηΐιιιη Ιιυϊε ΟΓϊΙίοιιϊ :ιιΙ]ιιιι[,ί'ιο , ροΓεεΙεΙίΓειη ιιίιιιίπιιιι , ριοιίϊ-

ςίοίριο δ'ιηιΊΙοιη ϊρδίυδ ον 1ι;κ' ηιοιΊαΙί νϊ(α εχΐΐιιπι.

Μέλλων γάρ δ θεοφόρος ούτος άνήρ άπαίρειν πρίις ϋ Ιιι εοείιιιιι ει^ο ]ηιιι ρεΓΓέοΙιίΓυδ 83ΐιεΐιΐδ Ιιίο νίι-,

τά ουράνια, τοις παρουσι παρηγγυαΐο, ώς ούκ έςδν

αύτοΐς έσΟήτι πολυτελεΐ τδ τούτου σώμα ένταφιάσαι.

Ει δέ καί τις φιλοπάτωρ ών τοιοΰτόν τι προνενίηκεν,

ή παρητοίμασε, μηδαμώς είς έργον τήν βουλήν άγα-

γεΐν , άλλ' αΰτδ εκείνο τδ ορισθέν είς τήν εκείνου τα-

φήν δοθήναι πτωχοΐς. ΕΤς γοΰν τών παρεστώτων, κα\

ούτος τών επιφανών, έσΟητα πολυτελή προευτρεπί-

σας, κάκείνη συνθάπτειν τδ τού θείου πρεσδύτου σώ

μα προβουλευθείς, άκουσας τής έπιτιμίας, ήλγησε,

γ.3>. δούναι πτωχοΐς τδ προετοιμασθέν ίμάτιον ύπερ-

έΟετο, άξιον τίμημα δούναι μάλλον τοις δεομένοις κατά

νουν δσιώτερον κρίνας. "Ος αύτίκα πληγε'ις ύπδ δαί

μονος πονηρού , τής άνηκοΐας έτρύγα τά πικρότατα

ΪΪ5, φι'ι Ιιιηο ϊυί αϋοΓαηΙ, ηι:ιικ1;ι1):ιΐ , ηε ρΓεΓιοβο

ειιηι νεδίίηιβηΐο εοιρυδ δΐιιιιη δερεΙίπηί. Ει >ί ηυίδ

αιιΐ3ΐιΓιθΓ ραΐΓίδ Ια Ιο (ριΐιΐρΐαιιι εο$ϊ<38δεΙ, αιιΐ ρια•-

ρ3Γ3δδεΙ, ί(1 ηε εχδεπ,ιιει-εΐΜΓ, δοιΐ εοηδίΠο ίη ιιιεϋυδ

εοιιιιηιιίαίο , Ιιοε ϊρδίιιη (ριοϋ δερυΐΐιιια} εοΐιοηκ-

Μιιιι.Ι:•: (Ιιτι υνϊδδοί , ρ3ΐιρθΓΪΙ)ΙΙ8 ίιιιρι.Ί ΙίπΊιιΐ'. (ιιιιι

ί^ίΐιιΐ' ιιιιιΐδ ουπιηι (|ΐιί αιίοιαιιΐ, ρΓίεεϊρυχ ιιοΐιίϋΐη-

ιί8 υιγ, ηι.'ΐ^ηί δαηε ρΓεΙϋ νεδίΊηιεηΙυιη ραΓ,ΐδδεΙ,

ί|ΐιη βαηείί δοηΐδ εηι•ριΐδ αιηίεΐυηι δοριιΙΐιΐΓΧ ΐπκΙο-

ΓβΙ, ίηει•ερ:ιΐΊοιιε ίΙΓιιΐδ ;ιικϋι.ι (ΙοΙιιίΙ, εΐ ιηείίυδ β88β

βη'ιηιο τεριιίαηδ, 8Ϊ Ι3η1υηι βΐϊρίδ, ηιιαηΐιιηι νοβιίβ

εοηδίίΙοΓ.ιΙ, ε]ιΐδ Ιοεο ϊιιϋί^οηΐίΐιιιβ ιΙ.ιγοΙ , ραιυΐιπιι

ΥΟδΙίηιεηΙυιιι ραιιροιίΐιιΐδ εΙαν^Ίή ιΐίδΐιιΐίΐ. Οιιαιιι
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οΙΐΓβιη ηιοχ 3 ιιι;»1ί^:ιο εοιτερίιΐδ ιΐχηιοηε, φιοιΐ Λ Βράγματα, έαυτον προ τη; κλίνης τού δσίου στ,αράτ-

ιιι»ικ1:ιΓι$ ηοπ ρβηιίδδεί, £Γαγίδδίηΐ3δ ρεεηαδ ι!;ιΙ>:\[,

δοςιιε ηηΐο Ιεείιιΐιιηι, ίη ςιιο νϊΓ δβηείιΐδ ιΐοειιηιηε•

Ιαΐ, υΓβ Γεπεηΐεδ ,ι<;οηδ βριπηβδ, ιΓιΙηη'κιΙκα. Α(1

ηΐΙΟΠΙ Λ'ΪΓ ϋεί θ1θ1ΓΙ6ΠΐΪ55ί!11ΙΙ5 0α1:ΐΙϊΐΊΐ0511ΙΊ1 ΓΟΙίνΟΓ-

£118 : Ππίιίκιΐ'π , ίηφιίΐ, βάΊηίδίδΙί , ο Ιιοιιιο, ιιΐ ϊη

Ιιοο ρειίοιιΐιιιη εοιψοοΓεΓ'^ 111ο νείΌ δεηίδ ηΐ3ΐη!;ιΙο

εχείΐηΐιΐδ , ΙϊοοΙ ε]ιΐ5 ιηεηΐι ΐοηοΙ>Γ33 εηεοιίχιιιπιι

οΙΤυϋίδδοΙ, δεοΓΟίυηι, ηιιοιΙ ηριι.1 δε οοηεερίΐΐοΐ ηηιι

ο1)ΙεηιροΓΛΐκ1ί ϊιΐδδίδ ίρδίιΐδ, οοηδΐϋιιηι ρηίοΓιτίΙ.

Οπεηι εοπΠίεηΙοιη οοηί£ηί3δίιηιΐ3 νίι: οοηιηΓίδίταΙιΐδ,

πιηιιιιιιηι δαηείβπιπι ίιηρηδίΐΊοηο βΐ ρΐΌοίουβ Ιιοηιϊ-

ιιειιι ρΓΟΙίηυδ »1) ίΙΙβ βΟΌεΐίοηο 1ί1>βΓ»νίΙ, εΐ ρπδΓιηχ

ί.Λΐιίΐ;ιΐί ΓεδίίΙπϊΙ,βιιηιηιιε δϊο εδί αΙΙοουΐιΐδ : ΡοΗίεο,

Ιιιιΐιιο, <]ΐιχ (ΙικΙιιιη ρΓΟίηΊδϊδΙϊ.

Ουο φΓιάΌπι άΌηιοηδίΓβΙΟ ηιΪΓηοιιΙο , ειιιτι ].ιπι β Τοιούτο τεράστιον προ; [τά] τώ τέλει τοϋ βίου

των , κα\ τον άφρον έκ τοϋ στόματο; άναδράσσων.

Ό δέ συμπαθέστατο; τοϋ Θεοί άνθρωπο; λέγει τώ

πεπονθόντι• Επειδή, ω άνθρωπε, τί σοι παράλογον

πέπρακται, και προ; τούτον τον κίνδυνον εόίιψεν ;

Ό δέ τή κελεύσει διαναστάς, καίπερ ΰπο τοϋ οαίμο-

νο; τον νουν σκοτωθεί;, τ'ν κεκρυμμένον έξεϊπε λο-

γισμον, κα'ι την παρακοήν έφανέρωσεν. "Ον έςομολο-

γησάμενον ό συμπαθέστατο; γέρων υγιή άποκατ-

έστησεν, επιθέσει άγιων χειρών καΐ ευχή τούτον

απάλλαξα; τοΰ πάθους ■ είτα κσ\ προσειπών • Πλή-

ρου σου τήν ϋπό-χεσιν, άνθρωπε, ήν πάλαι προ-

ενενόησα;.

\ίΐχ Γιηίδ ϊιηπιΐηβΓβΙ, εοδ, ηιι'ι Ιιιηο ίΐιίοι-ηηΐ, ηιιιΐΐίδ

ρϋδ εοηιηιοηϊΐίοηίηυδ αύ νΪΓΐιιΙίδ δΐυιϋιιηι ;>ΐΐ|ΐι>:

ϋΐιιοΐ'ειιι οοΗοΓίηΐϋδ , υΐ ροδίΓοηια ^ιΐδ (Ιεοίηταπί

νει•1)Λ, »ϋ ΐΓαηφίίΙΙιιηΊ χΙογιμ Π'βηί ροτίιιηι ΓεΙϊείΐεΓ

εηιϊ^ΓΛνίΙ, βαπείπιριε 30 Ώοο βΐ-ηΐη βεεεδδίοηε, ηιι-

πιεπιηι ΙιεηΙοπιηι, ηιιϊ 31) ϊηίΐϊο Γιιεηηΐ δχειιΓι, ευ-

ιΐίΐιΐηνΐΐ. Νηηι ϊιι οεείεδίίΐιιΐδ αιιΐιιιπ ίρδίιΐδ εοιυοιίίΐ

1:ι1)ΐ.τηηειιΓΐδ, ιώ'ι αη^βίοηιηι δΐιηΐ οπίίηοδ, ιιΐιί ρη-

ΙπηΓεΙιβπιηι ρορυϋ, υΙ>Ί ρΓορΙιοΙαπιιη εΐιοπ, ιι1>ί πρη-

δίοίοπιηι δειίεβ, υηίπΊΐΓίντιιιη βηυιΐίιιηι, ιι!>ΐ ρίοΓυια

Ι,κΙίΗζ, ιΐϋίιΐοείοηιιη βρίεηιίοι•, ιιύί εείεΐιιεί ρΓΪιηο^ο-

ιι'ιΐηπιιτ) οοοίϋδ, υΐιί ριΐΓΧ Οϊδυΐΐηηΐϊιιηι νοοεβ, υΐιί ΠΙ»

1χ>η3 ρβίεηΐ,φιχ ηη^εϋ ρτοδρίεεΓΟ ορίβηΐ, !ιι δαηοΐιπη

ίΐΐαηι Ιοοιιηι Γε1Ίεϊδδϊπΐ3 1>οηΐΊ εΐηπιιυε ρηΐπδΚρΙιππη

ηηϊιηα ρεΓνοηϊι. Λγ1)ιΙγογ υογο ειιηι ίη οοείιιιη ΐρδη ^ ούρανον αύτη; άναβάσει ήγεΐσθαι τά; -αρά τον βίον

κατεργασάμενο;, πολλαϊ; τε παραινέσεσι τοϋ; συν-

ο'ντα; προ; τ6ν τή; αρετή; ζήλον οιαναστήσα;, ώ; 6

τελευταίο; αυτού λόγο; δηλοϊ , ει; τον άκϋμαντον λι

μένα τή; αιωνίου βασιλεία; εξέπνευσε κα\ εΰαπίοε-

κτο;. Πού δε τήν εκείνου ψυχήν άλλαχού είκά^ειν /ρή

καταλύσαι, ή δήλον έν σκηναΤ; ουράνιοι;, δπου τάςε:;

αγγέλων, ο-ο-ύ '/ορΛ προφητών, όπου θρόνοι απο

στόλου, δπου χαρά των μαρτύρων, δπου όσιων ευ

φροσύνη, δπου διδασκάλων λαμπρότη;, δπου πρωτο

τόκων πανηγύρι;, κα\ ήχο; καθαρό; των εκείθεν

έορτα^όντων. Εϊ; εκείνα τά αγαθά, & έπιθυμούσιν

άγγελοι τ.αρακύψαι , εί; εκείνον τον Ιζρ^ έφοίτη-ε

χώρον ή τοΰ μακαρίου χαΧ άοιδίμου Πατρό; ημών

πολυμακάριστος κα\ άγια ψυχή. Ηγούμαι δέ τή προ;

ηδοοηιΙοΓεί , βίηςιιίαβ ςυ3δ ίη Ιιηε νϊΐη εχοοίυει-αΐ

νϊΓΐιιίεδ ρΓίεεεδδϊβϋβ, βε τεβ ίΙΙηδ Γ0Γ.ϋΐκΙϊΐ3δ ει κρο-

είυδίδδίπ)38, ςιΐ3Ε ηιΟΓίηϋοϋδ οεΓηί ιιοΐ)ΐιευηΙ οειιϋδ,

(1εηιοηδΙι•3δδε ; οπιηϊιιιηνίυε εχεοΐΐεηΐΐβδ'ιιηηιη εΐιβιί-

ιηΐεηι βίε βιΐ εβηι βεεε^ηΐεπι άίχΐδδβ : ΙηΙαβτε,

ιΙϋοεΐ3 ηιιίιηη , ριιΙεηΓίίικΙίιιεπι , ςιι»ιη Γι1}"ι εοηιρβ-

γλυΊ , δίιηιιΐηιιε άοϋείβδ οδίεηϋϊδδε. Μοχφιε ηεευι•-

ΓεηΙβπ» ΙιιιοιΊΙίΐηΐβπι, Ίΐα εβηι εοηιρε11»5δβ : Αβρίοε,

3ηϊηΐ3 Ι)οο εη3Γ3, ειφίδηιοιΙΊ ε§0 1ϊ1)ί Ιοοιιιη ςυίειίδ

οχοΓηην'ι. Τοηι οα;ΐεΓ38 οπιηεδ δΐβΊΙΙβίΐηι Γεοεηδίιίδδο,

ϋειτιοηδΐΓ3δδε(|υε ρΓοειηί» , ςιιχ ίηηι ίη<1ε, ειιηι 31)

ίρδβ βάΐιυε ίη εοΓροΓΟ εχεοΙβΓεηΙιΐΓ ηΙΐ]ΐιο εχοΐ'οο-

ΓεηΐιΐΓ, ίη Γιιΐυτιιιη εοη»ρ3Γ3ΐ)3ηΙ. Ο (Ιοο.ιηίπηιΐη, οΐ

ίηιίΐαίιι ϋ!βΐ>ίδ5Ϊηΐ3 οιιιϊβΓηΙϊο ! Ο ηιοΓδ , 1ηεΓ)•ιηίδ

ιιοη ίηιϋβεηδ! Ο δερ.ΊΓβΐίο ορίπίαηι δοεϊεκιίειη εοη- ϋ δεία; ού κεκτημένης μετάμελον! Έξ ών γάρ τοϋ;

αυτού άρετάς, κα\ δεικνύειν αυτή έκάστην τά άάίητα

εκείνα κα\ αθέατα κάλλη, κα\ προσελΟούσαν τάχα

τήν μείζονα πασών τών αρετών άγάπην, οΰτω; ει

πείν • "Ορα, φιλτάτη ψυχή, οΤόν σοι προεξένησα κάλ-

λο; • κα\ συν τώ λόγω καθυποδεΐξαι το έντρύφημα.

Κα\ τήν ταπεινοφροσύνην έπιοραμούσαν φράσαι*

Σκόπει, πεποθημένη Θεώ ψυχή, οίον κάγώ σοι τόπον

άναπαύσείο; ήτοίμασα. Και κατά μέρο; τά; πάσα;

ειπείν τε κα\ καθυποδεΐξαι, οία; αυτή τά; άντιδόσει;

πρότερον φιλοπονηθεΐσαι προεξένησαν ύστερον. "Ο

ίαί ! ώ θινίτουπολυυμνήτου κα\ ζηλωτή; αποδημία;

δακρύων μή δεομε'νου ! ώ -/ωρι-μον , τήν πόθου μέ-

νην τ.(>^ζ•/ο\ιί-ζ% συνάφειαν Ι ώ μεταστάσεω; ού

πιρεχούση; τώ μεταστάντι μετάμελον 1 & κη-

οίΐίηιΐδ ! Ο ΐΓηηδίιυδ, ειιίιΐδ ΐΓβηίειιιιίεπι ιηίηίιηο

ροοη'ιίεΐ! Ο Γαηιΐδ, οπιηίδ ιΐηίοιίδ Μφιε ιιιοίοδίίιβεχ-

ρεΓδΙ ϋιιηι εηίηι ϊρδίιΐδ ηιοΓΟί δΐΐδρΊείιηιΐδ, εοΐιδίιΐβ-

Ιίυηειη ιη(1β ρενείρϊηιιΐδ. ΑΓιοπιηι ςηϊρρο Ιιοιηίηιιιη

ιηοΓδ , ίΙΙίδ ςηί ΓεΓιηςυπηΙαΓ, 1αεΓ)πιαηί1ί ρΓκΙιεί

οηιΐδ;ιιιι : δ3ηεΐοπιιη βιιίεηι ΙχΙΐιίαιιι ηοΐ^ίδ εείε-

ΙΐΓ'ιίαίειηηυε εοηεϋι'31 : ηιΐΛΓβ ίδΙ:ι ηοη <1ίεοη<]η ηιοΐδ,

88(1 ροΐίιΐδ ΐΓβιΐδϋιΐδ, εί αύ νίΟπι πίηο ηιοϋοΓΟίη

6Πΐί£Γ3ΐίθ.

Ηχο δυηΐ, ς«χ Ιίΐιί, ΡαΙπιπι ορΓιηιο , ηιιπκΐΐςιιε

ύοοίοΓ οΐϊπδδίπιε, Ιβιιϋιιηι ρΓχεοηίβ 3ΐκΙαχ ΙΊη^ιι»,

υΐ νίΙ'ΐ3 πιυηιΐδεϋΐβ, οΙΤεπ : ηοη εβ ςιιιάεπι ρΓο ά\-

ςηιίαίε, ηε^υβ <α ίικϋ^οικί ιίΙ>ί : ςυαηι εηίιη «ΙΓειτε

εκείνου τρόπου; θαυμάζομεν, έκ τούτων τήν παρα-

μυθίαν λαμβάνομεν. Έπ\ μεν γάρ τών άλλων αν

θρώπων, ό θάνατο; αίτιο; δακρύων τοί; περιλειπο-

μένοις γνωρίζεται • έπ\ δέ τών αγίων, ευφροσύνη;

κα\ πανηγύρεω; καθίσταται πρόξενο; • ότι ού θάνα

το; ό τοιούτο;, άλλα μετάστασι; μάλλον καΐ προ; τά

κρείττω μετάδασις.

Ταύτα σοι παρ' ημών, τών Πατέρων άριστε, καΐ

τή; οικουμένη; διδάσκαλε, τολμηρά γλώσση, ώςδώρα

παρ' άξίαν, προσάγεται τά εγκώμια • ούχ ώ;χρήΓο</«

(ποίαν γάρ εΰκλειαν χαρίζεται λόγο;, οπίσω τή; άξια;
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τοΰ έπαινουμένου βαδίζων), προς δνηβιν βέ μάλλον Α ηκεαΐ βίοτίαπι ΟΓβΙίο, ςιιβί ΙβιιαβΙί ηΐ0ΓΪιΪ3 ρΐαηβ

των ζώντων • ότι μεγίστη τοις πολλοίς ΙιΛ τά βελτίω

παράκλησίς τε κα\ προτροπή, ή των αγαθών ανδρών

ευφημία. Εκίνησε δέ πρδς τούτους ήμας τους λί

γους καΐ τολμητίας είργάσατο, πολλά μέν κα\ άλλα.

Έώ γαρ έγώ τά πολυειδή προτερήματα, κα\ το τοΰ

βίου κα\ λίγου κόσμιο παντ\ διαλάλητον ■ τούτων δέ

πλέον ή θαυμαστή σου επιστασία, και άπολύτρωσις

ή εις τδν σοΙ γεγενημένον δμώνυμον, τον κα\ πρδς

τούτους ημάς άποδύσασΟαι τους αγώνας προτρεψά-

μενον, 8ς ύπδ βαρβάρων έκγόνων τοΰ Ισμαήλ δορυ-

ά>ωτος άπαχθε\ς, και της ένεγκαμένης οΰ μικρόν χρό-

νον χωρισθείς, πρδς τά οικεία παλινοστών , κα'ι της

όδοΰ τήν λυσιτέλειαν άγνοών , της σης έτυχε παρα

δόξου επιστασίας, κα\ τήν όδδν έδιδάχΟη τήν προς

ευροι-αΐυι• ? Υεπιπι ρΓορίεΓ νϊνβηΐιιιιπ ροιίιΐδ ιιΐΐΐΐ-

Ιίΐίοιη ; ηβηι υοηοπιηι βΐφιβ ρΓίΕδίαηΙίοπιηι νΪΓΟ-

πιπι εηοοπΓο, ηιβχϊηιβπι ρίοπδηυβ εοηδοΐβιΐοηειη

61 οοΙιοι-ΙηΓιοηβιη 3ά ηιεϋοΓ» βΓΓβπιιιΙ. Ηαηε νβιο

1:ιπι1;ιιΐιΓι ρι-ονίηο'οπι ΐΐαεηυβ δΐΐδοερίπιυδ, ειιπι νβ-

ΓΪ'ΐδ ηΐ'ιϊδ 3α\ΙιιεΙί ΜΐίοηϊΙιιΐδ , ρΓίεΙβΓ νϊΐ3β αΌεΙπηίε-

ςιιβ Ιυχ Γίίπιαιη Ιοίο Ιοιτ3πιπι ογΙιθ εείεβειτπηίίπι ;

Ιιιιη ευτα ιΐί.ι , φίαιιι ίη Ιιοηιίηβ ε]υβ(1βιη ηοπιίηίδ

ΙιΙιει-βιΐιΙο οάΊΓιΙπιϊδίϊ. 111ε βίαυιάεια ηοβ 3(1 βυΙ>-

<Ίΐιι:Ιϋΐιι Ιιοε οηιΐδ ίηιριιΐίΐ, αυϊ α ροβίβΓΪδ Ιδηιαεί ϊη

ΙιεΙΙο εαρίιΐδ, εΐ Ιοη^ιυβ α ρ3ΐπ3 αίιι οοηιιιιΟΓΒΐιΐδ,

0111)1 ]8ΙΙ1 3(1 63Π1 ΓοΛΪΓβ άεδίΐΙεΓΒΓεΙ, ΥΪ3Γη(}ΙΙβ 80111-

ιν.ούβηι ίβηοΓΒΓεΙ, δίη8υΐ3ΓΪ ορε 1ιΐ3 βρίβπι 3(1 83-

Ιυΐεηι Γ.ιΐϊοηεηι ΐηνεηίΐ, εΐ ςιιοϋ άϊυ οοηουρινοΓβΙ,

διάσωσιν μάλλον έπι-ηδείαν, καΐ τοΰ σκοπού ώς άλη- ® οαορίιΐδ βϋΐ. Οιιπι εηΐιΐ) ΐιι ιιΐ3χ'ιιιιυη> νϊΐίε άίδΟΓΪ-

Οώς οΰ διήμαρτε. ΝαΙ μήν κα\ είς αύτο καταντήσας

των κινδύνων τδ άκρον, κα\ θάνατον έκδεχόμενος, ύπδ

έπηρείας /ατά τήν άοδν βαρβαρικής στενωΟε\ς , ώ; μό-

νον της σης έπεμνήσΟη προσηγορίας, έπειπών "Αγιε

Έφραίμ, βοήΟει μοι. Κα\ τήν πλάνην τών κινδύνων

άβλαβώς υπερέβη, κα'ι τοΰ φόβου κατεφρόνησε , χα\

σωτηρίας υπέρ νουν τετύχηκε, καΐ τη πατρίδι παρ'

ελπίδα ύπδ της σης προνοίας φρουρούμενος άπο-

δέδοται. Διά τοϋτο, είς τά προειρημένα προτεϊναι

έκτατικώτερον έτολμήσαμεν, και τών επαίνων έφ-

άψασδαι άκαθάρτοις έτολμήσαμεν χείλεσιν. Κα\ ει

μέν παρά πολύ τοΰ δέοντος ήλθομεν έν τοις λόγοις,

αίτιον σέ γεγενήσΟαι της επιτυχίας στηλογρα;ήσο-

Κ1

πολύ

σέ της αποτυχίας καταιτιασόμεθα , κάν τολμηρός

πως ό λόγος. Χϋ γάρ φεύγειν τους επαίνους βουλό-

μενος, κα\ ώς ζών έν βίω, ούτω κα'ι μεταστάς τα-

πεινοφρονεΐν ασπασμένος, παρεμποδίζεις τοΰ; έγ-

κωμιάζειν σε θέλοντας. Πλην καν τε το^το, κάν τε τδ

προ αυτών, ήμεϊς τδ χρέος, όσον εις δύναμιν,άφ-

όσιούμεθα, κα\ πιστεύομεν, ώς ούδ' αποΊτραψτ^

ήμϊς τους θερμούς φιλοπάτορας • άλλ' ώς παίδων

προσφιλή γονεΰσι δέξη ψελλίσματα. Συ δέ τω Οείω

παριστάμενος Ουσιαστηρίω, κα>. τη ζωαρχικϊ] γ.Α

ϋπεραγία λειτουργών συν άγγελοι; Τριάδ: , μέμνησο

πάντων ημών, αιτούμενος ήμϊν αμαρτήματος αφεσιν,

αιωνίου τε βασιλείας άπόλαυσιν, έν Χριστώ Ίησοϋ

ινιαη 3ΐ1ιΙιιεΙιΐδ 83581 (αυοϋ οπιηεβ νι* 1)3Γΐ)3ΐ•0Γαπι

ίηΐεΓοΙιΐδχ εορϋδ ΙοηβίβηΐιΐΓ), 16 ηοηιίηβ άυηΐ3Χ3ΐ

ίιινοοηνΐΐ, άϊεβηδ : δβηείβ ΕρΙίΓΛίη, δυοεϋΓΓβ πιϊΐιί.

δίε^ιιε ΙιιΙο ρεπευ1οι•ϋΐη Ιβ^ηβΟδ ενβδΐΐ, 38 ηιοΓίίδ

ηιβίϋΐη ηεβίεχίΐ, ίηορϊηαΐαηΐίΐιιβ εοηδεειιΐυδ 83ΐυ-

Ιειη, ρ3ΐΓΪ93 Ιαο ηπιηίΐιΐδ ρΓΚδίιΙϊο ρικΙβΓ βρεπι 681

ΙβδίίΙυΙΠδ. 01Ι3Γ8 3ά Ϊδΐ3 βη3ΓΓ3Πΐΐ3, 3υ(ΐ3θΊϋ5 08"

8Γ8δδί, ΐ311ι]68 1038 ΪΠίρΐΙΠδ ΒΐΐίηββΓε ΐ3ΐ)ΪΪ8 ΠΟΠ

βιιηιυβ τεΓ'ιΙϊ. <)η3 (ΐυϊιίεηι ϊη Γβ , 8Ϊ ηυϊα ρΓοΓεεβ-

Γϊηιιΐδ, ϊα Ιιιο ηοβ οδδβευΐοβ βυχίϋο ΓαίευπηιΐΓ, ιΐ-

Ιιίςιιβ 3οεερΙυπι ΓεΓειηυβ. 8ϊη νεΓΟ Ιυβ ϋϊβηίΐβΐβ

ηιηΐΐο ίηίεΓΪΟΓβδ β'ιηΐ ηοδίι» ΐΛΐιιΙαίίοηβδ , Ιβ αηο-

ηιιε (ΓιοεΙ ίοΠε βιιιΐβοϊιΐδ Ιιοε ιΐϊεΐϋΐη τϊϋββΙϋΓ) ϊη

εν, καΐ σοι τήν χάριν όμολογήσομεν. Ει δέ παρά „ οβιΐδβ ίιιίδδβ αΐοειηιΐδ, ηυ'ι 81 νϊνβηδ , 61 (ΙεΓυηοΙιΐδ,

ολϋ της αξίας οι έπαινοι, κα\ ούτως πάλιν αίτιον ηιοιίεδίϊβ ΙιυηιίΙίΙηΐΊδηιιβ βΐιιιϋο , 18 εοΙΙηιιάβΓβ εα-
1ίΙ;ιΐίίιρΐ(' !

ρϊεηΐεδ ίιηρβιΐίδ. νβιιιηΐίβηιβη , ϊϊνβ ίβΐιιιΐ δϊΐ, 8Ϊνβ

ϋΐιιά, ηοδ ςυβηΐυιη Ιυΐβπιηι νίΓεβ , ρίείβΐϊδ οΙΓιοίο

βηΐΊδΓβείιηυδ : ΐβ(]»6 Ιιοε ίρβιιιη ηιίηϊιηβ ηοΐιϊδ βπο-

εεηδίιπιπι, ηεψιβ ΙηΊ βηιβηΐϊδ&ϊηιοδ ονεΓδϊΙιιπιηι ;

νβΓϋηι « <|ΐιο 1)ειιενοΙο(|ΐίβ βιιΊηιο ΠΗοπιιη 1)3ΐ1)ΐι1ϊεη-

Ιίιιηι 1:)ΐ)(1βδ βαιηίδβιιπιηι , οοηΠϋϊηΐϋδ. Τιι βυΐβιη

άϊνίηο ]ηιη οδδίδίεηδ βΐΐοπ , νίΐχςυβ ρΓΐηεΐρί , 3ε

831101155111132 11113 011Π1 βηζβΐίβ δ30ΓίΠε311δ ΤπηΐΙ.Ίΐϊ,

οιτιιιίιιηι ηοδίπιηι ιηειη'ιηεπδ , νοιιϊηηιηιιβ ηοΐιίκ

ρβοο.ιίοπιηι ίιιιρείΓβ : ιιΐ ββηιρϊΐεηιη εοείεδίϊδ γγ8»'

Ιιεαίίΐιΐιΐίηε ρθΓΓηιΊ ροδδίηιυβ. Ιη Οιπ*ΐο ίοδίι ϋο-

πιίηο ηοδίΓΟ : ειιΐ βΙΟΓί» ουηι ΡιιΙτβ ρπικιρίο 03-

Γβηιε, «1 δβηοΐο βο νίνίΠοβηΐε δρίιίΐιι, ηιιηε βΐ

ϊψ Κυρίφ ημών, φ ή οίςα συν τω άνάρχω Πατρ'ι υ 5(!1„ρθ1.) ο1 )„ 8χευ1α δ3;ου1θΓαιιι. Αωειι.

και τω Οείω κα\ £ωοποιώ Πνεύματι, νϋν κα\ άί\, κα\

είς τους αιώνας τών .αιώνων. Αμήν.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΜΕΛΕΤΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ.

Ε-ΐυδϋΕΜ

ΟΒΑΤΙΟ ΡϋΝΕΒΚΪδ

ΙΝ ΜΛΟΝΙλΜ ΗΕυΕΤΙΙΙΜ ΕΡΙ500ΡΙΙΜ ΛΝΤΙΟαίΙΛ•:.

Ι.3\ΐΓθη1ίο 8ίρ1ιαηο ϊηΙεΓρΓβΙβ.

Αυχίΐ ηο1)Ϊ3 ηιιηιοπιιιι ηροδίοίοιυιη ηοτιιβ ηρο- Α

δίοΐιιβ, ηυί εοορίβΐιιβ εβί ίη ΟΓίΓιηειη βροδίοίοππη.

ΊΪ3\ϋΐ-υηΐ εηίιη δίΐηεΓι ζά 86 ιηοπίχΐδ, εοηδίιηίίειη;

ίΐΐΐιΐβΐηηι, αΐΐιΐβΐχ; εονοη:ιΐιιηι, ϋοΓΟηαΐί ; αηϊιιιο <•:ΐϊ>-

I ιιιιι , εοΓάβ ριιΐ'ϊ ; ρΓχεοηειη δεπηοηϊδ , ιιιϊιιϊβίΓΪ

86ΓηιοηΪ5. Ύβπιαι ριιΐιτ φΓκΙειη ηοδΙεΓ 3ροδΐυϋεί

εοιιΐιΐϋειηϋ, εΐ αιΐ ΟΙιπδΙιιηι ΓεδοΙιιΐϊοΐΜϋ ηοηιίηβ

1>βαΙιΐ5 Ιΐ3ΐιι:ιιι1ιΐΛ οϋΐ : ηοδ νβΓΟ πήδβΓάυίΙεδ. Ογ1)Ί13$

εη'ιιη ρΓκιυαίυια ηοη βΐηΐΙ, ιι[ βο ηοηιΐηβ ΙιεαΙοδ

ηοβ (Ιη'3ιιιιι8, ςιιοά Ιβιιι 1)οηυιιι εΐ εοτηηιοιίιιιη ρ.ι-

Ιιί.ίιι π;κ Γι εΓ3ΐηυ$ . 1111 ηιεΙίυ$ ει »1 ριτ Γεδοΐυϋο-

ηειη οη.-,ο ειπη ΟΙιπδΙο : »1 ηοηϊδ αεοτϋιιιη βΐ ιικ>-

1ε$ΐιιιη ριίεΐ'ηο ρπείίιϋο ρηίΓοείηίοη,ιιβ εβτεΓε.

Εεεβ εηίπι Ιειηρυ.8 εοηδϋϋ 6δΙ , εΐ εοηδίϋιιιη άατβ

δοΐίΐϋδ Ι3(:εΐ. ΒεΙΙυπι ηοδ εϊΓεοηΐ8»3ΐ , ΙιβΙΙιιιη Ιιιε-

Γείίευιη ; ει ηυϊ άιιεεηι δε ρΓ«1)83ΐ , ηοΐιϊκ ηοη εδί. "

Ε.'ΐ1):ιι•3ΐ ίιιΐίπιιΐΐαΐίοιίδ εοιηηιυηβ εοΓριΐδ Ειτίεδϊιβ ,

61 ιηειίίΐ'ΐιηι ηοη ΐηνεηίιηιΐδ. Υϊιΐβΐβ ςιιο Ιοεο δϊηΐ

Γ8δ ηοϊΐΓΒΒ: νεΙΙεηι, βί ι[ιιο ηιοιίο Ωθγϊ ροδδεί, Γ,ΟΠίίΓ•

ηΐ3ΐ3 ιιιι»:» ι1ιΊιι1ίΐ:ιΐ(' ιπκι ειιηι ηιη^ηίίικίίηβ εαίαπαί-

Ιαΐίδ 3δεεηύεΓ8, ει ;ιΓιΐ[ΐ>;ιιιι πιηιρβΓε νοεβσι, ςιια> ίη-

εοηιηιοιίο ΓεδροηϋεΓεί : ψιεηκιιΐιιιοιίιιιη ίδΐϊ νΊτΐ

βδΓεβϋ ΓεεεπιηΙ , α,ιιί η>3§η3 νοεε εαίβηιϊιαίεπι

βιηίδ&ϊ ρβίΓΪδ άερ'ΟΓΒνεπιηΐ. 8βϋ ιμικί η^αιιι ? ςυϊ

εθ£3ΐη Ππ^ιιαιη :κ1 ϊηδ6ΓνίβιιυΊιιη οπιΐίυιιί Ιιιηψκιτιι

8>';ινϊ νίηειιΐο , ε3ΐ3:ιιϊΐ3ΐε ϊιιιροιίΐίαιη ? <> ;οιι <»!ο

«ροιΊ.Ίπι Οι Ι3ε!ΐυηιίΐ3ΐβ ιικμιε δίΐεηΐϊο εαρίιιιη ?

ςιι» Γϋΐίοηε νοεειη βπιίΙΙιιηι 3<1 εβίβιη'ιΐηΐβδ εΐ Ιιιε-

ΐιΐδ ο\ εϋΐίδυείιιάΐηε άεΐ3ΐ)εηΙειη ? ψιοιιιοϋο αιιίιηϊ

οευΙΊδ δΐΐδρίααιη, φιϊ εαΐϊςϊηε εβίβιηϊΐαΐίδ είιχυηι- (■

Γιΐδΐΐδ δΐιιη ? Οιιίδ ιη'ιΐιί Ιΐ3ε άοιιεα βίςαβ ουβεαι ;ι

ΐΐ'ίδΐίΐία: ηε1ιυΐ3 ϋίδευδδ3, πιΐ'δυδ εχ δβΓοηιΐ.'ΐΐι:

είπιιιη ρβείβ ΐ'ΛίΓιιιιη εχΙιίΜ>ίΙ? ιιηύε νειο Γ3((ίιΐδ

< ιί;πιι εΐηεεβεεί, ειπη δίεΙΙβ ηουίδ οεείϋεπί ? Ο ιιι;ι-

Ικιιι ηοείειη οΐίδευυιιι , ς η» οιΊιιιη Ιυπιϊηϊδ ιιυη

βρεΐ'31 1 Πιπιιη εοη(Γ3ΐ ίυ πιοιίο 3 ιιοοίδ Ιιοε Ιοιο οι

«ιιιιη νει•1κι Γιιιιιΐ, ει ΐιΐιρει- Γϋε(3 δΐιηΐ 1 Τιιηε Ιηη-

«,ιιηιη ϊιι ηυρίϋδ ΐΓΪριιιΙί3ΐ);ιηιιΐδ ει ε1)0Γ63δ ύυεε-

Ικιιιΐϋδ : ηιιηε ηιϊδεΓ3ΐ)ϊ1ϊΙεΓ Ιιι^εηΙεδ ΐη^εηιίδείηιυδ.

Ηδξηιεν ήμϊν τδν βρι0μ6ν των άποατίλων δ νίοί

ίπότζοίος, 6 <Γϋγκοτοψηφΐ3θε\ί μετά τωναποστόλων.

Εϊλκιισαν γάρ οί άγιοι προς εαυτούς τ6ν έμίτροττον,

τον άθλητήν τον 5τεφαν!την οί στεφανϊται, τδν άγνδν

οί άΟλητα\, τι) ψυχή οί καθαροί τϊ) καρδία, τον κήρυν.α

τοΰ λίγου ο! δπηρέται τοϋ λίγου. Άλλα μακαριστός μϊν

6 Πατήρ ημών, τηςτε αποστολικής συσκηνίας, κα1. τή :

προς τδν Χριστδν άναλΰσεο;ς • ελεεινοί δϊ ήμ-ΐς• Ού

γάρ έά μακαρίζειν ήμ3ς τοϋ Πατρδς τήν εΰκληρίαν,

ή άωρία της ορφάνιας. Έκε!νω κρεϊττον ί,ν τδ ϊΰν

Χριστώ εΐναι δια της αναλύσεως, άλλ' ήμϊν χαλέ πδν

τδ διαζευχΟήναι της πατρικής προστασίας. Ιδού γάρ

βουλής καιρδς, κα\ 6 συμβουλεύων σίγα. Πιίλεμος

ήαας περιεστοίχισται , πίλεμος α'ιρετικίς • και ό

στρατηγών οΰκ Ιβτι. Κάμνει ταΐς άΑίωστίαις τδ

κοινδν σώμα τής Εκκλησίας , κα\ τδν ίατρδν οΰχ

εί'ρίσκομεν. Όρατε έν ποταποϊς τά ημέτερα. Έβου-

λίμην είπως οΐίν τε ήν τονώσας έμαυτοϋ τήν άσΟέ

νειαν, συναναβήναι τώ δγκω τής συμφοράς, και τ•.να

(5ήξαι φωνήν κατ' άξίαν τοϋ πάθους ■ καΟάπερ οί

γενναίοι πεποιήκασιν ούτοι , μεγαλοφώνως τήν έπι

τώ Πατρ\ συμφοραν δδυρίμενοι. 'Αλλά τ£ πάθω ;

Πώς βιάσομαι γλώσσαν ε!ς ύπηρεσίαν τοΰ λίγου,

καΟάπερ τι-Λ πίδη βαρεία τή συμφορά πεδηΟεϊσαν ;

Πώς ανοίξω στίμα τη αφασία κεκρατημενον ; Πώς

πρίωμαι φωνήν, εις πάθη καΐ θρήνους κατά συν

ήθειας κατολισθαίνουσαν ; Πώς άναβλέψω τοις τής

ψυχής ίφθαλμοϊς, τώ τής συμφοράς γνίφω κεκαλυμ

μένος; Τίς μοι διασχών τήν βαθεϊαν ταύτην κα\σκο-

τεινήν τής λύπης νεφέλην, πάλιν έξ αιθρίας λαμπράν

αναδείξει τήν τής ειρήνης ακτίνα; Πίθεν δε κα\ άνα-

λάμψει ή άκτ'ις , τοΰ φωστήρος ήμϊν καταδύναντος ;

"Ω κακής σκοτομήνης, άνατολήν φωστήρος ουκ έλπι-

ζούσης ! ώς άπεναντΐον ήμϊν έν τώ παρίντι τίπώ,

νϋν τε καΐ πρώην οί λίγοι γίνονται! Τίτε γαμικώ;

έχορεύομεν, νϋν έλεεινώς έπ\ τψ πένθει στενάζομεν.

Τίτε έπιθαλάμιον, νϋν έπιτάφιον άδομεν. Μέμνησθε

γάρ δτε τδν πνευματικόν υμάς γάμον είστιάσαμεν,

τιο καλώ νυμφΐω εΐσοικί^οντες τήν παρθένον, χαΐ
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τα τών λίγων έδνα κατά δύναμιν ημών είσηνεγκά- Α Τόπε ηυρίϊαίο, ηιιηο δοριιίεταίο οανηιεη οαηίηιυ.8.

ΜβηιΐηϊδΙϊδεηίιη ϊΐΐίυδ <1ίβϊ, ειπη ϊη ηυρίϋδ δρ'ιιϊΐυα-μεθα, εύφραίνοντες έν τώ μέρει και εύφραινόμενοι.

Άλλα νΰν εις θρήνον ήμϊν ή χαρά μεθηρμόσθη, καΐ

ή της ευφροσύνη; περιβολή, σάκκος έγένετο. "Η τάχα

σιωπάν Ιδεί το πάθος, χα1, ένδον άποκλείειν τή" σιωπή"

-ην άλγηδόνα, ώς αν μη διοχλοίημεν τους υιούς τοΰ

νυμφώνος, ούκ έχοντες τδ φαιδρδν τοΰ γάμου ένδυμα,

άλλα μελανειμονούντες τώ λόγω ; Επειδή γάρ άπ-

ήρθη άφ' ημών ό καλδς νυμφίος, αθρόως τώ πενθεί

κατεμελάνΟημεν , κα! ούκ Ιστι συνήθως καταφαι-

3ρΰναι τδν λόγον, τήν κοσμούσαν ημάς στολήν τοΰ

φθόνου άποσυλήσαντος. Πλήρεις αγαθών πρδς υμάς

άπηντήκαμεν γυμνο\ κα\ πένητες ά;' υμών ύπο-

στρέφομεν όρθήν εΓχομεν υπέρ κεφαλής τήν λαμ

πάδα , πλουσίω τώ φωτι καταλάμπουσαν ■ ταύτην

Ιϊϋιΐδ ρΓχεΙαπ) δροηδυ νΐιρηεπι (Ιοιηιιπι ιΐεϋιιοεηΐεβ

οοηνϊνίο νοβ οχοορΐιηιΐδ, βΐ νειΊίοπιηι 8ροη$αΓια πιιι-

ιιι;ι;ι ρΓΟ νϊπυιΐδ ηοδίΐ'ίδ ίηΐιιΐίιιιυδ, §3ΐηΙΐο αΐΐϊοίοηΐΐϊδ

ίη> 'ίΓοηι βΐ £3ΐη1βηΐ63. Υεπιιη ηιιηο ϊη Ιυοίυιη ιιοϋίδ

ςαυύίαι» οοηνεΓδίιιηεδί, αο Ι,τιίΙίίΕ αιιιίοιιΐδ δβεουβ

οναδίΐ. Αη ΓοΓδΗαη ΓΟΙΐοεΓε εαίαπιίΐαίειη αΐηιιβ βίΐβη-

Ιίο ϊηΐιιβεοηεΙικΙεΓεπιοεΓΟΓεηιοροιΊεΙιαί,ηε ηιο1ε$(ϊα

ήΊίοδ Ιΐιη'αηιί «ροη$η1ί$ αΓΟοίαιη^δ, ευιη ηοπ 1)3ΐ>63-

ιΐΜΐ* ΙαιιΙυιη αο βρϊεικίϊύιιηι ηιιρίίαίε ίιιιΐιιιιιοηΐιιιιι ,

ϋι.'ιΙ ;ιΐ πιπί βε ριιΙΙυιη ΟΓηΙΐοιιϊβ ΙιαυίΙυιη αΠεΓίιιηιΐδ ?

Ροείεαφίαηι εηίηι ρπεοΐαΐ'ΐΐδ δροηςυβ α ηουϊδ ά'ιβ•

εβββίΐ, ΙικΊιι τερεηΐε αΐταΐί δυιηιΐδ, ηεε 1ίεε( πιΟΓβ

βοΐιΐο Γβ5ΐϊνιιηι εΐ ]υειιηι1ιιπι ίηΓβπβ $επηοηειη ,

Ισδεσμένην άνακομί^ομεν, εις καπνδν και κόνιν δια- Β «ι»» ιμια 0Πΐ:ι1)αηιιΐΓ δίοΐα , ιιο-δ ίηνίύϊα δροϋβπΐ.

..υΟέντος τοΰ φέγγους. "Εσχομεν τδν θησαυρδν τδν

μίγαν έν όστρακίνω σκεύει. Άλλ' ό μέν Οησαυρδς

αφανής• τδ δε οστράκινον σκεύος, κενδν τοΰ πλού

του, τοις δεδωκόσιν έπανασώ^εται. Τί έροΰμεν οί άπο-

στείλαντες; τ£ άποκρινοΰνται οϊ απαιτούμενοι ; "Ω

πονηρού ναυαγίου ! Πώς έν μέσω τώ λιμένι της ελπί

δος ημών έναυαγήσαμεν ; Πώς ή μυριοφόρος όλκάς

αύτώ τώ πληρώματι κατάδυσα, γυμνούς ήμα; τους

ποτέ πλουτοΰντας κατέλιπεν ; Πού τΛ λαμπρδν ίστίον

Ικεϊνο, τδ τψ άγίω Πνεύματι διά παντδ; ίθυνόμενον ;

Πού τδ ασφαλές τών ψυχών ημών πηδάλιον, δι' ου

τάς τρικυμίας τάς αίρετικάς άπαθώς παρεπλέομεν ;

Πού ή αμετάθετος της γνώμης άγκυρα, ή" μετά πά

σης ασφαλείας πεπονηκότες άνεπαυόμεθα ; Πού ό

ΙΜεηί Ιιοιίϋΐιιιη αά νοβ αοοοδδίπιιΐδ ; ιιιι-.Ιί αε ριιιιρο•

ΐΊΆ α νοί.ιϊ :> Γεοειίίίαιίδ ; εΓεεΙαιη 3ΐιρΓ3 εαριιΐ 1αι-|;θ

Ιιιιηίηβ τεδρίεηιίεηΐεπι Γαοβπι Ιιαίιοΐιαιιιιΐδ , ηαηο

0Χ3ΐίηεΐαιη ϊη Γ ιιιιι ιΊ οϊηεΓειη ϋΐίδΐραίο δρίβηιΐο-

Γβ ιΐ'ροι ΐ;ι;ιπΐ8. ΙΙ.ιΙηιίοΐϋδ ιιιπ^ιπιιιι ίΙΙυιη 11ιε$3ϋ•

πιιιι ι» ναβε Ιεδίαεεο. Αι Ιΐιβίααπίδ ςιΓκΙοιη !$1.β

3ΐ)8εοη(1ίΐυ$ εδί, οι νϊβιιιη ίιιςίι : να$ ιιιιίεπι Ιε$1α-

οειπη ,ιΐι ορίΐιιι•; ναευαιη» αϊ) ϋ* ςυϊ ύε(ΙεΓ3ηΐ , Γβ-

ίιϊΐ νΐΐΐιΐΐ'. Οϋί,Ι ι1ί(Ί>ι1ΙΙΙ8 ([111 611118111108 ? ΟιιίιΙ κε-

χρΐ)ΐιι!(Ίιιιιιΐ 3 ψιίΐΜΐκ ΓοροΙίίιη? Ο ιη.'ΐΐιιιη η:»ιιΓΐ'3-

Β'πηι ! (Λιιοιιιοιίο ϊη ηιεϋίο ροηυ δροί ηοδίΐ'ΐε ηβίΐ-

ίΓη^ϊιιηι Γεείιηυ8? ΟιιοοιοιΙο ίιιηιιηιοιίδ ηιετείυυδ

υηπδΐ.Ί ιι.'ΐνΪΝ ππη ίρδο οηεΓβ ι1εηιβΓδ3 ηοδ οΐϊηι

(ΙίνίΙεβ ηικίοβ (Ιι'κΐίΐιιίΙ ? 131ιί δρίεηιϋιΐιιηι ΠΙιιιΙ νβ-•''*'" ' /> — "<■ — ■-

καλδς κυβερνήτης, ό πρδς τδν άνω σκοπδν διευθύνων " Ιιιιιι ο|ΐιο<1 δρίιΐΐυ δαιιοΐο δεηιρεΓ ϋϊπ88ΐ)3ΐιΐΓ? αΐιί

τδ σκάφος ; ΤΑρα μικρά ζϊ συμβάντα, χα\ μάτην

παθαίνομαι ; ή μάλλον οΰκ έφικνοΰμαι τοΰ πάθους,

κάν ύπερφωνήσω τιρ λόγψ ; Χρήσατε ήμϊν, αδελφοί,

χρήσατε τδ έκ συμπαθείας δάκρυον. ΚαΙ γάρ οτέ

ύμείς εϋφραίνεσθ: , ήμεΐς της ευφροσύνης υμών έκοι-

νωνήσαμεν. Οϋχοΰν άπόδοτε ήμϊν τδ πονηρδν τούτο

αντάλλαγμα. Χα'ρειν μετά χαιρόντων • τούτο ήμεϊς

έποιήσαμεν. Κ.Ιαίειν μετά κΛαιόντων • τούτο ύμεϊς

άνταπόδοτε. Έδάκρυσέ ποτέ ξένος λαδς έπ1. τού

πατριάρχου Ιακώβ , κα\ τήν άλλοτρίαν συμφοράν

φκειώσατο, δτε τδν Πατέρα έξ Αιγύπτου οί άπ' εκεί

νου μετακομίσαντες, πανδημε\ τήν έπ' αύτώ συμφο

ράν επί της αλλότριας κατωλοφύραντο, ήμέραις τριά-

Ιΐιηιιο αε Ιίΐ'ΐιιιιιιι ;ιιιίιιι:ιπι•ιι ηοδΙί'ΠΓίπιι βΐιΙίΓΓίι.'ΐ-

ουίαπι, ςιιο ΐειιιροδίαΐεδ ηιη\ίιιι:ικ )ι%ΓεΐΊΓ38 ηι>Ι1ο

3εεερ1ο ϊιιεοηιιιιοιίο ρι.τΐοινβΙιο1)αιιιυδ ? 131)ϊ ϊηιηιο-

Ιιϋίϋ εΐ Γιπιΐ3 δεηΐεηΐίχ ϊυ(1ίεϋ<]ΐιε 3ηεΙΐ0Γ3, ευί

οι:ιιι «οιιιιιηιι δεειιηίαΐβ ρθ8( Ι.ιΐκιτεί βεςυίεδεευα-

ηιπδ? Γίιϊ Ιιοιπίδ ίΙΙε ςιιΙιοηιαΙοΓ, (ρΓι 3(1 κιιρεηιηι

δοοριιΐιιηη ηανίςίιιηι ιϋιί^εΙ)3ΐ ? υΐηιιη ηιοιΙίθ3 $υη(

γ;ι, ί)ϋ33 ;μμ ίιΙιτιιιΜ , αε ικ';[ΐΓ.(Ί]ΐιπηι εοικμιειοΐ' ?3ΐιΐ

ροΐίπδ εαίαιη'ιίαίειη α,υεΓεηιΙο ηοη 3580(|ιιογ, οΐίαιιι-

δί δΐιρτα ιιιοιΙιι:ιι (ΙϊεεηοΌ νοεεηι ίηΐεηιΐηιη ? Οοιη-

ηιοιίαίε ηοΙ)Ϊ8, ΙϊίιΙπ'*, εοιηηιοιίαίε ι•χ οοικίρίβηΐία

1»0Ι'νηΐ38 ρΓθΓΐ1833. Ι'.ΐι'ίΐίϋΐ Ι|1ι;ι1ΐι1() Υ08 ΓιΊΐΐΙΐίΙΙΐίΐιϊ,

ηοδ 1;ι:ΐί(ι;ι' νβδΐΓ33 80θϋ εΓ3ηπΐ3. ΙΊ'οίικΙ•• Γοιίιϋΐι:

κοντά κα\ τοσαύταις νυξΐ τδν έπ' αύτώ θρήνον συ μ- ρ ιιοΙ>ίδ ρΓαναιη ίβίαηι οΙΓιείί νίείδίίΐυάϊηεηι. Οαυιΐοη-

παρατείνοντες • μιμήσασθι τους αλλοφύλους , οί

άδελφο\ κα\ ομόφυλοι. Κοινδν ην τότε τών ξένοιν κα\

τών εγχωρίων τδ δάκρυον ■ κοινδν Ιστω και νΰν • έπε!

κα\ τδ πάθος κοινόν. Όράτε τους πατριάρχας τού

τους • πάντες ούτοι τέκνα τού ημετέρου είσ'ιν Ιακώβ.

Έξ ελευθέρας οί πάντες. Ούδε\ς νόθος ουδέ ύπόβλη-

τος. Ουδέ γάρ ην θέμις έχείνω δουλιχήν συγγένειαν

έπεισάγειν τη εϋγενεία της πίστεως. Ούκοΰν χα!

ημέτερος εκείνος πατήρ, διότι τού Πατρδς ήν τοΰ

ημετέρου πατήρ.

ιΐιιιιι ιιΐ)3 οιιιη ρηικίεηΐί^υδ : Ιιοο ηο8 Γοοϊιηυβ.

ΓΙεικΙιιιη οιιιη Ποιιιί1)θ5 : Ιιοε νοδ ίηνΐεοιη ιειίίϋΐε.

Ε3εΓνηΐ3ΐιΐ3 681 οϋιιι εχίεπιιιβ ροριιΐιΐδ ςνιο Ιεηιροΐ'ο

ρ»1.ι•Ϊ3ΓεΙια ίιιεου ιΐίειη βιιυιιι ο1)ϊογ»1, οί αΐίειιαιιι

εαίιιιΐιϊΐαΐεηι δΐιαιη 888ε ι) υ ιίΙ, ευιη ρ:ιι•εηΐειιι εχ

./£(;νρΐο Γΐϋοπ Ιιαηδροιίαιιίεδ, τυίβο οηιηε» ηυΙΙο

\ε1 80X118 νοί χίαΐίδ ΙιαΙιίΐο (ΙΊδοπιιιΊηε, οβδίιηι ο]ιΐ3

ϊη ινεροηε ηΜοιιιι (ΙορΙοΓίΙιϋΐιΙ, (Ιίοδ Ιΐ'ϊςϊηία Ιοίΐ-

ιίειικριε ιιοείοδ Ιιιοΐιιιη αε Ιαιηεηΐ3ΐϊοηβιΐι ϊΙΙίιιβ

ηιηϊδδί ηοιηίικ; οοηΐίηυαηίοβ. Υοδ ιιυί Γγλιιόβ ε! ρο-

ρηΙαΓεδ εδίίδ, ίηιίίαιηϊιιί α1ϊοηϊ§εη3δ εΐ εχίοπιοβ. ϋοιηηηιιιοδ Ιιιηε επιιιΐ ροΓΡβΓπιοηιηι ϊηιϋ^ειιαπιηι-

ςηβ ΐ30Γγιη3); οοηιπιιιηοδ δίηΐ ειίαηι ηιιηο, (|ΐιοηί»ηι (Ί'κιηι ο«Ιαη)ίΙ:ΐδ Γοηιηιιιιιΐβ ΟδΙ. ΥίιΙεΙβ Ιιοδοε ρα-

ΐΓΪίΓεΙιβδ, οιηηοδ ϊδΓι Γιΐϋ ηοβίΓ'ι Ιαοουί βιιηί. Εχ Ι11>βΓ3 ρΓοεοαΓι οιιιηοδ. Νε;ηο δριιι'ιιΐδ 01 Ί1!θ£ΪΙίηιυ5,
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Κγκο
ηβηιο βιιΐιιΐϊιίΐίυβ. Νο<μιο οηίιη ίΐϋ Γαβ (Ί.α ίη0'βιιιιίΙ,αί ΙΜοί διτνίίοπι ίιΐδείΌΐΐ ι•ο«ιι;ι*.:οιημιι

βΐϊαπι ιιοδΙΟΓ ίΙΙο ραΐ'οηδ , ρΐ'ορίοΐ'ϋΐι «μιοιΙ ρ:ι(ιίδ ηοϊΐπ ραΙοΓ βΓαΙ.

ΛιιϋΪΒΐϊδ ρηυΐο αηΐβ βχ ΕρΙιπιίηι ει Μ;ιη3δ80. Α Ηχούσατε άρτίως τοΟ Έφραΐμ και τοϋ Μανασσή,

φΐ:ι1ί:ι, ςυαηιψιε ιιιιιΐΐ» (Ιο ραΐΓβ ιιηιτηιτιιΐ, 3(Ιβο

ιιΐ ιπίι;ιι:ιι|;ι οι •:ιΐ ίο 3δδε(|υί ιιομ ροβδεί. ΟηΙο ιιιϋιί

ηυου,υο ιιΐ ϋβ ηίδ ΓεΙιιβ (ΙίΐΜΐϋ. Εΐεηϊιη ηυΙΙο ροτϊ -

ευΐο ύείηοερδ 1)οαΙίΙιιι!ίη<-8 βχροηει•ε ΙίεεΙ : ηεε ίη-

νίάίίηι ηιείυο. Οιιοηαηι εηίηι ηιβ πιβίο ηιη]θΓε αΠϊ-

εϊεΐ ? Ρι-οίηιΐε οο'ΐιοδοϊΐε ςιιϊ νίτ 8Ϊ(, ςεηεπ)$ιΐδ οι

ηουίΐίδ ;ώ οι Ια δοΐίβ, ίηοιιΐραίιΐδ, ,ίυδίιΐδ, νεΓβχ,

ρίιΐδ εΐ ιοίί^ίοδίΐδ, 3]>5ΐίηεηδ ;ώ οηιηί ιιιβίο ΓΐεϊηοΓβ.

Νυη ειιϊηι ηΐία,υβ ίιινίαΥΊιίι ιιιηβιιιιβ ίΙΙο ^1>, $ί ϋδ

ΙεδΙίηιοηϋδ, φι;ο άΌ !ρ80 Γογιιμκιγ, εΐίβιη ΐηιϊίαΙΟΓ

ίΙΙίιΐδ ΟΓηβΙυτ. δε(1 π,υκ οηιηεδ τεβ ρΓ3εο1αΓ3β ίηΐιιβ-

Ιιιγ ίηνίάία, οΐίαιιι ιιοδίπιιη υοηιιιη .Ή'οιΊιο οευΐο

ιοηΐιιίΐα εβί : 30 (|ϋ3Ρ ροΓ ΟΓΐιειη Ιοιταπιπι οΙμπι-

1)ΐιΙ;ι|, ΐ'ίίπιη ρει- ηοβ βηΊυυΙανίί, !:ιΙιιιιι νβίΐί^ίαιη

οία καΐ δσα περ'. τοϋ Πατρίς βιηγήσαντο, ώς ύπίρ-

βαίνειν λόγον τά θαύματα. Δότε κάμο\ περ\ τούτων

ειπείν. Κα\ γάρ άχίνδυνον το μαχαρίζειν λοιπόν

ο&τε φοβούμαι τδν φθδνον. Τί γάρ με χείρον έργά-

σεται ; Ούχοϋν γνώτε τίς δ άνήρ • Ευγενή; των άφ'

ήλιου ανατολών, άμεμπτο;, δίκαιος, αληθινό;, θεοσε-

6ή;, άπεχδμενος άπδ παντδς πονηρού πράγματος.

Ού γαρ δή ζηλοτυπήσει δ μέγα; Ίώβ, ε! ταϊ; περί

αύτοΰ μαρτυρίαις καΐ δ μιμητή; εκείνου έγκαλλωπί-

ζοιτο. Άλλ' δ τά καλά πάντα βλέπων φθόνο;, εϊδ»

χα\ τδ ήμίτερον άγαθδν πικρώ τώ δφθαλμώ• χαΐ ό

έμπεριπατών τή οικουμένη, καΐ δι' ημών περιεπά-

τησεν, πλατϋ τδ Γχνο; τη; θλίψεως ταϊ; εύπραγίαις

ημών έναπερείσας. Ού βοών καΐ ■κρη6&τω^ άγέλας

«Πΐίοΐίοηίδ Γβ1ιιΐ8 δεοιιηϋίβ ηοδίηδ ΐπΟχιιιη ι-εϋη- β διελυμήνατο- πλην ε'. μή δρα τι; κατά τδ μυστικδν

ε!; τήν Έκκλησίαν μεταλάβοι τδ ποίμνιον. Πλην ούκ

έν τούτοι; ήμΐν πάρα τοϋ φθόνου ή βλάβη• ουδέ έν

δνοι; χα\ κάμηλοι; τήν ζημίαν είργάσατο• ούδ4

τραύματι σαρκδ; τά; αισθήσεις έδρίμυξεν • άλλ'

ήμας τη; κεφαλή; άπεσύλησε. Τη δε κεφαλή τυν-

απήλθε τά τίμια ημών αισθητήρια. Οϋκέτι έστ^ν

όφθαλμδ;, ό τά ουράνια βλέπων, ουδέ ακοή, τη; θεία;

φωνή; επαΐουσα, ουδέ ή γλώσια εκείνη, τδ άγνδν

ανάθημα τή; αλήθεια;. Ποϋ ή γλυκϊϊα τών ομμάτων

γαλήνη; Ποϋ τό φαιδρδν έπ\ τοϋ χείλου; μειδίαμα;

Ποϋ ή εϋπροιήγορο; δεξιά, τή τοϋ στόματο; εύλογη

του; δακτύλου; συνίπισε ίουσα; Προάγομαι δε ώ; επί

σκηνή; άναβοήσαι τήν συμφοράν Ελεώ σε, ώ Εκ

κλησία• πρδ; σε λέγω, τήν Άντιόχου πόλιν. Ελεώ

Ο σε τή; άϋρία; ταύτη; μεταβολή;. Πώ; άπεκοσμήθη

τδ κάλλο; ; Ηώ; άπεσυλήΟη ό κόσμο; ; Πώ; έξαίφνη;

άπε^όύη τδ άνθος ; "Οντως έξηράνθη ό χόρτο;, κα\ τδ

δ;0ο; έξέ-εσεν. Τί; όφθαλμδ; πονηρδ; , τί; βασκα

νία κακή κατά τή; Εκκλησία; εκείνη; έκώμασεν;

Οία άνθ' οίων ήλλάξατο! Έξέλιπεν ή πηγή, έξηράνθη

ό ποταμό;. Πάλιν είς αΓμα μετεποιήθη τδ ϋδιορ. "Ω

δύστυχους αγγελίας εκείνης, τής διαγγελλούσης τή

Εκκλησία τδ πάθος ! τις έρεϊ τοϊ; τέκνοις, δτι

άποιρφανίσθησαν; Τί; άπαγγελεϊ τή νύμφτ), δτι

έχήρευσεν; "Ω τών κακών Ι Τ£ εξέπεμψαν, κα\ τί

υποδέχονται; Κιβωτδν προέπεμψαν, χα\ σορδν υπο

δέχονται. Κιβωτδς ήν, αδελφοί, δ τοϋ Θεοϋ άνθρωπος,

χιβωτδς περιέχων έν έαυτώ τά θεΤα μυστήρια"

έχει ή στάμνος ή χρυσή πλήρης τοϋ θείου μάννα,

πλήρη; τή; ουρανίου τροφή;. "Εν εκείνη αϊ πλάκε;

τή; διαθήκης, έν ταϊ; πλαξΊ τής καρδίας εγγεγραμ

μένοι πνεϋματι Θ:οΰ ζώντος, οΰ μέλανι. Οΰδεν γάρ

τή καΟαρότητι τής καρδίας ζοφώδες καΐ μέλαν έν-

εκέκαυτο νόημα. Έν εκείνη οι στύλοι, αϊ βάσεις, αί

κεφαλίδες, τδ θυμιατήριον, ή λυχνία, τδ ίλαστήριον,

οί λουτήοες, τά τών εισόδων καταπετάσματα • έν

εκείνη ή £ζ05ος τή; Ιερωσύνης, ή έν ταίς χερσ\ ταΐς

εκείνου βλαστήσασα. Και εϊ τι άλλο τήν κιβωτδν

Εχειν άκούομεν, πάντα τή ψυχή τοϋ άνδρδς περιεί-

ληπτο.

<Ι»ιβιΐ8. Νοη 1)0(ΐηι εϊ υνϊυιη £Γε^ε8 (ϋδρεηΐίιϋΐ :

ηίβϊ δϊ (|ΐιι'δ υΙΪ<ιιιβ δοοιιιιΐιιηι η>)'δΐίουιη δειίδΐιιη

ΚΐΌί,'Ρΐη 3(1 ΕοεΙεδίαηι ΐταιίιιοαΐ. ΥβΓπηι ηοη ϊη Ιιϊβ

ιιοΐιϊδ ϊανίϋία (Ιαιπιιιιηι άβά'Α, ηβ(]υβ ίη βδίηίδ οι

εηπικίίδ ηοχ3ηι εοπιηιίδίΐ; ιιειιυβ ϊρβο νυΐιιεπ: οβγ-

1115 $011 511 ο 30(•|'1ι() (1θΙθΓ6 ΙΐίΙοΟΪΙ : 80(1 1105 ο.ιρίΐο

ρΓΪνβνιΐ. ΰυιη οβρίΐο βιιίεπι ιιηα βιίειηρία δΐιιιΐ Ιιο-

ικΐΓϋΐη 3ο ιϋί,'ϋϊΐίΐΐο ρπΐ'δΐ;ιηΐία βεηδυιιηι ηοβίΓΟίυπι

ϊιΐδΐΓ(ΐπ•εηΐ3. Νοη ηιιιρίίιΐδ εδί οοηΐυδ, ηκι οοείεβιία

οογ.ΙιιοοΙιιγ ; ηεηιιε βιΐΓΪδ, ςιι* νοοεηι (Ιίνίι:.πιι εχ-

.ιιΐ(1ί;ιΐ : ιιβο,ϋβ 1ίη§[ϋ3 ϋίαριιπιιη νεΓΐΐΒΐϊδ αΌηαΓίοπι.

1]1)ΐ οΊιΙοίδ ϊΙΙα οοιιΙοΓυιη δειεηίΐαδ ? υ!>Ί ]υι•υηι1υ8

ϊΙΙβ βε Ιερίίΐιΐδ ϊη Ιηΐιίϊβ Π5ϋδ? ιιϋϊ οοηιίδ ίΐΐκ ει :ιϋ

*.ι1υΐ3ηι1υιη Γβοίΐίβ οΌχιεΓα, ςυ;ε ιιιια ουηι οιίδ 1)0-

ηειίίοΐϊοηβ <1ί§ίΐ05 ϊηΙεηΐβΓβ δοΐεΐιηΐ ? Ρι-ονβΙιΟΓ βιι-

Ιεηι, δίοοΐ ίη δοεηβ, 3ϋ ο;ιΐ3ΐιιϊΐ3ΐοηι οΚίγβ νοοβ

ρΓοεΙαιηαηϋηηι : ΜίδβΓΟυΓ κη', δβιιοΐβ Εοοίεβί» ; Ιβ

»1Ιο«ριθΓ, ο οίνϊΟδ ΑηΙίοοΗί! ΜίδβΓβΐ ηιε Ιιιι, Γερβη-

Ιίη,ο 30 βιιΙμΙλ; Ιιυμίδ ηιυΐ3ΐίοηϊδ ηοιηϊηε. Ι.Ί ηιΐϋΐιι-

ρΐιιβ εβί (1βοοΓ? υι ο"εΐΓ3θΐιΐδ εδί 0Γη3ΐιΐδ? υΐ γο-

ρ.οηΐε Οοδ (ΙεΠϋχΐι» ρΐαηβ (Γαηιεη εχβΓυϊι, εϊ Ποδ

ιΐεοίίΐίΐ. Οϋϊδ οοιιΐϋδ ηΐ3ΐϋ8? ςιΐ36 Γβδοϊηβΐιϊχ ϊιινί-

άΪΛ ηΐ3ΐ3 ίη Ε(•ε1«δί3ΐιι ϊ11»πι οΌ1)3θο1ΐ3ΐ3 βίςιιβ βΐαδ-

8:ιΐ3 εδί» ππ33 ςυ'ιουδ οοιηηιυΐανΐΐ ? ΟεΓοοϊΙ ίοηδ.

Εχ3Γΐιίΐ3ΐηηίδ. ΚϋΓδϋδ ίη ββη^υίηεηι βο,υα οοηνεΓββ

βϊΐ. Ο ίηΓεΙϊοεηι ηιιιιϋιιιη ίΙΙιιιη, ςιιο οβίΒηιϊΙαδ

ΕεοΙεδϊίΕ ίη(1ΐθ3ΐ)ϊΐ(ΐΓ ! Οιιίδ ΙίΙίίδ ιΐίοοΐ, φίικί ρβΓοιι-

Ιϊϋαβ ΟΓΐιαίί 3ο οΌδΐίΙυΙί δίιιΙ? Οιιίδ Γβιιυιιΐί3ΐ)ϊι

8ροιΐδ33, (ΐποά νίιΐυα ΓαοΙ;ι δίι? Ο ηιαία ! Οιιίιΐ οπιϊ-

δβι•υηΐ ? εϊ ςιιίιΐ Γοαίρϊιιιιΐ ? Ατοαηι ρΓΚπιίδεηιηΙ, οι

ποϊρϊιιηΐ β3Γ0ορ1ΐ32ΐιιη. Αιτ;ι, ΓιβίΓΟδ, Ιιοιηο ίΐΐβ

Πεί 0Γ31, 3Γοα εοηΐίπβηδ ίη 80 ιΐίνίιια ηιγ*ΐοΓί3 :

ίΙΙίο ιιπΐ3 3αΓ03 ρίοηα ηιαηικο ϋίνίιι,ε, ρΙοηβ οϋιί

ΐΐΐίιΐδ οοοίοδίίδ. Ιη ίΙΙα (;ιϋιιΙ;ι; (εδίαιιιοηΐί, ίη (αϋυΐίδ

(•ΟΓοΜδ κρΪΓΪΐυ ϋοΐ νίνεηΐίδ, ιιοη αίπιιιιοιιΐο ϊιΐδιτίρΙίΕ.

Νι'(]ΐιο οηϊηι ϋΐί ριπίΐ;ιΙί οοΓθ"ίδ οβϋ^ϊηοδίΐδ οί 31κγ

ίιιΙοΙΙοοίιΐδ ίηυδίυδ εϊ ίηιριοδδυδ εΐ'31. Ιη ίΙΙα οοΐιπιι-

ιι.ε, 1)3δεδ οί δυδίοηίαηιοηία, ειιρίίοΙΙη, Ιΐιυιίυιιΐυιη,

οηηϋοΐϋϋπιηι, ρΐΌρίΐίαΙοιπιιη, ροΐνοδ, αιΐ βϋίΐιΐδ οΐ)-

1«ιΐ83 νε!ύ 3ΐ(]ΐιβ 3υΙ;ε.ι ; ίη ίΐΐβ, νίι^α δβεοΓϋοΙϋ (\ηχ ίιι ιηοιπίχΐδ ίίϋαδ ββΓηιίηβνϊί. Ει δι ι\\ι\ά »11υι1

α.-οαηι ίιι δε 1ια1)υί$5ε «ιΐιΐίιιιυδ, οιηιιϊη ηηΐιηο νίπ οοηΓιηϊΙχιηίαΓ.



«57 ΟΕ ΜΕίΕΤΙΟ ΕΡίδΟΟΡΟ. &,«

Άλλ' άντ' εκείνων τί; Σιΐι πάτω ό λόγος. Σινδόνες Α 5βϋ ρΐΌ ίΙΙίδ ηοϊ(1 ? δ'ιΐοαΐ ΟΓαΐίο. δϊηιΐοηοδ ηιυη-

χαθαραΐ, κα\ τά έκ αηρών υφάσματα- μύρων κα\

αρωμάτων δαψίλεια, γυναικάς φιλοτιμία κοσμίας τε

χο\ εύσχήμονος. Είρήσεται γάρ ώς άν κα\ ταύτα γέ

νοιτο εις μαρτύριον αυτή, 3 περ'ι τδν ιερέα έποίησεν,

δαψιλώς τήν άλάδαστρον τοΰ μύρου της τοΰ ιερέως

κεφαλής καταχέασα. Άλλα τδ έν τούτοις διασωζό-

μενον, τί; όστέα νεκρά, κα\ προ τοΰ θανάτου με-

μβλετηκότα τήν νέκρωσιν • τά λυπηρά των συμφορών

ημών μνημόσυνα. "Ω οία φωνή πάλιν έν 'Ραμά

άκουσθήσεται ! 'Ραχήλ κλαίουσα ούχ\ τά τέκνα αυ

τής, άλλα τδν άνδρα, καΐ οΰ προσιεμένη παράκλη-

σιν. "Αφετε, οΐ παρακαλοΰντες, άφετε. Μή κατ-

ισχύσητβ παρακαλέσαι. Βαρύ πενθείτω ή χήρα. Αί-

σΟέσθωτής ζημίας ής έζημίωται. Καίτοι ούκ άμελέ-

ι!;>', οι ραιιιιί δεί'ίεί ; ιιιΐ£ΐιειιΙοπιιιι εΐ αΓΟίτκιΙιιω

Ι3ΐ°ςίΐ38 εΐ αυυπιίαηΐία, ΙίυΟΓίΐΠΐιΐδ πιιιΐίεπδ εΐ οι•-

Π319> εΐ ΙΐΰηεδΙΧ. ϋίεεΙΟΤ οιιίιιι, ιι! εΐίβπΐ Ικοο ι•ϊ

Ιβί,Ιίιποπίο 8Ϊΐ)Ι, φΐ;>; οΐ'£;ΐ 83εβΐ'(Ιοΐ6ΐιι ΓεεΐΙ, οιιιη

:ι1;ι1ι:ΐήΐπιιη υιι£ΐιεηΙί ΐ3ΓςίΙβΓ ίιι οαριιΐ 63εβι•οΌΓΐ!<

οίίικϋΙ. $ο<Ι <ι ιι ΟιΙ ίιι Ιιίϋ δΟΓνιιΙιΐΓ, φΓιΊ ? 0δδ3 ηιθιΐιι.1,

φΐ;ι: εΐ αιιΐι: ιιιιιιΊοιη , ηιθΓΐαΙίΐ3ΐοηι ηιε<1ίΙαΐ3 π 3ηΙ :

ηιοΐεδία οηίαιιιίΐ.ιΐυιιι ηθ8ΐΐ'3Γαιη ιΐιοιιιιιιιοηΐη. Ο

(]υαϋ$ νοχ ι-υΓδίΐδ Ίιι Ι1;πιι« ;πιιΙίιΊ ιιγ ! ΚαοΙιβΙ ϋοΠοηδ

ηοη Ιίΐίοβ βιιοδ, $βι1 νίππη δυιιηι, οι ιιοη βοΊηίιίεηβ

εοιίδοΐβΐίοηειη. Οιηίΐιίΐε, ο ευιΐδοΐ3ΐΗεδ, οηιίΐΐίΐε:

ιιοΐίΐο εοιιίοικίοπ! ιιΐ εοηδοίβηιίηί. Οι ηνίκτ ίοιό Ι, οΐ

Ιυ^οηΙ νίιΐυα. 5εη1ΐ3ΐ (Ιιιηιιιιιτιι φΐοά Γβοίΐ. Οιμιι-

φΐιιιιι ιιοη ίιηρεπΐ3 άΊδεεδδίοηίδ <ήΙ, ιιΐ φΐ;ο μιιιι

τητδς έστι τοΰ χωρισμού, έν τοις άγώσι τοΰ άθλη- • .ιηΐεβ ίη Ιηηοιϊΐηΐδ εβΠβπιίηίυυδφΐβ βΐΐιίεΐα; δοΐίΐυ

τοΰ προεθισθεϊσα φέρειν τήν μόνωσιν. Μέμνησθε

πάντως όπως ύμΐν ό προ ημών λίγος τους αγώνας

τοΰ άνδρδς διηγήσατο , δτι διά πάντων τιμών τήν

άγίαν Τριάδα, κα\. έν τώ αριθμώ τών αγώνων τήν

τιμήν διεσώσατο, τρισ\ πειρασμών προσβολαΐς έν-

αΟλήσας. Ήκούσατ* τήν άκολουθίαν τών πόνο^;, οίος

έν πρώτοις, οΓος έν μέσοι;, έν τελευταίοις οίος ην.

Περιττήν κρίνω τήν παράληψιν τών είρημένων κα

λώς. 'Αλλά τοσούτον ειπείν Εσως ούκ άκαιρον "Οτε

τδ πρώτον εΐδεν ή σώφρων Εκκλησία εκείνη τδν

άνδρα, ε!δεν πρόσωπον αληθώς έν είκόνι θεού με-

μορφωμένον • εΐδεν άγάπην πηγάζουσαν • εΐδεν χάριν

περικεχυμένην τοις χείλεσι• ταπεινοφροσύνης τδν

άκρότατον δρον μεθ' δν ούκ έστιν έπινοήσαι τδ ρ ΓοΓίιιβίαιιι ; νϊϋίΐ άΊΙεείίοηεηι ΓοηΙίδ ιηοιίο δεβίυπεη-

Ιι'.ιιι ; νϊϋίΙ 8πιΐί:ιιιι Ιιιΐιϋδ είΓΟυηιίυδβηι ; »ηίηιΐ ιΐβ-

(Ιϊιιειη 3ε (ΙβδΙίΙυΐίοηεηι Γειτε 3δδυεΓ3εΐ3 βίΐ. Μειηί-

ηίδΐϊδ οηιηίηο, φιοιικιιΐιηοιίιιιιι νουίδ ιιηΐι: 1)3ηο ηο-

81Γ3ΙΙ1 1ι;ιΙιίΙ;ι ΟΓβΙΪΟ ΙαυΟΓεδ :ιΙιμιο εοιΊιιιιιίιι.Ί νίΐ'ί

εχροδίιϊΐ, ηυοιΙ ευηι ροτ οιιιηϊα δαηοΐαηι Τι ίιιίΐαΐοηι

Ικιιιοπιγοι, βΐίβιη ίη ιιιιιιιογο οοιΊαηιίηιιιη ηοηοΓεηι

οϋΐϋίΟΓνηνοΐ'ίι, ιιΐ ςιιί ίη Ιπϋιΐδ (εηίαΐίοηυιη ίηειίΓ-

δϊοηίοιίδ (Ιοοοιίιιπί. Αυιϋνίδΐίδ εοηΓιιιυ3ΐίοηεηι,

εοηΐεχίυηι ει ϊοιίοιιι Ιαυυπιιη, ςυβίϊδ ίη ρΓΪιηίδ,

ςιιαίίδ ίιι ηιεάίίδ, ςυΐΐίδ 68861 ίη ροδίΐ'εηιΐδ. 8ιιρει•-

ταοιιαιη ]ικ1ίοα Γερειίΐίυηειη 1)βιιβ (Ιίοΐιιππη. δειΐ

Ιιιηΐιιιη ιΐίοοί'ο ΓοΠ38δ6 ιιοη ίιιίειηρεδίίνιιπι ίυεηΐ.

Οκηι ρΓίιιιυιιι όοηο ηΐ0Γ3ΐ3 3ε ηιοάε8ΐ3 ίΙΙ;ι Εεείεδϊα

νίπιιιι νίάίΐ, Λιοίοηι νίϋίι αιΙ ϊηΐ3§ϊηειη Οεϊ νοιο

πλέον • κατά τδν Δα6\δ, τήν πραότητα ■ κατά τδν

Χολομώντα,τήν σύνβσιν • κατά τδν Μωσέα, τήν αγα

θότητα- κατά τδν Σαμουήλ, τήν άχρί6«κχν• κατά τδν

Ίωιήφ, τήν σωφροσύνην ■ κατά τδν Δανιήλ, τήν

σοφίαν • κατά τδν μέγαν 'Πλίαν, έν τώ ζή/.ω της πί

στεως • κατά τδν ύψηλδν Ίωάννην, έν τ|) άφθορία

τοΰ σώματος • κατά τδν Παΰλον, έν τη άνυπερΟέτω

αγάπτ). Είδεν τοσούτων αγαθών συνδρομήν περί μίαν

ψυχήν • έτροΊθη τφ μακαρίω έρωτς, έν τή αγνή και

αγαθή φιλοφροσύνη τδν νυμφίον εαυτής άγαπήσασα.

'Αλλά πρίν τήν έπιΟυμίαν έμπλήσαι, πρ\ν άναπαΰσαι

τδν πόθον, έτι τφ φίλτρψ ζέουσα, κατελείφθη μόνη,

"3>ν πειρασμών τδν άΟλητήν έπ'ι τους αγώνας κα

λούντων. Κα'ι ό μεν ένήθλει τοις υπέρ της εύσ;6'είας

ίδρώσιν ή δέ ύπέμενβν έν σωφροσύνΐ) τδν γάμον ϋ δεευΐβ ιΙΪΙεχίΙ

φυλάττουσα. Χρόνος ην έν μέσω πολύς, χαί τις μοι-

χικώς κατεπεχείρ^ι της άχραντου παστάοος. Άλλ'

ή νύμφη ούκ έμιαίνετο, και πάλιν επάνοδος, καΐ

πάλιν φυγή• κα\ έκ τρίτου ωσαύτως, ϊ-ιος διασχών

τδν αίρετικδν ζόφον ό Κύριος,• καΐ τήν ακτίνα τής

ειρήνης έπιδαλών, έδωκεν άνάπαυσίν τίνα τών μα

κρών πόνων έλπίζειν • άλλ' επειδή πάλιν εΐδου αλλή

λους, καΐ άνενεώθη τά τής σωφροσύνης, κα\ Ουμη-

δίαι π>;ευματικαί • κα\ πάλιν άνεφλέχθη ό πόθος •

ευθύς διακόπτει τήν άπόλαυσιν ή έσχατη αύτη απο

δημία.

ηιίδδϊοιιίδ ί>ιιιιιιιιιιιιι ι;ι•;»ι1ιιηι , ροδί φίοιιι αιηρΗιιβ

<|ΐιίιΙι|ΐι;ιιιι (•ομίΐ;ιΐ'ϊ ιιοη ροΐεδί : νίϋίΐ ηιηιΐίΐιοΐιιιϋ-

ιιοιιι ;ιΐΐ|ΐιο οίοιιιοιιΐίιιιιι, ηυαίίβ ίη Ι»;\\ ίιΐο ΓιιίΙ : ςιΐ3-

1Ϊ8 ίη δοΐοπιοηε, ίιιίεΐΐί^εηΐίηιη αΐηυε ριιιϋοηιίαιιι ;

ηυηΐίδ ίη Μονδο, 1ιοιιίι•.ιΐοιιι ; ςιιβίίδ ίη 8.ιιηυο]ο,

ρΐΊ'Γοι ΓΐίΐιιιΊΐι ; ι]υα!ίδ ίη Ιοββρίιο, εοηΐίηεηιίαιιι

|>!ΐιΙί(-ίΙϊαιιιΐ|ΐιο ; ιμκιΐί.-; ίη ϋαηίεΐθ, δαρίεηΐίίΐιη ;

ςιιοηκιιΐιιιοιίυιη ιη.ιςηηδ Ε1ί3δ, ζοΐυ Γιϋοί ρΓίειΙίΐιιιιι ;

βίευΐί δΐιΐιΐίιτιίδ ^οβηιιβδ, ίη(ε«Γίΐ3ΐε εοΓροΓΪδ οηι;»-

ΐιιπι; ίίειιΐί ΡβιιΙυδ ίηε\8ϋρεΓα1ιί1ί ρηειίίΐιιιιι ιΐίΐο-

εΐίοηε. Ύίϋίΐ ιοί 1)οηοπιιη ειτοα υιιαηι ;ιιιίιιι;\ιυ

ευηοηίδΐιηι : αιιιοιο Ιιοιιΐο νιιΐηεί'αΐα ε8(, ε.ΐδίο Ιιοιιο-

ηιιε δροηδίιιη δΐιιιιιι ιιιιιοΐ'β αΐ^ιιβ υειιονοΐο.ιιιία ριο-

5ε<] ρΐ'ίυδ(]υ3ΐη ειιρίϋίΐαίειη εχ-

ρΙεΓεί, 3ηιεςυ3ηι ιΙο.-ϊιΙοΐ'Ίιιιη ΓεεΓοϋτοΙ 3ΐΐ|ϋβ 86-

ο"αρο1, εΐίβηι ηυηε αηιοιίδ νί ΓβΓνεηδ, Ιεηΐ3ΐίοιιίΙιιΐ8

αΐΐιΐοίαιιι ;ΐι! εεΠ3πιίη.ι νο;αιιΐί1)ΐΐ8, δοΐα τείίεΐβ ε$1.

Αΐιμιε ίΙΙε α,υία'εηι ίη εεΓίβιηίηίουδ ρΓΟ ρίβΐϋΐβ βαβεβ-

ρΐίδ <ΙθϋΐιιΙ;ι!.ι;ιΙ ; Ιιιοο ναι) ιΐιιιιιΐκιΐ ίη 63δΐίΐ3ΐθ

ηοίΓίηιοιιίυιη εοη^εΓνβηδ. ^3ιη ιιιιιΐΐιιιιι ιβπιροΓίδ

ίηΙεΓθε$δ£Γ3ΐ, ευηι ςυίιίαιη ιιιΙιιΙίοπιιιιΓι ηιιϊιιιο ίιιι-

ιηιιειιίαίιιιη Ιεείυπι ΐΌΐι]ιι^3ΐοηι Β^ριοιίίΐιιΐ'. 5ε(1

8ροη$3 ηοη ροίοπιί εοηυηιρί, 3ε ιίειιιιο ΓεύϊΙυδ, εΐ

πιτδΐΐδ εχβίΐίυιη : ίιΙΐ|ΐιε Ιοπίιιιη ιιοοίιΐίΐ, ιΐοηεε Ιιιε-

νοΐίι.•3 εβίφηε 0*ί8ειΐ8δ3 Οοηιίηιΐδ, ει Γ.ιϋίο ρβείδ 3(1-

ηιοΐο, Γοίΐιιϊειϊϊ η1ίφΐ3ηΐ3 άίυΐιιπιίδ ΐΜϋοπουδ δρεηι ΓεοίΙ; δοιΐ ροδίεβφηπι δε πιιιίαο πίΓδίΐδ νία"βΓϋηι, οι

ε38ΐιΐ8 3ΐη»ι- δρ'ιπΐιιαΙεδ<ιιιε αηίιηϊ ου!βοΐ3ΐίοηεδ ΓειιονηΐΕΕ δΐιηΐ, .ιε πίΓδπβ (ΙΐδϊιΙεπιιηι 3θοειιβυιη «Ι,

εΐαΐίιιι ρεΓεί'ρΙίοιιεηι νοίιιρίαΐΐδ Ιικο υΐΐίηια ροιο^πικιΐίο ιΐίιίιιιίΐ εΙ ίηιειτιιηιρίι.
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νβηϊΐ υΐ νοδ ΐαηπυαιη βροηβαιη ΟΓηβΓεΙ, βΐ ηιι- Α τΗλΟε νυμφοστολίσων ύμδς , κα\ ού διήμαρτε του

ρΐίβδ ϊπ5ΐΓϋβιβΙ, ιιεο ίιΐ ίιιΐδΐΓ» δΐΐδοερίΐ. Ρι-ίβεΙβΓΟ σπουδάσματος • έπέθηκε τη καλή συζυγία τους της

ευιφιβίο Ββηοιίίοιίοηίδ οοΓοηβδ ϊιηροδαϊΐ ; Ϊηιίΐ3ΐιΐ8 ευλογίας στεφάνου;• έμιμήσατο τδν Λεσπότην • ώς έν

681 Οο.ιιίηϋιη, υΐ ΐη Γ-απΛ Οβϋΐκίβ ϋοιηΐηηβ, ΪΙη Κανά της Γαλιλαίος δ Κύριος, ούτως κα\ ενταύθα δ

οΐϊαιη Ιιιο ίιηίΐηίΟΓ ΟΙίΠδΐί. Ιαίίίεββ βη'ιηι ηγάπ;ΐδ μιμητής τοΰ Χρίστου. Τάς γαρ Ίουδαϊκάς υδρίας

ΙκκγοΙϊο» 3φΐί Γερίείβδ, ν'ιιΐιιΐε Γκίεί ίπιηιιιίαΐβ ιι»- τοϋ αιρετικού ύδατος πεπληρωμένας , πλήρεις του

Ιιιγ», νϊιι'ι ΐπΐθ£ΐ-Ί βΐ ίηοοΓΠίρΐΊ ρΙεη38 ΙεείΙ. δκρο ακήρατου οίνου έποίησεν, έν τή δυνάμει τής πίστεως

«Ιαΐαϊ 8113 νοεο Ιβι^ίΙεί 3Π"ιΐδ3 ξταϊια, δοοπυηι Ίη μεταποιήσας τήν φύσιν. Έστησεν έν Ομίν πολλάκις

νθΙ)ϊδ 0Γ3ΐβΓ3 δίαΐΐΐίΐ ; δ.ΤρβΙΙϋΠΙβΓΟ νοίΐϊδ ΟΙΙΐηίδ

βεηεπβ ΓαΐϊοπαΙϊϋΐη οίοοπιηι βριιΐυιτι ργχΙνΓιι. ΙΜβ

ι|ιΓκ1ιίιι 1>ειι»ιϋΊοβιιι1ο ρι•;είΙ>3ΐ, ρπκοΐ.ιπ ηιιΐβιη ΊδΓι

(Ιϊδπϊρυϋ δθΓηιοηβιιι ιιιίιηιΐηΐ'πιι εχροηεηΐβδ Ιιιτυίδ

ηιίιιίδΐΓ3ΐ)3ΐιι. Αε ηοβ ΙχΙβπιυΓ, ββηοπβ νέδίη £ΐο-

Γΐαιτι ρι ιΐ[ΐι ί;ιιπ ϋιιοεηΐβδ. Ουαιη ρπΕοΙπι-χ Ιιαιίεηιΐδ

ηβιτβΐίοιιεδ, (|ΐιαιη ΙιβηΙιιιη ει ορίαηιΐιιιιι βδδβΐ ίη

Ιιίδ ϋΡδίηοΓο 3ΐ(|ΐιβ Πηϊπ δβΐ'πιοηοιη ! δεϋ ροβίοΛ

κρατήρα νηφάλιον, τη γλυκεία αύτοΰ φωνή δαψιλώς

οίνοχοήσας τήν χάριν ■ πολλάκις ύμϊν προεθήκατο

τήν λογικήν πανδαισίαν. Ό μέν εύλογων καθηγεϊτο •

οι δέ χ*λοΙ ούτοι μαθηταΐ, διηκόνουν τοις 8/λοις μυ-

θοποιούντες τον λόγον. Κα\ ημείς εϋφραινόμεθα, τήν

τοΰ γένους υμών δόξαν, οίκείαν ποιούμενοι. Ώς

καλά μέχρι τούτου τά διηγήματα• ώς μακάριον ή^ν

τούτοις έναπολήξαι τδν λόγον. Άλλί μετά ταύτα τί ;

ηυΐ(1? ν'οίαΐβ Ιαιηεηίαΐηοεϊ, ΐηιιυίΝΰΓΟίηϊαδ '. Νοη Κα,Ιέσατε τάς Ορψ-ούσας, 6 Ιερεμίας φησιν.^ Ου

γάρ έστιν άλλως φλεγομένην καρδίαν καταπεφθήναι,

ύπδ τοΰ πάθους οίδαίνουσαν, μή στεναγμοίς χα\.

δακρύοις κουφιζομένην. Τότε παρεμυΟείτο τδν χωρι-

σμδ'ν ή της επανόδου έλπίς• νΰν δε τδν Ισχατον

ημών χωρισμδν άπεσχίσθη. Χάσμα μέγα μεταξύ

αυτού τε κα\ της Εκκλησίας κατά τδ μέσον έστήρι-

κται ■ δ μέν έν τοις κόλποις τού Αβραάμ αναπαύε

ται ■ δ δέ διακομίζων τήν σταγόνα τοΰ ύδατος, ΐν»

κατάψυξη των δδυνωμένων τήν γλώσσαν, ουκ Ιττιν.

Οϊχεται τδ κάλλος εκείνο, σιγά ή φωνή • μέμυκε τά

χείλη, άπεπτη ή χάρις. Διήγημα γέγονεν ή εύκλη-

Ελύπει ποτέ κα\ τδν Ίσραηλίτην λαδν Ηλίας

βιιίηι ηΙϊΙοΓ <:ογ βπίεηδ 30 ρι•« (ΙοΙογο ίιιΐιιιποβοοπβ,

Ιβπίπ 30 ιηίΐί^βιϊ ροίεβΐ, ηίδί ςοιιίΓι1)ΐΐ8 οι 1αοι•γηιίδ

δΙίΙΐΙονΟΐΙΙΓ. ΤΐΙΙΚ (ΙίδΟΟδίΊοηοηΐ δρθδ ΓΟίΙΪΙυδ οοηβο-

Ιηυηΐυτ: ιιιιηε εχίΓεηιβ » ηο1)ίδ ιΓίδοεδδίοηο βνιιΐδΐΐδ

081. Μίΐ^ιπίδ ΙιίαΙιΐδ ϊηΐεΐ' ειιιη 61 ΕοεΙεδίβηι ίη ιηα-

(Ιϊο Γιιηΐ3ΐιΐ8 οδΐ. ΙΙΙο ο,ιιίϋεηι ίη δΐηυ ΑΌπιΙκε Γεηιιίε-

δοίΐ ; 31 ο,ηί ζΐιΐίπιιι ηηιικ, ηιΐ3 οοπιιιι, ηιιί οπιοίηη-

Ιυΐ', ϋη^ιια γθΓγϊ'ογκΙηι•, ΙτβπδροΓίοΙ, ηοη οαΙ. Ρβ-

τϋΐ ίΠοϋοοοΓ, δίΙοΙ\οχ, οοοΐυϊ.3 βυηΐ Ι»1)ΪΒ, 3νο)Ηνϊΐ

6Γ31Ι3. 1]1 Γβϊ ρΠΒΐΟΓίΐ33 Π:>ΓΓ3ΐίθ, Γβ1ίθϊΐ38 βΤ38Ϊ(.

ΜοΙβδΙιιιη βΓηΐ οΓιιη εΐίίηι ΙβΓαοΙΊΐϊοο ροριιΐο, ς«0(1

ΕΙΪ38 α ΙΟΓΜ ηιΐ ϋοπηι βιιΙ)νο1:ΐΓθΙ. 8^(1 ιΐίδοο.δδυιιι Ρ*α

ΕΙΊδοιίδ, ηΐ33'ΐ5ΐι•ί ρ:ιΙΠο ρι;ΙΙί(•βο οπιηΐυδ οοηδθ1;ιΙι»- Ο ά-δ γης πρδς θεδν άνιπτάμενος. 'Αλλά παρεμυ-

ί«Γ. Νυιιο νοΓΟ νυΐιιυδ δΐιροΓ3ΐ .ιγΙρπ» οιΐΓ3ΐιι1Ί : Οίίτο τδν χωρισμδν ΈλΊσσαΐος, τή μηλωτή του όι-

ηυοη'οιη εΐ ΕΠαδ βδϋυηιρίιΐδ, οΐ ΕΙΊδοιίδ ηοη βδΐ Γβ- δασκάλου κοσμού μένος. Νυν\ δέ τδ τραύμα ύπ~ρ

ΙϊεΙιΐδ. Αυ(1ϊΐο οχ Ιετειηίίΐ ΙιίεΙεδ 30 ίΐοΐιίΐοδ (|υ3δ-

<1ίηι νοεεδ, (|ΐιίυιιβ υΐ ιΐρδίτΐηηι ιιΐ'οεηι Ιΐ!Γθδθ1γιιιΐ-

1;ιηοπιιη ι)βρ1θΓ3ΐ, ηαΐ οιιιη βΐίιι ΐ]ΐιη?(ΐ3ηι οιιιη

εοιηιιιίδοΓηιίοιιε ρι-οηιιιιΐϊηΐ, Ιυηι Ιιοε : Υϊοβ 8'ιοη,

ιηφιΐΐ', ΙαφεηΙ. Η«ε Ιιιηο. ο,ιιίίΐοηι (Ιϊεΐη, ηηηε βιιΐοηι

ϊηιρίεΐ» δΐιηΐ. Νηηι ιιΐι'ι Γ.τιιι» οαΐηιηΐΐηΐϊβ ιϋνιιΙ§Λΐα

ΓιιεΓΪΙ, Ιηηε νϊη? ει ρΐεηοε Ιπβρηίϊυηι επιηΐ, βΐ βΓ-

Γ'.ιηιίεηΐικ (ΐιιί 31) οο ρηδοε1)3ηΙιΐΓ, ΝΊιιίνΐΙβπιιη μι

ε3ΐ3ΐηίΐ3ΐε νοεε:η ϊιηϊοηΐεδ : ϊιιιο υογο εΐίΐηι μτ;ι-

νΐιΐδ 01 :κ•(!Γΐ)ϊιΐδ (; ιι :ιιιι ίΙΙί (ΙιιΙβιιΙεδ. >':ιιιι ίΙΙιιπιηι

(]π'ΐ(Ιεπι ΐ3ΐιιειιΐ.ιΙίο ιηείυιη δηΐνϊΐ ; Ιιίδ νεί'ο ηιιΐΐιιιη

Γοιηειίίιιηι ηκιίοπιιιι 31) ΙηιηεηΙ.ιΓιοηϊυιΐδ δρετβΙιΐΓ.

Οερα-είαν εστίν οτι κα\ Ηλίας άνελήφθη, κα\

Έλισσαϊοςούχ ύπελείφθη. Ηχούσατε τοΰ Ιερεμίου

φωνάς τινας σχυθρωπάς κα\ γοιόδεις, ά; ώς έρημω-

θείσαν τήν πόλιν Ίεροσολυμιτών κατεθρήνησεν δς

άλλα τέ τίνα περιπαθώς διεξήλθεν καΐ τοΰτό φησιν •

ΌδοΙ Σιων χενΟονσΐΥ. Ταΰτα τότε μέν είρηται,

νΰν δέ πεπλήρωται. "Οταν γάρ περιαγγελθη τοΰ πά

θους ή φήμη, τότε πλήρεις Εσονται α! δδο\ τών πεν-

θούντων, χα\ προχεΟήσονται οΐ ύπ' αυτών ποιμαι-

νόμενοι ,• τήν τών Νινευϊτών φωνήν έπ\ τοΰ πάθους

μιμούμενοι • μάλλον δέ κάκείνων άλγεινότερον όδυ-

νώμενοι. Τοίς μέν γάρ δ θρήνος τδν φόβον Ιλυσεν ■

Ρδίΐηιοπιηι ηηηιπιιεΓηΙ.ιηι, ηιιβιιι ε3ρΐίνϊΐ3ΐίδ Ιβνηο-

ΙίΙίοβε ηοηιϊιιε ειΐίιΐίΐ. Υει1)3 βιιΐοηι δΐ!ΓΪ^>ΐιΐΓ«; ίΐβ

Νονϊ ([ΐιηιηιΐ3ΐιι βΐϊαιη αΐίοιιι ϋιτβπιίχ νοεεη), Γιΐιι ίδ ^ τοις δέ λύσις ουδεμία τών κακών άπδ τών θρήνων

ελπίζεται. Ο'δά τίνα τοΰ Ιερεμίου κα\ άλλην φωνήν,

ταίς βίδλοις ουσαν τών Ψαλμών έναρίθμιον, ήν έπ\

δθδβ Ιι:ι1)(•ιιΙ : Ιη $αίϊάΙ»ι$ ιηηκη(1ηιηι$ ίηΒΐηιηιβιιία τη αιχμαλωσία τοΰ Ισραήλ έποιήσατο. ΦησΙ δέ ο

λόγος, ότι '£> Ιτέαις έχρεμάσαμεν εαυτών τά

δργανα , σιωπήν εαυτών τε κα\ τών οργάνων κατα-

δικάσαντες. Έμήν ποιούμαι τήν ο)δήν ταύτην. Έάν

γάρ ίδω τήν αίρετικήν σύγχυσιν (Βαβυλών δέ έστιν

ή σύγχνσις), κα\ έάν ίδω τους .πειρασμούς τους

διάτής συγχύσεως ρ"έοντας• ταΰτα έκεΐνά φημι τά

Βαβυλώνια ρεύμ'ατα, οΤς προσκαθήμενοι κλαίομεν,

ότι τδν διάγοντα ημάς διά τούτων ούκ εχομεν. Κάν

τά; ϊτέας είπης, καΐ τά έπ\ τούτων Ιρϊΐινα.• *μ^

ηο»ΐτα ', δΐίειιΐίο ειιιιι ηοδη>εΐϊμδθδ, Ιιπιι ϊηδίΓΐιιηειιΙ»

εοηιΐοηιηβηΐεδ. Ργο ηιεα 1ΐ3ηε υβυτρο ε;ιηΙίΙοηαιη.

Ναπι δι ν'ΐιΙεΓΟ 1ια?Γ0ΐ\ε3ηι εοηΓιΐδίοηεηι ( ΒαΙιγΙοη

ηιιίειη α)η[Η$ϊο εδί), ει δϊ νίϋεΓΟ Ιεηίαιϊοηβδ, ηη»

ρεΓ εοιιΓυδϊοηειη (ΙιιυιιΙ : Ιΐϋεε ϋΐ3 εδδο αϊο Β3ΐ)ν!ο-

ιι'ια Ι1ιιιιιΊιι;ι, ςιιϋιυβ ηδδϊϋεηίοδ Ιΐεηιιΐδ, φ|0,' ηοη

1ΐ3ΐ)03ηιιΐδ, η,υϊ ρεί' 83 ηοδ ι^^^^^^31. Οιιοιΐ δι «ηϋοοδ

ηοηιϊη3ν•('ΓΪ3, ει ίη ϋδ δΐΐδρεηδβ ϊηδίππηβηΐη, ιηειιηι

Γΐϊαπι Ιιοο χηίςηιι ίιιοΓίΙ, νειΌ ηαηιηιιο δ3ϋχ εδί

^^1•. ιχ, 17. * ΤΙιπμι. ι, 4. * 1'»Λ. «ιχνι, 2 δί'Π-
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και τοΰτο τδ αΓνιγμα. "Οντως γάρ έν Ιτέαις ό βίο;. Λ νϊΐΛ. Νηιη «γ'οογ δίειΉίδ δπϋχ εδί : α ηοϋϊδ αιιΐοηι

Λένδρον γάρ άκαρπον ή ίτέα εστίν ημών δί. άπε($-

£ύη της ζωής ό γλυκύς καρπός. Οΰκοΰν ίτέαι γε-

γόναμεν άκαρποι, αργά κα\ ακίνητα τά τής αγάπης '

βργανα επί των ξύλων κρεμάσαντες. Έάν έΛιΛάΟω-

μαί σον, φησίν, ΊερονσαΛημ,έπιΛησΟείη ή δεξιά

μου. Δότε μοι μικρόν ύπαλλάξαι τ6 γεγραμμένον,

ότι οϋχ ήμεΐς της δεξιάς, άλλ' ή δεξιά ημών έπιλέ-

λησται • καΐ ή γλώσσα τω ίδίω λαρύγγι κολληθεΐσα,

τάς τής φωνής διεξόδους άπέφραξεν , ίνα μηχέτι

ήμεϊ; τής γλυκείας εκείνης φωνής πάλιν άκούσω-

μεν. Άλλ' άποψήσασθέ μοι τά δάκρυα• αισθάνομαι

γάρ πέρα τοΰ δέοντος έπ'ι τώ πάθει γυναικιζόμενος.

Ουκ άφηρέθη άφ' ημών δ νυμφίος• μέσος ημών

Εστηκεν, καν ήμεϊς μη βλέπωμεν. Έν τοις άδύτοις δ

ιερεύς ■ είς τά ενδότερα τοΰ καταπετάσματος, οπού "

πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθε Χριστός• κατέλιπε

τδ τής σαρκός παραπέτασμα. Ούκέτι ύποδείγματι

χα\ σκιά λατρεύει των επουρανίων, άλλ' εις αυτήν βλέ

πει τήν τών πραγμάτων εικόνα ■ ούκέτι δι' έσόπτρου

χα\ αινίγματος, άλλ' αυτοπροσώπως έντυγχάνει τώ

θεφ* έντυγχάνει δε υπέρ ημών καΐ τών τοΰ λαοϋ

άγνοημάτων. Άπέθετο τους δερμ,ατίνους χιτώνας•

ουδέ γάρ έστι χρεία τοϊς έν παραδείσιο διάγουσι, τών

τοιούτων χιτώνων. Άλλ' ενδύματα, ά τη καΟαρότητι

τοΰ βίου αϋτοΰ έξυφήνας, έπεκοσμήσατο. Τίμιος

εναντίον Κυρίου τοΰ τοιούτου ό θάνατος. Μάλλον οέ

οΰχ\ θάνατος , άλλα (Ιήξίς έστι μελών. άιέβ/>ΐ)ξας

γάρ, φησ\, τους δεσμούς μου. Απελύθη ό Συμεών,

ιΐιιΐι'ϊ* τίΐ» Γπιείιιβ ϋεΩιιχίΙ. ΕΐξΟ 5«1ίοε5 ίηΓπίβ'ι-

Γογχ Γαοΐϊ 8111)1115, εχ ςυο οΐΐοδβ αΐηυα ίπιιιιοια ίιι

Π<;ιιί8 δπδροιιυ'ίιηιΐδ <1ΐ1βοΐ1οπΪ8 ϊη$ΐΓΐιπιεηΐα. 5ϊ οο-

ΙίΙια, ίπ(]ΐιίΙ, [ιιβΓΟ Ιηϊ, ίοηιζαίειη , οοΐίνϊοηϊ Ιταάα-

Ιηγ άΰχίετα ηιεα. €οηεεοΊΐ6 ιιιϋιϊ, υΐ δεπρίιιπι ραιι-

ΙιιΙιιιιι ϊιινϋΓΐηιη ;ιΐ•;ιιρ ϊιιιηηιίεπι, ψιοιΐ ΐιοιι ηο8

ιΙ<'χκ:γ;«, $6(1 ϋβχίβι-α ηοδίπ οΙ>Γιΐ3 βδΐ ; εΐ Ιίπ^ικι

βΐιΐΐιιι-ί 8ΐιο 3(11ιχΓ68εοη3 ηιβαΐυβ νοεΐδ ο1)$(ηιΧίΙ εΐ

οΐιΐιιπινίι, πΐ ηε αιηρΓιυκ ηο8 αΊιΙοεηι ίΐΐαηη νοεεηι

τυΓ8υβ 3ΐΐ(1ίηηιπ8. Λ:επΐιΐι 3ΐ)5ΐ0Γ^ίΐβ ιηΜιί Ιαετνιπαδ.

Ν.ίιιι βεηΐϊο ιηη υΐΐΐ'3 ιπκιιιι (ΙεεεαΙ, επίηηιίοίειιι

ηιιιΙίιΊιΐ'ίΐιΜ• (ΙεΠβΓβ. Νυη :ιΙ>Ι;ιΐιΐ8 εδί α ηουίδ δροιι-

8ΐι:,, ίη ηιβιΐίο ηοδίπιηι 6ΐ»1, εΐϊηιηδί ηοδ ηοη νίιίεα-

ηιΐδ. Ιη ΜΐΙνίίβ Ηε ρειιεΐΐ'η1ίΙ>ιΐ3 δβεεπίοδ εδί, ίη ίη-

Ιεποπίκΐδ νείί, η,υο ρι•α;ειΐΓδθΓ ρΓΟ ηοΐιίδ ίη£Γβδδΐΐ3

681 ΟΙΐΓϊδΙιΐδ , ΓΟΐίιιηϊΙ εηπιίδ Ιεςυηιεηΐιιηι. Νοη

3ΠΐρΙΐυδ δϊςηο ει ιιπιΙιπβ εοείεδίιιιηι δεινίΐ, 8εϋ Ιη

ϊρδαιη π'ΠΜΐι ΐηιαςϊηειΐ) ίηΙυβΙυΓ ; ηοιι ηη>ρϋιΐ8

ρεΓ δρεεηΐυιη 3ΐΐ|ΐ)6 ρβΓ ΐΓ3ΐΐ3εηιΐ3ΐι> ει χηιςιιιη, δΐ'ΐΐ

ΐρδε Γβείε ευιιι Γ3είε εο!1;ιΐ» ϊιιίειτεβιΐίΐ ηρικΙ Οοιιιη.

ΙιιΐβΓοειΙίΐ 3«ΐεηι ρΓΟ ηοΙ)ϊδ, οι ροριιΐΐ επ•3ΐί3. Όβ•

ροβυ'ιΐ 1υηϊε»3 ρεΙΓιεεπδ; ηεηυβ εηϊηι ΙαΙίϋιιβ Ιιιηΐ-

είδ ορυδ Ιΐ3ΐ)βη(, ΐ|ΐπ ίη ρ3Γ3ΐ1ί80 ϋε^υηΐ. 8.ίΙ η:ι1)οΐ

ίηϋυηιεηία, ιρκυ ρυτΊΐαΐβ νίΐχδΐιχ εοηΐεχυίΐ, ίίδςιιβ

δεδβ εχοΓηβνίΙ. ΗοηοΓαΐα »ε ρΓϋΐίοδ» εοΓβηι Ουιιιί-

ΐιο Ιπΐίδ (νϊΐ'ί) ηιοΐ'δ εδί. Ιιηο νιτο ηοη ηιοΓδ, »■!

πιρΙιΐΓ3 νίηοιιίοπιιη 681. ΰηηιρϊιΐί εηϊηι, ίηςιιίΐ,

νΐΜηία ηιρα *. Ι»ίιιιϊ8δΐΐ3 εβί δίιηεοη, Ιί1)6ΓηΙπδ εδί

ήλβυθερώθη έκ τών δεσμών τοΰ σώματος. Ή παγ'ις β νίηευΐίδ εοΓροηδ. Ι,ηηιιβυδ εοηΐπΐυδ εδί, ει βν'ιειιΐ;»

συνετρίβη• το δέ στρουΟίον άπεπτη. Κατέλιπε τήν

Αίγυπτον, τδν ΰλώδη βίον • έπέρασεν^ούχΐ τήν 'Ερυ-

Οράν ταύτην, άλλα τήν μέλαιναν έκείνην καΐ ξοφώδη

τοΰ βίου θάλασσαν είσήλΟεν εις τήν γήν τής επαγ

γελίας • επί τοΰ Βρους προσφιλοσοφεϊ τώ Θεώ • έλύ-

σατο τ6 υπόδημα τής ψυχής, ίνα καθαρά τι] βάσει

τής διανοίας τής αγίας γής έπιβατεύσειεν, ί) καΟ-

οράται Θεός.

Ταύτην έχοντες, άδελφο\, τήν παράκλησιν, ύμεΐς

οί τά οστά τοΰ Ιωσήφ επί τήν χώραν τής ευλογίας

μετακομίζοντες, ακούσατε τοΰ Παύλου παρεγγυών-

τος• Μϊ\ ΛυπεΊσΟε <Ός καΐ οί Λοιποί, οί μί\

έχοντες έΛπίδα. Ε?πατε τώ έκεϊ λαώ, διηγήσασΟε

τά καλά διηγήματα. Είπατε τδ άπιστούμενον θαΰ-

3νοΐ3νίΙ. βεΐίφιίΐ ^8>'Ρ1ι"η• ηιβιεΓίϋΙεηι ει ΟΓ35-

δ3ΐη νίΐ33 ΓβΓιοηεηι : ΐΓαηδίνίι ηοη ΚιιΙιηιηι Ιιοε, 88<Ι

αίπιπι ί1Ιυ(1 61 εβίί^ίηοβυιη νϊίαϊ ιιιητβ ; ϊη^Γεδβυδ

εδί 16ΓΓ3Π1 ρΓοηιϊδβίοιιίδ : ίη ιυοηΐβ εαηι ϋεο ρΐιί-

1θ3θρ1ΐ3ΐιιι• ; δοΐνίι βηίηιχ ε3ΐοε3ηιεηΐιιη), υΐ ρηΓα

ρΐηηΐ» ιηεηΐίδ 16ΓΓ311) $3ΐιεΐ3ηι ', υ!)ί εοηδρίείΐατ

ϋεϋδ, εοιίδεεηιΙεΓεΙ.

Ιϊβηε ευηι 1ΐ3ΐ)ε3ΐΪ3, Γγ31γ63, οοηδοΐβΐίοηειη, νοδ

ςυί 0δδ3 ΙοδρρΙιί ΐΓ3ηδροΓΐ3ΐίδ 3(1 ΐεΓΓ» η 1)εηε-

(ΙίεΙίοηίβ , βυιΐίΐβ Ρβιιϋ νεΓΐ)3 ρΓ3ΒείρίεηΙίδ : Νΐ

ΓοηΐΐΊίίαιιϊηϊ «ίίΜί £ί εκίΐή, φι'ι αροη ηοη ΙιαοαιΙ *.

ϋίεΐΐε ρορυΐο ίΙΙί ; εχροηίΐβ 1>οιΐ3δ ικΐΓΠΐΐΊοιίΡδ.

ϋίείΐε ηιΪΓβειιΙυηι, ειιϊ ίίιίεβ (ΙεΓΟ^εΐιιτ : ηυοηιο;!ο

μα• πώς είς θαλάσσης όψιν καταπυκνωθίντες ό μυ- ϋϊη ιηβΓΪδ ηιοάιιηι εοηϋεηδαΐί ΐηηιιηιεΓΟΠίηι Ιιοπιί-

ριάνθρωπος δήμος, εν ήσαν κατά τδ συνεχές σώμα

οί πάντες , οιόν τι ϋδωρ περ\ τήν τοΰ σκηνώματος

πομπήν πελαγίζοντες. Πώς ό καλδς Δαβ'ιδ πολυμερώς

■χ,Λ πολυτρόπως είς μυρίας τάξεις έαυτδν καταμε-

ρίσας, έν έτερογλώ3σοις κα\ όμογλώσσοις περ'ι τδ

σκήνος έχόρευσεν. Πώς εκατέρωθεν οί τοΰ πυρδς

ποταμο\ τη συνεχεία τών λαμπάδων όλκδς αδιάσπα

στος ρέοντες, έως ου δυνατδν ην όφΟαλμψ λαβείν ,

παρετείνοντο. Είπατε τοΰ λαοΰ παντός τήν προθυ-

μίαν, τών αποστόλων τήν συσκηνίαν. Πώς τά σου-

Γάρια τών προσώπων αϋτοΰ, είς φυλακτήρια τών

«ιστών διετΟ.;:το. ΠροσκείσΟω τώ διηγήματι βασι-

ηυηι ρορυΐιΐϊ υηιπη εοηΐίηυιπη εοΓριΐδ ιιηίνεΓδί

ΡΙΛΜΐ, 13111)113111 ηι|11.1 (|Ιΐ;ι:(!;ΐΠ1 ΓίΐΙ'ίΙ ΐ3ΐ)ΡΠΙ30ΙΐΓΐ

ροιιιραηι ΧδΙυ.ιιΚεδ. Οιιοιηοιίο ρι•;νι.•Ι;ΐΓΐΐ8 Ι);ινίϋ

ιΐ)ΐΕΐΐΊΓ;ιΐ'ί;ιηι ιηυ1(ίδ([ΐΐ6 ιιιοιϋχ ίη ίηηηπιεΓΟδ οπίί-

ηεδ βεδε (ΙϊδίΓίΙιυεηδ, ίηΐβΓ (ϋνει-δ* δίιηιιΐ ει 6]ιΐδ-

ιίειιι Ιίη§υ33 Ιιοιηίηεδ, 61 είτεβ |;>Ιι(ίίι;ιιίι1ιι!ιι (ΓΪριι-

ιϋ;ι!ι;ι!. (^ιιοιιιοιίϋ ιι[ι•ίικ|πε (ηιιηδί) ί^ιιεί ηιιιπεδ

ιοιιΐίιιΐΊΐΐΊ Ιιιΐδ ΓαείΙηΐδ, ΐΓβεΐιι εοηΐίηιιο ρβΓρεΙυο-

(]ΐιβ Πυεηΐεβ, φιο;«] οειιΐί Ιοη^ίδδίιηε ρΓΟδρίεβί'β

ροδδεηΐ, ροΓΓΪςε1)3η(υΓ. ΕχροιιίΙβ δΐιιύίυιη ρορυΐϊ

Ιοίίιΐδ, 3ροδΙο1θΓΐιιη εοηΐιιΐΐϋηιίιιιη. βυοιιιοϋο δα-

(!;\ιί;ι ΓαεΊεί ΐ']'ί? αϋ ρΓΧδίάίυπι 3ΐηυε -ειΐδίοόίααι

* Ι'δηΐ. εχιιι, 17. ■ Εχοϋ. ίιι, 5. « Ι ΤΙιεδδ. ιν, 12.
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Ιϊιΐοΐίιιπ) (]Ϊ50θΓροΙ>αιιΙιΐΓ. Αι1]ίοίοηΙιΐΓ ηαιταΐϊοιιί Α λεΰς σκυθρωπάϊων έπ\ τώ πάθει, κα\ θρόνου έξαν-

οΐίοιη ίιηροΓαΐοΓ ιηοϋι-οηκ οη οηίαηιίΐαΐοηι, εΐ β 50-

Ηο ϋχ$υΓ^οη$ : ΐοΙ:ι<|ΐιε είνίΐαβ ιιηα οιιηι ροηιρα

εαηοιϊ Ιηηβϊεηβ : ρΐ εοιίδοίαιιιϊηί \Όδ ίηνίεεηι ϊη

δοιιιιοηίΐπΐδ ίδίίδ. Κεοίε δοΐοιηοη ΐΓΪβΙϊΐϊαιη εαταΐ.

ί;ιΐι.•ι εηϊιη ιηβΐίιία αΟεειί$ νίηιιηι ρΓχΙιοη : νοΙ>Ϊ8

β'ΐΐεηι Ιιοε ε£0 (Ιίοο νϊηεχ οροηπίδ. ϋαΐβ ϊ§'ιΙιιγ

νεδίπιπι νϊηιπιι χςι-ίΐιιϋϊηβ αιιϊιηί ηΟεεΙίδ, ηοη

φιού εΐιπείβίεηι ϊηϋιιεπί, :ιιιι ηιειιΐί ϊιΐΒΐϋϊβΙϋΓ,

ιστάμενος • κα\ πόλις όλη τή πομπή1 τοϋ αγίου συμ•

μεταβαίνουσα- κα\ παρακαλείτε αλλήλους έν τοις

λόγοις τούτοις. Καλώς Σολομών Ιατρεΰει τήν λΰπην.

Κελεύει γάρ τοις έν λύπη οΐνον διόόναι, προς ημάς

τοϋτο λέγων, τους τοϋ άμπελώνος έργάτας. Δίτε ουν

τδν ϋμέτερον οΐνον τοις λυπουμένοις , οΰ τδν της

μέθης έργάτην, κα\ τών φρενών έπίβουλον, κα\

φθορέα τοϋ σώματος, άλλα τον την καρδίαν εύφραί-

οοι-ριΐδνε οοι-πιιιιραΐ, δεϋ ηιιοιΐ ΙχΙίΓιοεΙ εοΓ, ςιιοιΐ νοντα, 8ν ό Προφήτης ήμϊν έπεδείκνυε λέγων Οίνος

ευφραίνει καρδίαν άνθρωπου. Μειζοτέρω τώ κρά-

ματι, κα\ άφΟονωτέραις δεξιοΰσΟε τοϋ πνευματικοϋ

λόγου ταϊς χύλιξιν, ώστε ήμΐν πάλιν εις εύφροσόνην

και άγαλλίασιν περιστραφήναι τό πένθος, '/άριτι του

μονογενούς Υίοϋ τοϋ θεού, δι' οϋ ή δίςα τώ θεώ, και

Β Ιΐατρί εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ηο1)ίδ ρτορίιεία ίιιιΐίεαίιβΐ (Ιίοεηβ : νίηιιηι ΙχΐΊΙΊοαΙ

εοτ Ια ιιι',ηια. Μεΐ'ίείοπ ηιίδίο εΐ Γεοιιιχίϊοπίιιΐδ 30

1;>ΐ'μίι>! Η ιΐΐδ εοδ εχοίρ'ιΐε δοπιιοηΐδ οαΐίοίΐιυδ, υΐ νο-

))ίδ Γυτδΐΐδ ίη Ιχΐίιίβηι Ιιιείιΐδ οοηνειίϊΐιΐΓ, ρεί' βΓα-

Ιϊ»ιη ιι η ϊ<^οιιΐΙϊ Βοί ΡίΙίΐ, ρβΓ ςιιειη βίοπβ ϋεο, ει

ΡαΙπ ίη δχοπία δχουΙοπΗίι. Λιγ.οιι.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΝ ΛΟΓΟΣ.

Ε-ΙϋδΌΕΜ

ΟΚΑΤΙΟ ΟΟΝδΟΙΛϊΟΚΙΑ

1Ν ΓυΝΕΚΕ ΡυΕΟΙΙΕΚΙ.Ε.

Εοιίοιη ίηΙΟΓρΓΟίο.

Ειμιίιΐοηι Ιΐίΐϋιΐ εοίο φιο ραοΐο ,ιοεοιιιιιιοιίειη

ΟΓαΐίοηεηι. Ναιιι ει (Ιιιρίεχ νί(Ιεο 3ΐ'£ΐιιιιοιιΐιιιιι, ει

ιιΐΓΪικίυε ΙπδΙο εΐ βοειΊιιπιι, ιιΐ υίπιιηευιΐφίο οιηΓιο

δυπιρςεηΐ, ΙιιιιΐιΙ Γαείΐβ 1;κτνιιι:ΐ5 ενίίαΓβ ροδδίΐ.

Ρΐ'χβϋΐΐδ ΐεηιροη$ ο'ίΓοαίΙυδ, ςιιεηιιιιΐιιιοιίυιιι ίο" ηο-

Ιιίδ ΙιειΊ 3 ραδΙΟΓε ιιυηΐίαύαίιΐΓ, αοεΓυηπιιιι ιβπιιη,

(Ι»» νίοίιιχ ηΐίφκιικίο ιίΓυϊ ρει• ΙβΐΎΧΐιιοΙιιιη 3οοϊ-

άοπιηΙ, ηιεηιοπαηι εοηΐίιιεί : ΐ|ΐι.ΐ! (|υίδ αΐΐδηιιε Ι.ι-

οι•γιιιίδ εοιιιιιιεπιθΓ3Γε ρυ5δίΐ? Μ3&ΙΙ3 αιιίειιι Ιιχε βΐ

ίΙΙιΐδίΓΪδ , ΙοΙίςιΐϋ (|υί δΐιΐί «ιιΐφ'οΐιιβ οδΐ, Ιειταπιιη

οιυί ρΓοροδίΙα, ρΐ'χείατβ υτΙ)5 αΐίιιι» βιιβίίιιιιίΐ Ιεΐ'-

γχιιιοΙιιιιι, αΐψΐΰ 1ι;ιιιι1 ριιΐΛΐιιιι 0ΓΠ»ιιιειιΙυιιι απιίβϊΐ,

ΙιιμιΊικιγΊ, φιοιΐ 3(1 :ιιι§εικ1;ιηι ίιηρεΓβΐυηαιιι ΓεΙίείΐα-

Ιειη Ίη ο:ι ΓΟδρΙεηιΙευαΐ, πφειιΐε ρΓίναια, 3ΐΓ)ΐιε ί(1-

< ϊη ο ιιιΐ3 ειηιι Ιιι^εηΐίΙιιΐδ ίιιιρεΓ3ΐ0Γίυιΐδ ιιιοεΓΟίΐδ

.ίο οοιιϋοίεβοειίδ. Ουίίΐ ηαΐεηι ιΙΊι•;ιΐιιι•, ιιοιι ϊ^ηοΓα-

Ιίβ ρΓΟΓδϋδ, ςαϊ οοηνοηΐυιη οοηιρίεΐίδ, ειιηι οι

Ιιιιιιο ϊρδίιιη Ιυοιιιπ, ίη φΐο εοη^Γοςβίί δίπηιΐδ, οι

ιιιεΟΓΟΓεπι Ιυείυιικιιιε ίη εο νί(1θ3ΐίδ. Ιίκικ! ίχίΐιιΐ' δεϊο,

3(1 υΐιαηι Ιοπ'ιοιίιυΐιιιιι οΐ'ηΐίοιιειη οοηνειίΒΐη, 3(1

οιιηιιιε, ηυί ιιιιιιο αοοίιΐίΐ, 3η ()ΐ:ί οΐίιη'.' δ.ιιιο Ικιικί

αΐίεηαιη οδΐ 3ϋνεΓ5(ΐ5 ίιΐ ςιιυιΐ εχϋυΙΙίΐ ίιιοιηιιιοιίιιιιι

εοηδίδΙΟΓε, :»ΐ(ΐιιο είνίΐβΐίδ ρπφΐίυιιι (ΙοΙοιτιη ηιίιί-

(,αΓΟ, Γ3ΐίοιιίΙ)ΐΐ',(ΐιιο η,ιιίυυδιίαιη ίιιΐ'οηιιιιοιίυιιι, ιμιαδί

Ο Οΰκ οΓδα οπω; τώ λόγο, νρήσομαι. Διπλήν τε γάρ

όρώ την ύπόΟεσιν, κα\ σκυΟρωπήν καΟ' έκάτερον, ως

μή (Ιάδιον !ξω δακρύων τίν λόγον έλΟεΐν, ότιοϋν έξ

αμφοτέρων έλόμενον. Ή παροϋσα τοϋ χρόνου περί

οδος, καθώς ήμϊν χθες τοϋτο παρά τοϋ ποιμένος ήγ-

γελτο , σκυθρωπών πραγμάτων τών τ?, γείτονι πό

λη ποτέ διά τοϋ σεισμού συμπεπτωκότων περιέχει

την μνήμην. "Α τις άδακρυτ'ι διεξέλΟοι ; ή δέ μεγάλη

γ.3.\ περιφανής αύτη κα\ της ύφ' ήλίω πάσης προ-

τεταγμένη καλλίπολις άλλον σεισμών υπέστη, και οΰ

μικρδν άπεσυλήΟη κίσμον, τοϋ έν αύτη λάμψαντος

φωστήρος εις προσΟήκην της βασιλικής εύκληρίας

αθρόως άφαιρεΟεϊσα, κα\ διά τοϋτο τή κατηφεία τών

βασιλέων συσκυΟρωπάζουσα. Τί> δε λεγόμε-Λν, ούχ

αγνοείτε πάντως, οι πληροϋντες τδν σύλλογον,ίρώντες

" αυτόν τε τδν τόπον τούτον έν ψ συνειλέγμεθα κα\

την έν τώ τόπω κατήφειαν. Οϋκ οιδα τοίνυν προς

ποίον σεισμον τρέψο) τδν λόγον, πρδς τδν νύν ή τδν

πάλαι γενόμενον ; "Η καλώς έχει πρδς τδ υπερβάλλον

τοϋ πάθους στήναι, κα\ καταπραΰνειν της πόλεως

την ιδίαν άλγηδόνα λογισμοϊς τισι τδ πάθος καταφαρ-

μάσσοντα. Ει γάρ καΐ μή πάντες οί τοϋ χχχο^ συμ

μετέχοντες τώ συλλόγω πάρ:ισιν ■ άλλα διά τών παρ

όντος Γσω; κα\ εϊ; τους μή παρόντας ό λόγος δι»
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δοθήσεται. Και γάρ χαι των Ιατρών έκεϊνοι σοφοί, Α <ιιιοι1»πι αιϋιίΐιί'.ο ιτιβιΙΊοηΓηοηΙο ΙεηΪΓΟ. Είδί οηϊηι

οί πρδς τδ πλεονάζον των άλγηδόνων διά τη; τέχνη;

ιστάμενοι, των δέ ήττον οδυνηρών τήν θεραπείαν

ύπερτιθέμενυι. "βσττερ δέ φασιν οί ττερι ταύτα δεινο'ι,

ει δύο κατά ταύτδν ένΐ σώματι πόνοι αυμπέσοιεν, μό

νου τοΰ υπερβάλλοντος τήν αΓσθησιν γίνεσΟαι, έν τω

πλεονάζοντι της επικρατούσης άλγηδόνος έκκλεπτο-

μένης της ήττονος • ούτω κα\ έπ: τού παρόντος βλέπω.

Τδ γάρ νέον τε καΐ ήμέτερον άλγημα , των δια της

μνήμης άλγυνόντων ήμας εστίν επικρατέστερο•;. Πώς

ηοη οιηηοδ, 3ι1 ηιιοδ ΐιιροηιηιοιίιιιη δίηιιιΐ ρεΓϊίπεί,

οοηοίοιιί ϊιιίει-δΐιηΐ : 3ΐΐ3ΐηεη ρει• εοδ ηιιί 3:1$ιιηΐ,

Ιπ,',μΙίιι 61)81)1 ΪΙ1 3ΐ)8ΡΙ1ΐΡ8 ΟΓ31Ι0 (1ίνΐΐΐ£:ΐ1ιίΙΐ1Ι\ Εΐ-

εηίπι οΓιοιη ίΙΓι Ιιοηί ει οοιηιηοιϋ ηιειϋοί βιιηί, (]ΐιι

3ίΙνοι•5ΐΐ8 εχοείΐοηΐεδ εΐ δΐιρει•3ΐιΐ08 ιΙοΙηΓβδ ηπειιι

3ι1Ιιί1)οηϋΌ εοηδίδΐιιηΐ, εοπιηι, ηιυβ ιηΐηυδ όΌΙοπδ

ΓαοΐιιηΙ, ηιβίοπιιιι οιιΐ'αΓιυηεηι πΊΠει•ειιΐΡκ. 0_ιιρπι:ηΙ-

1110(1 11 1)1 ηιιΐΐ'πι Ιιλγιιιτι ι-εηιιη ρειίΐί ;ιίιιηΐ, δϊ ι'.νο

δ'ιιηυΐ υηϊ εοι-ρονί ϋοΙοΓΟδ ίοο'κίεπηΐ, ειιιη <μιί εχ-

γάρ ούκ αν τις ϊτΛ τοις συμβεβηκόσι πάΟοι ; Τίς ού- δΐιρειοί 3ε ιΙοιιιίηείιΐΓ δοΐιιηι δεηΐίη, εχδΐιρειβιιΙΪΛ

ιως απαθής τήν ψυχήν; Τίς ούτως τον τρόπον σ•.ίή- ρι-ζενβίειιΐίδ οΐ'υρ'ιαίιΐδ πιϊιιογοιτι (ΙοΙοΓεηι (]1138Ι 5ΐιΓ-

ρεος, ώς άναλγητϊ τδ συμβάν δέξασΟαι ; "Εγνωτε Γιιταηΐβ : ίι]οιιι εΐίβιιι ίη γο ρΓΟΟδεηΐί ΒηίιηβιΙνεΠο.

πάντως τήν νέαν ταύτην περιστεράν τήν έντρεφομέ- Νηιιι ρΐ ηονυδ ηοδΙβΓΟ,ιιε ρΐΌΛΠίΐδ αΌΙοΐ', ϋ» τευιΐδ,

νηντή βασιλική καλιά, τήν άρτι μεν πτερουμένην έν φίαιιιιιι ιηειιιοιίπ ηοΐιίδ ίΐεετίιβ ϋδΐ, 30ΐ"ίθΓ, ιιΐιμιε

λαμπρψ τω πτερώ, ύπερβάσαν δε τήν ήλικΐαν ταϊς " νεΙιεηιεηΙϊοΓ εδί. Νηιη ηιιί ροδδ'ιΐ ηΙί(|ΐιί8 οί) ε» <(υ:Ε

χάρισιν, όπως άφεΐσα τήν καλιάν οΓχεται • όπως έξω

των οφθαλμών ημών άπεπτη, όπως αυτήν αθρόως 6

φθόνος τών χειρώνήμών άφήρπασεν εΓτε περιστεράν

χρή λέγειν ταύτην, εΓτε νεοΟαλές άνθος, δ ούπω μεν

δλον τών καλύκων έξέλαμψεν, αλλά τδ μεν Ελαμπεν

ήδη, τδ δε λάμψειν ήλπίζετο ■ κα\ όμως έν τω μικρώ

τε κα\ άτελεϊ ϋπερέλαμπεν • όπως αθρόως έναπέσβη

τη κάλυκι, καΐ πρ\ν εις άκμήν προελΟεΐν, κα\ όλον

εύωδία πετάσαι τδ άνθος, αύτδ περ\ έαυτδ κατερρ"ύη

κα\ κόνις έγένετο, δ ούτε έδρέψατό τις, ούτε έστεφα-

νώσατο • άλλα μάτην ή φύσις έπόνησεν • οί τδ μέν

άγαΟδν έν έλπίσιν ην, 6 δέ φθόνος ξίφους δίκην πλά

γιος έμπεσών τήν ελπίδα διέκοψεν. Σεισμός τις ην

αεοίιίεπιρ.ΐ, ιιοιι :ιίΓιεί? '..> 1 1 ϊ μ αιιϊιηο 3<Ιεο 3ΐίειιιΐ8 «Ιι

3(ΤεειΊ1)ΐΐ8 εδί ? (2ιπ« αιίεο ιιιοπίιιΐδ Γειτειίδ εδί, ιιΐ

3ΐ)5ΐ|ΐιε ίΙοΙΟΓε ουοϋ" βεοίάίΐ, εχείρί:ιΙ? ΝοδΙίδ ριοι•-

διιπι ιειιεΓαιτι Ιιβηε ευΙυιιιΙ)3ΐιι, ςιΐίε ίιι ιιίιΐο τε^Ίο

ηιιΐΓΪεΙιηΐιΐΓ, ςιυε ];ιιη ρηιιιιιιη ηυίάβηι ηίιϊιΐίδ ρειι-

ιιΐ5 νοΙιιεΓίδ ενβϋεΐιαΐ, βειΐ χΙηιεΜ ςι-αΐϊϊδ εΐ νϊιΐιι•

ΓιΙ)ΐΐδ 8ΐιρεΓ3υ3ΐ, υΐ τείίιΐο η'κίο (ΙίδοεδχειίΙ, «Ι εχ

οειιΐίδ ηοδίτίδ ίΐνοΐβνετίΐ, ιιΐ εβηι ίηνϊιΐία τερεηιειίε

ιη»ι:ίΙιιΐδ ηοδίΓϊδ ΓηρποΓΪΙ, δίνε εο1υιηΙ)ϋΐιι Ιιηικ: (!ϊ-

εεΓβ ορυιΊοΙ, δίνε ι•εεειΐ8 ριι11ιι1&ιιΐειη ίΙοΓειιι, <ιιιΐ

ηηηιΐυιιι (]ΐιΐι1ειη Ιοίο δυο βρΙεικΙοΓε εχ ζειιιιηΐδ 3ε

νη^ίηϊδ επνεΓδϊδδεΙ, δεο" ραπίιη ηυίιίειιι μη\ εηίΐιιίδ-

δεί, ρΛΠίηι νβΓΟ ϊιι Ιιιεειιι ειτιεΓδίιτυδ δρεΓηιεΙιΐΓ :

άν-ιχρυς, αδελφοί, τδ γενόμενον • σεισμδς, ουδέν τών ρ ιιεε εο ιιιίηιΐδ ίιι εχί2»3 βίςιιε ίηιρειΓεεΙβ διιϊ ρ:ιι1ε

χαλεπών συμπτωμάτων φιλανΟρωπότερος. Ού γάρ

■ άψυχον οικοδομημάτων κάλλος διελυμήνατο • ουδέ

εϋανΟεϊς γραφάς, ή λίθων περικαλλή θεάματα ε!ς γήν

κατέβαλεν • άλλ' αυτής της φύσεοις τδ οικοδόμημα

λαμπρδν τώ κάλλει, ύπεραστράπτον ταϊς χάρισιν ,

άΊρόως προσπεσών ό σεισμδς ούτος διέλυσεν.

ηιίπιιιι ίιι ιι ! ι >ιϊ ιι η ι ΓεδρΙεηιΙεΓεί : υΐ Γβρεηΐε ϊη

:;ι•ππιι.ι εηΐ3ΐειΐυΓΪΙ, 3ε ρΓΪιΐδ(|υ:ιπι 3(1 δΐιυιιι νΙ^ΟΓβιη

ρεί'νειιίδδεί, 3ε δΐιιηιιιυιη ϊηεΓεηιεηΙυιη ιιβεΐυδ ββ-

βεΐ, Ιοίυιικιυε ευηι δ(ΐ3νϊ οαΌΓε (ΙεεοΓεηι ρηηιίειεί

30 αΜΟΊιηϋεΐ'εΐ, ΐρβε οίτεβ βε άεΠυχεπί εΐ ίη ρυΐνε-

Γβπι νε(ΐ3εΐϋδ δι Ι, ςιιβιτι ηρίΐυβ (]ΐιίδΐρΐ3ΐη άεοεΓρδϊι,

ιιεΐ]ΐιο εοΐ'οηίδ αιίαρίανϊΐ, δειΐ ΓπινΙπϊ η:ιΐιιΐ"ΐ Ιιιΐκιιηνίι : ιιΙΓι υοηιιηι ιρΓκΙεπι ι•γ:ιι ίη βρε ει εχδρεεΐ3-

ίίοπε, ϊιινίιίίη νεΓο βίαιίίί ϊηδίβΓ οχ ΐΓβυβνεΓδΟ ΪΓΓυεηδ ερεηι ίηΙβΓηιρΊΐ. ΤεΓΓδειηοΙυδ ηυί !3ΐη ρΐηιιε,

/ΓβίΓεδ, 8Γ31 ίά ςυοϋ αεείιΐίΐ , Ιειτίεηιοΐιΐδ βοεί'Ιιίδ ε3δίϋιΐδ ιιίΐιίΐο ηιίΐίοΓ. Νοη εηίηι ίιιβηίηιιιηι

χιΙϊβείοΓυηι ιΐεειίδ ΙβοεΓβεΙανίΐ : ηεςυθ ΗοΓίϋαδ ρίείπτηδ 3»1 Ιηρίϋυιη οχίπιίχ ρπΙεΙίΓίΐιιιϋηίδ δρρεΐ3.

πιία Ιιυιιιί ρΓ0δΐΓ3νίΐ : δει) ίρδίιΐδ ηπΐιΐΓΧ ίεϋίΐίείιιηι ριιίεΐιΐ'ίΐιιϋίιιρ δρίεικϋιΐυηι , ςίΜΐίιιι ιιηι 3ε νίιΐυΐιιηι

Γιι1§ογο εχεεΙΙεηβ, τεροπίο ίπιρείϋ Γβείο Ιοπ'χιηοΐιΐδ ΙΓιε ιϋδδοΐνίΐ.

Είδονέγώ και τδ ύψηλδν Ιρνος, τον ϋψίκομον φοί- ϋ Υίιΐί βξο εΐίαιιι δΐιυΐίπιε ΠΙιιιΙ ρεπιιεη, 3ΐΙϊεοιη3πι

νίκα (τδ βασιλικόν φημι κράτος) τδν τβΐς βασιλικαϊς ραΐηιππι (ίιιιρεΐ3ΐθΓί;ιιιι άίεο ροΐεηιίβηι) ηυχ ίιπρε-

άρεταΤς ο:όν τισι κλάοοις πάσης ύπερανεστώτα της

οικουμένης και πάντα διαλαμβάνοντα ■ είδον αύτδν

τών μέν άλλων κρατούντα, τή δέ φύσει καμπτόμενον,

χα\ πρδς τήν άποβολήν τού άνθους έπικλινόμενον.

Εΐδον χα\ τήν ευγενή κληματίδατήν περιειλημμένην

τω φοινίκι, τήν τδ άνθος ήμϊν τούτο ώδίνασαν, οίας

υπέστη έκ δευτέρου πάλιν ώδϊναςένψυχή, ούκ έν σώ

ματι , δτε αυτής οίτος ό βλαστδς άπετίλλετο • Τίς

άστενάκτως τδ πάθος παρέδραμεν ; Τίς τήν τού βίου

ζημίαν ούκ ώλοφύρατο ; Τίς ούκ έπαφϊ|κε τώ πάθει

δά/.ρυα ; Τις ού κατέμιξε τή κοινή συνωδία τοΰ

θρήνου τάς [δια: φωνάς ; Εϊδον θέαμα πιστδν, δ ούκ

δν είς πϊστιν ΓλΟοι τοις ακοή παραδεχόμενοις τά θαύ-

Γ310ΓΪΪ3 νίΓΐΐΐΙίΙ)ΙΙδ νείΐΐΐί Γ3Πΐίδ 1[(ΐίΙι11?(1:ΜΙ1 δΐφΐ'3

ι ιιιι η (ίιι οιιιίιιεί οιΊιειιι ΐεπ'3Γυιιι, εΐ οηιηί3 :ιιι,ρ!ε-

οΐίΐυτ ; νϊιΐί, Ίιΐ(|υ3ΐιι, ευπι εαιίεΐΌδ πυίϋειιι δΐιρειβιι-

Ιριιι 3ΐα,ιιε νίιιπΊΐΐΐ'ΐιι, ιιιιΐιιπι: νεΓο δυοειιιιιίιειιίειιι,

εΐ 01) 311118811111 ΜιιΠΜΙΙ ίΐΚ'ίίΐΙΙΙΙΊ. ΥίιΙί ίίειιι βΟΙΙΟΓΟ-

8:ιιιι ίΙΙιιπι νίίειιι ςιΐ3ΐιι ριιΐιικι 3ηιρ1εχ3 ε&( , ψιχ

Ποπίιι Ιιιιιιγ ηυυίδ ρρρειειιιΐ , ςιιαΙεδίιβιιι ίΐεπιιιι

•Ιι: ίηΙε^ΓΟ ι;ιι;ι>ί ρ3ΓΪεηδ αΌΙοιεδ ηηίηιο, ηοιι εοΓ-

ροΐ'8 δΐΐδΐίηυίΐ, ειιιιι Ιιοε 3ΐ> πι ^επηεη 3νεΙ1ει°εΙιΐΓ?

(^:ιΪ8 ηΐΐδςιιε 1;ιοινηιί8 <:ΐ3(1ειιι ρΓ%ΐεΓίίΐ? Οπίδ νίι,Ό

ιΙ:ι ιιι ιιιι ηι ιιοιι (Ιερ1θΓ3νίΐ? Ουίδ εαίαιιιίΐηιί ιιοιι ίΙΙα-

0Γνιιΐ3ΐιΐ8 εδί ? Οαίδ εοηιπιυηί εοηοεηΐυί 1..γικίι1;ι-

! ίοιιΪ8 31138 νοεεβ ιιοιι ας1ιιΓΐ5θυϊΙ? Υίιΐϊ βρεείβουΐυηι
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οεΓίυηϊ βΐ οιρ1οι•3'.υηι, ςυοιΐ ςυί αιιιΐίΐίοηβ 30 Γβιιιο Α ματα. Εΐδον έξ ανθρώπων -ΙΙαγος τή πυκνότητι τών

ίϋίι:ΐ(ΊιΙ;ι ;ιπί|ιιιιιι1 , 11011 0!ίί];πιΙ. Υ'.ιΐί ρεία^ΐΐδ 1)0-

11)11111111, <|ΙΙ0(1 1 1 ί-ι£ΐι<•::1 ϊ;» πιιι;;ΐ', «310ΙΊΙΙΙ1, Ι3ΐιψ13ΐ11

30,113 (μκειίαηι Ίιι οιηηεδ ρηιίεδ βοδε οειιΐίβ ο(Γ(.•ιτεΙ :

ρΐβιιυιη βηΐ ΙεηιρΙιιιιι, ρίοηιιιιι Ιειιιρίί νεδί'ιΐηιΐιιιη,

3(]]υηο(* ρ1;ιΙ(Μ, ηπςίροιία , 1/ινία, ηιοιίίη, Ιγ.ίιιβ-

νβΓδα, αιιιρία Ιοί-Ιοι ιιιιι βραΐΐα : φΐίιΙψΓκΙ νίιΙιΊιαίιΐΓ,

Ιιοηιίηυηι ρΐεηιιηι βι•3ΐ, ηυαβί ιοίιΐδ Ιογγογοιώ οιΊιϊδ

ρι-ομΙβΓ οΐίκίβηι εΐ ίηΓοΓίιιηίιιηι ϋΐιιιΐ Ίιι ιιηιιηι εοιι-

ευιτίδδβΐ. δρειίαειιΐιιιη 3ΐιΙεηι οηιηίΐιυδ ριοροίίΐπδ

ΡΓ»1 5Ϊ06Γ ί!Ιθ Πθ5, φΐί 111 31ΙΓ03 ΙοεΓίεβ βίΙεί'εΙκίΙΐΙΓ.

Ιιι οηιηίιιιη 3$ρίϋίεη(ίυιτι νιιΐΐιΐδ ιίειιιίδδϊ :ι<- ιηιΐδΐ'ι

βι•ηιιΐ! ϋΐ ΙίΟΓγιηϊδ οειιΐϊ ορρίεΐί, ηι.ιηιιβ ίηΙβΓ 8β

εοΐΐίδχ• , {?<;ιι•.ίΐιΐδ 3(ΙΙιιιε ίηιίηιιιιη οοπ]ί.$ (ΙυΙοιοιπ

ίηιϋειιηΐεδ ! Νοη παϊΐιΐ Ίιι ϊ 11ο ΙυιιιροΓΟ (ΓθΓ$ίΙ:ιη ιιε

συνεστώτων , οϋν τι ΰδωρ κατά πάν μέρος τοις

όφθαλμοίς προφαινόμενον, πλήρης ό ναός • πλήρες

τοϋ ναοΰ τδ προαύλιον , ή έκδεχομένη πλατεία , τά;

δμφοδα, ή μίση, τα πλάγια, ή έπ'ι των δωμάτων ευ

ρυχωρία• πάν τδ όρώμενον ανθρώπων πλήρωμα ην,

ώσπερ πάσης της οικουμένης ε!ς ταϋτδν συνοραμοϋ-

σης έπ\ τω πάθει. Θέαμα δε προέκειτο πάσι τδ ΐερδν

άνθος εκείνο έπ\ κλίνης χρυσής κομιζόμενον. Πώς

κατηφή πάντων ην των προσορώντων τά πρόσωπα !

Πώς δεδακρυμένα τά δμματα '. χείρες άλλήλαις συν-

αρασσόμεναι! στεναγμοί προς τούτοις την έγκάρίιον

όδύνην καταμηνύοντες ! Οΰ μοι έδοξε κατά τήν ώραν

εκείνην (τάχα δε ουδέ τοις άλλοι; των τότε παρόντων)

ήν έκ φύσεως χάριν ό χρυσός άποστίλβειν, άλλα και

εχίειίδ ςυίιΐιϋη, ηιιί Ιιιικ; βιίεπιιιΐ) νίδιιιιι εδί αιιπιηι " α\ των λίθων αύγαΐ, κα\ τά έκ χρυσοΰ υφάσματα,

κα\ αί τοϋ αργύρου μαρμαρυγα1. , και τδ έκ τοΰ πυ

ρός φώς, πολύ τε κα\ δφθονον κατά τά πλάγια εκα

τέρωθεν τη συνεχεία τών έκ τοϋ κηροΰ λαμπάδων

παρατεινόμενον • πάντα τω πένθει συνεμελαινετο,

κα\ πάντα μετείχε της κοινής κατηφείας. Τότε κα\

ό μέγας ΔαδΊδ τάς ιδίας ϋμνωδίας τοις θρήνοις έχρη-

σεν, κα\ άντ\ φαιδράς χοροστασίας μεταλαβών τήν

γοεράν τε και πένθιμον, έξεκαλείτο τους θρήνους

τοις μέλεσιν. Πάσης δέ κατά τδν καιρδν εκείνον ηδο

νής τών ψυχών άπελαθείσης, αόνον ήν έν ηδονή τοΐ»

άνθρωποι; τδ οάιιρ^ον.

ιιαίιιπιΐί $ιιο (ΙεοοΓβ ιιίΐββοεΓΟ , ςιιίιιείίαιιι ΙβρίιΙιιιιι

ΓιιΙ;;οΓβ5, ει «ιιτεί ροιιηί, εΐ 3Γ$;εηΐί δρίειιιίοιτδ, εΐ

Ιιιΐίΐι'ΐι ϊ 31113, ΐ|ΐιικΙ ει πιυΙΙιιιη ει εορίοβιιιη εχ ΐιηιΐδ-

νεί'δο υΐιίιΐφίο εοηΐίηεηΐίυιΐδ εει-είδ ΙαιηραϋίΙιιΐδ

ρΓ;εΙεηιΙεΙ):ιΙιιΐ' : οηιηί» Ιιιειυ δίιηιιΐ ιΓι^γομ.όΙκιμΙ,

ιιΊΙιίΙ οιιιηίυιη Γεηιιιι (ΌΐηιιπιηΊδ ιηοοδίίΐκε οχροτδ

ιτ.ιΐ. Τυηε ιΊί.ιιιι ιιιηςηιΐδ Π,ινί,Ι βυοδ Ιιγιιιηο$ εΐ

Ι;«ιιι1ιι;ιι ύεοαηΐ3ΐίοιιε8 1:ιηιεηΐ3ΐ'ιοηί1>πδ 3εεοιιιιηοϋι-

νίΐ , βε ρΓΟ Ιιΐίιπ οΙιοιό δΐιιηρίο ϊηνϊεεηι ΐΓί»ί'ι ηο

ίπ-ιιίιΐ'ί οαηΐΊΙβιιϊβ 3(1 ΐ3ΐηεηΐ3Γιοΐ)ε$ ίπνίΐβνίΐ. Αίςιιε

οπιηί ρεΓ ίΐΐιιηι ΙειηροΓίδ βιΐίειιΐιιιη νοίιιρίβΐβ :ι1)

βηϊιηίδ ρυίδβ βίςιιε ςυπιπιοΐα, δοΐβε Ιαιτ^ηιχ Ιιοη'.ϊ-

ηϊ1)ΐΐ8 νοίιιρίαΐ'ι βΓβηΙ.

Οιιοηΐ3ΐιι ίβίΐιΐΓ ΐ3ΐιΐυρ τε 3 ρεΠϋΓΐίηΐίοηε ταιίο '

νΐε!3 ε&1 : Ιι.ιικί ίιιιροι [ιιηιιηι Γιιεί'ίΙ κιεηίβηι ίιιΐϊ^α-

Ι3ΐιι ειιηι ΓίΙίοηε ικΙΙιίΙιίΐο εοιίδϊΐϊο, ιμιπηι) ε^ι1δ

ΠογΊ ροΐεδί, ΓεΙϊεει•ε αίςιιε εοηΓιπιιβΓε. ΡεηευΙιιιη

εηϊηι 1ιη>ιϋ ρ.ιι-νιιηι εδί , ηε δι ίιι Ικιε Αροδίοϋ

ιΊΊιΊο 3υιϋεη1εδ ιιοη Γυειίηιιΐδ, ιιη:ι εηιη βρε ιΐεδίί-

ΙηΙϊβ ('ΟΐϋΙοηιικΊΐιιΐΓ. ΑίΙ ειιίιτι, <|ΐιοιιΐ3(ΙιιΐικΙηηι εχ

εο, φΐί ιΙυοΊιιη Γεεϊΐα1)3ΐ, αιιϋίνίηιιΐδ, ηοη οροΠβΓβ

(ΓΪδΙί(Ϊ3 ηοβ ίΐΠίΐ'ί ηοηιίηε (ΙοΓίηίειιΙ'ιυηι '. Εβιιι εηίιιι

ρεΠΐ)Γΐ)3ΐίοιιειη ίΙΙοπιιη (ΙηηΙαιοΙ εδδε, ηυί δρειη

ιιοη Ιι:ιΙ)ο:ιιιΙ. δει! «ίϊχβΓΪΙ, ορϊηοΓ, 3ΐϊ(]ηϊδ ιΐε %νε%β

ριΐΐΊΙΙαιΓπιιοπιιιι, ο:ι φΐ;ρ ίΐοΓΪ ηοη ροδδίηΐ, (Ιίνίηιιηι

Αροδίοΐιιπι ]ιι1)6Γε, οι δΐιΊβ ρΓΧΌερίϊδ δΐιρεΓβτε ηβ-

ΙϋΓΛίη. Οιιϊ βιιΐηι Πει-ί ροΐεδί, ιιΐ 3θεε(ϋΐιιη ρειΙιΐΓ-

1)3ΐίοηεηι δυρεΓεΙ ίδ ο,ιιϊ νϊνΐΐ ίη ιιηΐηΐ'3, ηεη νίηεβ-

Έπειδή τοίνυν τοσούτον ήττήθη τοϋ πάθους δ λο*

γισμδς , χαιρδς δν είη τδ κεκμηκδς τής διανοίας

διά τής τών λογισμών συμβουλής ως εστί δυνατόν

άναόρώννυσθαι. Κίνδυνος γάρ οΰ μιχρδς, ταρ-

ακούσαντας έν τούτω τής τοϋ Αποστόλου φωνής

συγκατακριθήναι τοις άνελπίστοις. ΦησΊ γάρ, κα

θώς τοΰ ύπαναγινώσκοντος άρτίως ήκούσαμεν, μή

δεϊν έπ\ τών κεκοιμημένων λυπείσθαι. Μόνων γάρ

τούτο τών οΰκ εχόντων ελπίδα τδ πάθος είναι. "Αλλ*

είποι τις δν,οΐμαι, τών μικροψυχοτέρων , αδύνατα

κελεύειν τδν θείον 'Λπόστολον, καί ύπερδαίνειν τήν

φύσιν τοις έπιτάγμ*σι. Πώς γάρ έστι δυνατδν ΰπερ-

αρθήναι τοϋ πάθους τδν έν τή φύσει ζώντα, και μή

κρατηθήναι τη λύπη έπ\ τοιούτω Οεάματι , όταν

μή καθ' ώραν έν γήρα συμπέση ό θάνατος, άλλ' έν

Ιιιγ 30 3ΐιίηΓι (ΙοΙοΓε , ο!) Ιαίε δρεεΐ3<?υΙυιη οοιιΙγβ- Ο τη πρώτη ηλικία κατασβεσΟή μέν τώ θανάτωή ώρα ,

εΐο, ειιηι ηοη $ιιο ΙεηιροΓΟ ίη δεηεείαίε ηιοΓδ εοη-

Ιϊ§επΐ, δεύ ίη ρΓΪιιιη *ΐ3ΐε ηιονίε ριιίεΐιπίυύο φΐϊ-

<1εηι 3ΐκι1ο:ιΐιιι•, ρβΙρεΙίΓΪδ νείΌ ιβιΐϊυδ οειιΐιιπιηι

Ιο^3ΐιΐΓ, §οη3Γϋηι ϊΐεηι Γύροι• ίη ρβΙΙΟΓβιη [Γβιΐδ-

πιηΐεΐιΐΓ, 03 φΐοαυε δϋεηΐίο α"εΐΐηε3ΐιΐΓ, βε Πύδ ίη

Ιβϋϋδ ηρρ3Γει•β δοΐίΐυδ ιιΐξΓεβεΒΐ : ίϋφαβ ηοη ρβ-

Γοιιΐίΐιιΐδ πιοϋο αΓιΊΐιιιηι νίιίοιιΐπΐ', νεΓυιηεΙΪ3Γη ειιϊ-

νϊδ ϊικ'υιιιηιοιίιιιιι ίηΐιιοηΐί'ί Ουίά ίξίΙιΐΓ ηοβ ίκ1νι_Μ'-

βϋδ Ιιοδ? Νοη ικΐδίπιιη νεΓΐ)υπι, ΓηίΓεδ, (Ιίεοηιιΐδ,

δι'(1 ιΐϊεΐιιιιι εΥ Κν;ιιιμι•Ιϊ(ΐ ηοΐιίδ ΓΟθίΐ31ι1Ι1ι ίη ιιιι•ιϋιιιιι

3θεΓεπιιΐδ. Αιιιΐίδΐίδ ΰοπιίπυηι (Ιίεεηιεηι : 8ίηΐΐε

ρατνο! ρκβΓΟ», ΐΐ ηε ρΓθΙιίΙ>βαΙϊι βοί νεη'πε αά νιε.

καλυφθή δέ τοις βλεφάροις ή τών ομμάτων άκτ'ις ,

μεταπέσηδέ εις ωχρότητα τής παρειάς τδ ερύθημα,

κρατηθή δέ τή σιωπή τδ στόμα, μελαίνηται δέ τδ έπ'ι

τοΰ χείλους άνθος , χαλεπδν δέ μή μόνον τοις γεν^

νησαμένοις τοΰτο δοκή, άλλα καΐ π^ντί τώ προς τδ

πάθος βλέποντι;Τί ουν πρδς τούτους ημείς ; Οϋχ

ήμέτερον έροΰμεν, αδελφοί, λίγον, άλλα τήν άναγνω-

σθείσαν ήμΐν έκ τοΰ Ευαγγελίου όήσιν παραθησό-

μ-:θα. ΉκΟύσατε γάρ λέγοντος τοΰ Κυρίου • "Αρετε

τά παιδία, καΐ μή χωΛύετε αυτά έρχεσΟαι αρΐς

μέ • τώ^ γάρ τοιούτων £στ\γ ι\ βασιΛεία τω>• ου

ρανών. Ούκοΰν ε! γ.αΧ σοΰ απεφοίτησε τδ παιδίον,

1 Ι ΤΙιεδδ. ιν, 12 δςΐ•
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άλλα πρδς τδν Δεσπότην άπέδραμεν • σο\ τδν όφθαλ• Α ΓαίΐΐίΗΐ αιίιη £$ι ι-ες/ηνιη εαΐοηιιη*. Ριο'ιηιίε οΐίαιηδϊ

μδν Εκλεισεν, άλλα τφ φωτ\ τω αίωνίω διήνοιξεν ■ τής

σης άπέστη τραπέζης, άλλα τή αγγελική προσετέθη •

ίσω

ί.ε.

Ενθεν τδ φυτδν άνεσπάσθη , άλλα το> παραο:

ένεφυτεύθη, έκ βασιλείας εις βασιλείαν μετέστη

εδύσατο τδ τής πορφύρας άνθος, άλλα τής άνω βα

σιλείας τήν περιβολήν ένεδύσατο. Εΐπω σοι τήν ϋλην

τοϋ θείου ενδύματος ' ού λίνον έστ'ιν, ουδέ Εριον, ουδέ

τα έκ σηρών νήματα. "Ακουσον τοϋ Δα6\δ, δθεν έξ-

υφαίνεσθαι λέγει τψ θεώ τά ενδύματα • ,ΕζημοΛ<5γι\-

σιν καΐ μεγαΛοπρέπειαγ ένεδύσω, αναβαλλόμενος

φως ώς ίμάτιον. Όρας οία άνθ' οίων ήλλάςατο ; Λυ

πεί σε τδ τοϋ σώματος κάλλος μηκέτι φαινόμενον, ού

γαρ οράς αύ-ής τδ άληθινδν της ψυχής κάλλος , δ νύν

έ\ τη πανηγύρει τών ουρανίων άγάλλεται. Ώς καλδς

α Ιο ιΙίίοοδδΗ ριιβΙΙ», αΐίαιηβη 3(1 Ποιιιίιιιιιη ΓβειίΓ-

νίΐ, 1'ιθί οευΐιιηι εΐΒΐΐδίΙ, 56(1 Ιιιηι'ιηί Χΐεπιο 3ρεπΓιΙ;

α Ιιια ο)ειΐ83 γοιιιο13 εδί , $6(1 3η£βΙίεχ 3θΊιί1)ίΐ3 ;

1)1110 ρ!;ιηΐ3 ΓονυΙδα 6δΙ, 31 ίιι ρ3Γ3(1ϊ»0 δ3ΐ3 681 ; <Ιε

νο^'ΐιο 3(1 Γεςιιυιη ΐΓ3(ίιιεΐ3 681, ριιιρυΐ'Χ Πυιβηι

βϊυίΐ, 31 βυρβπ ΓΡβίιϊ αηιίοΐυπι ΐικίυίΐ. ϋίοιιηι ίίίιί

ηΐ3ΐ61Ί3Ιι1 ιιηϋβ εοηΓι-ιΙυηΐ 081 (Ιίνίΐιυιη ίιιοΊιηιοη-

ΐιιιιι : ηοη Ιίιιυιη εδί, ηεαυε Ιηη», ηβφΐβ ΓιΙα δοποβ.

ΛιιΊΪ 1.';!νίιΙι•ιιι, ιΐΝ(!ι; Οεο εοηΐεχί ϊηιΐυηιβιιία <1ίθ3ΐ:

€οιι[αα>ίοιιαιι ει ΐηαρηϊβαηΙίατη ίηάιιϊ$1ϊ3, δοροπιι-

ί'ιοκΊΐδ Ιιιηιοη (]ΐΐ3ί>ί ραΙΙίυηι. Υίιίεδ ςιια: π,υίυιΐδ

οοηι ιη ιιίανοιϊ Ι ? Αι>£ίΙ 16 3ΐι|υ6 ηιοΐβδίυιη εδί ΓιΙ,Ί,

(]ΐιθ(Ι εοτροι-ίδ ιίοι-οι• ηοη ηιηρίίιΐδ ;ιρ]κιι•οΐ : ηοη

(•ιιιιιι νϊ(1οδ ο]ι:ή νοπιιιι 3ΐιίιιιί ριιΐοΐιπίιΐιΐίΐιοιι), 1(11,0.

εκείνος δ δφθαλμδς δ τδν θεδν βλέπων ! ώς ήδϋ τδ β ηιιιιο ίη εοηνεηΐυ οοο.Ιίίπηι βχδυΐΐ.ιΐ βία,υβ ΙκΙοΐυΐ' :

στόμα ταΐς Οείαις ύμνωδίαις καλλωπιζδμενον ! Έκ

στόματος γάρ, φησ\, γτχκίων χαΐ ΟηΛαζόί-των χατ-

ηρτϊσω αΐνον. Ώς καλα\ αϊ χείρες αί μηδέποτε τδ

κακδν ένεργήσασαι 1 ώς ωραίοι οι πόδες, οί μη έπι-

βάντες κακίας , μηδέ τη όδώ τών αμαρτωλών τδ

ίχνος εαυτών έπιστήσαντες ! ώς καλή πάσα της

ψυχής εκείνης ή δψις, ού λίθων αύγαϊς κεκοσμημένη,

άλλ' άπλότητι κα\ ακακία έκλάμπουσα ! 'Αλλά λυπεί

σε τυχδν τδ μή εις γήρας έλθείν. Τ£ γάρ, είπε μοι,

καλδν ενοράς τω γήρα; ΤΑρα καλδν τδ κνίζεσθαι τά

δμματα, τδ ίυσοϋσθαι τήν παρειάν, τδ άπορ^εΐν τους

οδόντας τοϋ στόματος, καΐ ψελλισμδν έμποιείν τη

γλώσση, τδ ύποτρέμειν τη χειρ\ , καΐ είς γήν κύ-

πταιν, καΐ ύποσκάζϊΐν τω ποδί, και χειραγωγοίς Ιπ-

ιιιιιιιΐ) δρβοϊοδίΐδ ίΐΐε οοιιΐιΐδ, ςιιί Ι)οιιιιι νίιΐοΐ : ηιι;ιι;ι

δΐιιινβ 08 (ϋνίιΐΓ.πιιι) ΙιιικΙιιιιι ύοοηιιίαΐ'ιοιιβ βχοπιε-

Ιιιγ : Εχ οίο οιιίιιι, ίιιςιιίΐ, ίη/αηίϊιιιιι οί ΙαεΙβπΙίαηι

ρετ[βά$1ΐ ΙαηιΙαη'*. Οιιαι» ριιΙιΊιΐΜ• πιαηιιβ , ςυχ

))υιι<]υ3ΐιι ιιοιίιιιπ ο|ιογ:ιΙ,ο $ιιιιΐ! Οιΐβιη ιΐοοοιί ρεϋββ,

(|ΐιϊ 3(1 ι:ο([ηί!ί;ιιιι 3ΐςιιβ ιιι;ιΙΪΠ;ιιιι ηοη ιιοοοδδόΐ'ΐιιιΐ,

ΐ)ο(|ΐκ: Ίη νια ροοοαίοΐ'ΐιιη νοδίί^ίιιιιι δΐιιιιη ιιιιριοβ-

8οπΐ)ΐΐ! Ουαιη βροείοβη 1013 ηιιίιικο ιΙ1ίιι> ίαεϊββ,

ηοη 1.ΐ|ΐίάπιιι Γιι1»(ΐιίΙιιΐί 0Π1313, 86(1 8ίηιρ1ίείΐ3ΐβ,

ϊηΐε^Γίΐίΐΐε εΐ ϊηηοεειιΐίβ Γ6>ρ1εηιΐ6η$ ! 8οιΙ Γ»ι>ίΐ;ιιι

απ^-Ίΐ ιέ, <]ΐιοά 3(1 δεηεείιιίειη ηοη ρβΓνεηίΐ. ΟιιίιΙ

νεΓΟ, ύ'ιο ηιΐΐιΐ , ρυΙοΙίΓΪ 06Γηί8 Ίη 86ΐιοεΐαΙβ? Αη

ραΐεΐιπιπι ρΕηπΓβ ηε Γι-ΐεαίΊ οειιΐοδ, εοΓΠΐ§απ £0-

ηβδ, εχ οι•ε ίεϋπεΓε ϋειιίεδ, ε! Ιίηχυϊβ 1)3ΐ1)ΐι1ίεηι

ερείδεσθαι, κα\ παρανοεϊντή* καρδία, κα\ παραφΟέγ- Ο ίιίβειιεΓβΓΪ , ιικιιπΙιοη βιιοΙί'εηιίδεεΓε, 3(1 Ιβιτηηι ίη-

γεσΟαι τή φωνή , οία τή ηλικία ταύτη κατ' ανάγκην

συμβαίνει πάθη ; Και υπέρ τούτου άγανακτοϋμεν ,

δτι μή άφ'.κετο είς τήν τών τοιούτων πείραν; Κα\

μήν συγχαίρειν προσήκει έκείνοις , ών ή ζωή τήν τών

σκυθρωπών πείραν οΰ παρείεξατο, κα\ ούτε ενταύθα

τών λυπηρών ί^σΟετο, ούτε τι τών εκεί σκυθρωπών

έπιγνώσεται. Ή γάρ τοιαύτη ψυχή ή ούκ Εχουσα έφ'

δτω είς κρίσιν £λθη, γέενναν ού φοβείται, κρίσιν ού

δέδοικεν ■ άφοβος διαμένει καΐ άκατάπληκτος, ούδε-

νδς πονηρού συνειδότος τδν τής κρίσεως φόβον εν

άγοντος. 'Αλλ' Εδει, φησιν, αυτήν είς μέ-ζρο^ ηλικίας

έλΟεϊν, και νυμφικώ θαλάμω έμφαιδρυνΟήναι. Άλλ'

έρεί σοι πρδς τοϋτο δ άληΟινδς νυμφίος, ότι κρείττων

ή ούρανία παστάς, προτιμότερος εκείνος ύ θάλαμος,

έν ω χηρείας φόβος ούκ Εστίν. Τίνος ουν, είπε μοι,

τών καλών άπεστέρηται τδν σάρκινον τούτον έκδυ-

σαμένη βίον ; Είπω σοι τά τοϋ βίου καλά• λύπαι

κα\ ήδονα\, θυμοί κα\ φόβοι, ελπίδες κα\ Επιθυμία•.•

ταΰτά έστι καΐ τά τοιαΰτα ο!ς κατά τήν παροϋσαν

ειίΓνβΓΪ, ΓιΐιιΙ;:ΐΓο 3ΐιΐιιε δΐιυοΙηυιΙΊοβΓβ ροιΓιΙιιΐί, θ"ϋ-

είυιΐδ ϊιιη'ιΐ!, ϋεδίρεΓε εοι•οΊ: 3ε (ΙεΙίται-ε, νοεβ 3ΐι-

8ΐιιιΐ3 3ΐςηε ϊιιερίβ ρΓ0ΐιιιηΙΪ3ΐ•6? Οϋβΐίη Ιιυίε 33Ι31Ϊ

ιιεεεδ83ΐ'ίο ηοοίιΐιιηΐ ίοεοιηπιοϋβ. Ει ϊϋεΪΓεο ϊηύϊ-

ί,Ίΐ.πιπιΐ' εΐ δΐοηι»ε1ΐ3ηιιΐΓ, ςυοά 3(1 ε]ιΐδΐιιοοΊ ηιβίο-

Γυιη εχρεπεηΐίηηι ηοη ροΓνβιιβΓϊΐ ? Αίςιιί βΓαίιιΙίΓϊ

εοηνεηίΐ ίΐΐίί ςυοι-υηι νϊΐβ ΓβΓϋηι βεεΓίιβπιηι »β

ΐι Ίδΐίιιιιι ρεΓΪειιΙυηι ηοη ΓεεϊΙ, 61 ευηι Ιιΐε ηίΐιϋ ηιο-

Ιββίϊα; δεηδεπί, Ιυηι ηΊΙιϋ 3εεΓϋίΐ3ΐί5 ϊΐϋο εχρβπβ-

ΙϋΓ. Νβιη ε]υδΐηο(1Ί :ιιιιιη;ι, ευιη ιιιιΐίπιιι ίη 8β ογι-

11)01) 1ιΜ)ο;>ΐ, ου]ιι$ ηοηιίηβ ίη ]ικ1ΐείυηι νοιιίιιΐ, ξβ-

1ιεηιΐ3ΐη ηοη ηιείυίΐ, ίικίίοπιιιι ηοη (ίηιεί : ίηΐΓβρ'κΙα

ιιΐιριο ϊηιρειΊεΐΊ'ίΙ» ροπιιιιιιοί, ηιιΐΐα ρι•;ιν:> εοηδοίεη-

Ιία ]ιιιΙ'κ:ϋ ίοιτοΓοηι ίηευΐίβηιε. Αι οροΓ(εΙ)3(, ίικριίι,

οιιιη 3(1 ]ιΐδΐιιιιι ;οί;ιΐίδ ηιοίΐυιη νεηίδδε, 61 ίη ΐ!ια1;ιηιο

ηιιρίίιιϋ ο\Ιιϋ:ηηΐ'ί. νβΓηηι 3(1 Ιιοε 1ί1)ϊ νεΓϋ8 βροη-

8ΐι$ ιΐίοοί. ιμιοιΙ ηιεϋοΓ ίη οιοΐο 8ΪΙ Ιεείιιβ ςεηίβϋδ,

3ηΐεΓϋΓ6ΐιύιΐ8 ϊΙΙε Ιΐιιιΐηηιιΐδ, ιιΐιί νΐ(1υΐΐ3(Ϊ8 ηιείυβ

ηοη εβί. 0»ο ίβίΐιΐΓ, ηυοεβο Ιβ, 1>οηο ρπνβΐί 051,

6Ησι 1ΐ3ηε εβπιβίειη νίιβηι εχυίι? ϋίεβιη Ιίίιί νϊΐκ

Ιι.τε 61

ζωήν συμπε-λέγμεθα.

]κμι:ι : 3ΐιίιιιί %£ΠΙΐ!(Πιιεδ εΐ ιΐ)θ1ο5ίίΐ(•, νοΙυρΐ3ΐβ8, ϊγχ, ηιείιιβ, &ρβ3 , ειιρίιΐίΐβίεβ οι (Ιβδ'κίεΐ'ίη

β]ιι$>ηοάί .ιιιιιι, ιριίΐιιΐδ ίη ρΓΧδεηΙί νίΐα ίηιρ1ίε3ΐί Λΐιμκ; εοηηεχί βιιπιιιϊ.

Τί ουν χακδν πέπονθεν ή τοσούτων άπαλλαγείτα Οιιίίΐ ι^ϊΙιιγ ιιιβίί αεειιΓιΙ εί, ςυ« 3 Ιοί ΙνίΊΒηι'β

τυράννων; "Εκαστον γάρ πάθος, δταν έπικρατή, τής ΙϊΙχίμΙ» δίΙ? υηυίφΐίδηιιβ βηϊιη αΐίοοίιΐδ 3ε ρΛΠιΐΓ-

ψυχής τύραννος ημών γίνεται, τους λογισμούς δου- 1>3ΐίο, ευηι ρΓΧνβΙβΙ 36 (ΙοιιπιιγιΙιιγ, Γ3ΐϊοηί1ιιι$ 8ΪΪ>1

λωσάμενον. "Η λυπεί ημάς, δτι μή κατεπονήθη διά 8υ1)]υ^3ΐΪ8, αηϊπιϊ ιιο$Ιγϊ Ι\Γ.ιιιΐ)ΐΐδ οχδίδΐϋ. Αη ηΐϋΐβ

• Μ3ΐΐή. χιχ, 14. ' ΡβαΙ. βιιι, 1. * Ρ*»!, νιιι, 3.
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ηοβ ΙιαηβΙ, φΐοά ηοη ϋοΙοπίΗΐδ ρηιϊοηιϋ οοηΓοεΐ3, Α ώδίνων, δτι μή συνετρίβη διά φροντίδων

ηοοά ιιοηπιπι ΙίΙιβΓΟΠίηι εάΐϊεηηιίοπιηι ηΙΙΓίΙπ εβί,

(|ΐιο<1 ηοη δίιιι'ιΐίδ ιΐοίοτβκ βχοερίΐ, αΐηυβ ρι-ορίετ

ίΙΙΐΐη ρίιοηΐββ δυδΙϊηιιεηιηΙ? Αι ε]ιΐ5ΐηο;1ί Γ05 ΓβΙί-

<ί13ΐίδ ιιοιιι ί ιιο ρπΕίΙ'κηιχΙίΐ, ιιοη ι!ι•ρ'θ!:ιιΐ(ΙίΚ δΐιιιΐ.

Καιη ϊιι ηιιΙΙο νοΓβαΙυιη 0856 ηιηΐο, ιιιεΓιοι• γοβ 051,

ηικιηι 1ιιιηκιι:;ι ε;ιρβΓ6 ροδδϊΐ ηαΐυπι. 113 δβρϊεηδ

εΐίβιη Ί',ΐΐ! δοΐοηιοη Ίη δΐιϊδ δοπρίιιπι ιιιοΓίιιιιιη

τροχιάς- δτι μή τάςόμοίας άλγηδδνα; έδέξατο, άς ϊ~'

αυτής οι γεγεννηχίτες ύπέμειναν ; Άλλα τα τοιαύτα

μακαρισμών, οϋκ όδυρμών εστίν άξια Τδ γάρέν μη-

δε•Λ γενέσθαι χακώ, χρεϊττον ή κατά τήν άνθρωπϊνην

φύσιν εστίν. Ούτως κα'ι ό σοφός Σολομών έν τή !δία

Γραφή μακαρίζει πρδ τοϋ περ•.άντος τον κατοιχδμε-

νον. Κ.α\ ό μέγας Δα6\δ ϋοψον κα'ι οιμωγής άξίαν

βιιρβί'δΐίΐβ 1)ολΓιογ6πι βδδβ οΊιείΙ. Ιΐβιη ηΐ3£ηιι$ ϋα- την έν σαρκΐ διαγωγήν είναι φησιν. Καίτοι γε άμφί-

■\ υ νίιαηι (|ΐΐ3? ίη οηπιβ άε^ΐΐιΐΓ, ΙβηιειιιηΙϊοπο 61 τ ε ροι λαμπροί κατά την βασιλείαν υπάρχοντες, πάν-

£βιιιϊιιι (Π^ιιαηι εδδβ ιιΐΐ. Ιιαιμιβ ειίιη ηιιιΐιο $ρΙοη-

ϋίιϋ βιςιιβ ηΊ3§ηίΠει, ιιΐροΐβ Γβκ'ιβ ροΐκδίηΐβ ρΐίβ-

(Ιίΐΐ, εδδβιΚ, οιιιηίυιη Γεηιηι, ηιιββ ροτ νίίαιη δΐ<3-

Υ6$ ηίςιιε ϊυειιικίχ ΙιηΙιεηΐιΐΓ, α (Ι 3ΐΊ>ίΐπιιηι οοιημυ-

ιεβ αΐηυε ρβιΊϊείρεδ ηίΐιίΐ 3(1 ρπεδεηΐίιιιιι ιβιιιιη

των κατ' έξουσίαν των κατά τδν βίον ηδέων μετέχον

τες, ουδέν προς τήν παροϋσαν άπδλαυσιν έπεκλϊθη-

σαν άλλα των απορρήτων αγαθών τών έν τη άαω-

μάτψ ζωή προκειμένων τήν έπιθυμίαν Ιχοντες, συμ-

φοράν έποιούντο τήν έν σαρχ\ ζωήν. "Ηκουσα πολ-

ιΐδΐιιιι 61 οΙιΙ(.Ί•ΐ;ιΓκΐικΊΐι ΗΐεΓιιΐ3ΐί «ιιιιΐ, δβϋ ειιιιι «ι•- Β λαχή τοϋ ΔαίΓιδ έν ταϊς Ιεραΐς Ψαλμωδίαις έξω γενέ-

ι•:ιιιι>πιιιι Ιιοηοπιιιι, πη33 ΐη ΪΠιΌΓρΟΓββ νίΐ3 ρΐ'Ορο-

8ίΐ3 βιιιιΙ, (ΙεδκΙεΗο ΙεηεΓεηΐυι•, εηΐβιηίΐιιΐίδ βΐ ίιι-

ΓυΓίιιιιϋ Ιοεο ΙκιΙκ,ΊκιηΙ β3ΐη, ςιυε ίη εαιηο ΐΓ3ΐΐ8Ϊ£Ϊ-

1(ιγ, νίίαιη. ΑιιιΙίνϊ Οανίιίειη ίη ιηυΐιϊβ Ιοείϊ δαετο-

ιυ ίη Γίκΐιιιοπιηι, ειιηι ευρειεί εν3(3βι•ε βχ γ]ιι8ιποι1ϊ

ηεεβ88ίΐ3ΐβ, ιιΐιί 3ΐϊηδ ηυίαίειη, Όΐύάεταΐ', ίηα,υίΐ,

3ε (ΙϋΜΐΙΐΜ'ηικΙο ίΐι'βοίί αηνηα ιηβα ίη αΐήα ΰοηιϊιη ;

σθαι της τοιαύτης ανάγκης επιθυμούντος, έν ο:ς φη-

σιν νϋν μεν, δτι Έαιποθεϊ καΐ έχΛεΙχκι ή ί'νχή

μου είς τάς ανΛάς τοϋ Κυρίου• νυν δέ , δτι Έζ-

άγαγε έκ ρυΛαχής τήν ψυχ,ήχ μου. Ώσαΰτοίς δέ

κα\ ό Ιερεμίας κατάρας άξίαν κρίνει τήν ήμέραν

έκείνην τήν άρξασαν αύτώ τής τοιαύτης ζωής. Κα\

πολλάς !ιτι τοιαύτας τών παλαιών άγιων φωνάς έν

3ΐί38 νβΓΟ, Εάηο αιι'ιιηαιη ηιβαιη εχ αιχίοάία*. δι- τή θεία Γραφή φερομένας εΰρεϊν, οϊ δι' έ-ιΟυμίαν

βη, <μΐ3β Ίη εηπιβ εΐβςίΐυτ, νϊΐα ^Γανίδ _ πάντως οΰχ αγνοείτε τά περ\ αύτοϋ διηγήματ:

1 ΙΠοΙθ^Ι-1 ΙΐΟ ίΐΐΊ'ΙΙΙΙ ιιι ίΐΓ Π II ί- ϊ Ι Ι .1 ..,..,.< ΐ. _ ^_ Λ Τ1....Χ. "Α— , ι..!... ..!.. ί' . ι — . ».7. \ '- '

ιηϊΓιΐβΓ 3ΐιΐβιιι ^Γ6πιΐ38' <{υι>ηιιβ ιιιβίειίίεΐίοηβ εΐ ει-

βεεηΐίοηβ ιϋ^ηυιη ]ικ1ϊι,.3ΐ (Ιϊειιι ίΙΙυιη, π,ιιί ρι°Ίηεερ8

εϊ Γ(ΐΪ58εΐ κ)ΐΐ5ΐικΐ;Ιί νίΐκ:. Αε ηπιίΐπβ ε]υ5ΐηοιϋ ριί-

βεοΓικη κ:ιηι•ΐοπ:ηι νοεεί, ςιΐ3! Γεηιηΐυτ βΐ εχβίοιιΐ

ίη ϋϊν'ιη» 8ι-ι•ϊρΐιιι-;ι, ΙίεεΙ ΐηνεηΪΓβ, εοηι ϋββίεΙοΓΪο

νεΓίβ ν"ιΐ3β

εΪ8 68$ε( εΐ ηιοίεβίβ. 113 εΐίβιη ιιιη^ηιΐδ ΙΙΙε ιπιοιι-

<ΐ3ΐιι ΛΙιπιΙκιιιιιι* ΙυΙιειιΐοΓ :ιΙ•|ΐιε ΙιαυιΙ §ι :ιν;ιίιιιι •1ί-

Ιεείιιπι ΙίΙίιπιι ρτο νίειίιηβ Ποο οΓΓοΓβΙοι, ςιιοϋ βεΐ-

ιοί 3ΐ(]ΐιε ΙκιιιιΙ (ΙιιΙιίιηπΊ ςιιίη Γιιΐιιπιιιι 63861, υ(

ρυβΓ ίη ηιείίοΐ'εηι εΐ ηιιςιΐ8ΐίοη-ιιι Ι'οπη.-ιιιι ΙΓίΐιΐδ-

ιιιιιΐ3πΊιΐΓ. Λε ςιιίευηςυβ ηϊδΙΟΓΪ»! εο^ιιίΓιοηεπι Ιια-

ΙιβΙίχ, οηιιιίηο ιιοη ίμικΐι•3ΐΪ8, φι»! ιΐο ευ ιιιιηνιιιΐιΐΓ.

ΟιπιΙ ειιίηι ϋί•:ίι δεΓίρΙυΓ38? Οιιοιΐ ευηι ]ιινειιίί

ι; -ι ί<!('ΐ:ι 68$εΙ ΛΙιγβΙιιιιιι, 3 ϋεο ί;!•.•ΐ;ι 8°ιΙ εϊ ρΓΟίιιίδ-

είο ι!ι•, ΓιιΙιιγο Οίο : ειιηι 3υΐεηι βυιιιηιιιιιι ίιιοΓε-

Γ1!6ΙΐΙΙΙΙΙ1 33Ι31Ϊ8 Ρ]ΐ18 ΪΙΙΙβ^ΓΪΙ»5 61 \ί{»ΟΓ ρΓΚίΙβΠΙδ-

ββΐ, 30 ΐειιιροΓε Ϊ3ΐιι ειιΐ3ΓευίδδεΙ 3ΐ<ιυο αΐίδυηιρίηδ

βδβεΐ, οπιη ηβΙυτβ δείρδβηι ηιι^βΓβ εϊ ρΓορβ^αΓε

ίίοδίνϊδδβΐ, δβηεείικβ ηοη 3ΐηρΓιιΐ5 1Ί1)ί•1ίηί οΜ ■ικ-

ιής δντως ζωής τήν έν σαρκ'ι διαγωγήν έβαρύνοντο.

Οϋτως κα\ ό μέγας ποτέ Αβραάμ προΟύμως τώ θειο

διά θυσίας τ.ρο'Τ^•^ τδν ήγαπημένον υϊδν, είδύς ότι

πρδς τδ κρεΐττδν τε κα» Οειδτερον γενήσετάι τω παι&Ι

ή μετάστασις. "Οσοι δέ τής ιστορίας έμπείρως 5χετε,

τα. Τί

γάρ φησιν ή Γραφή ; "Οτι νέω μέν δντι τώ Αβραάμ

Οείθεν πιρ'ι τοϋ παιοδς επαγγελία γίνεται• πιρελη-

λυΟδτι δέ τήν άκμήν, καΐ ήδη καταμαρανθίντι ύτ:^

τοϋ γρόνον, δτε παύεται ή φύσις έαυτήν αΟξουσα ,

οΰ/.έτι τοΰ γήρως ταΐς δρμαϊ; υπακούοντος, τδτε

παρά τάς άνΟρωπίνας έλπίίας εις πέρας ή ϋ-ίσχεσις

άγεται• κα\ τίκτεται παις δ Ισαάκ• κα\ συμμέτρου

διαγεγονίτο; χρίνου,'οΐόν τι Ιρνος άναδραμών ε!ς

κάλλος και μέγεθος, ήδϋς ην τοις όφθαλμοϊς τών

γονέων τώ τής νεότητος κάλλει λαμττόμενος ■ τδτε

προσάγεται τώ Αβραάμ ή τής ψυχής δοκιμασία καΐ

βάσανος, ε! ακριβώς έν τή τών ίντων φύσει διαγι-

γνώσκει τδ κάλλιον, ει μή πρδς τήν παροϋσαν βλέτ:ει

ζωήν. Και φησι πρδς αύτδν δ θεδς• Άϊ'έτεγχε τόι•

ρεΓ3ηΙο, Ιιιηο ρΓ.χΙεΓ 1ιηηΐ3ΐΐ3ΐιι ερβηι ρΓΟβιίδδϊο ρ νΐύν σου διά Ουσίας εις ύΧοχάρπωσιν. Οϊδατε πάν-

(1•••1ιιι-ί!ιιι• ;κΙ εχίιιιιη ει εΙΤεείυπι ; εϊ ηβδοΊΐιι^ ριιβΓ

Ιδ330 : 30 Ιειίιριιΐ'β ]υδΙο ρ• «ΙοιίΙο , ειιιιι νείιιΐϊ

ςβΓηιεη ί|ΐι•ι•1ιί:ιιιι ίη ρυΐεΐιΐ'ίίικϋιιειη 6( ηι;ι§ιιίΐιι,Π-

ηβπι εχεΓβνίδδεΙ, ]ιιε(ΐη•1ιΐ5 βι•3ΐ οειιϋδ ρητειιΐυιη,

]υνβιιίΙΪ5 3?ΐ3ΐϊβ (Ιοοογο ηϊΐεηβ, Ιυηο ΑΙΐΓ.ιΙιηηιϊ

3ΐιίηιΐ8 ςυ3δϊ (ΟΓηιεηΙϊδ »(11ιί1)ίΙΪ8 ργοΙκίΙιιγ εϊ εχ-

ρΙ•)Γ3ΐυΓ, 3η ρίβηβ βίςιιε βχβείο ίίδοεπιοΐΌΐ ίη τε-

Γυιη ΐι:ιΐιιΐ';ι ςιιϊιΐ ρΓ3ΐδΐ3Γ61, 3ΐι ηοη 3•Ι ρΓΧ$ι•ηΐειη

νίιηηι 8ρεεΐ3ΓεΙ? ΕΙ 3ΪΙ :ι•1 ευηι ϋευβ : ΟβΊίΓ βΐΐιιιη

Ιίΐιιηι γτο οίοΐίΐηα ίη ΙιοΙοοανίίΗΜ. ΝοδΙϊβ οηιιιίηο

ο,ιιίοιιιΐφΐβ ρ3ΐΓεδ βδΐίδ βΙ,ΠοβΓΟδ ΙίΛυεΓίδ, ει 3Π10-

Γί'ΙΙΙ εΓ£3 ΙίϋβΓΟδ 3 Π31Ι1Γ3 ιΙΐιΙϊοΊδΙΐδ, ιιΐ νοΓϊδίηιίΙβ

τως όσοι πατέρες έστέ κα\ παΐδας 5χετε , κα\ τήν

πρδς τά τέκνα ζ-χ,οξι^ι παρά τής φύσεως έδιδάχθητε,

όπως είκδς διατεΟήναι τδν Αβραάμ, εϊ πρδς τήν

παροϋσαν μόνην άφεώρα ζωήν, ει δο'Λος τής φύσεως

^ν, ε! έν τώ παρόντι βίω τδ γλυκύ τής ζωής έλογί-

ζετο. Τί δέ περ\ εκείνου φημ\, καταλιπών τήν γυ

ναίκα τδ άσθενέστερον μέρος τή; ανθρωπινής φύσεως ;

Εϊ μή πεπαίδευτο κάκείνη ύπδ τοϋ άνδρδς τά Οειό-

τερα, εί μή ήπίστατο τήν κεκρυμμένην ζωήν είναι

τής φαινόμενης άμεινον, οϋκ άν επέτρεπε τώ άνδρ\

τοιαύτα κατά τοϋ παιδδς ενεργή σαι. Πάντως γάρ τοις

μητρικοϊς συγκινηθείς σπλάγχνοις , περιεχύθη τιμ

■ ΡβαΙ. ιχχχιπ, 2. «ΡδβΙ. οχι,ι, 8. Τ ^οΓ. χν. 14 «ιρ[. » Οειι. χνιιι. 1 5•^.



<Π3 «σ;1Ν ΡΤΝΕΚΕ ΡυΐΧΉΕΒΙΑ: ΟΚΑΤίσ.

τέκνψ , χαΐ ταΐ; ώλέναις αυτόν έμπλεξαμένη , πρδ \ 3ΐ<μιε εοηβεηίβηευιη δ'ιΐ ΑΙκαΙιηιιιυΐΏ ;ι£ΓγοΙιιιιι «Ι

αύτοΰ τήν χαιρίαν έδέχετο. τΑρ' ούχ είπεν άν πρδς

τδν Αβραάμ, ταύτα τά βήματα ; Φείσαι τοΰ παιδδς,

άνερ, μή πονηρδν γένη τοΰ βίου διήγημα, μή μύθος

τω μετά ταύτα χρόνψ γενώμεθα , μή φθονήσης τώ

υίώ της ζωής, μή στέρησης αύτδν της γλυκείας άκτϊ-

νος• θάλαμος τέκνοις, ού τάφος πάρα πατέρων σπου-

δάζεται• στέφανος γαμικδς, οϋ ξίφος φονικόν γαμή

λιος λαμπάς, ού πύρ έπιτάφιον. Ταύτα ληστα\ καΐ

πολέμιοι , ού πατέρων χείρες έπ\ των τέκνων εργά

ζονται. Εί δε χρή πάντως γενέσθαι τδ κακδν, μή είδοι

Σάββας οφθαλμός νεκρούμενον τον Ισαάκ. Ιδού δι'

αμφοτέρων ώσον τ6 ξίφος , άπ' έμοΰ τής δειλαίας

άρξάμενος • μία τοις δυσ\ν αρκέσει πληγή. Κοινδν

έπ' αμφοτέρων γενέσθω τδ χώμα- μία στήλη τήν

χοινήν συμφοράν τραγωδείτω.

;»ιιιιικιΙιιι>ι ΓιιΙιιιιιιιι Γιιίδδε, δι &ά ρπεδειιίειιι 5υ1;ιιιι

νίΐαηι ΓεκρίεεΓεΙ, δι 68Γνιΐ5 ηβΐυχχ εβδεί, 81 ϊη

ρΓΧββηΙϊ δχευΐο νίι,-ε (Ιυΐεεάϊηεπι εοηδϊδίεΐ'β εχϊ-

ϋΐϊηΐίίΓυΐ. 8βά ηυϊιΐ ϋβ > 11ο < 1 ί < • ο , οηιίδ$3 πιυΐίεΐ'β

ίηΓίΓπιϊοΓβ ραΓίε ηιιηιβηβε ηαΙπΓΧ? Νϊβί εί ί1ΐ3 3 νίιο

ιΐ'ινίηα ι1ί(1ίιίϊ5Βΐ ; ιιίίί βεϊνίδδεί οεευΐΐαηι νίι,'ΐιη μ,

ίμκι: αρρϊΓεί, 8886 ροΓιοιεηι , ηοπ εοηιηΐ)88ΐΐΓ3 ΓυίδδεΙ,

ιιΐ νίτ ε| 1151)1 οϋί <μι"ιι1 3<1νεΓ5ΐΐ8 Πΐίιιιη ρεΓρεΐΓ3ΓεΙ.

Ργογ5ιι5 εηίιιι ιιιΜεπιίδ εοιηηιοΐα νϊϊ(: οιίΙ>ιΐ5 Γιΐίο

είΓευι»Γυ53 Γιιίδδει, ει υΐπϊδ ειιηι 3πιρ1εχα ργο ϊρ$ο

Ιείβίε νυ!ηυ$ βεεερίδδεί. Απ ηοη 3<1 ΑυΐΊΐΙΐίηιιιιιι

ε]ιΐδιηοα"ι νειΊιίδ υδΐιια ίυίδδεΙ? Ρατεε ΓιΙίο, ιπί νΪΓ,

ηε ρΓανοε ΐη νίΐβ ηαιτηΐίοηίδ ιηβίεπα Ιΐ38, ηε Γα-

Ιηιΐβ ίιΐδεςυεηΐί Ιε:ηροπ ίί;ιιιιυκ, ηε Ιίΐίο νίΐαηι ίη-

Β νίιΐΐ'αβ, ηε ρι-ΐνεβ ειιιη όΊιΙεί ι ;ιϋίο βοΐβπ ; ηυρΓιαΙε

γιιΙηιιιΙιιπι Γι1ϋ5, ηοη δβριιίοπιιη 3 ρηΐηΐηΐδ οιιτατί 3ΐςιιε ϊιΐ5ΐίΐι:ι βοΐεΐ ; εοιυικι ιιυρΐΪ3ΐϊ$, ηοη εηβϊβ

Ιεΐίΐίβ; Ια•ι1ί εοη]υ«3ΐΪ8, ηοη ϊβίΓιχ δοριιΙείΒΓιβ. Ηχε ΙαίΓΟίιββ ει Ιιοδίεδ , ηοη ρ;ιΐιυιιι ιιιαηιικ ίιι

ίϊΐϊϊβ ρίτρείΓαηΐ. Ουοιΐ 8Ϊ οηιηίηο πιαίιιηι ρει-ρείππ αο ι•ορι;ε$ειιΐ;ιΐ'ί οροιίεΐ : ηε νίίοοΐ οευ1υ8 δατπι:

Ιδ;ι:ιειιηι ηβεαπ, εη ρεΓ υίπιιηηιιβ ηιΐί^ε ςίαάίυιη, 3 ηιε ηιϊδ8Γ3 ίηίΐίο Γβείο, ιιιια απιύοΐιυβ ρΐηβα 83ΐίδ

ΟτΐΙ, εοπιπιιιη'ΐδ 3ΐιι1)οΙ)υ5 Ιυηηιΐυβ εχείιείιΐΓ, ιιιιιΐδ ΐίΐυΐιΐδ ηιϊδβπώίΐοηι υΙΐ'ίυδ<]ΐιε ε3$υηι ρπκΐβΐ.

Ταύτα πάντως αν χα\ τά τοιαύτα διεξήει ή Σά^ία, Ηίεο ει ε]υδηιυ()ϊ 83ΐΤ3 ρΐΌΓδυε (ΙίεΐυΓβ ΓυίδδεΙ,

εί μή εκείνα τοις δφθαλμοίς Ιβλεπεν, απερ ήμϊν έστιν

αθέατα. "Ηδει γάρ δτι τδ τέλος τής έν σαρκ\ ζωής

αρχή τοΰ θειοτέρου 3ίου το7ς μεταστδσι γίνεται • κα

ταλείπει σκιάς , καταλαμβάνει άλήθειαν άφίησιν

&πάτας καΐ πλάνας κα\ θορύβους, καΐ ευρίσκει εκείνα

τά αγαθά , α υπέρ δφθαλμόν τε και άκοήν χα\ χαρ-

δίαν εστίν. Ούτε έρως αύτδν άνιάσει , ούτε επιθυμία

0υπαρά παραστρέψει• ούχ ύττερηφανίαχαυνώσεί" ούκ

άλλο τι πάθος των λυπούντων τήν ψυχήν ενοχλήσει,

ηϊ8ΐ Ϊ1Ι3 οειιΐίϋ νί(1ϊ$8εΙ ςυ8Β ηο5ΐηιιη νίκιιιιι εΙΓιι-

ςϊιιιιΐ. Νονΐ'Γ;ιΙ εηϊηι ςυοιΐ ΓιηΪ8 νίΐ»; εαπιαίίβ ίηί-

Ιίιιιη 3ΐι^ιΐ5ΐίοΐ'ί5 νίΐχ ίιΐδΐίΐυΐί (Ιιίηε) ΐΓ3η$ΐ3ΐί$ ελ-

8ϊ8ΐ:ιΐ; ιι;1ίικ|υίι ιιηι1)Γη5, αββεςαίΐιΐΓ νεπίαΐεηι, ΰί-

ιιιίΐιίι Γΐ'αιιϋεδ εί ειτοιεδ εί Ιυιηυΐΐυβ , εί ΐηνεηΐι

ίΙΙα Ιιοιΐ3, (μι;ε 8υηΙ βιιρια οευΐυιη, εί ααϋϊΐυιη, εί

οογ ; ηεςυε αυιοΓ ευηι αιιηεΐ, ηεςυε 50Γ(ΐυα ειιρί-

οΊΐ35 ρει-νεπεί, 3ΐςυε (ΙερΓανηΙιίι, ηοη «ηρβιυία ϊη-

ΠαΙιϊΙ, ηοη ίϋιμιίϊ αΐίυκ 3ϋεε(ϋ8 αηίιιιιιιη ηιι^οΐδηιο-

άλλά πάντα γίνεται αύτώ όθείς. Διά τούτο προθύμως Ο ΙεβΙιιβ βΓΪΙ, βεύ οιηηία Πι ει ϋειιβ. ΙάεΪΓεο ΠΙιεηΐεΓ

δίδωσι τψ θεψ τδν παϊδα. Τί δε 6 μέγας Ίώβ ; "Οτε

αύτφ γυμνωθέντι πάντων τών περιίντων άθρίως,

πρ\ν έπ'. ταίς προλαβούσαις πληγαϊς τήν ψυχήν άνα-

λέξασθαι , ή τελευταία κατεμηνύθη πληγή , βπως

έδέξατο τήν επ\ τοις παισ\ συμφοράν ; Τρεις αύτφ

θυγατέρες ήσαν, κα\ παίδες επτά• μακαριστδς ήν τής

βύπαιδίας • τοσούτοι γάρ δντες, είς ήσαν οί πάντες τη"

μετ' αλλήλων στοργή • ού διηρημένως καθ' έαυτδν

ίχαστο; βιοτεύοντες, άλλα πάντες παρ' άλλήλοις φοι-

τωντες, διά τής εγκυκλίου φιλοφροσϋνης διετέλουν

εύφραίνοντες αλλήλους έν τψ μέρει κα\ εύφραινίμε-

νοι • κα\ δήτα κα\ τίτε χατά περίοδον παρά τψ πρε-

αβυτέρω τών αδελφών ή\ τδ συμπόσιον ■ πλήρεις οί

ϋεο Γιΐίιιιιι ϋ3(. Οιιϊ(1 ϊΐεηι ηκι^ηυδ 1ο1ι? ειιηι εί

ΓερεηΙε ιμιαϋί υηο ϊιηρείη «ιΐνοΐϊα; ΓοΓίυηχ δροϋαίο

οιηιιίΐιιΐδ ΓεΙ>ϋ5 3ε εορϋδ, (]ΐιίουδ αΙ)ΐιηι1ανβι;ιΐ, ρηυδ-

ςιιαιιι 3 δυρεΓίοΐ'ίηυδ ρΐα^ϊδ εί ε3ΐ3ηιίΐ3ΐίϋιΐ3 ηιιί-

ηιιιιη εο11ε^Ϊ88ε( , ιιΐΐίιιια ηυη(ί3ΐ3 εΐβιίεδ ε$1 : ςυη

31)11110 ιαδυιη ΙίϋεΓοηπη 3εεερϊΙ? Τι εδ εί 1ίϋ;ε οταιιΐ ,

ΓιΙϋ δερίεηι, ηοηιίηε ίεϋείΟΙϊδ ίη ΙίοεΓϊδ ριοοΓειπι-

οΊδ ; εί οο ε^Γο^ίαηι ίηϋοΐεηι εοπιιηιίειιι άίςηιΐϊ

εΓ3ΐ (μιί ρΓχάϊεβΓείυΓ »ε ηεαίιΐδ ΗβΙιεΓεΙϋΓ : ηαιιι

ειιηι Ιοί ε$$εηΐ, ηιυΐαο ίηΐεΓ δε απιοιε ιμιαδί υηυδ

ιιηίνοΓδί ειβηΐ : ηοη $ερ3Γ3ΐίηι 3ε (Ιίνϊδίηι ρεΓ δε

δίηςυΐί νίνειιΐΐ'8, «οιΐ οιιιηεβ δε ιιιιιΐιιο Γΐ'ειμιεηΐεΓ

ΐηΐβΡ 88 ίηνϊδειιίεβ, (μιαβί νίεϊδδίΙυϋίηηΓίο ιμιιιι1;ιηι

χρατήρες, πλήρης τών εδωδίμων ή τράπεζα• έν χερ- οί υδΐΐβίο οΟϊείο βίςυε εοιιιίΙ:ιΐε ίιινίΐιιικίί 3ΐ(μιυ

σ\ν αί κύλικες• θεάματα, ώς είκδς, έπ\ τούτοις χαΐ

Ακροάματα, κα\ π3σαι θυμηδίαι συμποτιχαί • τρόπος

εΤς , φιλοφροσύναι , παίγνια , μειδιάματα• πάντα δσα

είκδς έν συνόδφ νέων έφ1 εστίας άβρύνεσθαι. Τί ουν

επί τούτοις ; Έν άκμη τής άπολαύσεως τών ήδίστων

έπισεισθέντος αύτοίς τοΰ έρίφου , τάφος τών δέκα

τταίδων τδ συμπόσιον γίνεται. Κα\ τοις αίμασι τών

νέων 4 χρατήρ καταμίγνυται, κα\ τά εδώδιμα τφ έκ

χών σωμάτων λύθρφ κατεμολύνετο. Τοιαύτης συμφο

ράς τφ Ίώβ άγγελθείσης (Οέασαί μοι τω λόγω τδν

ΛΟλητήν, ούχ Ινα Οαυμάσης μόνον τδν νικητήν μικρδν

γάρ τδ έκ τοΰ θαύματος κέρδος• άλλ' ίνα ζηλώσης έν

Τοις όμοίοις τδν άνδρα, καί σοι γένηται παιδοτρίβης

Ρατκοι.. Ο κ. ΧίΥΙ.

εχεϊρϊειιάί ρει-ρείυο αΐίοι- αΐΐεπιιιι ιιιοοΌ ιΐείεείηυαΐ,

ιιιπίο ίιινίεεηι ηΙίεΓ η1> αΐΐηιο ('.\Ιπ1:ιια1ι:ιΙιΐΓ, ^Ι(μιε

3ι1εο εΐΪ3ΐη Ιυηε νίείδδίΐυύϊηίδ οΠίεϋ ΟΓΐιε (ΙεευΓδο

3ΐςυε ρεΓβείο, ;ιριιι1 Γιαίιοπι ιιηιχίηιιιηι η;ιΐιι εοη-

νίνίυιη εΓ3ΐ: ρΐεηί εΓ3ΐεΓεδ, ρ!ειΐ3 ιηεη83εδειι1εη-

Ιοπιηι, ΐη ηΐΒΐιίυιΐδ ειιΐίεεβ, 8ρεεΐ3ευΐ3, ιι[ νεηβΐ-

ηιίΐε εδί, »ύ \ι^ Γεδίΐν* μιευιιώειμιε ηαΓΓβΐΊοηεδ,

εί οιιιη'ΐ3 ηηΐιηϊ ο1>ΙεεΙαηιεηΐ3 εοηνίνϋδ αίΙΙιίΙιει ι

εοηδυεΐ3 : ηιοδ υηυδ, ιιικι πιΐίο, πιο νοίιιηίαδ : εο-

ηιϊΐ3δ εί 1ιίΐ3π13$, Ιιιιϋει-3, Γίδιίδ : οιιιιιϊα ηικεευιι-

ΐ|ΐκ' ρ.ιΐ' εδί ίη εοιινειιία ]ονεηυιιι ϋοιιιί 8ΐι:« ρει-

Ιιινιιιιι αΐιμιε ϋεΙίεί38 ;ι^ίΐιιι•ϊ. Οπίιΐ ί-ίΐιιι• εοηδε-

ευιαιη εδΐ? ϋαηι 1ιί$ Γεϋιΐϋ ]υεαιι(Ιί3 ]3ηι ιιιαχίιιιι:
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αάϋΜ ροβββΐ: Ιεοΐο ΒΐιρβΓ 608 εοΙΙαρδΟ, $ίριιΙοπιιη

οιηηϊυιη «Ιεεβπι ΗΒηοπηη εοηνϊνίυπι βχδίβΐιΐ. Αο

ββηβυίηβ ]πνριπιιη 0Γ318Γ οοη»πΓιβ«:1>»ΙηΓ, ει εβοιι-

ΙβηΙβ οΜπίοπιπι εοΓροΓυπι οπιοΓβ οοϊηηιιιιΐ3ΐ»3η-

ΐϋΓ. ΒΜ ε]«βιηοάΊ οΙ»άβ»1ο1)θ ηυηΓΐ3ΐ3 εβί (εοη-

δϊ(ΐ6Γ3, ςυκβο, ίάηΐΜΐβ Γ3ΐ\οηβ βι1ι1βΙ»πι, ηοη ιιΐ

νίοΐοΓοηι ά.ιηΐ3*3ΐ βάηϊίΓεήδ : Ρ""111 βη,,η Ι,10η

βχδΙδίΗ βχ αάηιΪΓΒΐΐοηβ, δβά ιιΐ νϊπιπι 1η δΐηπίώυδ

ίπιίΐβπδ, 61 δΐΐ «Μ βΐηίοΐβ Ρ™ Ρ3,<1οι^^ι,^• 8υ0

βχβηιρίο αύ ραΓιβηϊιβπι βΐφιε ΓοΓίίΙπάίηβπι ϊη Ιβηι-

ροΓβ ιβηΐ3ΐίοηυπι οοηΠίοΙυδ βη'ιηιυπι υη«βηδ, βίςιι©

εοηΟηΜί»), φιΜ ϊ8.1ιπ• νΪΓ ίΐΐβ ΓβοΐΙ ? Αη >Κ(|ΐιι<1

αο^οΐιι.η ει νϊΐβ, ςυβϋί αε86ηβΓΪδ ει βιΐ8»ι βηιηιι

Ιιοιηίηεβ εοωιτηΐΐοΓβ βοΐεηΐ, 3»1 νβι•1)ο άίχιΐ, βυΐ

κα\ άνδρείαν τήν ψυχήν άλείφων έν χαιρώ της τ*»

πειρασμών συμπλοκής), τί ουν έποίησεν δ άνήρ;

αρά τι δυσγβνές χΛ μικρόψυχον, ή εΙπε τώ ^βτι

ή διά σχήματος ένεδείξατο, ή παρειάν άμύξας τοις

δνυξιν, ή τρίχας τής κεφαλής άποτίλας, ή κόνιν κατα-

πασάμενος, ή τά στήθη ταΐς χερσ\ μαστιγώσας, ή

έ,Λ γήν έαυτδν ρΊψας, ή θρηνωδοϋς έαυτώ περιστή-

σας, ή άνακαλών τα των κατοιχομένων δνόματα, χ<Λ

έποιμώζων τ^ μνήμη; Ούχ εστί τούτων ουδέν άλλ'

4 μεν των κακών μηνυτής τήν κατά τους παϊδας συμ-

φοράν διηγήσατο• β δε όμοϋ τε ήκουσεν, χα\ εύθυς

πεο\ της των δντων έφιλοσδφει φύσεως, πόθεν τ*

δντα λέγων, χα\ παρά τίνος εις γένεσιν άγεται , χαΐ

τίνα είκδς των δντων έπιστατεΐν Ό Κύριος ίδωχβν,

κ=??κ ~°^«ιΐΤΑϊβ
ίοίοι» ΐ308Γ3ηβ, νεί επηεβ β 03Ρΐΐβ ενεΙΙεηδ, νεί

ρηΙνβΓβπ» ΐηδρεΓ?βηδ, νβΐ ρβοΐιΐδ ηοη.&ιΐδ ριιΙ-

Μηδ ει Ιιιηάβηδ, νβΐ Ηαιπί ΟϋΓραβ βίψοΐβηβ, νβΐ

Ι,ι8υ1>ηυπι ο»ΓΠΐΊηυηι άεεαηΐΒίΟΓβδ βίϋί βάΐ.ϊυβηδ,

νοΐ ηοπιΐηβΐϊπι πιοΠιιοδ ϋΐοδ ίηηρίοηηδ, ωεπιοπ»-

Φιβ Η>86ΐηϊδεεη5? Ηοι-ηπι ηιΐιίΐ εδί, δεά ηυηΐίηδ

(1υίι1»ιη Γεπιπΐ3(1νοΓδ8πιηιθ33ϋΐη 1ίΙ>βΓθπιηι ηβΓΓα

ή γένεσις, χαλ πρδς αύτδν ή ανάλυση δθεν παρηχται

,τρδς έχεϊνο χ<Λ αναλύεται, θεδς ουν 6 του διδόναι

τήν έξουσίαν έχων, 6 αύτδς έχει χα\ τοΰ άφαιρεΐσθαι

τήν έξουσίαν. Άγαθδς ών αγαθά βουλεύεται , σοφός

ών τδ συμφέρον έπίσταται. Ός τφ Κυρ'ιο «οξε*•

(έδοξε δέ πάντως καλώς), ούτως χαΐ έποίησεν. ΕΓϊ}

το Ινομα Κυρίου εϋΛογιχμένοτ.
ουίιίαιη Γ6Ρϋΐιΐ3(1νοΓδ8Γϋηιθ3δυπι ιΐϋ*;ι «ι«•» »-"»- »" —~« •~— ■- ..„„.,,,, . ,ιηάβ Γββ

Ι δί'δ οι Γε Γεί 3 φ,οΐη Μΐηη ρνοΟα««ΙαΓ. Η» φ*.. Ρ»γ Λ η** «Ι«« Ρ««—* ^Τ

^«ΐίΪΓ•2ίΗ« δ3Ϊεηδ,ςο«Γη *,Ϊη «II. Λ. -ί, Μ Μ. ---«-«

ρΐΖΙ υΖΖ* «— ^β ΡΓ0.βαδ, ,4*ρΗ ρΐαοαίΐ) , Ιϋ «Ι» Λ* » ■— *— *-«^

Υίίΐεδ ςυβηΐβ εεΐδίίικίο 3π\π>ϊ ηΐΒ^ηϊΐιιιΙιηΐδ 3ΐηΐε- Ο

IX δΐ1;1εηιρεδ13ΐεηι αβΙϊοΐΊοιιΊβ ΐι•:«ηδΐιιΠΐ 3<1 6ΐυ€ϋ»ια>

ι•βηιιηΌοηδ"ι<ΐ6Γ3ΐΊοη'ΐ3 βΐ εοηΐεπιρΐ3ΐίοηϊδ. ΝονεΓ3ΐ

«η'ιπι 6X3016, ςιιοιΐ νβΓ3 νϊΐβ ρϋΓ δρεπι τεροδίΐ3 »ι-

ηυε Γ6θοη(1ίΐ3 δ•1 ; ρΓ^δβηδ νεΓΟ νΚ* νβΐιιΐϊ Ββηιεη

Γϋΐιιηε δϊΐ. ίοηββ βϋΐεη» ρΓΒεββηΐιΙιυδ ρΓ33δΐ3ηΐ βε

ρΟΙΪΟΓ» δϋΠΐ 63 ςυ33 6Χβρβ0ΐ3111ϋΓ3ΐςϋ6 δΡ6Γ8η111Γ,

φίβηΐυηι άίΙΓβΓΐ βρΐο» » β""0• υ,ι,)β «138(;'ι,,Γ :

ΡΓ«δ6ηδ νϊΐ3 ρΓοροηϊοηεπι Ιι»5βΐ βκιιιβ ΜδβιιιιιΙβίυΓ

Λ<1 6ι•αηαπι ; Γ»ΙυΓ3 νβΓΟ νΐΐβ ρβΓ ρη1<±ή1ιι<]ΐηειιι

βρΐεκ ΟδίεηιΙίΙϋΓ 30 αβδϊβηβΐυΓ. ΟροΠβΐ εηϊιη εοΓ-

τνρύΜβ Ηοο χηάυβη ίηΰοτηιρίώίΐϊίαΐεηι, Ίίειη ηοχ-

Ιαΐβ Ηοο ΐηάνβτε ϊιηηιοΓίο/ϊίαΙβηι ". Αά Ιικο Γεδρϊεϊεηδ

^οI) 8Γ3ΐιι1αΙιΐΓ ΓιΙ'ιίδ οΐ) Γείίοΐΐβίειτι , ιιΐ ςυϊ ε'Ι'"»

νϊΙίΕ νίηουΐίδ εχδοΐιιΐΐ 3Κιιιε βχειηρίϊ εβββηΐ. Ου]ϋδ

Όρ5ς πόσον τδ Οψος τής τοΟ αθλητού μεγαλο

φυίας," τδν τής θλίψεως χαιρδν εις έπίσχεψιν της περ\

των δντων φιλοσοφίας μετέστησεν. "Ηδει γάρ ακρι

βώς, ότι ή δντως ζωή δι' ελπίδος απόκειται , ή »

παρούσα ζωή οΙονε\ σπέρμα τής μελλούσης εστί. Πολϋ

δέ διενήνοχε τών παρόντων τά προσδοκώμενα , δσον

διαφέρει δ στάχυς τού κόκκου όθεν έκφύεται. 'Ο νόν

βίος αναλογεί πρδς τδν χόκκον δ δέ προσδοκώμενος

βίος, εν τω κάλλει τοΰ στάχυος δείκνυται, Δεί γαρ

τύ ρϋαρτύν ζοϋτο ένδύσασΟαι ά^θαρσίαν, χαΐ τύ

βηχτον τοϋτο ενδύσασθαι άΟανασΙαν. Πρδς ταϋτα

βλέπων δ Ίώ6 συγχαίρει τ&ΐς τέκνοις τής εϋκληρίχς,

ώς Οαττον έκλυθείσης τών τοΰ βίου δεσμών τεχμή-

ριον δέ, ότι τής επαγγελίας τοϋ βεοϋ τδ 6;πλάσιον

άντ\ τών αφαιρεθέντων πάντων υποσχόμενης, έν τοις
νϊΐ3? νΐηΟΗ δ 8X80 1111 31Ι|ϋβ ΟΧΟΠΡμιΙ ι•»κηι. *'.^«:> — τ . . -

τΤ* Γηΐω 681, 4««Ι Γ..η ρΓοη,ίδΐδδεί Οε«δ αα- Ο άλλοις άπασι διπλασιασθείσης της άντ^σεως, μόνων

Γ6Ι βΓί,ιιπιοιιιυ ε» μ •- _„.•,.. ,.-,., „ιν„,.χν -^, ί-τΛασιασαδν οϋκ έζί.ττ,σεν , ά#^ά

ρΙυπι οιηπίυηι εοΓϋίτι ηυοΒ βαΌπιρί:» βδδβηΐ ΓβδΙίΙϋ

Ιιιιη ιγϊ, ϊπ οιηηί1)ΐΐδ βΐϋδ άυρϋε3ΐ3 ΓβδΙϊΙιιΙίοηβ,

δοΐοΐϋΐη ΓιϋεΓΟΓυπι ϋυρΙίοΒί'ιοηειη ηοη ΓβςιιϊδίνίΙ ;

8β(1 ιίβεειη βοϋ ρτο Ιοίκίεηι βιοΐδδϊδ ιΐϊΐϊ βιιηΐ. Νβιη

ηοοη'ΐ3ΐη 311ΪΙ1133 Ηοπι'ιηυηι ία ρεΓροίαυηι ρβΓηια-

ιιεηΐ, ιιΙοΊγοο βΙίεΓϋΐιι Ιίηΐυπι, <ιιΐ3ηΐιιηι 3ηιΊδ6Γ3ΐ,

ΐΐΐίίρΊΙ. Οιιοϋ αϋ ΓΐϋβΓΟδ βΐΐϊηβΐ ςιιί ροδί η3ΐ'ι βυηΐ,

πιιη ρΓίιΐδ η»1ίδ υηβ εοηηυηΐ8Γ3ηΐιΐΓ, ςιιβδϊ οπιηεδ

Ροο νίναηΐ, ηο ΐβπιροΓβπ» ηιΟΓδ νϊΐα ιΐοίυηοΐΐδ ηϊ-

ηίΐ, ηνίο ηι'ιηυδ δ'ιηΐ, ίπιρεάιιηβηΐο δ'ιΐ. Νοςυβ εηίηι

«Ιίαα ηιη(1αιΐ3ΐη εδί ίη Ιιοηι'ππουδ ηιοΓδ, η'ΐδ'ι νϊΐίο-

τών τέκνων τδν διπλασιασμδν οϋκ έζήτησεν , άλλα

δέκα μόνα άντ\ τών αφαιρεθέντων δέκα δέδοται.

Επειδή δέαί τών ανθρώπων ψυχα\ είςάε\ διαμένουσι,

τούτου χάριν τών άπολλυμένων διπλασϊαν δίχεται

τήν άν-ίδοσιν. Έπ\ δέ τών τέκνων τά επιγενόμενα

τοϊς προγεννηθεϊσι συναριθμεϊται, ώς πάντων τώβεφ

ζιοντων, καΙ ουδέν τοϋ πρόσκαιρου θανάτου τους κατ-

οιχομένους πρδς τδ είναι κωλύοντος. Ουδέ γάρ άλλο

τί έστιν έπ' ανθρώπων ό θάνατος, ε! μή κακίας χα-

θάρσιον. Επειδή γάρ οΤόν τι σκεύος αγαθών δεκτιχδν

τδ κατ' αρχάς ή φύσις ημών παρά τοϋ θεοϋ τών όλων

* ίυΐ). ι . 21 δ<ι<1• ,0 1 ^0Γ. χν, ΰϊ.
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κατεσκευάσΟη , τοϋ δέ έχθροΰ των ψυχών ημών βι' Α 8Ϊΐ3ΐϊδ εχρΪ3(Ϊ0. 0ιΐ3ΐ)(1οφιίι1οηι εηϊπι ηαΙιΐΓ.ι ηοδ(Γ:>

άπατης ήμϊν τι) κακδν παρβγχέαντος , τδ άγαθδν χω

ράν ούκ έσχεν τούτου ένεκεν, ώς άν μή διαιωνίζη

ήμϊν ή έμφυεϊσα κακία, προνοία κρείττονι θανάτω τδ

σκεΰος πρδς καιρόν διαλύεται, ?να τής κακίας έκρυεί-

σης άναπλασθή τδ άνθρώπινον, κα\ αμιγές κακίας τω

εξ αρχής άποκατασιή βίω. Τοΰτο γαρ εστίν ή άνά-

στασις, ή εις τδ άρχαΐον της φύσεως ημών άναστοι-

χεΐωσις. Ε! ουν άμήχανδν έστιν άναστοιχειωθήναι

πρδς τδ κρεΐττον την φύσιν χωρίς αναστάσεως• θα

νάτου δέ προηγησαμένου , άνάστασις γενέσθαι ού

δύναται ■ άγαθδν άν είη ό θάνατος , αρχή κα\ όδδς

τής πρδς τδ κρεΐττον μεταβολής ήμϊν γινόμενος.

Ούκοΰν έκβάλωμεν, αδελφοί , την λύπην περί των

χεκοιμημένων, ήν μόνοι ύπομένουσιν οί μή έχοντες

Ά Οβο δΐιπιηυε ΓβΓυαι, νβίαΐϊ ναβ ([ΐκχΙιΙ.Ίΐη 1)οιιο-

πιιιι <•;ιρηχ »1) ίιιϊιϊο οιιικϋΐ;» 8δ(, 8β«1 ϋϋ ΐπϊπαϊαο

ηιιϊιιιαι'ΐιπι ιιΟδίΓίίΓυιη ροΓ ΙϊβικΙοπι ηοΐιίδ νίΐίο ηί-

Γυβο, Ιιιιηιιιη Ιοαιπι ιιοιι Ιιβουίΐ : ίιΐοίπο ηβ νίΐίο-

51(95 ηοΐιϊβ ίη1)26Γ6Γ.8 ρεΓμοΐιιο (ΙιίΓαΓθΙ, ρι-ονιάοη-

(13 ιηβϋοπ ηιοπο ν38 3(1 (οηιριΐδ ύΪ88θ1νίΐυΓ, 111

υ1)Ί νίΙίθδΐΐ38 βηΊυχειίΙ, ΓοΓοΓηιοΙυΎ ββηιΐδ Ιιυηια-

ηυπι, 3(ί|ΐΐ6 ϊιΚοςι-απι 30 ριιηιηι » ροπιιίίΐίοηο νϊ-

(Ίυ8Ϊΐ3ΐϊ8 ίη ρτίβιίιιυηι νϊΐββ 8(3ΐιιηι ΐΌδ(ί(υ3(υι-. 1(1

οιιίιιι Γβδίιποείίο 08(, ιιειηρε ηηΐιιπι• ιιοϋΐΓίβ ία

μπαίηοιη 8ΐ3ΐυηι Γβρ3Γ3('ιο. 8ϊ ϊ£ϊ(ιιγ ΩογΊ ηοη ρο-

1β8(, 11 1 3080,116 Γ0811ΓΓΟΙ•1ίθΙ10 113(111-3 3(1 ιικΊΊοιοιιι

ίοπιι.ιηι ε( δίαίιιηι ι-οϋί^;ί>ΐ(ΐΓ : 30 ηϊδί ηιΟΓβ ρΓκοβί-

801-ϊΐ, ΓββϋΓΓβοίϊο Πι;π ηοη ρο(β8( : 1>οη3 ΙΌ8 ΓιιβΓΪί.

ελπίδα. Έλπ\ς δέ έστιν δ Χριστός• ψ ή δόξα κα\ Β ιηΟΓδ, ιιί ςυ* Ίιιίιίιιιιι 30 νια ηιυΐ3(ίοιιίδ ίη ιηβϋιΐ8

χράτος, τιμή κα\ προσκύνησις είς τους αΙώνας. ιιοΐιίδ οχδίδίηί. ΡΐΌΪικΙεεχ ηιιϊιιιο ε,μοίαιιιυδ, ίΥ;ιΐΓ«,

Αμήν. ίοβπΐυάίηειη βί (ΙοΙογοπι (Ιοηηίοηΐϊιιπι ηοηιίηεοοη-

(γ3»•Ιιιιιι, ςιιοιιι 8θΗ $η$(ϊηβη(, φιί βροιη ηοη ηβυεηι. 8ρε$ ηαίοιη βδ( ΟιπδΙυδ : ευΐ £ΐοηα 6( ϊιιιρί'-

ΠΙΙΙ11, ΙίΟΙΙΟδ 01 3(1θΓ3ΐϊθ ίη δΙΟΟΙίΙ.Ί. Λιιιοιι.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣ ΠΛΑΚΙΑΑΑΝ ΒΑΣ1ΛΙΣΣΑΝ.

ΕϋϋδϋΕΜ

ΟίΙΑΤΙΟ ΡϋΝΕΒΒΙδ

ϋΕ ΡΙΑΏΙΙΑ ΙΜΡΕΒΑΤΚΙϋΕ.

Εικίβπι ίηΙβΓρΓΟΙβ.

Ό πιστός χα\ φρόνιμος οικονόμος (έκ γάρ τών β

άνεγνωσμένων άπδ τοϋ θείου Ευαγγελίου προοιμιάζο-

μαι), βν χατέστησεν δ Κύριος επί τής οικίας ταύτης,

τοΰ διδόναι έν καιρψ .τοις οίχονομουμένοις τδ αιτομέ-

τριον, καλώς έν τώ πρδ τούτου χρόνω καταδικάσας

τήν άφωνίαν τψ λόγω, δ καλώς τοϋ μεγέθους τής

συμφοράς έπαισθόμενος , κα\ τιμήσας τή ησυχία τδ

πένθος , ούκ οΐδ' δπως έν τψ παρόντι συλλόγω πάλιν

έπανάγει τή Εκκλησία τδν λόγον, αύτδς άναλύων τήν

ιδίαν κατά τοΰ λόγου ψήφον • καίτοι γε σφόδρα θαυ-

μάζων τής συνέσεως έν πολλοίς τδν διδάσκαλον, έν

τούτω μάλιστα πλέον ύπερεθαύμασα , ώς καλώς έν

τή συμφορά τδν λόγον χατασιγάσαντα. Προσφυές γάρ

μοι οοκεΐ κα\ κατάλληλον είναι τοΖς πενθοϋσι φάρμα-

χον ή σιγή, τδ διοιδοΰν τής ψυχής χρόνω καΐ κατη-

φεία δι' ησυχίας έκπέπτουσα. Ώς εΓ γέ τις έτι τήν

Γί(1β1ΐδ οί ρπκίοηδ άίδρβηββίΟΓ (ικιιη ηΐι ίίδ ηαχ

6Χ (Ιίνίηϋ Εν31ΐςθΙίθ Γ0011313 δΙΙΠί1, ΟΓΐϋΟΓ), (1110ΙΠ

ρηεΓεεΗ Οοιηίηιιβ ηυίο Γ;ιιιιίΙί;ο, ιιί (1β( ίη (εηιροΓε

δίΐιί οηιηιηϊδδίδ (Ιίιικ'ΐΐδΐι 30 ι;ιΙ;ι οί1>&ΓΪ3, οιιιη 3η(β~

1ι;ιο π.Όΐε οοηΐίηεη(Ϊ3ηι νοοίδ θΓ3(ίοηι 3(ςυβ δΐΐεη-

Ιίαιΐ) ίικ1ίχΪ880( : υ( ηυϊ ι-οοίο ηίΛςιιϋικΙίηβ οΐβϋίδ

3ηίιιΐ3(1νθΓ83, Ιιιο(ιιιη δίΐοηΐίο 1ιοηθΓ3Γβ νε'ιΐοί :

ηββοϊο (ΐιιοηιοίΐο ϊη ρΓ3Βδβη(ί οοηνεη(υ ϋοηιιο Γεάιι-

οΐί ΕοοΙεδίχ δΟΓΠίοηεηι, ΐρββ δυβπι :κ)νοΓ8ΐΐ8 0Γ3-

(ΐοηοιη δοηΐοιι(ΐ3ΐη ΓΟδοίικΙοηδ : ε( (]ΐιίιΙοιιι οιιιη ϊη

ηπιΐιίδ Γβΐιιΐδ νοΙιβηιΟΜίΟΓ αιΙηιΪΓΟΓ ρπκίοιιΐίηπι πι.ί-

ρίδΐι-ί, (υιη ίη ηοε ιηηχΊπιε δΐιρΓ3 ηιοιίυιη αιίιηΪΓα-

(ιΐ8 8ΐιιη, ψιοιΐ Γεοεηΐί ο1;κ1ο ΟΓβΙϊοηϊ γοο(6 βϊΐοη-

Ιίιιιιι ίηιΙίχοιΊι. Αρίιιπι εηϊηι ηιΊΙιϊ ο( οοηνεηϊεη$

1ιι^οη(Ί1)ΐΐδ ι-εηιεάίυηι , δίΙοη(ίιιηι Οδδε νίιΙβΙιΐΓ ,

ςυϊρρο ϋοΙοΓΟ «ϊδΐυίηΐεηι ε( εΙΓεΓνείοεηίέιη βηϊ-

1 ΜβΚΐι. χχν, 20 8φι.
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ιιιϋΐΐ'ι βρίΐ'ιο Ιβηιροπδ 30 τποΕΓΟΓβ ϊηΐοι•εοο>ηΐβ ρβΓ Α ψ^χήν τοϋ πάθους ύποθερμαίνοντος άνακινοίη τδν λό-

ςιήοίβηι (-1 ιη( ίΐιιιΐϊϊΐαίοιιι ηιϊΐίξαί. Νηηι δι ςιιϊδ

ςαΐαηιίΐβΐβ βΐ'ιβιη ηιιιιο αηπηιιπι ΐηοβηάεηΐε δοπιιο-

ηεσι ίιιΓβΓΒΐ, Π106ΓΟΓΪ8 νοίηυδ ΟϋΓαΐϋ (ΙίΙϋοίΙΊιΐδ Γιοι,

ιιιβιιΐϊοηβ γοππιι 3οβι1)3Γϋΐη νείυΐί δρϊηίβ ςυϊΐιαδ-

ίΐϊηι ΙϊΟβΓϊΙιιπι Γβεπιάεδοεηβ. Αο ηϊδϊ ΐβπιεΓίποιη

ηϊηαϊδ εδί, ει 6£0 ςοοηυε ρι-ίβοορίΟΓειιι ίιι ηΠιμι» Γβ

οοΓΓϊρβΓβ οοηβΓ, ΓοΓ8Ϊΐ»η Ιιαυά ίηεοπιιηθίΐυπι Γυϊδ-

861, «δαοε αάΐκιε δ'ιΐοηΐίϋηι ιιο^ΐι-ιιηι οΙιΓπκτε βία,υο

(Ι|11 3Γ6, Πβ 3(1 03ΐ3111ΪΙ:»ΙϋΙ11 0Γ31Ϊ0 ά6ΐηΪ883 ΟΛΙΠυΗδ

-ηιοΐεδί» 08861. Νοικίυιη βηϊητ Ιαηΐυιιι Ιειηροπδ ίη-

ΙβιοβδδίΙ, φΐο ιιΐΐ'ΐΐδ 3(1 ηηιΐυηι ΒδδιιβδοβΓβ ροΐιιειϊΐ.

Α(Ι1ιυε Γβοειίδ ίιι βηϊιηο εΐαάεδ ββΐ : 30 !Ί>ι-μΙ:ιιι

εΐίαιη κοηιμοι• Γβοειίδ βΓΪΙ χ(3ΐΊ (ηοδίΓΟο) (ΙοΙοΐ' :

3(11ιιιο ΐιιι!)3ΐιΐΓ εοι- ηοδίΓυιη : 30 νείϋΐϊ ηιβτβ

γον, δυσαλθέστερον τδ της λύπης τραΰμα γενήσεται,

τή μνήμη των αλγεινών οΤόν τισιν άκάνθαις έπιξιι-

νδμενον. Ει δέ μή λίαν έστ\ τολμηρδν κάμε τι τών

τοϋ διδασκάλου προσδιορθώσασθαι, τάχα καλώς έσχεν

μέχρι τοϋ νϋν κατακρατεϊν ημών την ήσυχίαν, ώς

αν μή πρδς το πάθος δ λόγος καθελκυσθεις, τήν άχοήν

άνιάσειεν. Ουπω γάρ τοσούτος δ έν τώ μέσψ χρόνος,

ώστε προσεθίσαι τώ καλώ τήν διάνοιαν. "Ετι νέον έν

τή ψυχή τδ πάθος , τάχα δέ κοΛ άε\ νέον έσται τώ {5ί<ι>

τδ άλγημα• έτι ταράσσεται ημών ή καρδία, και

καθάπερ τις θάλασσα κυματουμένη τή λαίλαπι της

συμφοράς έκ βυθών αναστρέφεται • ϊτι διοιδοϋσιν οΐ

λογισμοί , πρδς τήν μνήμην τών κακών άναζέοντες.

Αστατούσης ουν τώ τοιούτω κλύδωνι της ψυχής.

ψιι.κΜιπιι Ιοιίήηε ε3ΐ3ΐιιϊΐ3ΐίδ οοηιιιιοΐιιπι 31) ίιιιο ° πώς Εστί προαγαγεΐν έπ' ευθείας τδν λόγον, οΤόν τινι

ΓιΠΙιΙί) ΟνιΤίϊΙΙΙΓ, 3(11ΐαθ Χ8103ΠΙ εθ§ίΐ3ΐίθΙΙ68 3(1

ηιβηΐίοηεπ ηκιίοπιηι βΟβΓΥβδοβηΐιΟδ. ϋυοι ΐ^ίΚΐΓ

ε]ιΐδΐηθ(ϋ ιβηιρεδίαίο αη'ιηιυδ οοιηπιοΐυδ δϊΐ, ςυϊ

Γιεπ ρηΐεδί υΐ τεείο οοΓδο ΟΓβΙΐο ριοεεάβΐ νοίυΐϊ

ρπκβίΐα ςιιηϋβιιι, ηΙΤεοΐα (Ιοίοΐ'ϊδ ]30ΐ3ΐ»? δεά ί|Η0-

ΗΪ3ΙΙ1 ]ΐΐ!)6η1ί 0ΐ)ΙβΠΐρ6Γ3Γ6 οροΓίεΐ, ηβδοΐο αυο 66-

ιιει-β υιβΓ ΟΓβΙίοηϊδ. Νοη βηϊιη εχοο|$ϊΐ;>ι•ε ροδ-

811111 0011)08 (:ι»Ιΐ]θθΙϋΠδ βδδεαοβι• ιιιοηΐβιιι ρποοβ-

ρίοΐ'ίδ. Α η ΓοΓδίΐιιη εΙΪ3ΐη ;ιϋι|πκΙ 26£ΐ'ίΙουΊηί ϊικίιιΐ-

^6Γβ νοίΐ, ΐε νοιΊ)Ϊ8 3(1 βΟβεΙοδ οοηοίΐαηάοδ αο-

ΐ'.οιιιιιιθ(1:ιΐΪ8 εοηείοηϊ ΙβΟΓ^ιηαδ εοηιιηονεΓε ? Αε δι

-ΐΐ3 δεηΐϊΐ, τεοίε, ιηεο ηιιίϋεηι ]ικϋοίο, οΐί:ιηι Ηοο

καταίγίδι τώ πάθει της λύπης έγχειμαζόμενον ;

Άλλ' επειδή χρή κελεύοντι πείθεσθαι, ούκ οίδα όπως

τώ λδγΐ;) χρήσομαι. Ού γάρ ευρίσκω της διανοίας τοϋ

διδασκάλου καταστοχάσασθαι. "Η τάχα βούλεταί τι

καΐ τω πάθει χαρίσασθαι , ν.α\ τοις έμπαθεστέροις

τών λόγων άνακινήσαι χτ^ εκκλησία τδ δάκρυον ; Κα\

εΐ ταύτα διανοείται, ορθώς, κατά γε τήν έμήν κρίσιν,

κα'ι τούτο ποιεί' δει γάρ πάντως, ώσπερ τήν άπόλαυσιν

τών αγαθών προθυμούμεθα , οϋτω και πρδς τά λ« -

πηρά τών συμπιπτόντων οίκείως έχειν. Τοϋτο γάρ

κα\ δ Εκκλησιαστής συμβουλεύει. Καιρός , φησ\ ,

τοϋ γεΛάσαι, χαϊ χαφύς τοϋ χλανσαι.

ίαείι : οροι-ΙεΙ οηίιη ρΓΟΓδίΐδ δίευΐ οΙι1εεΐ3ΐ'Ί ευρίηιιΐδ, ιΊ εοπιηιοιίίδ τείιιΐδ ίιιιίιιιιιι• ΠΙκίιΙογ, ίΐα αϊ

ΐιϊδίεδ ει 3εεΓΐ>08 ηυο^ιιε 03δπδ ηοδ »εοοηιηιοιΙ»Γ2. Ιι) οιιίιη ειί;ιιη εοηδίιΐίΐ Εοείεβϊαδίεβ, Ταιιρηα αι

ίΐΙ<|1ΐίΙ, ΙΊίίι'Ιΐάί, ΙΟΙίρΐΙ! βίί ίΐΙΤΠ β(•ηιΙΐ '. .

ΡβΓ Ιιχο οΐ) ί ίιι «ΓίδΓ.ίιηυβ, ςυοά 3(1 Γεπι φΐ'Χδβη- 0 -λίανθάνομεν γάρ διά τούτων, δτι δίϊ καταλ/.ήλως

Ιοιιΐ οροιΊβαΙ οΐίπηι ;ιηίιιπιηι αιι•οηιηιοιΙ.ΐΓθ. Ργο-

ιφοίΌ Γ68 δΐιοοειίιιιιΐ , ΙΐΊΐιροδίίνιιιη 681 1χΐ3ΓΪ : Τβ-

«13013 081 3ΐ»01'ίΐ38 31)1011 -3(1 ΐΙοίηίίίΙΟΙΚΊΙΙ ; 6011-

νοιΊϊ εΓι»ιη οοηνεηϋ 1;ιΊίΙίαιη ϊη ΐ3εΐ'}-ιιι»δ. Οιιιίί-

2(ΙιιιυιΙιιιιι ειιϊιιι ΓΪδυδ δίμηιιιη ϊη ηηίιιιο ΙαΙιτιίίδ

;ιΙϊ(.-ι•ίΐ;ιΐίδ 681 : ίιβ εΐϊαιιι ιΙοΙογ ίη οοιϋο αείίΐε-

δεεηδ ρεΓ Οεΐιΐδ οι Ι»ηιοιιΐαΐίοηοδ' δϊςιιίίίο»ΐιιΐ' : 30

νιιΐιιοπιηι αιιϊιιιΐ Ιβηηυβιη δΐιιΐί,'ΐιϊδ Ι.ίογυιικι: δΐιιιΐ.

Ιιΐ κΙίΒΐιι Ρΐ'ονεΓΟΪιιιη 8:ι1οηιοιιίδ π'α : (,'οπ/ίδ Ιιααη-

ίίβ γμ/(ιι8 /ΪΟΓβΙ : αηΐτηϊ νΐτο ΐτηΐϊιΐα αξίοίϊ ννΐΐη»

ιηΐίΐηα αο άεηΐ)8$νι β&Ι 3. ΡγοϊπιΙο ρΐΌΐ'δΐΐδ ηεοεδβε

βδΐ οιιηι ηΟΌεΐϊοπβ οοπίϊδ ιιηβ οοηίΓαΙιΐ 3ΐςυο άβ-

ιιιίιιϊ θΓ3ΐΊοηβιη. Λΐ(|ΐιε ιιϋικιιιι ϊηνβηΊτί ροδδβηΐ

Γ]!ΐδΐιιο(Π αϋι|ΐιη νοιΊκι, ςαί1ιιΐ8 ηιαςηυδ (|ΐιοικΙ:ιιη

τφ δποκειμένω χα\ τήν ψυχήν διατίθεσθαι. Κατά

ρΌϋν τά πράγματα φέρεται; εύκαιρον τδ εύφραίνε-

σθαι * μετέιιεσε τδ φαιδρδν εις κατήφειαν ; μεταβάλ-

λειν προσήκει κα\ τήν εύθυμίαν εις δάκρυον. ' ύι-.ο

γάρ δ γέλως σημεϊον της ένδον φαιδρότητος γίνεται ,

οϋτω και δ έν τι) καρδία πόνος ύπδ τών θρήνων

διερμηνεύεται , καΐ γίνεται τών της ψυχής τραυμάτων

ώσπερ αΤμα τδ δάκρυον. Τοϋτο καΐ ή Παροιμία

Σολομώντός φησιν, δτι Καρδίας εύφραινομέττίς,

πρόσωπον ΟόΛΛει • της ψυχής δέ ετΛύπαις οΐσης,

σχυθρωαάζει. Οΰκοΰν ανάγκη πάσα τη διαθέσει της

καρδίας συσκυθρωπάσαι τδν λόγον. Και εΓΟε δυνατόν

ήν τοιούτους έξευρεΐν τινας λόγους, οίους δ μέγας

Ιερεμίας τή" συμφορά ποτέ τών "Ισραηλιτών έττ-

^Γβπιίαδ ΙδΓ8β1ϊΐ3ΓΛΐπι οΐβιΐοηι (ΙοΠονϊΙ ! ΙΙΙΊδ βηΐι« Ο εθρήνησεν. Εκείνων γάρ άξια τά παρόντα μάλλον, ή

ρΓ9βδεηΙΪ3 ίιι 3 <? 1 8 (Ιί^η-ΐ δΐιηΐ, ςυ.ιιιι βί (|ιιί(1 :ι!ιιη1 ει

3ΐιΓιηιιϊΙ»ΐ(• ΙΐΊδίο ηιοηιοπ» Ιοηοΐιπ'. ΙΙεδ :ι(•ογΙ).ί:

ΒΐιρίΟ 31ΓΟ068 δΐΐΐιΐ, 0,1186 Π3ΓΓ3η(ΙΙΓ 06 ίιΐΙ). Αϊ 001(1

οριΐδ οδΐ οιπη Ιιοο ΙίπιΙο ίηοοιιιπιοϋο ΙΙΙΠ118 (Ιοηιυδ

ιιμ.ικ'ΠιΙιι ΙΊιοΊΙοδ εοιιιρ»Γ3Γ6 ? <> ιι ϊ ιι οΐίιιιιι δι ιιιμ^ιι;»

ηιβξίβηιιε οοηιπιυηίβ ιιιβίβ οοηιΐιίεηιΟΓ.ινβΓΐβ , Ιογγχ

ιποΐιΐδ , 1)(ΊΙ:ι , ίηυικίβΐϊοηοδ, ΙιΪ3ΐυδ ; ριιτνα 8ΐιη(

εΐϊβιτι 1ι;οο , δϊ οιιιιΐ |>ι;ι•ίεηΙί1)ΐΐδ οοιηρ.ίΓοηΐιΐΓ. Οιια-

Γβ? Ο ιί.ι ηοη η.Ι ιιιιΐνεΓδίιηι δίαΐΐιιι οιΐιοηι Ιγγπιιίιιιι

ο1•κ1(,-ϊ ΙιεΙΙί ρεηϊιιεί : 80(1 βΐϊα ςιιϊιίεπι ρ.ιΐί ε]υδ

εΓ τι τών αρχαίων έν σκυΟρωποϊς μνημονεύεται.

Χαλεπά τά τοϋ Ίώ6 διηγήματα. Άλλα τί χρή πρλς

τοϋτο κακδν άντεξαγαγεϊν μιας οικίας εΰαρίθμητα

πάθη ; Κάν τά μεγάλα καΐ κοινότερα τών κακών

διεξέλΟης, σεισμούς, και πολέμους, καΐ έπικλύσεις,

κα\ χάσματα, μικρά καΐ ταϋτα, ε! πρδς τά παρόντα

κρίνοιτο. Διά τί; "Οτι ού πάσης αθρόως τής οικου

μένης ή κατά πόλεμον άπτεται συμφορά• άλλα τδ

μέν τι πολεμείται αυτής, τδ δέ είρηνεύεται μέρος.

Τί πάλιν; Ή σκηπτδς έπέφλεξεν , ή τδ Οδωρ έχ-

« ΕεεΙο. ίιι, 4. • Εεοΐβ. νιι, 4.
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έκλιχτεν, ή χατεπόθη τώχάσματι. Τδ δέ παρδν κακδν Α ϋβΐΐο ίηΓεδΐ3ΐιΐΓ, βΐϊ» νβΓΟ ρ3Γ8 ρβοβ ΓπΓιΙιιγ. ϋιι'ιιΐ

πάιης αθρόως της οικουμένης έστ'ι πληγή. Ούκ έστιν

Εθνος Εν ή πάλιν μίαν άπολοφύρασθαι * άλλ' αρμόζει

τάχα τήν τοΰ Ναβουχοδονδσορ προΐεσθαι φωνήν, ήν

πρδς τους υποχείριους πεποίηται • 'Τμϊν Λέγω,

Λαίς, ιρνΛα), γΛωσσαι. Μάλλον δε συγχωρήσατε

μοι, προσθεΐναί τ: τψ Άσσυρϊψ κηρύγματι, μεγαλο-

φωνότερον άνακηρύξαι την συμφοράν κα\ είπεϊν,

ώς 4ν•τις έπ\ σκηνής άναβοήσας είποί" ΤΩ πόλεις

χα\ δήμοι, καΐ έθνη κα\ σύμπασα γη, κα\ της θα

λάσσης δσον τε πλώϊμον κα\ δσον οίκούμενον ώ

πάσης της καθ" ημάς οικουμένης δσον τψ σκήπτρψ

της βασιλείας ευθύνεται, ώ πάντες οί πανταχόθεν

άνθρωποι, κοινή τψ πάθει έπιστενάξατε, κοινή τοΰ

ήνου τήν συνψδίαν στήσασθε, κοινή την πάντων

πΐΓδΐΐ5? ΑαΙ ίυΐιιιειι ηΙίψιΉΙ (•οιιιίί:ιιιι\ίΙ, ,ίιιΙ 3ΐ|υ%

νίδ ο&γιιϊΙ , αϊ) ΙιίηΙιι αίςιιο νθΓ&£ίη6 ίΐίοιιϋί ηΐΐδοτ-

ρΐϊο Γηοΐ3 εδί. Αε ρηΕδεηδ ιηηϊιιιη υηϊνεΓβϊ ρΓΟΤδΐΐδ

ογ1)ϊ$ Ιεπ-ηηπη νιιΐηιι» ΐ'Βΐ : Πεπ ηοη ροΐεδί ιιΐ

111)3 £ ρ η η , αιιΐ <ιΐ'1)δ ιιιιη ΙηηιβηίεΙιΐΓ, 86(1 εοηνεηΐΐ

Γοι>ίΐΛΐι Ν3ΐ)ΐιεΙιοάοηοδθΓΪ$ ειίειο νοεειιι , ηιια βιιΙι-

(1ΪΙ03 ηρρεΙΙ-Ίΐ : Υοΰί$ ιίίι•υ, ροραίί, Ιήί>ΐί$, Γιιιΐβΐχ *.

Ιιηο νεΓΟ ρεπηίΐΐϊΐε ιιιίΐιί υΐ ηι1]ίεϊ:ιιιι ηΓκρπϋ Α&-

8>τίο ρΓοεεοηϊο, υΐ αιιιρΐίοΓΪ νοοε ρΐΌοΙηιιιοιη 30

(ΙϊνιιΙ^πιι εΐηιίειη ηε ιΙίο,Ήΐι , ιιΐ αΐϊφιίδ πι κοβιιη εχ•

εΐηιηηηδ (ΙίχεηΙ : Ο οίνίΐηΐεδ ει ρορυΐϊ , εΐ £6ηΐ6δ

61 υηίνεΓ83 ΐειΤΗ , εΐ πιβπΒ ςυ'κΐηιιίά ΐυιη ηηνίΐηΐδ

ροηίιιηι , Ιιιιιι (,^εηΐ'ι&ιΐδ) ΙιηΙιίΐηΐιιιιι ο.ίΙ : ο οπιηίϊ

ηο&Ιπ οιΙ)ίδ (ΐιιί(1<]ΐιίι1 ϊιηρπιϊί δοερίΓΟ ΓβςίΙιΐΓ, ο ςαϊ

ζημίαν άιεολοφύρασθε. "Η βούλεσθε, καθώς αν οίος, " εχ οηιιπίιιΐδ ρητίίΐχΐδ εοηΠιιχίδΐίδ Ιιοιηίηεδ, εοηιηιιι

τε ώ, και την ζημίαν ΰμϊν διηγήσωμαι;."Ηνεγχεν έν

τή καθ' ημάς γενεά ή ανθρωπινή φύσις έκβάσα τους

ιδίους όρους, κα\ τά συνήθη μέτρα νικήσασα, ή

φύσις, μάλλον δέ δ της φύσεως Κύριος, άνθρωπίνην

ψυχήν έν γυναικείψ τψ σώματι, υπέρ πάντα σχεδόν

τά προλαβόντα της αρετής υποδείγματα, έν ί) πάσα

μέν σώματος, πάσα δε ψυχής αρετή συνδραμοΰσα,

θαύμα απιστον έδειξε τή άνθρωπίνη ζο>ή , πόσων

αγαθών συνδρομήν μια ψυχή έν έν\ έχώρησε σώματι ;

Κα1, ώς άν μάλιστα καταφανές απασι γένοιτο της

γενεάς τδ ευτύχημα, επί τδν ύψηλδν Ορόνον της βα

σιλείας ανάγεται, δπως ηλίου δίκην έκ τοΰ ύψηλοΰ

αξιώματος πασαν τήν οίκουμένην ταϊς άκτΐσι τών

ηίιεΓ εηΐηιηίΐηΐί ίηςβηιίδΐ'ϊΐε , οοπιηιιιιιίΐεΓ Ιαηιεηία-

Ιίοηίδ εοηεειιΐυιη ίηδίϊΐυϊΐβ , οοηιηιιιιιϊΐεΓ οιηηίιιηι

}3εΐυι•3Πΐ (ΙορΙοιαΙβ ! Αη νιιΐΐϊδ υΙ, ρΓΟ-ιιΙ ροΙεΓΟ,

βΐΐηιη (ΙεΙπηιοηΙιιηι νουίδ ενροηηηι ? ΐιιΐίΐ Χίαίε

ηο$ΐΓ3 Ιιυιιιηιια ιιαίατη οχίτα 8ϋθδ Ιεπιιίηοβ εξΓεβ-

83, εοηδνεΐίβςιιε ιηοιίίδ δυρβΓηΐίδ, Ιιιΐΐΐ ηηΐιΐΓ.ι ,

ϊιηο νεΓΟ ηηΐιΐΓχ Οοηιίηιιβ Ιηιηιηη.Ίΐη αηίπκιιιι ϊη ίε-

ηιίιιεο οΟΓροΓε βιιρτα οπιιιία ρΓορβπιο<1υιη βυρεΓΪΟΓα

νϊπιιΐϊδ εχεη'ρία , ίιι ςυβ-οπιηίδ ίιπη εοι-ροΓΪδ , Ιιιηι

3ηϊηιί νίιΊυΐίδ εοηειίΓδίι Γχίο, πππιοιιΐιιιη ϊηεΓεϋί-

1>ίΙβ νΐΐχ Ιπιηιηιι.ΐ! εχΐιίΐιϊΐυιιι εκί , ηυοΐ Ιιοιιοηιιη

εοηοίΓδυπι υηβ βιιΐπια ΐη υηο ΟΟΓροΓε εοηΐΐηυίΐ?

Αιηυε υΙ οηιηίΐιυδ ροΐίδΐίιηαπι ρβΓ8ρϊευ3 Ιϊαΐ 9εΐα1ϊ$

αρετών καταλάμψειεν, κα\ τψ κατά θείαν ψήφον τής ^, ηθδΐΓ33 ίεΐϊοϊΐβδ , 3ά δϋΐιΐίιπε βοΐίυπι Γβριί ενεΙιϊΙϋΓ,

οικουμένης άπάσης προτεταγμένψ εις βίου τε χαΧ

βασιλείας κοινωνίαν συναρμοσθεΐσα , μακαριστδν

έποίει δι' εαυτής τδ ύπήκοον, δντως, καθώς φησιν ή

Γραφή, βοηθδς αύτψ πρδς πάν άγαθδν γινομένη. ΕΙ

φιλανθρωπίας ήν ό καιρδς, ή συνίτρεχεν αύτψ πρδς.

τδ άγαθδν τούτο, ή κα\ προέτρεχεν • ίσος ήν δ ζυγδς

εκατέρωθεν τή της φιλανθρωπίας |5οπή. Μαρτυρεί δέ

τψ λόγψ τάτε πρότερον άριθμδν νικώντα, κα\ τά έπ'ι

τοΰ παρόντος κηρύγματα, α νΰν παρά τοΰ κήρυκος

τής αληθείας ήκούσαμεν. Ει τδ ευσεβές επιζητείς,

κοινδς η\ αμφοτέρων δ πρδς εύσέβειαν δρόμος. Εϊ τδ

προνοητικδν, εϊ τδ δίκαιον, ε! άλλο τι τών πρδ; τδ

κρεΐττον σπουδαζομένων ■ πάντα έν άμίλλη ήν αλλή

λους νικάν έν ταϊς εύποιίαις φιλονεικούντων, κα\ οϋκ

υΙ δοΐίδ ϊη ηιοιίιιιη νίηυΐιιπι Γηιΐίίδ ε δΐιΐιϋιηί (Ιί^ηϊ-

Ιηΐι; ιιηΐνοΓδίιιη ονίχηιι ίΙΙιΐδίπιι-εΐ, 3ΐηυβ εϊ , ςυί

υηϊνεΓ50 ογ!)ϊ ΙεΓΓΒΓυπι (ΙΊνίηυ πγΙιϊΙγϊο ρΓχροδίΐιι»

68881 , 3«1 νϊΐ36 ραπίει- ει ίηιρεΓΪϊ 8θοίεΐ3ΐοπι εορυ-

1;ιΐ;» , δΐιΐχϋΐοδ ρεΓ δεβε Ιιεαιοδ εΙΒοβΓΟί, ειιηι τε-

\ει-:ι , ιιΐ ΊηςυίΙ ίϊιτϊρΐιΐΓ.ι , αυχίΐίβΐπχ ει 683ε( 3(1

οηιηε Ιιοηιιιη. 8ΐ Ιιιιιιι:ιιιίΐ;ιΐειιι τεδ ρηδίυΙβΙΐΒΐ , :ιιι».

οοηειΐΓΓβ1)3( ευπι βο ηιΐΐιοε Ιιοηηιιι , 3<ιΙ εΙΪ3πι ρτχ-

ειιιτε))3ΐ : ρ»Γ ετηΐ ιιΐηηςυε ΙίΙιι-,'ΐ ρι-ορεηδϊοηβ Ιηι

ιηηηίΐαΐίδ. Αο (βδΐϊιηοηίο δΐιηΐ οι\ιιίοιιί πιιη ριίοΓ;)

ΓαοΙ» ϊηηυιιΐ6Γ3ΐ)ϊΙί3 , Ιιιιη ρΐ'3Βδεηΐ!δ Ιεηιροήδ ρΓ%-

εοιιϊίΐ , (]ΐκε ηιιηο :»ικΙίνίιιιιΐδ 3 ρΐ'χεοηε νβΐ'ίΐαΐίδ.

8ί ρ'ιείηΐβιη ΓβςυΪΓΪβ, εοηιηιιιηίδ ιτ:ιΐ ιιΐηδςιιε ι:ιιι•-

8118 ίΐιΙ ρίεΐαΐεηι : 81 ρΓονϊϋεηΐίβιη , δι ]ιΐδΙίΙΪ3ΐη, ϊί

ήν δ• ήττώμενος. Πση τις αμφοτέρων ή έπ' άλλήλοις ρ ηυίά βΐϊικί βχ ϋδ ςυ« νίΠυΙίδ ιιοιιιίιιε ϋοηίςιιε οοη-

χάρις, ή μέν αρετής ίθλον είχεν τδν τής οικουμένης

προτεταγμένον , δ δέ μικράν ήγεϊτο γής τε κα'ι θα-

λάττης τήν έξουσίαν συγκρίσει τοΰ κατ' αυτήν ευ

τυχήματος• Γσας άλλήλοις άντιπαρεΐχον τάς εύφρο-

σΰνας, αλλήλους τε βλέποντες καΐ ύιτ' αλλήλων

δρώμενοι • δ μέν τοιούτος ών οίο; έστι (ποίον γάρ τις

κάλλος υπέρ τδ φαινόμενον δείξειεν; κα\ είη γε

διαρκέσαι καΐ είς έκγόνων ζωήν τδόρώμενον), τήν

οέ, οία τις ην, ούκ ϊστιν ύποδεϊξαι τψ λόγω- ού γάρ

περιλέλειπταί τι αυτής δι' ακριβείας παρά τής τέχνης

ομοίωμα• άλλ' εϊ και τι γέγονεν έν γραφαΐς ή έν

πλάσμασι, πάντα τής αληθείας έστ\ν ενδεέστερα.

ρΓ3 β3ΐη, ηιιοε βρρ3Γ0ΐ, οδίοικίοπΐ ? οι «|υί<1οπι νεί 3*1 ηοροΐιιηι ιΐδηιιε ?ίΐ3ΐη (Ιιιι-ανεΓΪΐ β»

* ϋαη. πι, 4.

δβςυεικίϊ εαιίδα εχρείιιηΐυτ : οιιιιιϊη ροδίΐα »ί•:ίιιΙ ίιι

εειίίΐηιίιιε εοηίεικίεηΐίυιη 8εουπι ν ιιΙγγ :»1ι «ΙΐβΓο

Ιιεηείηείϊδ ει οίΓιεϋδ νΊηεοΓοίυι•, ηεε ηΙίεπιΐΟΓ ογ;ιΙ

ίηίβΓΪΟΓ. ^Εςίΐαϋδ (ΐιι;ι:ι1:ιιη ηε ρητ ιτηΐ αΐΓΪ8ηυβ ίη-

Ιεΐ1 ϊρδοδ ιιιιιΐιια ^τηΓιη οοηιιηο(1Ίΐη5(]ΐιο, ίΙΙη ηηϊ-

ιίειη ρΓΚηιϊιιιιι νϊΐΊπΙϊδ ΙκιΙιοΙιηΙ οι 1>ί Ιοπ'ηηιιη ρΓ33-

ροδίΐιιηι : Ιιϊε υογο ρητνί Χ8ΐίηΐ3ΐ)ίΐΐ Ιει ηε ηιηηδηυε

αΓύίΙΓίιιηι ηε ροΐεδίηΐεπι ρπβ 63 ίεΐίείΐηΐε, ηιιη

ϊΙΙηιιι ηιοΐυδ πιηΐ : ρ;ιτο$ ίηνίεβηι ηΐΐεΐ' αΙΙβΓΪ ουίυ-

ίΐηΐίηηεβ ρΓκΙίεΙιηηΙ , ιΐιιηι εϊ .ίΙιογ ηΐΐεηιιιι ν!(1εΓε(,

ει ηίιεΓ :ι1) ηΐίενο εοηδρίοεΓΟίυΓ : Ιιΐε (μικίπη Ιηΐίδ ,

ηιιηΐίδ βδΐ ( (]ΐι»1ειη εηίηι ριιίεΐιΐ'ϊίικίίιιειη ςυΐδ 8ΐι-

(11133 νϊίβ
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Ι η γ, ρυΙεΙιηΙυαΌ), ίΙΙα νβΓΟ ο,ιιαϋδ ηυχϋβηι 88881, ηοη ροίεβΐ ύεπιοηδίητί οηΐίοηε : ιιοιι εηϊπι βίδΐίΐ

ι•]ιιϊ βΐίφιοιΐ δίηιυΐαεηιπι , ςιιοιΐ ρεΓ αΠβηι εχβεΐβ οΙαϋοτΛίαιι» δϊΐ, 8ϋ<1 δι (]ΐιοι1 οιίαιη υερίεΐυαι νβΐ ιΊ'-

ϋιΐιιιη ε$ΐ, οηιιιία'α νεπΟΙε ρ.ΓοευΙ α&δυηΐ.

Ε]υ»ηιοάί βΐϊαπι υδςυεβιΐΐιυο δυηΐ 03 ςυ;εη3ΓΓίη- Α Τοιαύτα κα\ μέχρι τούτου τά διηγήματα• τβ &

Ιιιγ : ςιιχ 80(]ιηιιιΙιιγ φιαίί.ι ? Κιπ-κιικ ι-Κιιιιλγο οο^ογ. Αε

ιιιϊΐπ ΐβηοδοίΐβ ρΓορΙεΓ ϊηεοπιπιοιίυιτ) ιΊαηιηηιΙο εχ-

Ιγλ ηιοιίιιπι β{}Γβ(1ΊβηΙϊ. Ο ΤΙΐΓ.ιο'ιη , Γυςϊεηιΐιιιη πο

ιητή Ι Ο ίηίεΐίχ ριτοιίϊιιηι , {,'εηβ ο1α<ϋ1)ΐΐ3 ηο1>ΠίΙ;Η;ι !

Ο ριίυβ (μι'κίεηι ΙιοδίΠί ί§ηί ΙκΐΓϋίίΓοιιπιι ίηαίΓδ'ιο-

ηϊδ ν»ϋΐ9ΐ» , ηυηε νοπ) εβρυΐ 3ε δίπιιηκιιιι εοπι-

ιιιυιηβ εβίαιηίΐαΐϊδ ίη Ιε τεείρίεηδ, ίΙΙϊηε Ιιοηυιη

:ι1ιιίρίΙιΐΓ , ίΙΙίε ϊηνίιΐϊα αιΐνείδΐΐδ ίηιρι.τίιιηι βΓΛδδίΐΙα

:ιε ι1γ1ι:κ:οΙκιΙ;ι εδί , ϊΐΐίε ογΙιιϊ Ιβπ »πιηι η;ΗΐΓια-

(ίίυιιι Γηείιιιιι 881 , ίΙΙϊε Ιίπιςυοηι ΙιιιΊιϊιιε εοιτερίί

άΛ δοορυΐιιηι ίηιρίη^εηΐεδ ίη Γιιικίιιηι Ιπδΐίΐίκ 3ΐςιιε

ηιοείΌΐϊδ ϋεηιεΓδί δυιηιιβ ! Ο ιηη1;ιιιι ϋΐ3ηι ρεΓε^π-

ικιΐίοηοιη , ςυκ Γέάίΐυηι ιίειιοςηνίΐ ! Ο αιρκίδ 3ιμηγ:ι8

φιιιπιιη ΓοηΙεβ ιιΐίηϊΐιι ηοη ύεδίϋεΓβδδεΙ ! Ο ρπι;-

έιΑ τούτοις οΤα ; Πάλιν βοάν αναγκάζομαι. Καί

μοι σύγγνωτε ύπερδοώντι τδ πάθος. ΤΩ θράχη, τδ

φευκτδν δνομα ! Τί1 δυστυχές χωρίον, έθνος έκ συμ

φορών γνωρι^όμενον! ΤΩ πρότερον μέν πολεμίψπυρΐ

ταϊς των βαρβάρων έπιδρομαϊς δηωθεϊσα, νϋν δέ το

κεφάλαιον της κοινής συμφοράς εν εαυτή δεξαμενή-

εκείθεν τδ άγαθδν άναρπάζεται, έκεϊ δ φθόνο; κατά

της βασιλείας έκώμασεν, έκεϊ γέγονεν τδ της οικου

μένης ναυάγιον, έκεϊ καθάπερ εν κλύδωνι τω προβδλω

προαπταίσαντες, τψ της λύπης βυθώ κατεδύημενΐ

"β πονηράς έκδημίας εκείνης, ή την ϋποστροφήν ούκ

άπέδωκεν ! "Ω πικρών υδάτων, ών τάς πηγάς έπεπό-

θησεν, ώς οϋκ ώφειλεν ! Τ0 χωρίον, έν ψ τδ πάθος

έ•}ένετο, διά τδ πάθος τη" σκοτομήνη έπώνυμον.

άΊυπι , ίη ςυο είαιίεδ βεείϋίΐ, ρι-ορΙΟΓ είαιίοηι 31) Β Ακούω γάρ κατά τήν πάτριον αυτών γλώσσαν Σχό-

υ1ι»οιΐΓ;ι ηοϋΐβ εο^ηοπιεη δοπίΐυηι 1 Λικίίο εηί,ιι

ρΐίπα εοπιπι Ιίη^ιΐί Βεοιοαηιϊη, α ΐεηεΜ» δείΐίεεί,

Ιοευπι ίΐΐιιηι εο£ηοηιίηαπ ; ίΐΐίο οηΐεηευηΐη εβί

Ιυεεηι» , ΠΙίε βιβίίηείυβ εδί βρΙβηϋοΓ , ίΙΙίε γ>-

■Ιϋ νίπαίιιηι 0υδευΓ3ΐί δυηΐ , ρβΓίίΐ ϊηιρεπί ΟΓηα-

ιιιεηΐυηι , ]υδΙίΐΐ3Β £υϋει-η3ευ1υιη , ΙιυηΐϊηίΙ.Ίΐίδ

ϊιηβςο , ιιηο νεΓΟ ϊρ83 ρπηείρβίίδ Ηυιηαηϊοιίδ

ίθΓϋ)3 ; ηιαιίιαίίϊ απιοτίδ Ιϊ^ιιτα 3ΐηυε εχεπιρΙυπι

«οΐ3ΐαιη 081 , 03δ1ιιηι εοηΐίηεηΐϊχ ηΐιμιο ίοΐιι-ίεία-

Ιϊϊ ει ριιιΐΐεϊιία; ιΐυηιιιίιιηι , ΓβεϊΙϊδ ηιΐίΐυ ^Γβνίΐ38 ,

ηοη εοιιίεηιηεηο'α Γαοΐΐίιαβ οΐ ηιβηδίκΐυάο : αΐΐα

αηϊηιί αυιηίϋΐβδ 3(ςαε ηιοιίοδίί» , ρικΙοΓ ίηββηιιιΐδ,

ρΓοηιίβοοα Ιιοηοηιηι Ιιαπηοπία : ρεπίΐ β(1οί /.εΐιιβ

βΐ δΐυϋίυΐϋ , £εε1ε8ΐ£ οοΐυηιηβ, αΐΐβι-ϊιιιη οιηαίιΐδ,

ζονμιτ τδν τδηον έπονομάζεσθαι • έκεϊ έσκοτίσθη &

λύχνος, έκεϊ κατεσδέσθη τδ φέγγος, έκεϊ αϊ ακτίνες

των αρετών ήμαυρώθησαν, οϊχεται της βασιλείας τδ

έγκαλλώπισμα , τδ της δικαιοσύνης πηδάλιον, ή της

φιλανθρωπίας είκών, μάλλον δε αύτδ τδ άρχέτυπον

άφηρέθη της φιλανδρίας δ τύπος, τδ άγνδν της σω

φροσύνης ανάθημα, ή ευπρόσιτος σεμνδτης, ή άκατα-

φρίνητος ήμερδτης , ή υψηλή ταπεινοφροσύνη , ή

πεπαρ\δησιασμένη αίδώς, ή σύμμικτος τών αγαθών

αρμονία • οϊχεται ό της πίστεως ζήλος, δ της Εκκλη

σίας στύλος, δ τών θυσιαστηρίων κόσμος , ό τών

πενομένων πλούτος, ή πολυαρκής δεξιά, ό κοινός τών

καταπονου μένων λιμήν. Πενθείτω ή παρθενία, θρηνεϊ-

τω ή χηρεία , όδυρέσθω ή όρφανία , γνώτωσαν τΐ

ραυροΓυιη ιΐίνίΐϊκ, ηιυΐΐίδ δυυηιίιιϊδίηιηϋο 8υ1Β- ^ εΤχον 8τε.ούκΕχουσιν. Μάλλον δέ τί χρή με κατά μέρη

εϊειΐ8 άεχΐΓ3 , εοιιιιιιυηίδ ]αεΐ3ΐοηιηι ε( ;ιπΊίοΐο-

πιιη ροΓίηδ. ΙιΐιςεαΙ νϊΓβϊηϊΐαδ , ΙαηιεηΙεΙιΐΓ νΐ•

ιΐυϊΐ»» , ρΙοΓεί οι-υίΐαβ, οο^ηοδΟΒηΙ φιϊά ηβουεπηΙ,

ρο8»(ΐυ3ηι 1ΐ3ΐ>εΓ8 οΌϊίοΓοηΐ. Ιηιο νεΓΟ ςαϊά βΐΐϊηεΐ

ηιε ϊα ρβΓίεβ ε( ΟΓάίιιοδ άϊνΐϋεΓε ΙβηιεηΐΒΐϊοηεπι ?

Ιιι^επιίδΟίΐ οιιιηίδ 32138 , ρΓοΓαιιάυπι β ηιοϋίο εοηΐε

{[ειηϊΐϋηι εϋεηβ : ιιιι.ί Ιυ^εβΐ εΐϊ.ιηι 83οβη1ο1ϊυηι

ίρ'ίυηι , «ιυοηίϊΐη ΐηνίάϊί εοπαπιαιιεηι υηιαίυαι άβ-

ΐΓβχϊΙ. Νϋηςυϊϋ ΙβηιβΓ&Γίιιπι ΓιιεΓίΐ ΡταρΙιβΙ» άί-

εΐιιιη ίΐΐυϋ ρΓοΓεΓΓε ? Ονατε ηραΐηιϊ , Οε«5 , ίη β-

νειη ? ει εοηήΐαΐηί ε»ί (ητοτ Ιηη$ αάνετ$«$ ονε$

]ΐα!θΗΒ (ΜίΒ'?ΟυθΓυηι ρεεεηίΟΓυιη ροεηίδ Ιυίηιιΐδ?

^»υα ιΐβ 03083 ? Ου]ιΐδ τεϊ ηοιηϊηβ 3ΐϋδ δυροΓ βΐϋδ

καί τάξεις διαιρεΐν τδν Ορήνον; Στεναζέτω πάσα ή

γενεά, βύθιον έκ μέσης καρδίας τδν στεναγμδν άνα-

πέμπουσα ■ συμπενθείτω κα\ ή ίερωσύνη αυτή, τόν

κοινδν κόσμον τοϋ φθόνου άποσυλήσαντος. Άρα μή

τολμηρδν τδ τοϋ Προφήτου ειπείν, τδ, "Ιηχ τί α.τώιτω,

ό θεύς, είς ζέΛος, καί διωργίσθη ό θυμός σον

επί πρόβατα νομής σον; Ποίων άμαρτημάτονν τάς

δίκας έκτιννύομεν; 'Τπέρ τίνος ταϊ; έπαλλήλοις τών

συμφορών μαστιζόμεθα ; "Η τάχα διά τδ πλεονάσαι

τήν άσέδειαν τών ποικίλων αιρέσεων, αυτή καθ" ημών

ή ψήφος έκράτησεν; Όρατε γάρ οϊοις κακοϊς έν

βραχεί συνηνέχθημεν χρόνω. ΟΟπω ίτ\ τζ πρότερα

πληγ|) άναπνεύσαντες, οΟπω τδ δάκρυον τών όφΟαλ-

< ΙαϋΐΙιυδ 3Πϋςίιιιιιι- εΐ ε3δ1ί^3ηιυΓ? Αη ΓοΓδίΙαιι γ» μών άποψήσαντες , πάλιν έν τοσαύτη γεγόναμεν

ρΓοριοΓεβ ςιιοιΐ 3υιιιιι1αΐ ίηιρίείΒδ \μι ίαηιιη γιβεγο-

8εοη , Ιΐίεο ΗΐΙνεΓδϋΐη ηοδ δεηΐεηΐίβ ο1>ιϊιιιιϊι ? Υί-

«Ιείε εηίηι ςαϊϋυδ ίη εχί^υο Ιειηροτε ιααΐϊδ οοη-

ΠίείαΙί 8ΐιιιιΐ8. Νοηιΐιιηι 3 ρποΐΌ είαιίε Γ88ρίΓ3νί-

ιηυδ, ηοικίυηι Ιβιιλίικι» θο οευΐίδ 3ΐ)5ΐβΓδίηιυδ ,

πίΓδϋδ ίιι ΐαιιΐΗΐη ίπε'ιο'ίηΐϋδ οίηιηίΐηίοιη. Τιιηε Ιε-

ιιεί'υιη ΟοΓβιιι άερ1οΐ'3νίηιυδ, ηιιηε ίρδίιηι Γαιηιιιιι ,

ιπιάβ Οοδ βι'ΓΐιΓπκινίι ει εη»ΐιιβ εδί : Ιυηε δρεΓ3-

ιοιιι οΌ< ιιΐΌΐη , ηυηε ευιη ηιιί νίςοίΐ : Ιυηε Ιιοηιιηι

ςιιο«1 εχδρεεΐ303ΐυΓ, ηυηε ίϋ, ευ]θ8 ροΓίειιΙυπι Γί-

* Ρ•>1. ι-χχιιι, !.

συμφορά. Τότε τδ νεοθαλές άνθος άπωδυράμεθα, νΰν

αύτδ τδ Ιρνος, άφ' ου τδ άνθος έβλάσθησεν • τότε την

έλπισθεΐσαν ώραν , νϋν τήν άκμάσασαν " τότε τδ.

προσδοκώμενον άγαθδν, νϋν τδ έν πείρα γενόμενον.

ΤΑρά μοι συγγνώσεσθε, αδελφοί, εϊ τι διά τδ πάθος

παραληρήσαιμι ; Τάχα, καθώς φησιν ό "Απόστολος,

κα\ αυτή ή κτίσις τψ ημέτεροι κακώ συνεστέναξεν.

'Γπομνήσω δέ τών γεγονότων υμάς, καί οΐμαι τοΟς

πολλούς τοις λεγομένοις συνθήσεσθαι' "Οτε χρυσψ χα^

πορφυρίδι κεκαλυμμένη επί τήν πόλιν ή βασίΑλς
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έκομίζετο (χλίνη & ήν ή κομίζουσα) , κα\ πάσα άξια, Α οΐιιπι 681. Αη ίβΐιοδεείίδ ιηίΐιί, ΓιαΙιοβ, δι <|υο

και ηλικία πάσα προχεθεϊσα τοϋ άστεος, άπεστενο-

χώρει διά τοΰ πλήθους τδ ΰπαιθρον πάντων έκ

ποδών, κα\ τών υπερεχόντων τοίς άξιώμασιν, προ-

πομπευόντων του πάθους • μέμνησθε πάντως όπως ό

ήλιος τοις νεφέλαις τάς ακτίνας έαυτοΰ συνεκάλυψεν,

ώς αν μή Εδοι τάχα καθαρώ τω φωτΐ μετά τοιούτου

σχήματος είσελαύνουσαν τήν βασιλίδα τί} πόλει, ούχ

έπ'ι άρματος τίνος, ή χρυσόδετου απήνης, κατά τδν

βασίλειον κόσμον, τοις δορυφόροις ά/αλλομένην, άλλ'

έν σορφ κεκαλυμμένην, έπικρυπτομίνην τδ είδος

εκείνο τφ σκυθρωπώ προκαλύμματι • θέαμα δεινών

τε καΐ έλεεινδν, δακρύο)ν αφορμή προκειμένη τοις

έντυγχάνουσιν ■ ην ίίπας τών συνειλεγμένων, 6 Επηλύς

τε κα'ι δ έγχο'ιριος, ούκ εϋφημίαις , άλλα θρήνοις

ιτμκΙο ρΐΊΐρΐ,Ί- είαιίειη ίηερίιΐδ δϊιη 61 ηΙΐδΐιηΚι 1ο-

ςυ;ΐΓ? ΓοΓβίΐαη , ιιΐ ϊηςυϊΙ Αρυδίοΐοδ *, εΐίβιη ίρδ;ι

ι•ι•ι\ιΐιιι•:ι ηο5ΐΓϋ ίηεο.ιιηιυΊο ίη§βιιιυίΙ. Λίψιβ βο-

ππη ψ ι η: βεείϋεπιηΐ , νθΐιίδ ηιεπιοπαηι Γεηοναυο

80 ρ1εΐΌ5()ΙΙ6 ΟρϊηΟΓ 118 , <]Ι136 ι1ίι•;ιιι111Γ , 3δδεη5Ι1Γ0δ

6886. Οιιπι ηυι-ο ρυι•ρυι•8»ςιΐ6 νεδίβ νβΐηΐη ϊιηροΓα-

Ιγϊχ ίη ιΐΓΐ)οιη ροπβΓβΐυι• (Ιοειΐοα αυίβηι βηΐ, ςιι»

ροΠαοαΙιΐΓ ), βίςιιβ οηιηϊ ΟΓΐΙίηβ , οιηιιί ίεΐηιο «χ

πι 1)ο ρι-οΓιΐδ.ι, φπιίψιίιΐ 3θΗ 3βπ αρειΊο βχροδίΐυηι

68861 , ρΓ3Β ηιυΙΙΐΐυόΊηβ ηϊιηϊδ απ^ακίιιπι νίιΙβΓείιιι•,

3!(]υβ ιιηιιΐβδ οΐίηιη (ΙίςηίιοΙε βχεείΐεηΐβδ ρειίίΐιυδ

Γιιιιιΐϋ ρΐ'086(|ΐιβΓβηΙιΐΓ : πιεηιϊηίδΐίδ ρΓΟΓδίΐδ , π! 8θ1

ηβΙιυϋ$ «κοκ Γ3(1ίθ8 οΙιιο^ογοι , ιιβ ΓοΓβίιαη ρίπο 1α-

ηιίηβ νίύϋΓεί ίηιροΓϋΐΓΐΐΊΊΐι απ» β]υδΐηοι1ϊ Ιι»1>ίΙιι ίη

είσιοΰσαν έδέχετο. ϊ<5τε κα\ ό άήρ πενθικώς έσκυ- Β ιηΐιβιιι ϊην6εΐ3ΠΊ , ιιοη ϊη ειιιτυ ((ΐιυιΐιιιιι , 3ΐιΙ τΐιβϋβ

θρώπασεν, οίον Ιμάτιόν τι πενΟικδν τδν ζδφον περί- βιιγο Γ6νίηεΐ3 ρΐΌ γθ^ϊο ΟΓηαΙιι 8ΐιΙο1Ιίΐίυιΐ8 δΐίρπη-

βαλλόμενος. 'Αλλά κα\ αί νεφέλαι, καθώς δυνατδν Ιίηιΐδ 1χ(3ΐη , 80(1 Ίη Ιοοιιΐο ΙβεΙαηι , Γοηιΐ3ηι ΗΙβηι

αύται; ην, έπεδάκρυον, άπαλάς ψεκάδας άντ'ι δα- ΙΐΊδΙί νείαιιιβιιΐο οεειιΙΐ3ΐ3ΐη, δρεείαεαίυηι 3εειΊ)ΐιιιι

κρύων έπαφιεΐσαι τω πάθει. ρβπΙβΓ 3ε ηιίδ6Γ3θϊΐ6 , φΐίβ οιηηίϋιΐδ οεειιπΥηΐίΙιυδ

ΐ30Γ)ΊΐιηΓαηι ιίι:ιΐι>ιίοί> ρΓορθδίΐ3 68861 : φιηιη οπιηί* ρορυΐιιβ η,ιιϊ εοηΠιιχβΓίΙ , 13(11 |)0Γ(•^ι ίιπι.ί (μοηι Ιοπιε-

βΐίειίδ, ηοΐ) ΓαιίδΙίδ αεείαιηαΐϊοηίυιΐδ , 56(1 ΙαπιβηΙηΐίοηίηιΐδ ΐηΐΐΌβυηΙβηΊ βχείρίε!)3ΐ. Τιιηε 6ΐΪ3ΐη :\ υ γ

1ίΐ£υΙ>ΐΐηι ϊιι ηιοιίυιιι ΐι-ίδΐίδ Γιιίΐ, ΐαιιηιι.ιιη ραΐΐϊο ςιιοϋαηι ΙιίβυΙιπ, εηΐίβϊηβ 86 ϊηιΐηβηβ βίςιιβ εΪΓειιηιιΙαηδ.

Οιιίη βΐϊαηι ιιυΙ)68, ρΐΌΐιΐ 31) ίρδίδ Ιίεπ ροΐοαΐ, ΠΙ;ΐ6Γ)Ίΐια1)ΐιιιΙιπ', ηιοΙΙββ 36 Ιεηιιεδ ρΐανίίϋ βπΙΟδεΙ Γθΐ'6δ

ΙικΊιιί Ι3(.τγιιι:ιΐ'ΐιιΐ) Ιοοο δΐιρβτΓαηοΌηίΟί.

ΤΗ ταϋτα μεν δντως λήρός έστι, κα\ ουδέ λέγειν

4ξιον ; ΕΙ γάρ τι κα\ γέγονεν έν τή κτίσει τοιούτον,

οίον έπισημήναι τήν συμφοράν, ού παρά της κλί

σεως γέγονε πάντως, άλλα τζαρί τοΰ Δεσπδτου της

κτίσεως, τιμώντος βι' ών έποίει της όσιας τδν θάνα

τον. Τίμιος γάρ, φησΊν, εναντίον Κυρίου ύ θάνατος

Αιι 1)3:6 (|ΐιί(Ι(Ίΐι <]ε1ίΓ3ΐηειιΐ3 αε ηιιςχ ι-ονει•»

μιιιΙ, 36 ιιβ ά\%αΆ (|ιΓμ1ιίιι , <]υ% ι!κ';ΐ!ΐ!ιπ? Ν;ιηι

611311181 ε]ΐ18Ι1)0(1ί (|ΜΪ(1 366ί(1ίΙ ΐ II 6Γ6311ΙΓ3 , ([110(1

εΐηιίεπι ϊηιΙίε»Γβ( ει ίηβϊςιιβηι εΠίεεΓβΙ, ρΓΟΓδίιβ α

6Γ63ΐυΓ3 Γβεΐυηι ηοηβδί; δβιΐ η επϋΐΐιιηκ Οοηιϊηο,

ρΐ'Γ 63 (]ΙΚ6 Ι':ΐεΪ6ΐ)3ΐ, 83116136 ΙΙΙΟΓίΟΙΙΙ 1ΐθηθΓ3ΠΙβ.

τών όσιων αύτοϋ. ΕΙδον δε έγώ τότε έτερον θέαμα ΙΙοηοπιΙα βηϊιη βδΐ, ^η^ι1^ι ίΐΐβ, ΟΟΓβηΐ ϋοηιίηο ιηοΓδ

τών είρημένων πάραδοξίτερον. ΕΙδον διπλούν δμ-

6ρον, τδν μεν έκ τοΰ αέρος, τδν δέ έκ τών δακρύων

επ\ τήν γήν καταρρέοντα, κα\ ούκ ή\ι ό έξ οφθαλμών•

ύετδς τοϋ έκ τών νεφών ενδεέστερος. Έν γάρ τοσ-

αύταις μυριάσιν τών συμπαρόντων, ούκ ί|ν όφθαλμδς

ό μή καταβρέχων τήν γήν ταϊς τών 5αχρύ<ύ^/ στα-

γόσιν. 'Αλλ' ού καλώς τάχα της τοΰ διδασκάλου

γνώμης έστοχασάμεθα, πλέον ή ϊδει τοίς σκυθρωποΐς

έμβαθύναντες. "Ισως γάρ βούλεται θεραπεΰσαι μάλ

λον ή άνιασαι τήν άκοήν ήμεΐς δέ τδ εναντίον νΰν

πεποιήκαμεν. "Ωσπερ άν εΓ τις ίατρδς τραυματίαν

λαβών, μή μόνον άμελοίη τής θεραπείας, άλλα κα\

βρωτικοΐς τισι φαρμάκοις προσεπιτρίβοι τδν όδυνώ-

8;ιιιεΐοπιιιι β]υδ '. Ύίιϋ ηυίβηι 6§ο Ιιιηε βΐ'ιυιΐ 8ρβ-

εΐ.αειιΐυιιι ιιιοιίο (Ιί^Ιίβ ηιβ^ίδ ϊηορίιιαίιιιιι 3ΐ]ιιιίΐ"ΐΙ)ϊ•

Ιίιΐ8(]ΐΐϋ : νίϋϊ ϋιιρίίεειη ίιιιΙ)Γοηι , ιιιιιιιη (|ΐιίιΙοπι

εχ 36Γβ, ιιΙΙεπιιη νβΐΌ 6Χ οευϋδ ΙαεηΊΐιβιιΓιπιιι 3(1

16ΓΓ3Π1 ιΐοΐΐιιβηΐιτη, 36 ηοη 6Γ31 ηιίηοΓ ρΐανία οειι-

Ιοπιηι , ςιΐ3ΐιι ίδ ςηΐ β ηυΐιίΐιηδ ρΓοϋυβϋαΙ. Ιη Ιοί

ηιΠΙίΙιιΐδ βηϊιη ςιιί δϊιηιιΐ ηϋεταηΐ, ηιιΐΐιΐδ 6Γ31 οευ-

Ιϋδ ςΐΐί 16ΓΓ3Π1 ΐ36ΓγΠ)3ΓΙΙΠ1 ^ΊΙΙΐίβ ΠΟΠ ΪΓΓΙβΒΓβΙ.

Υεπιηι Ιιβυά Γβεΐβ Γογ13886 εοη]εεΐϋΓ3 Άά ηιβηίβηι

ρΓχεερΙΟΓίβ αδδβςυεηύβπι υ«ϊ δΐιπιιΐδ, 61 ίΐη 3 ββη-

Κ-ηΙΐ3 βΐυβ 3ΐ)6ΓΓ3νίπιυδ, ςυϊρρβ τβϋυβ 3εβι•.1)Ϊ8 3β

ΐΓίδΐίΙιιΐδ (ΙϊυΙίϋδ ςιιβηι οροΓίβΙ ϊιηηιοίβΐϊ. ΡοΓδϊιαη

εηΐιη ειΐΓΒΓβ ροιίυδ, «ιαβηι ηιο1βδΓΐ3 «ιΐΓββ βΓΠεβΓβ

μενον. Ούκούν έπαντλητέον τδν ελαιώδη λόγον τη" β ναΐΐ, Π08 νείΌ εοηΐΓβΓΪαηι ηυιιε ίεείηιυδ. ΥεΙιιΓι δϊ

δ'.οιδούστιπληγ^. Οιδεν γάρ κα\ ή ευαγγελική• ιατρεία

τϊ) στύψει τοΰ οίνου καταμιγνύειν τδ έλαιον. Έπικλί-

νωμεν ουν ύμϊν, παρά της Γραφής λαβόντες τδν τοΰ

ελαίου καμψάκην, ώς έστι δυνατδν, τδ σκυθρωπδν

τών είρημένων εις παραμυθίαν παλινψδήσαντες.

'Αλλά μοι μηδε\ς άπιστείτω τψ λεγομένω, καν πα-

ράδοξον ή• "Εστίν, άδελφο\, τδ άγαΟδν, 3 ζητοΰμεν,

ϊστι, κα\ ούκ άπόλωλεν. Μάλλον δέ μικρίτερον εΐπον

της αληθείας. Ού μόνον γάρ έστι τδ άγαθδν, άλλα

κα'ι έν ύψηλοτέροις ή πρότερον. Τήν βασιλίδα ζητείς ;

Έν τοις βασιλείοις τήν διαγωγήν έχει. Άλλ' όφΟαλμώ

ηυίδ ιηειϋεαδ βεεερίιιηι 83υείυιη ηοη ηιοϋο ευΓ3Γβ

ηε^ΐί^βΐ, νβπιηι βΐίβηι 6χβάβηΙίΙ)ϋ8 ςιιί1;υδ(ΐ3ΐιι ει

εοηδίιηιβηιΐί νϊηι Ιια5βηΙϊΙ)υ» ηιβιϋεβηιβηΐίδ ϊηδίιρεΓ

ηι'ΐδ6Γυηι (1ο1οπ1)υδ ΜΊζΆΐ βΐηιιβ εοιιΐίοίβΐ. ΡΓοίιιιΙβ

ΐηΐιπηεδοβηΐϊ νηΙηεΓί β£Γιιη<ΐ6η(ΐ3 βδΐ 0Γ31Ϊ0, ςυ*

βίευΐοίβυπι, Ιβηϊβηϋϊ ηιίΐίββηϋίςιιβ νϊιη η»1)β3ΐ. δοΐεΐ

εηΐιη εΐίβιη ενίηββΠεΒ ιυβίΐίοΐηα ΥΪηί βδΙποΓινα!

ιΐ3ΐυΓ»ϊ οίβυηι βάιηϊδεβΓβ. Γ.οηνβΓίβηιυδ ίβΐΐιΐΓ νοίιϊδ,

0ΐ63ΐΪ0 3 β36Γ3 8εΠρΙΐ1Γ3 ν3δβ 8υΠΐρΙΟ, (11103(1 6^II8

Ιΐκπ ροΐείΐ, ρΓΪΟΓΪΙιυδ εοηΙιαΓΪΒ ίη πΐϋΐΐίιιη) βΙΤεπιπ-

Ιεδ, »ε6ΐ1)ίΐαΐ6ηι ϊΚΐιιεηιαίϊΐίιϊαηι εοπιπι ηυο; ιΐίοΐ-ι

Κοιη. νιιι, 22. ' ΡδβΙ. οχν, 14.
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βυηΐ, ίη εοηδοΐβΐϊοηβπι. δβα" ηεηιο, φίδβδο, ΟΛβηι Α γνώναι τοΰτο ποθείς; Ούκ έξεστί σοι βασιλίδος θέαν

βοπηοηί (ΙοΓΟ^βΐ, εΐίαηίδϊ ρΓβΕίβΓ ορΐηϊοηβιτι ίοείϋβΙ,

3 οοιηιηιιηϊ δβιιΙβηΐϊ:ι (ϋβεΓερεί, βίαυε ϋϊνβΓδυβ βίΐ.

δ*1τιιηι, Γγ:ιΙγθ8, β3ΐ Ιιοιιιιιιι, ςιιοά ςιιχηηιιΐδ, βαΐ-

νιιηι 081, βΐ ιιοη ρεπϊΐ. Ιηιο νβΓΟ τηϊηυβ (11x1, ςυαιη

νβιίΐίβ Ιιαυοί. Νοη ιηοΛο εηϊιη ββίνυπι 1>οιιαιη βδΐ,

νοπιηι οιΐαιη βδΐ ϊη δΐιϋΐϊηιίοποιίδ, ςιιηιη ρπιΐδ.

ΙιιιρεηΐΓϊεβιη ηιι«Πϊ? 1η ρ;ιΐ3ΐίο αΌπιϊοϊΙϊυιη ηβοβί.

Αι οουΐο Ιιοο οο^ηοδοβΓβ ό'βδϊα'βΓβδ. Νοη Ιϊοεί Ιϊΐ»

περιεργάζεσθαι. Φοβερά περί αυτήν ή τών δορυφόρων

φρουρά ■ ού τούτων λέγω τών δορυφόρων, οΐς σίδηρος

τδ δπλον εστίν, άλλα τών τη φλογίνη (ϊομφαία χαθ-

ωπλισμένων, ων τδ είδος ανθρώπων δψεις ούχ υποδέ

χεται. Έν οΤς άπο£(5ήτοις της βασιλείας ή οίκησις,

τότε Βψει , όταν χα\ σΰ πρόκυψης τοΰ σώματος ■ ού

γάρ έστιν άλλως έντδς τών άδυτων τής βασιλείας

γενέσθαι, μή διασχόντα τδ της σαρκδς παραπέτασμα.

8υρεΓν;ιοιΐ3ηι ορβΓ3ηι βιιηΐθΓβ ϊη Ιιοο, υΐ Γε§ϊη3ηι βρεοΐβδ. ΤβΓΓΪυϊϋβ οίΓευηιεβηι 3Γηιϊ(;βΓθπιιη ειιβίο-

«ΜβεδΙ : ηοη Ιιοπιηι, ϊηςιιβιη, βΓπιίβεΓΟΓίιιτι, ςυίϋυδ ΓβΓΓββ βοηΐ βγπκι , δβ(1 βοτιιηι π,υί Πηηιιηβο δίβίίϊο

αΓηιβΓι δϋηΐ : αυοπιπ» δρβοίβηι νϊβιΐδ ηοπΓιηιιηι ηοη βιΐδΓιηεΐ, ΐη α,υίΐκΐδ ηιεαηϊΒ τε^ηι βδΐ π^ηϊΓιεβηΓι»,

ιιιηο νϊϋβοϊδ, βυηι ει ίρβε β οοΓροτβ εηιϊηεηβ ρΓοβρεχεπβ : ηοη εηϊηι βΐίίβι• ϊηΙι-3 3α"γΐ3 Βίο,ιιο ρεηε-

Ιι-ηΐίβ Γββηϊ ρεΓνεη'ίΓεΙίοεί, ηίδϊ ο.ιπιϊδ νείο (ΙϊοΊιοΐο.

Αη ρΓ33δΐΗΐ)ίΠϋδ ριϋοδ ρεΓ εηΓηεηι νϊΐί Γιυ:? Β

ΡγοϊιμΙο άοεεβΐ Ιε «Ηνϊηιΐδ ΑροβίοΙυδ, ςυϊ βΓοβηο-

πιιιι ριπ'ΛΐΙίδί ηινδίεποπιπι ρΛΠϊεερδ ίυϊιβ. Οϋϊιΐ

•ΙίοϊΙ ϋε 1ΐ30 νϊΐβ ? ΓοΓβϊΐηη βχ βηιηιηιιηϊ ηοηιϊιιυιη

Ιοςιιβηβ ρβΓδοη3? Μπβτ €(/ο Ιιοηιο'. ηηΐ$ ηιβ ιτϊραΐ

(χ Ιιοο οοτροτβ ηιοτϋ οϊηοχχο'Ί ΟιιβΓε Ιιοο άϊοϊΙ?

(.)ιιοηϊ.-ιπ) Γεβοΐνί, ει εβδβ βηπιΟίΓΪδίοΙοηκβ ηιβίϊυε
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ρΓΪιΐΓϊραίιι Ποί'εΐιαΐ, ςιιί οιηιιΐη , ηιΐίε ρεηίηβηΐ :\ι1

νοίιιρίηΐεηι ΓπιεικΙυηι, αυυηιΐβ Ιιαοείιβΐ ? Νοη 3η-

βϊΙιΐΓ νϊΐ3? ηοη οιΐδίοιίίαιη ηοηιϊιΐ3ΐ Ιιβηο νίΐηιη ?

Λη ηοη βίβηοι άΛ Οοιηϊηυπι : Εάηο β οναΐούΐα

οηνηαηι ιηβαηι" ? Αηηοη ρΓΟίΙιιεΙϊοηβ νϊΐαε ςηναΐοτ,

βΐ ο0οη<ΙίΙιΐΓ? IIβα ηιιΑί, (Ιίεεηδ, ψιοηϊαιη ϊηφιϊίϊ-

ηαΐηι τηεη» ρτοΐοηςαίχη β»Ι"1 Αη ηοη ηονβΓβηΙ

"Η κρεϊττον οΓει τδ διά σαρκδς μετέχειν τοΰ βίου ;

Ούκοΰν παιδευσάτω σε δ θείος Απόστολος, 6 τών

άόίήτων τοΰ παραδείσου μετεσχηκώς μυστηρίων. Τί

λέγει περ\ της ώδε ζωής , τάχα εκ τοΰ κοινού τών αν

θρώπων φθεγγόμενος; Τα.ΧαΐΛωρος έγύ) άνθρωπος!

Τις με φύσεται άπ.6 τον σώματος τον Θάνατον

τούτον; Διά τί τοΰτο λέγει; "Οτι τδ άναλΰσαι, κα\

συν Χριστώ είναι, πολλώ κρεΐττόν φησιν. Τί δε ό

μέγας Δαβίδ, δ τοσαύτη δυναστεία κομών, δ πάντα

πρδς ήδονήν κα'ι κατ" έξουσίαν εις άπόλαυσιν Ιχων ;

Ού στενοχωρείται τω βίω ; Ού φυλαχήν ονομάζει τήν

ώδε ζωήν; Ου βοά πρδς τδν Κύριον Έξάγαγε έχ

φνλακϊχς τϊ\ν ψνχήν μον ; Ού πρδς την παράτασιν

της ζωής δυσχεραίνει, Οί/<θί, λέγων, δΓίή Λαροιμία

μον έμακρύνβη! "Η ούκ βδεισαν διακρϊναι οΐ άγιοι

83ηεΙ°ι (ΙίδοεΓΠβΓε υοΐιίπιι 3 π)3ΐο , εΐ ΐϋεΪΓεο βηίπιχ (^ τδ καλδν εκ τοΰ χείρονος, κα\ διά τοΰτο προτιμο-

ρΓΧδΙ.ΐυίΓιΟΓεπι εδδε ριιΙ:ι1)πηΐ εχΐΐιιιιι β εοτροΓε ?

Τιι νεΓΟ, ςυϊιΐ ϋοηϊ, ςιιβΒϋΟ, ίη νϊΐα νϊϋεδ ? Οοηδΐ-

<!οιη ηιιίΐιιΐδ ίη π:1ιιΐ8 νϊία δρεείεΐιιτ. Νοη ρΓοΓεΓΟ

ιϊΙ)ϊ νοεεπι ρΓορΙιεΙβε άϊεεηΐΐδ : 0»κη«* οατο /"βηΜίη13.

Οτηηΐ οηίιη ϊΙΙβ βΐ ΙιοηεδΙβΙ ηΐίΐρϊδ 03 δίιηίΓιΙικΙϊηε

ηιϊδΟΓΪαηι ιιαίιιΐ'κ : ΓοΓδϊΐηη εηϊιη ιηεϋιΐδ εδδεί Γε-

ιιυηι οηιιι 0888 ροΐϊιιβ ϋ,ιιηιιι ΐά ιριοιΐ εδί. Οπ:ι !■(.■?

<|υΪ3 ηιιΐΐηηι 3 ηκΐιιπι ίιι]ικΜπιιϋΙ:ιΙί•[ΐι Γεηυιη Ιι.ίΙκιΙ;

03ΓΟ νβΓΟ ηοδίΓβ ΙοίΓί οάοΓΪδ οδΙ οΓΓιεϊη», ηιιϊ(](|ΐιίιΙ

βοεβρεΓίΐ εοΓΓυηιρεηιΙο ίηυΐίΐβ τειίιίεηδ. Οηοιΐ νβΓΟ

βαρρίίείυπι βδΐ δεη,υβ ξτανβ, 3ΐί]ΐιε οηιιιί ΐεηιροιο

ιηίηίδίεπο νοηΐΓΪδ οϋηοχϊιι;η οβδε? ΥϊϋβΙο βιιίιη

Ιιιιικ• ροΓροΐιηπη ΐπυΐιΐί εχ3θΐοΓβηι , νεηίΓεηι <1ΐοο,

ηιιηηΐΗΐη ιριοΐίιΐΐε ιιγ('(!8κϊΙ;ι!ι:ϊιι 3θεΓ.ιΙ εχ30ΐϊοηίδ?

τέραν ώοντο τη ψυχή την άπδ τοΰ σώματος Ιξοδον ;

Σΰ δέ,τί καλδν, είπε μοι, παρά τδν βίον δρας; Κατα-

νόησον έν τίσιν ή ζωή θεωρείται. Ού λέγω σο»

τήν τοΰ προφήτου φωνήν, ότι Πάσα σαρξ χόρτος.

Σεμνύνει γάρ εκείνος μάλλον τφ ύποδείγματι τήν τής

φύσεως αθλιότητα. Τάχα γάρ κρεϊττον ην χόρτον

είναι μάλλον, ή όπερ εστί. Διά τί; "Οτι ούδεμίαν δ

χόρτος έκ φύσειυς άηδίαν έχει• ή δε σαρξ ημών,

οσμής έστιν έργαστήριον, άπαν τδ ληφθέν εϊς δια-

φθοράν άχρειοΰσα. Τδ δέ *^ν άπαντα χρόνον ύπο-

κεΐσΟαι τή τής γαστρδς λειτουργία, ποίας τιμωρίας

ούκ ξστιν άνιαρώτερον ; Όράτε γάρ τούτον τδν

διηνεκή φορολόγον, τήν γαστέρα λέγω, δσην επάγει

καθ' ήμέραν τήν ανάγκην τής απαιτήσεως; Τ£ χ**

€ϋϊ ι•ΙΪ3ΐιΐ5Ϊ αΐίηικιιιιΐυ βηιρίίιΐδ ηυβηι δΐηΐυΐυιη ει Ο ποτέ πλέον τοΰ τεταγμένου προκαταβάλωμεν, ουδέν

ιΐ'.'ιΓιιιηΐΜΐη δΐΐ, ηιιΐε ιΙερεηιΙοΓΐιιιιΐδ, ηϊΐιίΐ (1ε ϊηδβ-

ηυεηΐί ιΐυϋΐΐη 3ηΐε 8οΙνειιιΙο (Ιβιΐυχϊηιυδ : ςιιεηι.ιο!-

ηιοιίιιηι ,τηϊιιιηΐ'κι φιχ ίη ρίδίΓΐηο 1:ι1>οι<•, εοηΠείυη-

Ιιιγ, Ιβυΐΐδ οεηΐίδ νίΙ;« ηιο1:ιηι εϊΓευϊπιυδ, δεηιρεΓ

ρβΓ 8'ιηιίΙκι οΙι:ιιιι1ιιιΙ:ιηΐο8, ει αι! οαιίοπι ΓενβΓίβηΙεδ.

1)ίε:ιιη 1ί1)ί Ιιυιιε :ιηιΙιίΐιπιι εΪΓειιΙβΓεπ) : βρρείϋυδ

ΓδΙ, 831ίβΐ3δ, δοιηηιΐδ, νί^ϊΐίβ, βνβευηΓιο, τερίεΐίο :

βεηιρεΓ ηΐι ίΙΙίδ ηχε, εΐ »η ηίδ ίΙΙη, ει πίΓδίΐδ Ιιχε,

άο ιπηιηιιηηι ίη οτΐιειιι ο1;3ΐιιΙιιι!αΓ0 (Ιεδίηίηιυδ, άοηεε

ΐ'χίπι ιηοΙίΜκΙίιιπιιι εναδειίιηυδ. ΚεεΙε δβίοηιοη

ιΐοΐίιπιι ριτίοι .ΊΙιιιη , βΐ ιίοιιιιιιιι :ι1ϊ(Ίΐ;ιιιι ηοηιίη3ΐ

1ι»"0 νϊοηι. Υογο εηϊιη 3)ϊεη3 άοηηΐδ βδΐ, εΐ ηοη

τοΰ εφεξής χρέους προεξετίσαμεν • καθ' ομοιότητα

τών έν τώ μύλωνι ταλαιπωροϋντων ζώων χεκαλυμ-

μένοις τοις όφθαλμοΐς, τήν τοΰ βίου μϋλην περιερχό-

μεθα, άε\ διά τών δμοίων περιχωροΰντες, κα\ έπ\

τά αυτά άναστρέφοντες. Εϊπω σοι τήν κυκλικήν

ταύτην περΕοδον, δρεξις, κόρο;, ύπνος, έγρήγορσις,

κένωσις, πλήρωσις. Άε\ άπ' εκείνων ταΰτα, χαι άπδ

τούτων εκείνα • και πάλιν ταύτα, καΊ ουδέποτε κύκλω

περ:ιόντες παυόμεθα, Ιως άν έξω τοΰ μύλ,ωνος γε-

νώμεθα. Καλώς δ Σολομών πίθον τετρημένον χα'.

οίκον άλλότριον ονομάζει τδν ώδε βίον. "Οντως γάρ

αλλότριος οίκος, κα\ ούχ ημέτερος, ότι ούκ έφ' ήμΐν

* II Οογ. χιι, 2 8ίΐ<ΐ-
• Κοηι. τιι, 24. '• Ρηΐΐίρρ. ι, 23. " Ρ»«1. οχμ, 8. ΜΡη1. χχιχ.5. " Ιίβ.
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έστιν ή" δτε βουλόμεθα, ή έφ' δσον έπιποθοΰμεν έν Α

αύτώ εΤναι ■ άλλα καΐ είσαγόμεθα ώς ούκ οΓδαμεν,

καΐ έξοικιζόμεθα δτε ούκ οίδαμεν. Τδ δέ τοΰ πίθου

αίνιγμα νοήσεις, έάν εις τδ άπλήρωτον των επιθυ

μιών άποβλέψης. Όράς πώς έπαντλοΰσιν έαυτοίς οΙ

άνθρωποι τάς τιμάς, τάς δυναστείας, τάς δόξας, χα\

πάντα τά τοιαύτα ; άλλ' ύπορ^εϊ το βαλλόμενον, κα\

οϋ παραμένει τω έχοντι • ή μέν γαρ περί τήνδόξαν,

γ.αΧ τήν δυναστείαν καΐ τήν τιμήν σπουδή πάντοτε

ενεργείται • δ δέ της επιθυμίας πίθος μένει απλή

ρωτος. Τί δέ ή φιλοχρηματία ; ούκ αληθώς πίθος

τετρημένος έστ\ν, δλω τω πυθμένι (5έων, ψ Χ^ν

πάσαν έπαντλήσης τήν θάλασσαν, πληρωθήναι φύσιν

ούκ Εχει ;

Β

Τί ουν λυπηρδν, εί τών τοΰ βίου κακών ή μακαρία

κεχώρισται, και ώσπερ τινά λήμην τον τοΰ σώματος

ρΌπον άποβαλοΰσα, καθαρά τη- Ψυχί ΐϊρδς τήν άκή-

ρατον ζωήν μετανίσταται , έν ί| άπατη ού πολιτεύε

ται, διαβολή ού πιστεύεται, κολακεία χώραν ούκ έχει,

ψεύδος ού καταμίγνυται , ηδονή τε κα\ λύπη, κα\

φόβος γ.α\ Οάρσος, κα\ πενία κα\ πλούτος, κα\ δουλεία

κα\ κυριότης, καΐ πάσα ή τοιαύτη τοΰ βίουάνοιμαλία

ώς πορ^ωτάτω της ζωής εκείνης έξώρισται ; Άπέδρα

εκείθεν, καθώς φησιν δ προφήτης, οδύνη, κα\ λύπη,

κα\ στεναγμός. Άντ\ δε τούτων τί ; Απάθεια, μα

καριστής, κακοΰ παντός άλλοτρίωσις, αγγέλων ομι

λία, τών αοράτων θεωρία, θεοΰ μετουσία, ευφροσύνη

τέλος ούκ έχουσα. τΑρ ουν λυ-εϊσθαι προσήκει περ\

της βασιλίδος, μαθόντας οία άνθ' οίων ήλλάξατο ; Κατ- «

έλιπε βασιλείαν γηίνην, άλλα τήν ούράνιονκατέλαβεν

άπέθετο τδν έκ λίθων στέφανον, άλλα τδν της δόξης

περιεθήκατο ■ άπεδύσατο τήν πορφυρίδα, άλλα Χρι-

στδν ένεδύσατο. Τούτο έστι τδ βασιλικδν δντως κα\

τίμιον Ενδυμα. Τήν ώδε πορφύραν ακούω αϊματι

κόχλου τινδ; θαλάσσιας φοινίσσεσθαι•τήνδέ άνω πορ

φύραν, τδ τοΰ Χριστού αίμα λάμπειν ποιεί. Είδες όσον

έν τωενδύματι τδ διάφορον. Βούλει πεισθήναι δτι έν

εκείνοι; εστίν ; Άνάγνωθι τδ Εΰαγγέλιον Δεΰτε, οΙ

εΰΛογτ\μένοι τοΰ Πατρός μου (φησΙν ταύτα πρδς

τους δεξιού; ό κριτής), χΑι\ρονομτ\σατε την ήτοιμα-

σμέη\ν ίφϊν βασιΛείαν ■ τήν παρά τίνος ήτοιμα-

σμένην; "Ην έαυτοίς, φησί, διά τών Ιργιυν προητοι-

μάσατε. Πώς ; Εκείνων, έδ/ψων, ξένος ήμην,

γυμνός, ασθενής, εν φνΧαχϊχ.'Έρ' ίσον εΛοιψτατε

ένΐ τούτων τών έΛαχίστων, εμοϊ έΛοιήσατε. Εί ουν

ή περί ταύτα σπουδή βασιλείας πρόξενο: γίνεται, αρι

θμήσατε, εΓπερ δυνατόν έστιν έξαριθμήσασθαι , πόσοι

τοις ένδύμασι τοις παρ' αύτη; έσκεπάθησαν! πόσοι

τϊ) μεγάλη εκείνη δεξιά διετράφησαν! πόσοι τών

κατάκλειστων ούκ επισκέψεως μόνον, άλλα καΐ παν

τελούς αφέσεως ήξιώθησαν ! Εί δέ τδ έπισκέψασθαι

τδν κατάκλειστον προξενεί βασιλείαν ■ τδ έλευθερώσαι

της τιμωρίας δηλαδή πλείονος τιμής άξιον, είπερ τι

βασιλείας εστίν άνώτερον. Άλλ' ού μέχρι τούτων

εστίν εκείνης δ έπαινος. Παρέρχεται γάρ κα\ τά προσ-

" Ιδλ. χχχν, 10. " Μ:ιΙΐη. χχν, 34 δηΐ].

ηο$ΐΓ3 , ηιιοιιϊ.ιιη ίη ηοδίι 3 ροΐεδίηΐε ηοη β8ΐ , νεί

φκιηιΐυ νοίιιιηιικ, νοί φκιικίίιι (]εδϊ<1εΓ3ΠΗΐ3, ίη 63

εδδβ : ςυϊη <:ΐί;ιηι ιιοκεϊιιιυβ ηυειηβϋιιιοιίυηι ΊπΙγο-

(Ιιιοηιιπιγ, ηοςιιε ηονϊιιπίδ ψι:πι<1<> πμ£Γ3γβ ]υΙ>βΛ-

ππιγ. Ρογγο (Ιοίϋ χηϊ^ιηα 3ΐφΐβ ϊη-νοΐυοι ιιιη ϊιιίεΐ-

Ιί^ϋδ, δι ηιΐ ίηβχρίββϋββ ει ϊηβΛίίβϋ'ιΙε» ευρϊιΙΐΐΒίεδ

Γεβρεχεπδ. νΐιΐββ, «Ι Ιιοηιϊηβδ δϊΜ δεηιρει* αΐϊιιη-

(ΙαηΙ εί 368β«η| 1ιοηοΓ08 , ροΐβιιΐϊΐαδ , βΙοΓίιιβ , βΐ

οηιηία £•]ιΐ8ΐιιοιΓι ? Αϊ ηυθ(1 ΊιιιιιιΊιΐΊΙιιΐ', γΙΠιιϊΙ, ΰΐ

ηοη ρβΓηΐϊηεΐ ίη εο ςυο οοηΐίηβΐιΐΓ; πβιπ ϊΐϋάϊυηι

ςιιϊϋβιη βΙοΓΪίε, ροίβηίαίιΐδ εί ηοηοπδ βεηιρβΓ εχεΓ-

εεΐιΐΓ εί νϊ^εΐ , *>ειΙ ευρΊ<1ίΐ3ΐΊ$ ιΐοίππιι ϊηεχρίεΐιίΐβ

ιηβηβΐ. 0«ί(1 ΪΙεπι ρεειιηίίε βΐυιΐϊυηι ? Αη ηοη νεΓβ

ύοϋιιιη ρεΓίθΓ3ΐυιη εδί, Ιοίο Γιιηιΐο ρεΓΠυεηβ ? εαί

βϊ νεί ΐοΐιπιι ιικιι-ο 3(Τιιη(ΐ3$ , 63 ηαΐιΐΓ3 ε$ΐ , αϊ εχ-

ρΐεή ηοη ρο8$ϊΐ.

Ουίά ί^ίΙυΓ ιηοίεβίυηι εί βεεΓϋΐιηι ε$1, δ'ι α νίΐ»

ΠΙ3ΙΊ8 1>ε3ΐ3 ί»ΐ3 βεί,'ΐ'ει,Ίΐΐ» ε$ΐ , εί νείιιΐί 1εηΐ3

ςιιβϋαιη, εοΓροΓΪδ 80Γΐ1ϊΙ)υ8 3^εεΐΊδ, ρυΓ3 Μΐιπη.ι

«α ϊηηιοηβίειη εί ΐηεοπυρίηηι νΐίβηι ΐΓ3ηδΐΐ? ίη

ςιιη Γγ3«5 ηοη εχεΓεείιΐΓ : είΐυηιηί» ηοη βΓβίϊ-

ΐυΓ : 3(1υΐ3ΐ'ιο Ιοεηηι ηοη Ιιαίιβι ; ηιεηιίβεΐυηι ηοη

ίιηηιΐδεείϋΓ ; νοίυρίηβ ϊίειη εί 328ΓΪΐϋ<1ο, ηιείυδ βΐ

βϋαεΪ3 , ρηιιρεΠ3δ εί άϊνΐιΪ33 , δεΓνϊΐυβ εί ίοηιιηί-

Ιϊο , οηιηΊδφιε Ιβϋδ νϊοβ ϊηίβ(ΐιΐ3ΐϊΐ3δ ςιιβηι Ιοη-

ξΪ88Ίηιε ηΐι ϊ II:» ν'ιΐη τεηιοΐ3 651. ΛιιΓιιΐί'ιΐ ίΙΙΊηε, υΐ

ϊηιιυϊΐ ρΓ(>ρ1ιεΐ3 ", 'ΙοΙογ εί ηιοΐεδίΐ», εί βειιι'ιΐυβ.

Ρίο Ιιίδ νβΓΟ ςιπ<1 ? ΙηιρηΙϊ1)Ί1ίΐ38 ει ηΐ3ΐθΓυηι ίη-

οοηιηιοαΌΓυιηςυβ τβειιϊιβδ, 1)63ΐίιιι<1ο, αϊ) οηιηΐ ηιβίο

3ΐϊεη3ΐίο, 3η($ε1οπιηι εοηβιιείαιίο , ϊηνϊδ'ώΊΙίυιη

εοηΐειηρΐ3ΐϊο, 8θοϊεΐ38 εηηι Οεο, \χΐ\ί\» Πηεηι ηοη

Ιιβοβηδ. Νιιηηυίύ ϊβϊΙιιγ πιοΒΓβΓε εοηνεηίΐ ά*ε Γεβ»»»

βάοείοδ ςιιαϊ ςυίϋυδ εοιηηιυΐβνεπί ? ΚεΓιηυϊΙ τε-

βηυηι 18ΓΓ881Γ8, «ε είβίεδίε 3δ8εοϋΐ3 εβί : άεροδοίΐ

εοΓοηαηι 1αρίι1ΐΙ)υβ 0Γη»ΐ3ΐη, 31 %\οηχ εοΓοηβ 8β

εΐΓοηιηϋειΙΐΙ : εχιιϊΐ νεβίεηι ριίΓρϋΓεαιη, 31 ΟηΓΪδΙιιηι

ϊηάυίΐ. Ηοε εδί νεΓβ Γβ^ΐιιιη .ιε ρΓεί'ιοδυπι ϊηάιιηιεη-

Ιυιη. Η»ηο Ιεπεηβη» ριίΓρυιβιη ηιιιΐίο βαη^ιπηβ

εοηείι» ευ]υδϋ3ΐη χηβΓΐηϊβ πΐΒββεβΓΟ. Αι δΐιρεΓηκ

ριίΓριιι-χ Οιγ'ιβΙι δβηβΐιϊδ δρΙεηνΙοΓεπι είΠοΓεηι αιΐιΐίΐ.

νίιΐίδΐϊ ςυβηΐ» δ'ιΐ ίη ΊηαΊιπιεηΙο (ϋΓΓεΓεηΓι:ι βΐηηε

ρΓ3Ε8ΐαιιΙΪ3. ΥΊϊ ΓιΜ Γιϋειη Ωογϊ ηυοϋ ΊΙΙΊδ τείκΐδ

ΓπιπΙιιγ ? 1.8^8 ΕνΛΐΐζεϋιιηι : ν?η//« , ΰοίΓάίαϊ Ρα-

Ιπ'ι ιιιει', ΐηςαίΐ (Ιιχε ηιΐ ιΐεχίει-οί ϋυιΐεχ), ροίίίάνίΐ

ραταΐηηι νοϋί» τεφιηπι ". ι>0(] 3 π«ο ρ3Γ3ΐυιη ?

Οιιοιΐ νοΙ)Ϊ5 ϊρδί, ϊηςαΐΐ, ρεΓ ορεΓ3 ρΓ0!ρ.ΐΓ3νί8ΐϊδ.

Ουοιηοι1ο? Ε*«π*β6αη», «ίίίβίοιιι, ρ«Γ«0π>ΐΗί «γλ»",

ίΐΗ</ΐί«, ΐη/!ηκΗ«, ϊπ εατοοτΐ. βκοίεη«« (εο'ιιΐϊ» ««»

Λα /»{« ι»ίΒΐη«ίί, ηιι/ιι /"ίείίίίί. 8ί ϊβϊΐιΐΓ εϊιιβηιοιϋ

ΓΟΓίιηι δΐυιΐϊπηι τε^ηϊ εοηεϊΠβικΙϊ ν'ιηι Ιι»1)8ΐ : ηυ-

ιηβΓβίε, βϊ ιηοϋο εηυηιβιβΓί ροδδΐιηΐ, αιιοί Ιιοιη'ιηεβ

ΐιχΙυπιείιΐΊδ η!) ϊΐΐα δΐιρροιΓιΙβΓίδ εοορεηΐ »ΊιιΙ ; αυο!

3 ηιη^πΜ ίΙΙβ (1εχΐΓ3 3ϋηιεηΐ3 βεεβροπηΐ ; η»οΙ Ίη

οβΓεβΓβηι εοηείιιδί ηοη ηιοϋο βϊ) εβ νϊδϊΐηΐϊ, νεΓυιη

ειΐβηι ρεηίΐυβ (ϋηιϊδδίοηειη ηδδεειιΐϊ δ'ιηΐ! 0«οι1

8ί νϊδΐΐβΓΟ εοηείυδυηι, Γε§ηυηι εοηείϋβΐ : ΙΊ1»εΓ3Γβ

ροϊΠ3 ιιίιηίηπη ^η^^ΟΓ^ ρΓκηιϊο ύϊβηυη» βϊΐ, εϊ ηιοϋο
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8. ΟΚΕΟΟΙΙΠ ΝΥ55ΕΝΙ

:ιΙ!ΐ|ΐπ(1 Γ6(ξηορΓϋ65ΐ3ηΙίιΐ5 οΐ οχοοΙΙβηΓίϋΒ 681. Υεπιπι Α τεταγμένα τοις κατορθώμασιν. Πόσοι δι' έχείνηντήν

ιιοπ Ιιι<• εοιίδίδΐίΐ Ηΐίιΐδ Ι.ι ικ. Ναιιι οΐίαιιι ιιΐΐτα πιαιι-

<Ι.•ιΐ;ι Γ6018 Γιιαίδ ριο^ ι-οιίϊΐιιι• , φΐοΐ ρΓΟρΙβΓ ί!1»ιη

ΓΟδΙΙΓΓεΟΐϊΟΙίίδ £Γ3ΐί3Ι11 III δ€δ(: Ο^ΙΙΟνβΓΙΙΠί ? ΟΟΙ

]Ρ£ί1ΐΙ18 ΙΙΙΟΓίΐΐί , (Ί €3ρϊΙΪ8 ώιΙΙΙΙΙΛίί , Γ11Γ5115 ρβΓ

ε»ιη 3(1 νίΐ:π:ι Γβνοεαίί δΐπιΐ? Ιπ οευΐίδ εδί ύΐ-

είοπιπι Ιβίΐίπιοιιΐικη. Υκ1Ί$ιί ]πχΙα :ι1ΐηΐ'(•, φΐί $α1ϋ-

ΙβΠΙ (1θ5ρθΓ3νθΓ3ΐ, ;ι:1ιι!ι'μ•(Ί|Ιι|Ιπιιι. ΥίιΙίϋΙ ί ηΠΐΙίβΓ-

(•ιιΙμιιι ιιΙι ιΙ:ιιιιιι:ιΙίυιΐ(.Ίΐι ΙΪ31Π8 Ιηηΐ(ΜΐΙ;πιΙ«ηι. Λιι-

άίνίδΐί οχ «ο, ιριί Ι>οη3 Εε< Ι'-ηϊ.ε ρι\ι:ιΐΗ•3ΐ);ιΐ, υΐ ίη

ιικ•ιιΐϋΐί:ιιη ιτ^ίικι: Ιιίδΐίδ δ(-ηΐεηΐί3 ηιοΓίίΓβΓ» ίη

νίΐίΐιη ΓϋκοΙιιία βίΐ. Αη βΐϊαιη Ιι,γι δθΐ3? Αιιίιηί μτο

άεηιίδκίοηεπι υυί οο11οε3ΐ)ίιηυ$? Οιμπι ϋοτιρίατ»

ρΓχΓϋΓίοιηηί ρηεεΙβΓΟ ηΐφίο οιιηι νίι-ΐυΐε εοη]υηειο

Γ.ΐΓΪιιοιί'ί Ουκ οιιιη Ιϋΐιΐιιπι ίιηρεπιιιη ιιη» ευιη

της άναστάσεο>ς χάριν έφ' εαυτών έγνώρισαν, ο? τοις

νδμοις αποθανόντες, καΐ τήν έπ\ θανάτω ψήφον δεξά-

μενοι, πάλιν 8ι' αυτής είς τήν ζωήν άνεκλήθησαν !

Ένδφθαλμοίς, τώνε!ρημένο)νή μαρτυρία. Είδες -αρά

το Ουσιαστήριον άπογνόντα τήν σωτηρίαν μειράχιον.

Είδες γύναιον έπ\ χαταχρίσει αδελφού δδυρόαενον,

τοϋ τά αγαθά τ?) Εκκλησία κηρύσσοντος, 6-ως τη

μνήμη της βασιλίδος ή σκυθρωπή τοϋ θανάτου ψήφος

εις ζωήν αναλύεται. ΤΛρα κα\ μόνον ταύτα; τήν δέ

ταπεινοφροσύνην ποϋθήσομεν, ήν προτιμοτίραν ή

Γραφή ποιείται -αντδς τοΰ κατ' άρετήν κατορθιόμα-

το;; "Ητις συνηνιο/οϋσι τώ μεγάλω βασιλεί τήν

τοσαύτην αρχήν, πάσης δυναστείας ύποκυπτούσης,

τοιούτων εθνών ύποτελούντων, γης τε χα\ θαλάττης

ιιιη^ιιο ίιιιροιηιοΓβ ιηοιΙεΓίίΓΟίιΐΓ , οηιηί ροΐοηίαίιι 8β ί•/. των οικείων έχατέρας δορυφορούσης, οΰκ Εδωκε

βυϋιιιίΙΙβρΙε , Ιοί βεηΐίΐηΐδ ΜΐΙιιΙιΙί* ει Ιιϊΐιιιι :> ιϊϊκ, καθ' εαυτής τώ τύφω άε\ πρδ; έαυτήν, οϋχ είς τά

ειιιη ΙεΐΓ3 ρ:ιι\ΐι•ι• 30 ιιι.ΊΓ8 8018 υΐΓβο,υε οορίίδ δΐϊ- Εξω εαυτής αποβλέπουσα- διά τοϋτο τοΰ μακαρισμοΰ

ρ3ΐι:ιιΐ 03ηι »Ιςυε ΓονεΓεηΐ : βιιρβΓυίχαιΙνεΐ'δΐιηι 8β γίνεται κληρονόμος, διά της πρόσκαιρου ταπεινοφρο-

ίκΐίΐιιιιι ιιι»ι ιίειίϊι, δοιιρβί' 3(1 $είρ$3πι, ηοιι 3(1 1)0Ι»3 σύνης τδ άληθινδν ΰψος έμπορευσαμένη.

5ΐιη εχ)επΐ3 Γθδρϊοίεη$, ριορίεΓοα Ιιεαίϊΐυιΐίιιίδ ΙιχΓβδ εχδίδΐίΐ, ριυ ΐπιιροι,ιπα αηίιιιί ύειηίδβίοηβ βίςοβ

}ιιιιιιίΙιΐ:ιΐε νεΓ3 εεΐδίΐυϋίπε <|ΐια>$Ίΐ3. •

Ι)'κ"ΐιπ ειίαιη 3ΐϊήυθ(1 ιιιαπίαΐίδ 3ΐιιπη$ ίικίίπιιηι εΐ

αι-βΐιιιιειιΐιιιιι. ΟροιΊε1)3ΐ οιιΐιιϊιιΐ), δοΐοΐο εοΓροΓαΙί

εοη]υ£ΐΌ, οιιηι» ρΐ'εΐίοδβ Ιιοηβ φΐίΐιυβ .ιΙ)ΐιιΐ(1;ι1)αΙ,

νεηϊΓε ίη (ΙίνΊδίοηβιη. Ουοηιοιίο ί^ίΐυΓ Γεείΐ άΊδΙπυυ-

Ιίοηεπι ? ϋυιη ΐΓεδ βδδεηΐ Ιίοειϊ (ηκε βηίηι Ιιοιιοπιιη

<:;ιρίΐα βυηΐ) ιριί νίηΐίδ βεχυδ εδβεηΐ, ηρυά ριιΐΐ'οιη

ΓιΊίιριίι, ςυί Γεςηο ε]ιΐ8 ρηεβίάίο β88βη( : αά μι,ίι»

νεΓΟ ρ3Γΐεπι βοίβηι Ιίΐίαιη ρεΓίίηεΓβ ο\Ϊ5ΐίιιιανίι.

ΕΤπω τι χαΐ της φιλανδρίας τεχμήριον Έδει

πάντως^ διαλυομένης της σωματικής συζυγίας, χαϊ

τά τίμια των προσόντων αυτής αγαθών έλθεΐν είς

διαίρεσιν. Πώς ουν έποιήσατο τήν διανομήν ; Τριών

δντων τέκνων (ταύτα γάρ τών αγαθών τά κεφά

λαια), τους 4(4|5ενας τώ πατρ\ προσκστέλιπεν, ώστε

είναι αύτοΰ της βασιλείας ερείσματα• της δε Ιδίας

μερίδος μόνην τήν θυγατέρα άποπεποίηται. Όρ^ς

νί(1ε8 (ρηιιΐο εηικΙοΓε 3ΐ({αε χηαίΐβίε ίηίηιί ρατίΙοΓ ρ πώς ευγνώμων τε χα\ φιλόστοργος, έν τοις τιμίοις

20 ίη<ΙιιΙχειιΐί3 8Ϊ1 ιι$3, (]ΐι.ι: ίη Γε1>υ8 ρΓ6ΐίθ8ί$ ηιη-

]οιεηι ρ:ιιΐ(ΐη νΪΓΟ εοηεβ88εΓίΙ? 0;ι•ΐεπιηι ςοοκί

ιηβχϊιηβ β ηουί$ άίεΐ οροτίεΐ, υΐιί αιφχοπ), 50Γ-

ηιοηϊ Ιίικ'ΐιι ίηιροη3πι. 8πιιιιΙ:ιγγοπιιιι ιχΐίιιηι οοπι-

ηηιιιε ε&1 οιοηίυηι ςυί Γιιΐβί ριπίίεϊρεϊ βυηΐ : $εά

ι•]ιΐϋ ρΐ")!»'ίριπιιΐ) , ((υθ(1 Λπ:ιι>3ΐιι ΊιιΓιιΙεΙίΐ3(ειη δίιηί-

ΙίΙΟΓ 3ΐ<]ΐιε 8ίιηιι!3ΓΓθΓυοι ευΐΐυηι 3ΐ)()ΐιπηα1).τΙιΐΓ.

ΪΝ:ιμι 608 , φΐί ίη ΟΓοιιΐιιιη ιππικό (Ιίνίηυιη 6886

εχΪ8ΐίηΐ3ΓεηΙ, ιιϋιίΐο ηιίηοΓβ εοΙβΓβ 3ΐςοε νεηει ;ιπ

ρ(Ιΐ3ΐ)3ΐ, (|ΙΙ3ΓΠ φΐί εΧ 103161-13 8ίΐ11Ιΐΐ3('Γ3 ϋΐΐίοίίΐιιΐ :

3ε ΓβεΙβ εΐ ρίβ ϊΐ;ι ]υ(1ίε3ΐ)3ΐ. Ν:ιιη ςυϊ ειοαίιιιαιιι

;κ1')γ:ιΙ, εΙΪ3ΐιΐ8Ϊ ίη ηοιιιίιιε Οητίδΐί ί(1 ΓβείΙ, μιοιι1;ι-

εΓΟΓυιο εα'ΐΟΓ εβί, ΟιΗδΙϊ ηοιηεη δΐιηυΙβεΓο ίιηρο-

ηεη8. ΙιΙεΪΓεο, ειιιη (1ΐ(1ίεί886ΐ ηυοά ηοη 8ί( Πιίιχ

τδ πλέον τφ άνδρ\ συγχωρήσβσα ; 'Αλλ' 8 μάλιστα

παρ' ημών λέγεσθαι χρή, τοΰτο προσθείς ^ατΛτζα,ύαω

τδν λόγον ■ Τδ τών είδωλων μίσος κοινδν πάντων έστ\

τών μετεχόντων της πίστεως• άλλ' έχίίνης έξαίρε-

τον, τδ τήν Άρειανήν άπιστίαν ομοίως τη είδω-

λολατρεία βδελύττεσθαι. Τους γάρ έν τΐ) κτίσει τ*

θείον είναι νομίζοντας, ουδέν έλάττονα σέβειν ώετο

τών είδωλοποιούντων τάς υλας, καλώς κα\ εϋσεβώς

τοΰτο κρίνουσα. Ό γάρ τδ κτίσμα προσκυνών, κάν έπ"

δνόματι τοΰ Χρίστου τοϋτο ποιεί, είδωλολάτρης εστί,

Χριστοϋδνοματώείδώλψ θέμενος. Διά τοΰτο μαθοϋσα,

δτι οΰκ έστι θεδς πρόσφατος, μίαν προσεκύνε ι θεότητα,

τήν έν ΠατρΙ χα\ Υίώ κα\ Πνεύματι άγίω δοξαζομί-

νην. Ταύτη ένηυξήθη τϊ) πίστει, ταύτη ένήκμασ:,

Γεεειίδ ει ιιονυ.8, ιιηαιη (Ιείΐ.ιίεπι ;κ!ογ.ί1);ι[, (\υχ ίη ϋ ταύτη τδ πνεϋμα παρακατέθετο • ΰ-δ ταύτης προσ-

Ρ.ιΐιν. εΐ ΡίΓιο, ει βρίΓΪΐυ κιιοείο ^Ιοι-ΊΓιεαίιΐΓ. Ιη

Ιοε ΙίιΙι: ΟΓενίι, ίη Ιοε νί^οίΐ, αριιϋ Ικιιιο δρίπΐυιη

«ΙεροδίιίΙ : 30 Ιΐ3ε οΐιΐηία βδΐ δίηιιΐ ΡηΐΓΪδ Γιάεί Λ1)ΐ•η-

Ιιαιιιι ]πνΐ;ι ΓοοΙειη ρ3Γ3(Ιίδί : εΐφΐδ ΙιιιιηοΓ εΐ ςυΐΐα

3(1 ίηΠΊοΙοϋ ηοη πιηικιΐ : μιΙ) ιιιιιΙ)Γ3 Ιί^ηί νϊΐα>

ςυοιΐ ρΐαηίαίιπ» (•5ΐ]ιιχΐα (ΙοπίΓδίΐδ βηιιβπιιη, ςιιί-

1)1ΐδ ιίΊ.ίιν (•ΐί;:ιιι ιιοδ (Ιϊςηί Ιι;ιΙί•:ιιιιιιγ, ρι•Γ ΟΐΓΪδΙίΐηΐ

4είΐιιιι Ουιιιίιιοιιι ηοδίΐ'υιη : ευϊ ςΙοηα ίη $χειιΐ3. Λπιεη.

ήχθη τδ) κόλπο) τοϋ πατρδς της πίστεως Αβραάμ

παρά τήν τοΰ παραδείσου πηγήν ( ής ή ρ"αν\ς έπ'ι τους

άπιστους ούκ ϊρχεται), ύπδ τήν σκιάν τοΰ ξύλου της

ζωής τοΰ πεφυτευμένου παρά τάς διεξόδους τών υδά

των, ών κα\ ημείς άξιωθείημεν έν Χριστώ Ίησοΰ

τώ Κυρίω ημών • φ ή δόξα είς τους αιώνας.

•Αμήν.
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ε9ίΌΕ Υ1ΤΛ δ. ΟΒΕΟΟΚΙΙ ΤΗλ13ΜΛΤυΚ01.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ.

ΈΚΙδϋΕΜ

ΌΕ ΥΙΤΑ ΒΕΑΤΙ ΟΚΕΟΟΚΙΙ

ΜίκΑοΐΕοκυΜΟΡίριαδ.

Κυιίοπι ίπΙβΓρΓβΙβ.

Ό μεν σχοπδς ε!,- έστι τοϋ τε ημετέρου λόγου, χα\ Α Ει ΟΓ.ιΙϊο ψιϊύΥιη ηοδίΓί, 61 ρΓ0ΡδεΐΊ8 οηιινβηΐιιβ

τοΰ παρόντος ημών συλλόγου. Γρηγόριος γαρ ό Μέγας,

ύμΐν τε τής συνόδου,, χαμοί της διαλέξεως ύπόθεσις

πρόκειται. Έγώ δέ της "αυτής οΤμαι χρήναι δυνά

μεως, έργω τε χατορθώσαι την άρετήν, κα\ λόγω

χατ' άξίαν τα χαλά δίηγήσασθαι. "Ιίστε ταύτην έπι-

κλητέον άν είη τήν συμμαχίαν, δι" ής έν τω βίω την

άρετήν εκείνος κατώρθωσεν. "Εστί δέ αΰτη, κατά γε

τδν έμον λόγον, ή τοΰ Πνεύματος χάρις, ή κοΛ πρδς

τον βίον κα\ πρδς τδν λόγον τους περί έκάτερον τού

των έσπουδακότας δι' εαυτής ένισχύουαα. ΈπεΙ ουν

ό λαμπρδς εκείνος καΐ περίβλεπτος βίος τη δυνάμει

χατωρθώθη τοΰ Πνεύματος• ευχής έργον έστί,τοσαύ-

την έλθείν επί τδν λόγον βοήθειαν, όιη γέγονε τ-αρί

τδν βίον έκείνψ, ώς μή κατόπιν εϋρεΟήναι τής αξίας

3(1 ιιιΐ3ΐΐ) οαηκίοιιιο,υο γοιιι δρεεΙαί. Μ:ι£ιηιϊ> οιιίπι

ίΐΐβ Οτε^ΟΠυβ πιπί νο1)ί» (■οιινίΊΐίιΊκΙΊ ιΕ31183 ΓϋίΙ,

Ιιι ιιι ιιιϋιί 86Πηοθίιΐ3ΐΐ(1ί ηΐ3ΐβι ί;ι 3ΐ()ΐιε 3Γ£υπιειιΙιιπΐ

ρι-οροδίΐιιιη ρ.8ΐ. Ε<;ο νοΓΟ βίκίοιη ΓηευΙΙαΙε ορυ5

β$δο ριιΐο , 81 οΐ νΊιΊιιΐυιΐι βχβοςυί ΓηοιΊϊ, βΐ ρπε-

(Ί3Π8 Γ:ι('ίΐΙ0π1)Ι13 (ΙίεΐΛ ΟΧίΟφΙβΙΌ νεΙίβ. Ιΐ3(|ΙΙ(! ϊη—

νοοηηυΊιιιι ΓιιογϊΙ 3ΐιχίΙίιιιη, ςυο Πίε ιιι νίΐη τϊγΙιι•

Ιυιιι εχβεευΐυβ εβί. Γ.κΐ ιιυίοιη ίΐΐιιιΐ, ιιιε;ι ηιιϊϋεπι

ορίιιίοιιο, βπιΓι:» (δΐιηπί) δρίπιυβ : <\ηχ 3(1 νϊίαιη

εΐ 3(1 ΰΐΜΐϊοηεπ) Ιιαπιιη γοπιιιι υ(πιΐ5(](ΐε Νΐιιιϋ(ΐίί5

ρβΓ 8080 νΪΓ88 δΙίΙΐΜΐΊΐΐίδίΓΠΐ. 0.ΙΙ0ΐΓΐ3Ι1) ΐ 2 ί 1 11 Γ ρίΟΕ-

εΐ3Γ3 ίΠα, 8ρβεΐ3ΐ>Ί1ί$ εΐ Ϊ11ιΐ5ΐπ3 νϊΐα ν'ΐΓΐιιΙε 3ΐψιβ

ροΐοηΐϊ3 δρ'ιιίΐιΐ8 0X3013 ροΓΓβοΐβςιιο ββΐ : ρΓοεβπ

εΐ ορΙ:ιΐ(; οροτίεΐ, ιιΐ (ΐιι:ιηΙ;» ορο ίΙΙι; ρεΓ νίΐαηι ιΐϋΚϋ

τών κατορθωμάτων τδν έπαινον, άλλα τοιοΰτον έπι- Β 681, Ι3η1υηι βυχίΓιϊ :ιοοθ(Ι;ιΙ ογλΙϊοιι'ι, ςιιο αιιιρϋΐιι—

δειχθήναι τοις παροϋσι διά τής μνήμης τδν άνδρα,

οίος ήν τοις χατ' εκείνον τδν χρόνον αύτδς εκείνος

έπ\ των έργων δρώμενος. Ει μέν ουν άκερδής ήν ή

μνήμη τών κατ' άρετήν προεχόντων, καΐ μηδεμία

πρδς τδ καλδν έγένετο συνεισφορά τοις άχούουσιν,

περιττδν Γσως άν ήν κα\άνόνητον έπ\ μηδεν'ι χρησίμω

προσάγειν είςεύφημίαν τδν λόγον, αυτόν τε διεξιόντα

μάτην, χα\ τήν άκοήν άργώς άποκναίοντα ■ επει

δή δέ ή τοιαύτη τοΰ λόγου χάρις, εΐ προσηκόντως

γένοιτο, κοινδν έ'σ-αι τών άκουόντων τδ κέρδος, καΟά-

περ ό πυρσδς τοις έκ θαλάσσης προσπλέουσιν έφ'

έαυτδν εϋθύνων τους έν τψ ζόφω πλανωμένους κατά

τδ πέλαγος • ίσης οΤμαι δείν πρδς τοϋτο τής σπουδής

έκατέροις, ύμίν τε πρδ; τήν άκρόασιν, καΐ πρδς τον η

λόγον έμοί. Δήλον γάρ, δτι πυρσοΰ δίκην διά τής

μνήμης έκλάμψας ταΐς ψυχαϊ; ημών ό κατ' άρετήν

αϋτοΰ βίος, όδδς πρδς τδ άγαΟδν τώ τε διεξιόντι και

τοις άκούουσι γίνεται. Πεφύκαμεν γάρ πως οι άν

θρωποι πρδς άπαν τδέπαινετόν τε κα\ τίμιονοίκείως

έθέλειν Εχειν, χαΐ έν επιθυμία τής κτήσεως γίνεσΟαι.

Ή μέν ουν ύπόΟεσις τών λόγων τοσαύτη • έμο\ δέ

πανταχόθεν άκίνδυνόν έστι κατατολμώντι τής υποθέ

σεως , «Ετε συνεπαρθήναι τώ μεγέθει τών πραγμάτων

(Ιίιιε Γεείε ΓαοΙοπιιιι, ι ι ο ι ι ΊπΓιτϊογ 1:ιιικ 0838 \ίιΙο:ι-

Ιιιγ : $ε(1 Ι3ΐί8 ρΐ':ε8εηΐί1)ΐΐ5 εοιηιιιεηιθΓ3ΐίοηε πίίιιιι

31) 80 £β5ΐ3ΓΙΙΙ1Ι νίΐ- 8856 (ΙΟΠΙΟΙΙδίΓΟίΙΙΓ, (]1Κΐ1Ϊ8 ίΙΙο

ίρβο Γ;κ.ΊΪ8 51115 ιιΐι ί11ίιι& Χΐίΐΐΐδ 1ιοπιπιί1ηΐ8 εοιΐ8ρί-

οίο1)»(ιΐΓ. ΕιΓιιιινεΐΌ 81 ιιιοιιΐίο 60ΠΙΠ1, (|ΐι'ι ν'ιιΐιιΐβ

εχεεΙΙιιεηιΐιΐ , οιιπ» πυΙΙο Ιιιοι-ο εοη)ΐιιιοΐ3 εββοί,

ηιιΙΙιιιιιΐ|ΐιο αικΙίειιΐΊΙιυβ ίικίε 3(1 Ιιοιιιιιιι 30εΓΓοΙιΐΓ

η(1]ιιιικ•ιιΙιιιιι, Μΐροι-ναι ιιιιιιι ΓοΓβϊΟπ , :ιι• ιιιιΠπιιι

ορβΓΧ ρΐ'οΐίιιιιι 65801, ιιιιΙΙ;ι ρΓοροκίΙ» ιιΙ ΜίΙιιΙο, 61

6311Κ16Ι11 Γ0Π1 Γ|'ΙΙ5ΐΓ3 001Ιΐηΐεΐ1)0Γ3Ικ1υ, ΟΙ 3ΟΓ08 ΙΚ'-

(|ΐιϊιΙι|ΐιιιιιι οΐιΐιιικίβικίο 1;ιιιι1;ιιιι1ί ε3Π33 οι:ιΙίοιιι•ιιΐ

ιιι ιιιιίΠιιιιι οΙΓογγο ; 86(1 ΐ|ΐιοιπ;ιιιι ο]ιΐ5ΐΜοι1ί ιιιυιιιι»

θΓ3ΐίοηί$, 8Ϊ ΓοοΙε ει εοιηπιοϋο ηιΙΙιίΙκΜίιΐΓ, οοπιπιιι-

ιιο 3ΐΐ(Γιεηΐίιιηι γ.ιιιοΙιιιικίιΙιιιιι ογϊΙ, 1:ιιη|ιι:ιιιι Γ;ιχ β

ΠΙ3ΙΊ 3ι1ΐ13ΥΪ£3ηΙΪ1)(Ι5 3(1 30Κ0 (1ίΐΊ£0ΙΙ3 005, ηΐΐί III

εηΓιςϊηε ροι* ροΐα^ιΐϋ υ1)0ΓΓ3ηΙ: ρ;πί 8ΐυ(1ϊο υΐΓΪ8ςυβ

ει νουΪ8 3υ50(ΐΙΐ3ηΓιΙ)ΐΐ8, εΐ ιιιΊΙιί (ΙϊεεηΓι 3(1 Ιιαικ:

Γ6Ι110ρΐΙ5 8530 ρηΙΟ. ΓθΓίρίθΙΙ(ΙΙΙ) 851 011 ί 111, (|11()(1

νίΐ3 ο]ιΐ8 ροΓ νΪΓΐιιίεηι ΙΓ3Π3Λ013 νοίυΐί Γβχ ςιι;ΐ(1:ιιιι

311111)15 1Ι08ΐΐ'ί8 ρ8Γ (■1ι;ΐΙ111(ΊΙΙ()Γ;ΐΙίθ1Ι0Ι11 ίΐΙΓίΐίβι'Πί,

νϊίΐη .1(1 Ικιιιιιιιι (αιιι οοηιιηεηιοΓβιιΐί, (μιαιιι ιιικίιπι-

ΐΊϋυβ ραΙβΓβοϊΙ. ΝαΙυΓη οηϊιη ΐϋ ηοϋίδ ΙιοηηίηΊΙιακ

ςιιοάηιηιηοιίο ϊιΐδίΐιιιη 05ΐ, υΐ (ΐιιϊ(1ςυί(1 ΐ3ϋϋ»1)ϋο
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681, βΐ ίη ρΓβΐίο ΙιαΙκ-ΐιΐΓ, .1(1 ί«1 ηοίΐηκΐ 3(ΐ]ιιηςεΓ6 Α * λόγος ίσχύσειεν, εΓτε χα\ μή. Ίσος γάρ ϊσται καΟ'

ιΊ αιτοΜίιιιοιΙιιΐ'ο νβΐίιηυχ, Ϊι1([ΐιι> ;κ•(|ιμγογο κΙιιυΥα-

10118. Ε( η γ ^ 1 1 1 1 1 ο 1 1 1 1 1 1 1 1 ψιίιίριιι ΟΓηΙϊοηίδ Ιαΐβ ο«1 :

ιιιίΐιί νβΓΟ .ΊΓ^ιιιιίΓηΐιιιη ΙιαιΊαΓβ εοηαηΐί ιπιΙΙυιη βχ

ιιΙΐΌαιικριβ ενείΐΐιι ρεηειιΐιιιη ίπιρειι<1ι;Ι : δ'ινβ

ειπη ιιι.Ί«ιιίΙιιιΙίιΐι' Γ6Γϋΐιι ιιηιι 3δδΐΐΓ£βΓβ δυϋΗπιίΐαίε

8113 0Γ31Ϊ0 ΥϋΙυΟΓΪΙ, 51 VI! 111)11 . Ρ.ΙΠ.Ί1Ι 8111111, ΙΙΙΠΠΙΙ-

έχάτερον τφ έγκωμιαζομένω 6 έπαινος. Ει μεν γάρ

έφίκοιτο των θαυμάτων δ λόγος, εκπλήξει τήν άκοήν.

πάντως τοις κατορθώμασιν ■ ει δε κατόπιν τοΰ μεγέ

θους ίλθοι, γ.α\ ούτως ή δόξα τοΰ έγκωμιαζομένου

λαμπρύνεται. Άριστη γάρ άνδρδς ευφημία, τδ έπι-

δειχθήναι τής δυνάμεως των εύφημούντων άμείνονα.

ειιηηιιε Ιιογιιιιι βνβηοΓΪΙ, Ιαιιιίοιη ίδ ςιιί ε<Ί(Ίιι•;ιΐυτ, αβδεα,ιιβΙυΓ. Ναιη δι 388βευΐ3 ςυ'κίειη οταιίο ηι'ΐΓϊουΙη

ίπβι-ϊΐ, Γβηιηι ρΓκοΙβΓβ £θδΐ.ΐπιιη εοηιπιοιηοΓαΐΐοηβ ργοι'8118 οΐΐδΐυρείβείεΐ 31Ιΐ1ΐΐ0Γβ5; 8111 ίΐυΐθΐη Π ΙβΓβΟ

τεΙίεΐα 0Γ31Ϊ0 ηιοςηϊίικίίηβιη ΓβΓυιη πιίηιΐδ βδδβιΐυί ροΐιιεπί, βΓιαηι Ιιβε Γαιίοηβ ^ΙοΓΪα ε,μΐδ, ευ}ιΐδ Ιαιι-

ίΐβδ ρεί'δεφιίηιιΐΓ, εΐβι-εβεεί. ΡΓ3βδΐ3ηΐΪ8δίηΐ3 βηίηι νΊτί Ιαιίδ.εδΙ, δϊ β]ιΐδ νίιΐιΐδ πια'οτ 83&ε ΊβηιοηδΙτεΙιιιν

ςιιιιηι Ιηυάβηΐίυιη ΠιοιιΙιαδ άίεεικίο αδ&εΐ|ϋί ροίεβί.

ΟχΙεπιηι ηειηο οι ϋδ()υί ιΐίν'ιηα δαρίεηΐία ίηδίίΐυΐί Μηδε\ς δε των τη θεία σοφία πεπαιδευμένων κατ±

δίπιΐ, ιιιυΓβ βχΙβηιΟΓαπι «Ι 3 ίίάβ ηθδΐΓ3 ιιΙκίιογιιιιι, ρ την τών Εξω συνήθειαν ταΐς τεχνικαΐ; των εγκωμίων

ηΠίΠείοδίδ ΙαιιιιαΙίνϊ υεηεπδ άίεεηιΐϊ 3ρρ3Γ3ΐϊΙ)ΐΐ8 έφόδοις έπαινείσθαι ζητείτω τδν πνευματικώς έπαι-

Ιαυάαη άβδίϋβι-εΐ βυπι, (]ΐιϊ ρρορίεΓ δρίΝιυβΙίβ Ιιοηα

εείευι-αίιιι•. Νοη βηϊηι δίιηίΐί «ιίοηβ ιιοβ ηίαυβ ε*-

Ιεπ (1ε Ιιοηο ,μκϋηααιιΐδ ; ηειιυβ εηδίίοιιι α"ε ΓβΙιυδ

ϋδϋοπι τερεπΛί αΐίψιίδ ορϊιιϊοηβδ, Ιιιηι ηρυά 608

ςυϊ ηιιιικΙ,ιηο ηιοκ νίνηηΐ, Ιιιηι ηριιϋ ηοδ, ςιιί

ηιιιηϋιιηι δΗρει•>>ι•ε8δ» δυηΐ. ΙΙΙίδ εηϊη» ηιαβη» η,ιΐίε-

ιΐαηι Βΐιΐάίοφιβ ιΐϊβΐι* αίηΜβ βχρεΙεηιΙίΕ Γ68 8388

ν'κΙι-ηΐιΐΓ, ιΐίνιΐί•*, 8<!ηιΐί, |$ΙοΓΪα, ηΐΗηάαηί ροΐεηΐ»-

Ιιΐδ, ίαΙ)ΐιΐ32, ηυίοιίδ δΐι* αιιίδα,ιιβ ρ;ιΐι•ΐ:β εοηιΙίιοΓεδ

εεΐ8ΐ)Γ3ΐ : ίιβιη ΓυΒίεηαΌΒ, βηηα (ΐυίιίεηι ιηεηΐβ ρι-ίβ-

«ΙίΙίδ, ηβιτβΐίοηεδ , ΐΓορ.τ», ρΓΟΒίία, ΙκΙΙοπιπι ίη-

4•οιιιηιο(1.» : ηοβίΓο νερό μιάίοΐο ιιηβ ΐη ρΓείΐο εΐ ϊη

ΙιοηοΓβ ρ»ΐΓΪ3 βδΐ, ρ»Γ3ΐ)ί8ΐι$, ρππιβ βεηβΓΪδ Ηυ-

νοΰμενον. Ού γάρ άπί> των ομοίων ήμϊν τε καΊ τοις

ίλλοις ή τοΰ καλοϋ κρίσις εστίν ■ ούτε τάς αύτάς περί

των αυτών υπολήψεις εϋροι τις αν, τοϊς τε κατά τδν-

κόσμον ζώσιν, κα\ τοις ΰπερανεστηκόσι τοΰ κόσμου.

Τοις μεν γάρ μέγα τι δοκεΐ κα'ι σπουδής άξιον είναι

πλοΰτος, κα\ γένος, καΐδόξα, κα\ κοσμικα\ δυναστεΐαι,

χα\ μύθοι τάς πατρίδας οίκϊζοντες , κα\ τά φευκτά

τοις γε νουν Ιχουσι διηγήματα, τρόπαια, χα\ μάχαι^

κα\ τά έκ πολέμων χαχά * τφ δέ καβ' ημάς λόγω μία

τετίμηται πατρίς, ό παράδεισος, ή πρώτη τοΰ γένους

τών ανθρώπων εστία- μία πόλι'ς, ή επουράνιος, ή διά

των ζώντων λίθων συνωκισμένη, ^ς τεχνίτης κα\ δη

μιουργός ό Θεός • μία γένους σεμνότης,ή πρδςτδνθε&ν

ΐιΐ3ηΐ δε<)εβ, υιΐί είνΐΐίδ, ίΐΐ.ι οιβίοδίίδ, φ\χ ρρρ Ο αγχιστεία• οΰ κατά τδ αύτόματόν τινι γινομένη,

νί»εηΐ8δ ΙαρϊιΙεβ οοιίδίΓυΐΐαΓ ει εοββηιεηΙβίυΓ, ευ-

ίιΐδ 3Γΐίίεχ ει εοιιιϋΐΟΓ βδΐ ϋβιΐδ * : ιιηιΐδ δρΙεηιΙοΓ,

ιιπ3 8ΡΠ8Γίδ βιηρίίίικία, ρΓορΐηηυϊΙαβ οαιπ ϋοο :

ψ\χ ηοη εαβυ ΓοΠιιϊΐο α^ ΐεηιεΓε ευϊςιΐίΐιι εοιιΐίη-

ΚΪΙ, ςυειη:ιιΙπιοιιυηι ηιιιη<ΐ3η3 ^βηβΓΐδ εΙβΓΪίικΙο,

ςαβϊ δ3!ρε ε1ί:ιιη 3<1 ϊηιρΓοΙιοδ ει ηΐ3ΐοδ ρβΓ Ιιβηο

ΓοΠιπ'3111 νίείδδϊΐιιϋίιιεπι βε δεΓΪεπι Ιεπιερε ηιβηβηδ

(ΙεΓεΠιΐΓ, δειΐ ηιι«; ηοη αϋΐεΓ 3ΐ<ιηε ΗΙ)6Γ3! νοΙπηίΗΐΐδ

εΙβι,Ιϊοηε αεηιιίΓΪ ροΐεκί. ΟηοΙφιοΙ εηίηι ηαρβτηηί

€ημ, ίηςυίΐ άινίηβ νοχ, άβάϊι ήζ ροΐαίαΐίτη «ί

Γ>1» Οεί [ιετοη ». Οίο ηοΒΐΙϊΙβίβ, ςιιίίί βρίβηιΐΐιΐίυδ,

<]ΐιίι1 ΙιοηεδΙίιΐδ, ςιιίι] 3ΐι»ιΐδΙΐιΐδ ββδβ ρθδδίΐ? ΡβΙγι»

νεΓΟ 3ΐϋδ (]ΐΜ(Ιειη οηιιιϊϋΐΐδ ΓβΙιμΙιε 3ΐ(]υε εοηιπιεηΐ»

ϋχηιοηιιηιηυβ Γηιιϋεδ 30 Ιυ^ϊΙ)ΡΪ3 Αιΐιιιίοδίβ η«ΓΓ3-

Ιίϋΐιίΐιυδ δίηιυΙ ρβηηίδΐβ : ηοδίΓβ βυίβηι ρβΐπβ εχ-

ροδίίοιίουδ βΐ ιΐ3ΓΓ3ΐοΓΪ1)υδ ορηδ ηοη ΙιηοβΙ. Ναιη

δϊ ςιιίδ εαίΐυιη δυβρβχεπί, εαιιιιβ ((π* ϊηϋ>ί δηηΐ

οιη:ιιηεηΐ3, εΐ οιηηβηι εΓεβΙιιιαιη αηίπυ οευΐο εοη-

δ'κίεΓανεΓίΙ, ςυ3?ευηςπεϊη Ιιϊδ ηιΪΓβειιΙβ εοηιριείιεη-

<1εΓβ ροΐοεΓϊι, Ιιαβ ηοδίΓ.τε ρ;ιΐΓΐίΡ.Γκρ(τΐεΐ ηαΓΓαΐΐο-

ιΐι-δ : ίηιο νιτο ηοη ϊρδΐυδ ρβΐπ*, βειΙ εοΐοηΐχ, ςιιηιη α

8υ1)ΙίιηίθΓενίΙα Γί]εεΙί εΐ ΓβΙο^.-ιΐϊ ιηυηί1υιηρΓ3•86ΐιΙβιη

ιιίιηΊπιηί βδδεειιΐϊ βιιηιιΐδ. Οιιοιΐ δϊ Ιηϋδ εβί εοΙοιΓια,

ΓχίβιϊηιβΓε οροιιεί, (]ΐΐ3ϋδ 8ΪΙ εα ιιγ1)8, ιιηιΐβ εοίοιιϊα

ιΐεϋυιία εδί, ςυ;ι; 8ίΙ ίη εα ριιίεΐιπίηιΐο, ίΐιΐ33 δϊΐ ίη

ε» ΓΓ^ίβ, ςυ»; Ιεηΐίΐαβ εοπιηι ηυίΐιιΐδ ίΙΙα Ιιαίιίιβιίο

οΐινειιίι. Ναηι δι εα, ςιιαί ίη ΓεΙιιιβ Γ.Γββίίδ βρρβΓεηι

ο]ιΐ5ηιοάί βυηΐ, αϊ ηιιΙΙα ΟΓαιίοηβ οχρίίοαπ, ηυΐΐα

χατά τήν έν τώ χόσμω εύγένειαν, ή χα\ έπ\ τους

φαύλους πολλάκις διά της αυτομάτου ταύτης ακολου

θίας ίέουσα φέρεταϊ, άλλ' ήν ούχ έστιν άλλως, ή έχ

προαιρέσεως κτήσασθαι. "Οσοι γάρ ίΛαβον αυτόν;

φηΛν ή θεία φωνή , Ιίδωχετ αύτοΤς έζουσίαν τέχψ•α

θεοϋ γενέσθαι. Της δε τοιαύτης ευγενείας τϊ άν

σεμνότερον γένοιτο ; Πάτρια δέ τοις μεν άλλοις άπασι,

μΰθοι κα\ πλάσματα, καΐ δαιμόνων άπάται συνανα-

μεμιγμίναι τοις μυθιχοϊς διηγήμασιν • τά δέ ημέτερα

πάτρια, τών διηγου μένων ούχ έπιδέεται. Είς γάρ τδν

ούρανόν τις ίδών, κα\ τά έν αύτώ κάλλη , κα\ πάσαν

τήν κτίσιν τω της ψυχής όφθαλμφ κατανοήσας, δσα-

περ άν έν τούτοις θαύματα καταλαβεϊν έξισχύση,

ταϋτα της ημετέρας πατρίδος εύρήσει τά διηγήματα•

μάλλον δέ ούκ αυτής τής πατρίδος, άλλα της αποι

κίας, ήν άπδ τής ύψηλοτέρας ζωής άποικισθέντες τδν

παρόντα κατειλήφαμεν κόσμον. Εί δέ ή αποικία τοιαύ

τη , λογίσασθαι χρή τίς ή τής αποικίας μητρόπολις,

τ£ τδ έν εκείνη κάλλος, οία έν αυτή τά βασίλεια, τίς

ή μακαριότης τών έχείνην είληφότων τήν οΕκησιν.

ΕΙ γάρ τά φαινόμενα χατά τήν κτίσιν τοιαύτα, ώς

ύπέρίπαινον είναι • τί χρή τδ υπέρ τοΰτο λογίσασθαι,

δ μήτε όφθαλμφ λαβείν δυνατόν έστι, μήτε χωρήσαι

τή ακοή, μήτε διανοία στοχάσασθαι ;Λιά ταύτης τής

πνευματικής ευφημίας τών έγκωμιαζομένων άπ*-

κρίνει τους κάτω λήρους ό θείος τών εγκωμίων έπαι

νος, αίσχρδν είναι κρίνων τους άπδ τών τοιούτων

εγνωσμένους διά τών κατά τήν γήν τιμίων σεμνύνβ-

' ί!ε1)Γ. χι, ΙΟ. ' «ϊοαη. ι, 12.
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σΟαι. Κοσμιχδς μέν γάρ τις άνήρ πρδς τήν ϋλιχήν Α ΓβΙίοηε εοηιρΓεΙιεηόΊ ροβΜΐιΐ : «|ΐιϊ<1 ιΐε ϋδ εχίβΐί-

ιικιιΐιΐυπι εδί, <|»ι«: δΐιρί'α Ιιχε βυιιΐ, ςυ* ηεα,πε οευ-

Ιο οοηιρΓοΙίρικΙί ροδδυηΐ, ηβηιιε ηιιπυιΐδ ρβΓεΐρϊ,

εύοαιμονίαν αποβλέπων, έχτών τοιούτων τοις άνθρώ-

ποις έρανιζέτω τδν ϊπαινον, εΐ πατρίς τινι γέγονεν

εύφορος βοσχημάτων, εΐ γειτνιώσα θάλασσα πλεονάζει

δι" εαυτής τοις λαιμαργοΰσι τάς υλας, ε! λίθων επάλ

ληλοι θέσεις τάς κατασκευάς καλλωπίζουσιν. Όδέ προς

τδν άνω βίον βλέπων, ζ) χάλλος μέν έστιν ή της ψυ

χής χαθαρότης • πλούτος δε, ή άκτημοσύνη • πατρ\ς

£ε, ή αρετή * πόλις δε, αυτά τοϋ θεοϋ τά βασίλεια *

δνειδος την έν τοις γηΐνοις φιλοτιμίαν ποίήσεται.

Οΰχοΰν άποστάντες χα'ι ημείς των τοιούτων επαί

νων, ούτε τήν πατρίδα τοις έπαίνοις τοϋ Μεγάλου

Γρηγορίου προσθήσομεν, οδτε προγόνους είς συμμα-

χίαν των εγκωμίων παραληψόμεθα, είδοτες δτι ούδεις

αληθής έστιν Επαινος, δς άν μη των έπαινουμένων

ηβηιιε ηιειιΐΊδ 61 ίηΐε1Γΐ£πιΐίχ εοη]8οΐυπ8, ςυαΓια

βϊηΐ, ]ιΐ(Γΐ03Π 61 οχί<αίιιι:ιπ ροΐεδί ? Κτ Ιιηηε βρΐ-

ηΐιιπίεηι Ιαυιίειη, αΐι ϋδ <|ΐι'ι εοηιιηεηϋβηΙυΓ, αΊνίιιβ

Ιαικίϊΐίοηυιη Ιοχ ίιιΓβΓηαδ Ιιβδ ηιιρδ 31(]ΐιβ (ΙεΙΪΓα-

ιηεηία δεεεπιίΐ βι «χοίικίίΐ, Ιυτρβ βΐφΐε ίιιιίεευηιπι

βκδβ ]ιιι1ί<:;ιιΐί; 608, ιμιί ρι-ορίβΓ ε,μίδΐιιοιΓι Ικιικι

ιιιιΐί δυιιΐ, ρ6Γ 633 ιό» (|π;« ίη 16ΓΓ3 ΙιιιΙιοιιΙιιγ III

ρΐΐΐίο, εε1εθΓ»η βία,ηβ ΙιοηβδΙβη. Νίΐιιι $Ί ητιϊύβπι

3ΐίι]ηίδ 6ΒΙ Ιιυιιιο ηιιιηι1;ιηυδ, ς ιιι ιιι;ιΙ<μΊ;ιΙιίιι κρει-ΙβΙ

Μίοίΐηίοιιι, ίδ εχ Ιιιπ,ιΐδΐιιοιΙί ΐ"«•1>ιι?> Ι;ιικΙι•ιιι ηυιηίηΐ-

1)118 ΟΟΓΓΟβΟί, 81 ΟΙΙΪ ρ;ΐΙΠ3 ριΗ'ΟΠΙΜΙ Γι'ΙΙΙΧ ε0Ι1ΐί§β-

γϊι, 81 Ι113Γ6 ν'κ ίιιιιιη §υ1% ιίοιίίιίί ρβΓ 8686 31)1111(16

ίδιος γ. "Ιδιον δέ φαμεν, δ διαμένει πάντως είς το δι- Β ΐ'63 3ρΐ38 3(1 νεβεεικίιιπι 8υρρβ(1ϊΐ3ΐ, δι Ι.ιρίϋεβ αΐϋ

ηνεχές άναφαίρετον. αΐϋδ βυρεηιηροδίΐϊ χιΗίίεία εχοηιεηΐ. Αϊ φΐί 8ΐι-

ρεί'αιη διίδβΉ ίι νίίαπι, γμϊ ριιίεΐιπίικίο 3ΐφΐβ οηΐΗΐηειιΐιιιη ιιιιηιιϊ ριιπίαδ εδί ■, ειιί ιΐίνίΐίχ, ίιιυρϊ;ι ; ειιΐ

ρ;ιΐι•ί:ι, νίιΊυ» ; <•ιιΊ εϊνίΐ33, Ηβηι ϊρ83 ι-β^ηη ϋιιί, ϊη ΓβΙπιβ Ιβιτβηϊδ ιηαξηίΩεεηΙΐΐηι 61 ΟδΙεηΙαΙίοηειη δίΙ)ί

ρΓοΙίΓβ αΐηιιε οΌιΙεεοπ βδδβ ιΐυεεί. Οιι.ίιιιοΙιιόμι εΐϊ;ιιη ηο8 οαιίδδϊβ ε]ιΐ8ΐιιοιΙί 1;»ιΐ(1ί1)υ5 ηβηιιβ ριιίπαιη Ιαιι-

ιίιΐιΐΐϋ Μ»@ηϊ βΓβ^οΓϋ αι1]ίοίοιιπΐ8, ηειμιο ηια]οιε3 ΐη 8αΙ)8Ϊ(1ίυηι Κιικίιιΐίοιιιιιυ βδδυηιειηυδ, δεϊεηΐβδ ι\αοά

πιιΙΙκ νει•;« 8ΪΙ 1308 π,ιιχ εοηιιη, π,ιιί Ι:ιιιι1:ιιιΐιιΐ', ρπιρπ;ι ιιοη 8ΪΙ. 1'πιρηιιηι ϋϋΐυιιι (Ιίεϊιηυδ, ιμιοιΐ ρο><-$υ3

ρεΓρείυιιηι ϊΐα ρεηηαήεΐ, ιιΐ αίϋιιιί αιιΓβΓτϊνε ιιοη ρθ83ί(.

Έπε\ ουν πάντων χωριζόμενοι, πλούτου, περιφα- Οιιοηϊαηι ϊ^ϊΐυτ ουηι οηοηΪ3 ηθΙ)Ϊ3 ΟΓΪρίαηΙυΓ, ά'ι-

νείας, δόξης, τιμής, τρυφής, άπολαύσεως, συγγενών, νΐΐΐ», εΐ3ΓΪΙυ(1ο, ^10Π3, Ιιοηοτ, (Ιεΐίεί»:, βΐηιιβ Ιιι-

φίλιον, μόνης τής χατά χακίαν ή άρετήν διαθέσεων

αχώριστοι μένομεν • μόνον χρίνομεν μακαριστδν τδν

ένάρετον. Κα! με μηδίΐς οίέσθω τψ μηδέν Εχειν

Λεμνδν περ'ι τής πατρίδος , ή των προγόνων τοϋ άν-

δρδς διηγήσασθαι, έν σχήματι τοϋ δοκεΐν περιορ^ίν

των τοιούτων ύΛεχκλέπτειν τδ δνειδος. Τίς γάρ ούκ

χιΐ8, νοΙυρΐ38 εΐ οΜειί.ιΐίο, εοςηπιί, βιηΐεί , βυΐιιβ

ϊ 1 Ιο Ιΐ3ΐ)ί1υ8 εΐ .ιΙΓοοίυβ, ηυο νεΙ ευηι νίΐίο νεί ι.ίπιι

νΪΓΐιιΙβ εοη]υηεΙί ίίπιιιΐδ, ϊΐα ποίιί.ί ίιιΐκιτεί, ιιι 86-

Ρ3Γ3ΙΊ 61 αιιΙ'επ-ϊ ηοιι ρθ83ΪΙ : 3θ1ιιηι 1ιο:ιίιπιι Ικιΐιβιι

ιΐιιιη 6886 ]ιΐ(1ίι.':ιηιιΐ8 οιιιιι, (]ΐιί νίιΊιιΐε ρΐ"6(Ιίΐιΐ8 8ΪΙ.

Αε ηβιηο ριιίεΐ ιηε ηίηίΐ αιηρίιιηι 3(ςιιο ιηη^ηίΟειιιη

οΐδε την έπωνυμίαν τοϋ πόντου τήν παρά πάντων Ο (1β ρϊΐπβ ιικι]οιί1)ΐΐ5νβ νΪΓΪ ροβδβ ευηιιιιειιιοιηΓΟ,

Ανθρώπων χατ' έξαίρετον άνατεθεϊσαν τψ έθνει , δι'

ίς τών έξ αρχής είληχότων τδν χώρον ή αρετή μ<χρ-

τυρείται ; Μόνος γάρ έξ άπάσης γής τε καΐ θαλάσσης

βυτος δ πόντος Εύξεινος ονομάζεται , εΓτε τήν πρδς

τους έπιδημοΰντας τών ξένων φιλοφροσύνην μαρτυ-

ροΰντος αΟτοΐς τοϋ ονόματος , εΓτε χα\ δτι τοιούτος

6 χώρος έστιν, ώς μή μόνον τοις έγχωρίοις τε χα\

αϋτόχθοσιν, άλλα κα\ τοις άπανταχόθεν είς αϋτδν

φοιτώσιν, τάς πρδς τδ ζ?)ν παρασκευάς άφθόνως χα-

ρίζεσθαι. Τοιαύτη γάρ ή φύσις τής χώρας , ώς πάν

των τών πρδς τήν ζωήν αναγκαίων πάμφορος είναι ,

και μηδέ[ν] τών παρ' έτέροις αγαθών άμοιρεΐν, ώς κα\

τής θαλάσσης αϋτοϊς Γδια τά πανταχόθεν ποιούσης.

86(1 8ΐι1) ερεείε βΐυ,ιιε ρι-χίεχίυ εοιιίειιιρίίοηίβ β]υ3-

ηιοϋϊ ιοιιιιη ύεϋεευβ «Ιιμιο Ιιιΐ'ρίΐυιϋιιειη (ΐυαβί βυυ-

(ΙιιεβΓβ ηΐ(|ΐιε βιιπΊιναη, \)υί$ εηίιη ϊ^ηοΓβΙ οο),ίιο-

ηιεη ΡοηΙϊ, ηυο(1 30 οιηηϊυυΒ Ιιοπιϊηίϋιιβ ΐαικριαιη

ρΓχε'ιριιυπι ηιιίιΐίΐηιη 36 ρεευϋβΓβ ^εηΐϊ ϊηιροΒίΙιιιιι

3ΐ.|ΐιε Ιπυυΐυηι ε8(, ροΓ ςυυύ εοππη, (|ΐιίΙ)ΐικ 1οεα>

31) ίη'ιΐίο οηνεηϊΐ, νίιΐιικ (Ιειηοη8ΐΓ3ΐυΓ? Χοΐιι» ειιΐηι

εχ οηιηί Ιιτιη ηΐ3Γίςιιε Ιιίε ΡοηΙιιβ, εϋξεινος, ιοί

681 , ΙιυηήΐιιΙϊί , Ιιοϋρί(ίϋιΐ8 6( ρβΓβ^ΓΪηίβ εοιη-

ηκκίιιβ ιΊ 1)οηιΐ8 ικιιηίικιΙιΐΓ, 8Ϊνβ οοηιϊΐβίειη π

ηυηΐ3ηίΐ3ΐειη ι•]ιΐ8 6γ§3 3<1νεη33 εΐ ρεΓβξΓίηοι

ΙΙΐίΙΐί ν6Γ33ηΐ63 3ΐ1ε5ΐ31ΐΐ6 νθ63ΐ)Ιΐ1θ ; 8ί\'6 ί(1('ίΐ(:(1,

(ΐιιοιΐ Ιοειιβ ε]ιΐ3ΐηθ(1ί ε$ι, ιιι ηοη ιηοιίο ϊηεοΐϊβ ε[

Τοιούτου δέ δντος τοϋ ϊθνους παντδς, ώς δπερ άν τις „ ΐη*1ί;;εη"ΐ8, νεΓυιιι βΐϊαιη ίΙΙίβ, ςυί βχ οιηιιϊ1)ΐΐ8 ρβΐΊϊ-

αύτοΰ μέρος έφ' έαυτοΰ χατασκέψηται , τών άλλων

προτερεύειν οίεσθαι • ουδέν δέ ήττον τη κοινή χρίσει

τοϋ Ιθνους, οΤόν τις κορυφή πάσης τής περιοικίδος

τών άλλων, ή τοϋ μεγάλου Γρηγορίου πόλις έστ\ν, ήν

βασιλεύς τις επίσημος τών τήν αρχήν τοις 'Ρωμαίοις

κοατυνομένων , Καίσαρ τδ δνομα, Ιρωτι κα\ πόθω

τής γ'ορας άλοΰς, έπ'ι το> ίδίψ ονόματι Νεοκαισά-

ρειαν καλεϊσθαι τήν πόλιν ήξίωσεν. Αλλ' ουδέν ταϋτα

πρδς τδν σκοπδν τδν ήμέτερον, ώστε δια τούτων

οΓεσθαι σεμνότερον άποδεικνύειν τδν μέγαν έν άγίοις

εκείνον, ει καρποϊς βρίθει ή χώρα, εί ή πόλις κατα-

σκευαΐς κεκαλλώπισται , εϊ τή γείτονι θαλάττη τά

πανταχόθεν πρδς τδ δοχούν κατ' έξουσίαν εισάγεται.

1)ΐΐ3 εο 3οεε(1υηΙ εί εοιιΟιιιιηΐ, ικΐ νίνεηιΐυιη 8ΐιϋ3ΐ-

ιϋα 3ΐΐ|ΐιβ εοιηπιε.Ίΐΐϋ 3ΐ)ΐιιιϋε βιιρρεϋίΐεΐ ηι.ιμιο

5ΐιΙ)ΐιιίηΊϋΐι•ιί. ΕίιΐίΐιιοίΙί εηίιη ιιαίητα ΐ'εΐίξίοηίδ εϊΐ,

υΐ εί οηιιιίυπι ιίίίιιιι, »ρι;ι: 3(1 νίΐ3ΐη 8η8ΐ6ηΐ3ηο<3ΐη

ιιεεε883ΓΪχ 8υηΐ, κιιιιγ.ιιο Ι'ειΊίΙίβ, 61 ρεΓεςί'ϊηοηιηι

ςιιίϋεπι Ιιοιιοπιηι ηυΙΙϊυδ εχρεΓβ 8ΪΙ, ειιιη ηΐ3Γο οι

ρι-ορί'ί:) Γ3εΪ3ΐ 63, ψιχ οχ οιηηίΐιιΐϊ Γε^ίοηίΐιυβ ίΙΙιιε

ϊιιιροιΙηηΙιΐΓ. Γιιηι ΒίΠειιι ε]ιΐ8ηιοϋί Ιοΐ3 Π3ΐίο δίΙ ,

ιιΐ ΐ|ΐΐ3Μειιηηιιε ηυίδ ο]ιΐ5 ριιιΊειιι ρβΓ 8686 βοΙβιιι

01ΐη8Ϊ(ΐ6Γ3ν6ΓίΙ, ε33ΐ6Γ1δ ρΓ508ΐ3Γ6 63Π1 6ΧΪ8ΐΊΐη3ΐυΓυ8

δΐι : η'ιΐιίΐο ιιιΐηαδ εοηιηπιηϊ ]ιΐι1ίείο ^οηιϊδ νβΐηιί

ε.ιριιΐ α,ιιθ(]ά3ΐη οιηηίιιηι αΐϊβπιηι ΠιιίΙίηιβπιηι Μα-

ςηϊ Ογ6£οπϊ εϊνίιβδ εδί, (|ΐΐ3ΐη υι-οειη ίιηρβΓ3ΐοΓ
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ςιικίίΐηι ίιΐδίβηίδ οχ ϋδ ςιιί Κοηιαηίβ ίηιρεπυηι Α Άλλ' ουδέ των προγόνων αϋτοΰ, των προκαθηγησα-

ευιιΩπηανεπιηΙ, ϋιοδυι• ηοιιιϊηβ, ίΐιιιοΓΟ ηε ϋεδΐάβ-

ιίο Ιθ(;ί οηρίιΐδ βυο ηοιιιϊηβ Νεοεχβαι-οβηι ίηϋίβΐιί-

ΤΪΙ. Υοπιιιι Ιιχε ιιίΐιίΐ ροΓίίηοιη 3(1 ηοδίιιιιη ρΓορο-

κ'αιιιιι βΐ ίιιΜίΐιιΐιιι», ιιΐ ρβΓ Ιιχε βιηρϋοΓεηι βΐ :πι-

£Η3ΐίθΓβιη οχίδΐίηιβηιιΐδ ηο$ ΰειηοηδίΓηΙιίΓΟδ εβ$β

ιη:ΐ£ΐιιιιη ίΙΙιηιι νίπιηι ίιιΐιτ 83110103, 81 ΐόί,'ίο Γπι^'ϊ-

1)ΐι$ ;ιΙιιιικΙι•ι , δι ιιιΐικ ορεπίχΐδ βΐ χαΊΠεϋδ οπιαία

8ΪΙ, 8Ϊ ρεΓ ηΐ3Γβ νίεϊηιιιη βά .•ιι1>ίΐπιιιιι Γβδ υηϋϊςυβ

ιη.Ίβΐια εορϊβ ίηιροπεηΐυι . ΛΙ ιιοο ρ;ιΐ'πιΙιιηι ςιιΐ-

ιίοπι β]ηδ, α,ϋϊ ιι»ΐίνίΙ:ιΐίδ ο]ιΐδ οαπιβϋδ ηικΊο-

Γβ8 ΓιΐΓΐ'ΐιηΐ, ϊη ρΓΧδβηΓι οηιΐίοηο Γαπηηι ηιεηΐίο-

ιιβιη, (1ίνίιί:ΐ5, ηια^ηίΐίοεηΐίοβ ει δρΙβικΙοΓβδ ιιιιιη-

μένων τής κατά σάρκα γενέσεως, μνήμην έπ\ τοϋ

λίγου ποιήσομαι , πλοΰτον κα\ φιλοτιμίας καν. τάς

κοσμικός περιφανείας αυτών διηγούμενος. Τί γάρ

ταϋτα συντελέσειε πρδς Επαινον, τάφοι, και στήλαι ,

και επιγράμματα, κα\ τά νεκρά διηγήματα προς τον

τοΰ κόσμου παντός έαυτον ύπεράραντα; άλλως 'Λ

ούτε δυνατόν έστιν ε!ς κοινωνίαν της ευφημίας εκεί

νους αγειν, ών τήν συγγένειαν ούτος της κατά ψυχήν

αγχιστείας ήρνήσατο; Οί μεν γάρ έν τή πλάντ) τύν

ειδώλων έματαιώθησαν • ό δέ, πρδς τήν άλήθειαν άνα-

βλέψας, τη άνω συγγενεία διά της πίστεως έαυτδν

είσεποίησεν.

όαιιοδ βοπιιη εχροηεηβ. Οιι'κΐ βηϊιη ηχο οοηΓοπιηΙ 3(1 Ι»υϋειη?8εριι1εΓ3, εΐηΐιΐίτ•, ϊη$επρΙίοηε3 εΐ Ιϊΐιιΐί,

ιηυιΊικε εΐ ϊικιιιοί ηβιτβΐΐοηβδ αιΐ <;ιιιη, ψπ δεδβ κιιρι-;ι οηιηειη ιηιιηιΐιιιη εχΙυ1θΓ3ΐ 61 ι:νβχβΓ3ΐ, ρικ-

δειΊίηι ειιηι ηε Γιοπ ψι'κίοπ) ροδδίΐ, ιιΐ ϊη 8θείεΐ3ΐεηι ΙηαιΙϊδ ι'ΙΙί αδδΐιποιιΐιιι-, ςιιοπισ) ίβΐβ, π,ιιοιΙ ;ιΊ

ηη'ιιηχ ρπφ'πιφπΐ.ιίοιιι αΐΐϊηβΐ, εοςιιβίίοηειη Γ6$ρυϊΙ εΐ βδρεπιαίυι• ? Ν;ιηι ίΐϋ φίΜεπ) ρεΓ οιίόιόιιι δίπιυ-

ΙηείΌπιιη γ;ιιιί 61 ϊηερίί Γιιβτυηΐ, Ιιϊο βυΐβιη βϋ νεηΐΐίειη οευϋ$ δΐιΐιίαΐίδ δΐιροΓ* εοςη3ΐϊοηί 8εδ6 ριτ

ίϊιίοπι ϊηδβηίΐ, εΐ φΐίΐδί ϊη αιίορίίοιιοηι ϋειίίι.

Ιΐαφίο ηιιοιηοιίο φΐίιΐοηι, φΐίΙπι«νο ρηνοιιΐίΐηΐδ Β Άλλ' δπω; μέν, ή άπδ τίνων έγένετο , ή τίνα το

ηαίιιβ δίΐ, :ιιιΙ (]ΐΐ3ΐιι ηΙ> ίιιϊΓιο υτυεπ) ΊηεοΙυβΓΪΙ, ιιΐ κατ' αρχάς ώκησε πόλιν, ώς ουδέν ήμΐν συντελοΰντα

ςαχ ηίΐιίΐ ΓαοίαηΙ 3<1 ρΐΌροδΗηηι η»π'3ΐίοηεπι, ρι•χ-

ΐεπηΚίειιιιΐδ; ίηίιίιιηι βυίειη Ιβυύίδ Ιιίηε δαιηεηιυδ,

ιιιιιΐο ΠΙβ νίι.ιηι ειιηι νίιΊιιΐε εοη}ιιηοΐ3ηι εχοΓδυδ

£81. Οηιη οηϊηι εοι-ροΓΟ αιΐιικκίιιηι ]ιινοηίΠ ηαίιίΓαΓι

εθ£Ϊΐ3Γιοηϊβ ευτ3, ρ3ΓεηΐΊ1)ΐΐ8 νϊια άεΓιιηοΐ'ιβ, (Ιοϊΐί-

Ιιιΐυδ εβδεί : φΐαηοΌ ρΐεπίψιο χΐΐΐβ ίηιρειΊεείβ

ηιβηβ (|ΐιίι1 8ΪΙ 1)οη ιιπι ι1ί]υιΙΊε»ΐ'ε ηεκι-ΐΐ : ρΓοιΊιιιΐδ

:ι1) ΐηϊΐΊο οδίεηοΊΐ ςιιαίίδ ϊη χ(21β ρβΓΓβεΙί Γιιΐιιηιβ

05501. Αε ίΐιιοιηαιΐ ΓποιΙιιιη ςοΓΠΐϊιι.Ί βΐΊκτοκα, ουπι

α ρπηιο ίιιεΓοηιβηΐο ΐη (Ι'ΐΓβεΙοβ Γαηιοδ εχετεβουοΐ,

ρετ ρΓΧβεηίειη ρυΙεΗΓΪΙυοΊηεηι βςΐ'ϊεοΐίβ Γιιΐιιπιιη

ιΐεοοί'οιιι ρΓΧηιοηδΐΓ3ηΙ : οοιίοιιι ηκκίο οΙί:ιηι ίΙΙο,

ςα3ΐΐ(Ιο' οχιογϊκ ρΓορΙεΓ ί^ηοΓ3η(Ϊ3ηΊ οποΓίυιΐδ βί

πρδς τήν προκειμένην σπουδήν, παραλείπομεν ■ αρ

χήν δέ ταΰτην της ευφημίας ληψόμεθα , ήν εκείνος

τοΰ κατ' άρετήν βίου πεποίηται. Επειδή γάρ έν

κομιδϊ] νίφ τώ σώματι της φυσικής κηδεμονίας Ερη

μος ήν, των γονέων τετελευτηκότων τδν βίον, ότε

ατελής ύφ' ηλικίας ούσα τοις πολλοίς ή διάνοια της

τοΰ καλοϋ κρίσεως άμαρτάνει , έδειξεν ευθύς παρά

τήν πρώτην, οΤος έν τώ τελείψ τής ηλικίας γενή-

σεται. Κα\ καΟάπερ τά ευγενή τών βλαστημάτων,

δταν έκ πρώτης αυξήσεως είς εύθυγενεΐς άναδράμη

τους δρπηκας , προδείκνυσι τοίς γηπόνοις διά της

παρούσης ώρας τδ είς ύστερον κάλλος• τδν αύτδν

τρόπον κάκεΐνος , δτε τοις ίλλοις ύπ' αγνοίας περί-

(ιΙ)ΐιο\ΐιΐδ οι Ιιιΐιΐ'ίουδ 681 αιιίπιιΐδ, 3(1 Γ68 Υ3Π38 εΐ Ο σφαλής έστιν ή ψυχή, πρδς τά μάταια τε και άνόνητα

ίηιιιϊΐεδ ]ιινοιιΐυΐο ί'ηοϊΐο ρίοπιιιΐίΐιιε ρι-οΐίΐΐεηΐο :

ΐιιιιο ρεΓ ρι-ίιιιηιιι νΐΐχ ίιΐδΐίΐυΐί οΙεοΓιοηοιιι οδίεηιΐίΐ

ϊη 8£$β νοπιηι β886 ίΙΙυιΙ νιτυιιιιι Πανίιϋδ άίεεηΐϊβ :

^ ΐ(5ΐΗ5 η/ ρα/ηια βοτεϋί '. δοΐ3 εηϊιη ηίιιιίπιηι Ιιχο

γιγΙιογ ριτΓι:εΐ3 εΓ383ΪΙυάίη6 εαευηιίηϊδ 3 (6ΓΓ3 5ιιγ-

βίΐ βΐ βχεΓββοίΙ, οιιιΐ)ΐ]ΐιο ρΓΟΟΟΓΪΙαίϊδ ίιιοΐ'οπιοηΐιιηι

ριοβΓΟίΙκιΐυι•, ηαΐΐηηι Ίη 1.ιΐίΐιΐ(1ίηειΐ) 3 ΐεηιροΓΟ ηεεϊ-

ρίΐ 3εεε83Ϊοηβπι. δίε βΐίαιη ίΙΙο 3 ρΓΐηιυ ςεπηϊηε

ΠοπιΊΐ, εΐεείίοηβ νϋχ ϊηβΐϊΐυΐ! ρΓΟίίηιΐδ ρβι-Γεείυβ 61

ειιιίηεηΐίϋυδ Γι•οηι1ίυιΐ5 εοη3ΐΐΓ§ειΐ3 οι 6Χ0Γε$εεη8.

ΟπιηΊ1)ΐι$ εηίιη οπιΊδδϊδ, ηιιβΓυιη ΐ'βπιηι δίικίίο

]ηνεηϊ1Ϊ3 χΐ33 ΐεηοΐιιΐ', βςυϊΐ3ΐίοηε, νβηβΐϊοηε, ευΐ-

Ιιι 3ΐηαβηίοΓβ, ίηϋυιηεηΐίδ, βίοβίίοιιε, (ΙβΙίεϋδ, 8(3-

(ϊιη ΙοΙιΐδ :κ (μιίΐ'οικΓΐδ νϊπιιΙίΙ)ΐΐϋίιιοιιηιΙ)('1);ιΙ, άθίη-

κατολισθαινοϋσης προχείρως ώς τά πολλά της νείτη-

τος• τότε διά της πρώτης τοΰ βίου αίρέσεως, Εδειξεν

έφ' έαυτοΰ τδν Δαδ'ιδ άληθεΰοντα, δτι ΑΙχαιος ώς

φοίνιξ ίξανθήσει. Μόνον γάρ δή τοΰτο τών δένδρων

τελείψ τώ πάχει της κορυφής άπδ της γής αναφύε

ται • κα\ της κατά τδ μήκος έπιδιδούσης αυξήσεως ,

ούδεμίαν έπ\ τδ πλάτος προσθήκην άπδ τοΰ χρόνου

δέχεται. Οΰτω κάκεΐνος άπδ τής πρώτης ήνθησε

βλάστης, ευθύς τή° αίρέσει τοΰ βίου τέλειος άνασχών

κα\ ύψίκομος. Πάντων γάρ άποστάς, περ\ 1 τδ νέον

τής ηλικίας έπτόηται , ιππικής , κυνηγεσίων , καλ

λωπισμάτων, ενδυμάτων, κυβείας, τρυφής- ευθύς όλος

τής τών αρετών κτήσεως ήν, τδ πρόσφορον άε\ τής

παρούσης αύτψ ηλικίας καθεξής προαιρούμενος. Γί-

εεμδ εΓΐ£ειΐ33ε ρβΓ&θ(]ΐιοιΐ5(]υίι!ςιιί(Ι ρΓΧδεηΙί δεπιροτ " νεται δέ αύτώ πρώτη τής κτήσεως τών αρετών, ή

περ\ τήν σοφίαν σπουδή. Ταύτη δέ συνεϊπετο καΟά

περ τις πώλος συνεζευγμένη ή σωφροσύνη ■ πρδς

αμφότερα δέ σύμμαχος ήν ή εγκράτεια ■ τό δέ άτυ-

φον αύτώ καΐ άόργητον, τη τών χρημάτων υπεροψία

συγκατωρθώθη. Οΰ γάρ Εστιν άλλη τύφου τε κα\

ύπερηφανίας γένεσις , μή τής πλεονεξίας έαυτη" τά

τοιαύτα πάθη συνεισαγούσης. Καθάπερ δέ τδν πα-

Χΐ3ΐϊ βιιχ εοηνοηϊβιΐδ ει 3εεοπ)ΐηοά:<Ιυπι βδδβΐ. Ιιιϊ-

Ιϊιιηι 3ΐιΙοη) ;ιοι|ΐιίινηι1;ιπιιη ΥΐΓΐυΙυηι 3 «ΐικϋο 83-

ρϊεηΐίχ Γεοΐι, βίςυε Ιιβιιε νβΐϋΐϊ ρπΙΙυβ φΐ'κ1;ιιιι εοη-

ίιιΐιείυβ 1Π1.1 3οηικ•1ΐ3ΐιΐΓ 3θ1)ΓΪεΐ38 : υΐΓΪηυβ ;ιιιΐοιιι

ΟοηΐίηβηΓιί ρΓΧδίϋίο οπιΐ : ηηίιιιί νι.το 1ιιιηιϊΙΊΐ:ιΐοιιι

οι ιιιοιΙι•Γ;ιΙίοιιεηι ιιιιιι οιιηι εοηΐεηιρίϊοηβ ροοιιΐιϊη-

Γυπι 3$8εευΐυ3 οδΐ. Νοη εηίηι 3ΐΐυηαβ Γ38(υ$ ε( δυ-

■ Ρδ»Ι. χο, 13.



90! 902ΏΕ ΥΙΤΑ δ. Γ.ΠΕΟΟΚΗ ΤΙΙΑϋΜΑΤϋΚβΙ.

τριάρχην Αβραάμ 4 λίγος κατέχει , της Χαλδαϊκής Α ροΓίία βχδίδΓιΙ, ηίδί ανβΓΪΙϊα, Γβηιςιιο «ιυπι ηυ3ΐί1>οΐ

φιλοσοφίας έν επιστήμη γενίμενον, χα\ την έναρμί-

νιίν τε κα\ τεταγμένην των ίστρων κατανοήσαντα

θέσιν καΐ κίνησιν, υπόβαθρα χρήσασΟαι τή περ\

ταύτα γνώσει πρδς τήν τοϋ υπερκειμένου αγαθού θεω-

ρίαν, λογισάμενον, ώςείτά τήαίσθήσει ληπτά τοιαύτα,

τ£ αν εΓη τα Οπερ αΓσθησιν ; κα\ ούτως τοΰ ζητου

μένου τυχεΐν, οίον έπιβάντα της έξω σοφίας , κα\

γενίμενον δι" αυτής ύψηλότερον, ώστε προσεγγίσαι

τρόπον τινά δι' αυτής τοίς άλήπτοις ■ οϋτω κα\ ό

Μέγας ούτος, τη1 έξω φιλοσοφία δι' επιμελείας καθ•

ομιλήσας, δι' ών 6 ' Ελληνισμός τοις πολλοίς βεβαιοΰται,

διά τούτων ώδηγήθη προς τήν τοΰ Χριστιανισμού

κατανίησιν, καΐ καταλιπών τήν πεπλανημένην των

πατέρων θρησκείαν, έζήτει τήν των δντων άλήθειαν,

Γ:ιΓιοιιε .ΊΐιςοιιιΗ δΐιιϋίιιιη <ί]ιΐ8ΓπθίΓι νϊΐ'ια ΙΙΠί) 88011111

ίιΐ(1υθ3ΐ. Ο.ιιοηΐ3<]ιιιοι1ιιιιι «ιιίοιιι Ιιιιιια (βηβΐ ραΐηβτ-

εΐιαιιι Λ1>γ:ιΙι»ιιμιιιι ϋΐΐίΐιΐηίοχ ρΐιίίοδορίιίίβ δ< ίβηΐί»

ρηοιίίΐιιιη, οηπι εοηείηηιιπι, ορίιπη, πιΐιιηι, εοιι-

8(αΐιΐβιη, ΓοΐΊιιιη, οηΓιικιΐιιιιΐφίο βϊΐυηι 36 ηιοίαιη

δΐα'επιηι ;ιιιϊπκη1νινιΐΊδ5ι•1, Ιιαηιιιι ινιιιηι εοςηίΐίοηβ

Ι3ηΐ|ΐιαηι βεβία 3ΐφΐβ ηιΐιηίιιίοιίο υβιιηι ίϊιίδδβ «<1

δΐιροπ 1)οηϊ οοηΐεηιρίβΐίοηεηι, πιπί ΓβρυΙβΓβΙ, ΐ[ΐιοιΙ

δι (•3 αυ» «εηΒΐι εοαίρΓβηβηϋυηΙυΓ, 1;ιΓι;ι 888εηΙ,

φΐ;ιΙο 6886 ροδδβΐ Μ, φιοιΐ »οιι*ιιιιι κιιροΐ'ηΐ : ιιΐιμιο

ίΐ3 »$βεειι1υπι βδδο ϊιΐ, ηυοϋ φΐ3βΐ•β1>3ΐ, πιπί οχ-

(οπιιιιιι δβρ'βηΐϊβηι φΐ3«ί οοηδεεηύϊδδβΐ, 30 ρεΓ ε»ηι

«ιιυΙίιηίοΓ ετ3βΐ88εΙ, πι Γβΐιιΐδ ίηοοιιψΓβηοηδ'ιοίΓιΐΗΐδ

ει οηρίπιη •■Π'ιιμΊιΊΐΐΊΙιιΐϋ ροΓ ΠΙ» πι ηικχίαηιπκχίο 3ρ-

έξ αυτών τών πεπονημένων τοϊς έξωθεν διδαχθείς τδ Β ρι-ηρίιίφοι-εΐ : ίΐ;ι εΐίβι» Μβ^ηιΐδ Ϊ8ΐε, ευπι ίη βχ-

τών Ελληνικών δογμάτων άσύστατον. Επειδή γάρ

ιίδεν πρδς διαφόρους υπολήψεις έν ταΐς περί τοΰ θείου

$δξαις σχιζομένην τήν Έλληνιχήν κα\ τήν βάρβαρον

ομοίως φιλοσοφίαν. κα\ τους τών δογμάτων προεστη-

κότας, οΟτε προς αλλήλους συμβαίνοντας, και τδ καθ'

έαυτδν ϊκαστον κρατύνειν τή περινοία τών λίγων

φιλονεικούντας• τούτους μέν ώσπερ έν έμφυλίω πό

λεμο), ύπ' αλλήλων ανατρεπόμενους κατέλιπεν • κατα

λαμβάνει δέ τδν έστώτα λίγον της πίστεως, τδν ού-

δεμιοί λογική τινι περιεργία κα\ τεχνικαϊς πλοκαΐς

κρατυνίμενον, άλλα δι' άπλίτητος βημάτων όμοτίμως

π5σι καταγγελλίμενον ■ 3ς έν αύτώ τω υπέρ τήν π£-

στιν είναι, τδ πιστδν έχει. Ει γάρ τοιούτον ήν τδ λε-

Ι'-ιίιη: 8:ιρίοιιΐ!:ε δΙιιύΊο ιΙίΙίμπιΙΟΓ ΜΟΓδΒΐιΐδ 68801,

ρβΓ φ13δ Γ08 ρΙβΠηυβ 0ΙΓΟΓ68 Οΐ'βΒΟΟΓϋΠΙ £ΙΊΐΙίΙίΐΙΙΙΙ-

φΐε «ΐηΐιίϋιιιιΐ βΐφΐβ εοηΓιπιιαιιΐ, ϋ« ΓβΙιυβ ηιιηβϊ

(1ικίΙ)ΐι« οι ίιιάίείυιΐδ ιΐδΐιβ 6«1 3ά ΟΐΓίδΙϊαηχ Γθ1ί§ίο-

ηί« εο<;ηίΙίοηοΐϊ>, 30 νοίϊεΐη Γ;ι1«3 ρβι-οηΐιιιιι 30 ηιβ-

]οΓυιη ΓεΙί^ίοηε, ΓβΓϋΐη νβΓΪίαΙβηο ςιιΚΓβ1)3!, οχ Ηΐίβ

ίρδίχ 11080 ΐΐΐ) βΧίΟΙΊΐίδ ρ1ΐίΐ080ρΙ)Ι8 0ΐ3ΐ)ΟΙ'3ΐ3 δϋΐΐΐ,

εϋοιΊιΐδ, ηυαπι ηοη οοιίδίδΙεΓβ ροδδϊηΐ , φίβηΐφΐβ

ρηπιιη «ϋιϊ εοιι«ΐοιι( δβηΐεηΐίοβ οΙ(|ΐιο ορίηίοηρβ

βΓ3?03Ιΐίε5Β ϋΌοΙΠΠΒΒ. ΡθδΙβ3φΙ3Π1 εηίηι 31ΙΪΙ11»|Ι-

νβιΐίΐ ϋΐ'ΐυεοΐ'υιη βίιηιιίβε 1)31 ΙηιΐΌΠΐηι ρΙιϊ1θ8θρ1ιΪ3ΐη

ίη ϋ8 8οη(ειιΐίΪ8, ιριΊΙιυβ ιΐο ηυηιϊηο άίνίηο ηυϊιΐ

«('ΐιΐίοιιιΐιιιιι 8ΪΙ 8ΐ3ΐυιιιι(, ίη (1ίνΐ!Γ«;ΐ5 8θίηι1Ί ορίιιϊο-

γίμενον, ώς τ!) τών ανθρωπίνων λογισμών δυνάμει η ηεδ ; εΒΓυπιο,υβ δβηΐεηΐϊβππη ρΐ'χδίϋεδ,^εςυβ ΊηΐβΓ

κσταλαμβάνεσθαι, ουδέν άν της Ελληνικής σοφίας

διήνεγκε ( κάκεΐνοι γάρ, δπερ άν καταλαβεϊν έξισχύ-

σωσιν, εκείνο και είναι δοξάζουσιν), έπε\ δέ άνεπί-

βατίς έστι λογισμοϊς άνθρωπίνοις της υπερκείμενης

φύσεως ή κατάληψις, τούτου χάριν ή πίστις αντί τών

λογισμών γίνεται, τοις υπέρ λίγον τε καΐ κατάληψιν

έαυτήν έπεκτείνουσα. Διά ταύτα , καθώς περ\ τοΰ

Μωϋσέως φησ\ν ή Γραφή, δτι έπαιδεϋθη πάση σοφία

τών Αιγυπτίων ■ ούτως καΙ ό Μίγας ούτος, διά πάιης

έλθών τής τών Ελλήνων παιδεύσεως, καΐ γνοϋς τη

πείρα τών παρ' αύ'-ο'ς δογμάτων τδ ασθενές και

άσύστατον, μαθητής τοϋ Ευαγγελίου καθίσταται• κα\

πρ\ν άχθήναι διά τής μυστικής τε κα\ ασωμάτου

γεννήσεως , ούτως κατώρθου τδν βίον, ώς μηδένα

8086 εοιι^ΓυεΓβ βίηιιε οοιιεοηΙιίΓο, ει δοΐειίϊ οχςυί-

δίΐ3((ΐιε νιτίιοπιηι εΐ αι^ιιιιιοιιίοπιηι οχεο^ίΐοΐίοηο

81Ι3Μ1 υηιπιΐφΐειιΐ(]ΐιε δοηΐεηΐίβηι 8ΐ:ιΙιϊΙίι•ο ηΐίριο

εοηΙίΓηιβΓΟ εοηβπ; ηοβ ςιιίιίειη, 1ΐΐιςυ3ηι (Ιοιιιεβίίεο

1)βΙ1ο δε ϊηνί'εεηι βνοΓίοηίοδβΐ εοηΓιοίεηΐ6$ Γβΐϊηαΐΐ.

ΟοιίδοςιΓιΐιΐΓ :ιιαοηι οΐ 3ηιρ1ο<•ιϊΐιιι• εοιίδίδίοηΐεηι 813-

Ιι'ιίοιιΐφίο 3ε ίίπιππιι Γκίοΐ 8οπιιοηοιιι, ςιιί ηοη εχηιιί-

δϊΐΛ φΐ3(1:ιηι 3ΐφΐβ ιο(1ιιικ1αηΙί υογΙιοιίιιιι ΟΐΐΓΪοδί-

Ι3ΐε, οΐ βΓΐίΓιοΐοδίδ ηβχί1)υ8 ΒΓ^ιιηιβηΙΟΓυηι οοπΟγ-

ιηαίιΐΓ, δεά ρβΓ ςϊιηρίίείΐαίοιη νει1)θπιιη οπιηίουδ εχ

;»Η[ΐιο 3ΐυηιηΐΊ3(ιΐΓ : ηυί ίη Ιιοο ίρ«ο, ιριοιΐ $ιιρι-α

ΙίιΙοιη εδί, νίιιι Γιϋοί ΓαείοηϋβΒ Ιΐ3ΐιοΐ ; ιιαιιι δι ίιΐ, ιΐε

(]ΐιο 51'Πΐιο 1ι:ι1)θΙϋΓ, ε]υδηιοάί εβδοί, ιιΐ Ιπιιη.Ίΐκιπιιιι

νί Γ3ΐίοιιυηι εΐ 3ΐ'ςιιιιιειιΙηΓιοιιιιιιι ΟιιιιιρκΊιοικΙί ροδ-

(ίύπον τής αμαρτίας έπ\ τδ λουτρδν είσενέγκασθαι. ρ 8βΐ, ηίΐιίΐ α 0Γα•03ηί03 «ηρίοιιΐΊ;ι (ΙίΠοΓΓεΙ (ηβηι 61

Ούσης δέ αύτφ τής διαγωγής έν Αίγύπτω κατά τήν

μεγάλην τοΰ Αλεξάνδρου πίλιν, είς ήν κα\ ή παντα-

χίΟεν συνέχει νείτης τών περ\ φιλοσοφίαν τε καΐ

ίατρικήν έσπουδακίτων • χαλεπδν ήν τοις όμήλιξι

θέαμα, νέος υπέρ τήν ήλικίαν τη σωφροσύνη κο-

σμούμενος. Ό γάρ τού καθαρεύοντος έπαινος, τών

μολυνομένων Βνειδος ήν. Ώς άν οΰν απολογία τις

είη τοις άκολάστοις, τδ μή μόνους αυτούς είναι δοκεΐν

τοιούτους, έπίνοιά τις έξ επιβουλής παρ' αυτών έπ-

εσκευάσθη, τοΰ μώμίν τίνα τφ βίφ τού Μεγάλου προσ-

τρίψασθαι. Κα\ προβάλλεται τζαρ" αυτών, είς διαβο-

λήν εκείνου , γύναιον έταιρικδν , έξ οικήματος έπ'

ίΙΙί ςιιο<1ειιηςιΐ6 Γ.οιιιρΓεΙιοιιο'εΐΌ ναΙιιβΓΪηΙ, ίΐΐιΐιΐ

6113111 6886 661186111), 8001 φΙΟΙίίίΙΙΙΙ 83111 1131 Ι1Γ.ΊΙ1Ι,

ιμια: ίη «ιιροιίί 86(1ί1)ΐΐδ ΓθΙ)ΐΐδ ργββκϊιΙθΙ ιιηίνεΓδίδ,

εο"ΐΐ3ΐίοιιθ8 οΙ Γ3ΐίοηθ8 1ιιιιιΐ3ΐΐ30 ^δ5βφ^^ οΐ οοιη-

ρΓοΙιεηιΙοΐ'β ηοη ροβδυηΐ; ίάοίτεο ΠιΙοδ ίη Ιοευηι

ι ιιΐίοιπιιιι δυεεεϋίΐ , ιι<1 εα, φΐχ 8ΐιροΓ3ηΙ Γ3ΐίοηβιιι

βΐ εοιηρΓβΙιεηδίοηοηι , εηίΐεηδ. ΡΓΟρΙεΓΟ» φΐεποΊ-

ιιιοιίιιιιι (Ιο Μονδο αΊείΐ 8οι•ϊμΐιιιη '•, ιριοιΐ εΓυοϋΐιΐδ

88861 οηιιιί 83ρίεηΐί3 /Ε(;νρΙίοπιιιι : ίΐ:ι εΐίηιη ιιι:ι-

βΐιιι« Ϊ8Ι6 νΪΓ, οοιη οιιιηπιι (.ίΐΜΐ οι -ιι ιιι επιάΊΐίοηοι»

ηε (1ίδ('ίρΙίιΐ3ΐη ροΐ'«οπιΐ3ΐυ« εβδοί, Γ3((ο<]ΐιο ροΐ'ίειιΐο

(1ΐ(1ίεί886ΐ, φΐιιιιι ίιιΐίπηιε οοπιιη ορίιιίυηεδ 3ΐφΗ

4 Αεί. νιι, 22.
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ΒεηΙβηΐίχ δίηΐ, ηυΛίιιςιιο ρβπιηι διυϊ ίοιίδίειιΐ, (Γι- Α ατιμία κατεγνωσμένον. Τοΰ £έ, κατάτδ σύνηθες, τοϊς

βε'ιρυΐιΐδ Ενηηβεΐϋ Οι : «ο ρπυβιριαηι ροτ πΐ)δΐίοαιη

εί ϊηεοΓροΓβαιη ηίΙίτΊίαΙειη ϊηδίίΐυΐυβ βδβεΐ, αιίεο

ΓεΟΙβ 3ΐ<]116 ρΓΧΟΐβΓβ 8686 ίπ νίΐ« ςβΓεΙ)3ΐ, υΐ ΙΙϋΙ-

1;ι8 ρ«εε3ΐί 30Γ(1β8 3(1 1:ιν:ιπ•ιιιιι βΟβΓΓβΙ. ("ιιιιι αιιίοιη

ϋί'ί-Ί-Ίοΐ ίη ^Ε^Υρίο Ίη ιηαςτια Αΐεχίηιΐή ιιι•1)β , ϊη

ιμι:ιπι βχ οιιιηίΙ>ιΐ5 ραιΊίΙιυδ ρΐιϋοδορίιϊχ βΐ ιιιβάίαηββ

Βίικίίοδ» ϊυνεηΐιΐδ οοηΠυβυβΙ : ηιοΐεδίιιηι δρεείβεα-

Ιιιιιι ;»•(μκ>ϋίΜΐ5 6Γ31 βάοίεβοεηδ ϋΐιρει• ιεΐαίειιι 80-

ΙΐΓίοΐϊΐο ΐβιηρεΓ3ΐιΙΪ3ςυε ΟΓΠΛίιΐδ. Ε]υ8 εηϊιιι νΐΐβϊ

ριιπίηΐίϋ 61 ϊηΐε§πΐ31Ϊ8 Ιηϋδ ίηιριΐΓϋπιιιι ριοΐιπιιη

36 (Ιεϋβευδ ογμΙ. ϋΐ \%\1ατ βϋςιοηι βχευββιίοηεηι

ϊηΙεπιρβΓ3η(ε8 36 Ιίυϊιΐϊηοδί Ιι.ιΐιειοηΐ, δι ίρδί ηοη

8θ1ί ΙβΙεδ 688ε νίιίειιΐυι• : ϊηδί(1Ϊ3δ εοπιηϊιηίδευηΐιιι•,

ει ν;ιΓπιιη ηυθ(1(ΐ3ηι εοιίδϊΐϊυιιι εχεο^ίίβηΐ, ιιΐ αϋ-

λογάσι των ανδρών έν σεμνψ τώ σχήματι περί τίνος

των κατά φιλοσοφίαν διααχοπουμένου χα\ συνασχου-

μένου, πρόσεισι τ!) γύναιον ακκιζόμουν τε και θρυ-

πτόμενον , καΐ δια πάντων τδ είναι πρδς αύτδν έν συν

ήθεια, δι" ων έφθέγγετό τε χαι έποίε•., σχηματιζόμενον

είτα έλεγε των μισθωμάτων άποστερεΐσΟαι, προστιθεΐ-

σα κα\ τάς άφορμάς ύπ' αναίδειας, υπέρ ων ήτιάτο την

των μισθών άποστέρησιν. Τών δέ συνεγνωχότων αϋτφ

τδν καθαρδν ρίον , άγανακτούντων τε και ίργή κατά

τοΰ γυναίου συγκινουμένων, ούτε συνεταράχθη τοις

υπέρ αϋτοΰ χαλεπαίνουσιν , ούτε τι τοιούτον είπεν

συκοφαντού μένος, οίον είκδς τδν άχθόμενον οϋ μάρ

τυρας τοΰ βίου προσεκαλέσατο , ούχ ορκω τον μώμον

άπώσατο, οϋ τήν χαχίαν τών ταΰτα χατ' αύτοΰ συ-

«1Η311Ι ιιοΐ3ΐιι 61 ιιΐ3ειιΙ;ιιιι ιη.'ΐ^ιιί ϊΙΙίιΐΒ νίπ νίΐιβ Β σκευασαμένων διήλεγξεν άλλ' έν ήρεμαία τε χαΧ

ϊιιιίΓι'Γΐ'ΐιΐ. Αε ρΓΟοΙυεϊΐιΐΓ 3ΐ> είβ ςιΐίβ ίΙΙυπι 03-

ΙιιιηηίαιείιΐΓ πιυΙϊβΓΟίιΙα ηιεΓβΙπχ, α,υχ εοΓροΓβ ςιυβ-

8ΐιιιιι ΓαοβΓει, ίιιίαιηϊα ϊιτοφίΐα εχ οίΐ•εβι•β «Ιΐπιϊβδβ:

οιιιηηυβ ϊΐ Ιο ρΐΌ εοιι$ιΐ6ΐιι«Ιίιιε ειιπι νΪΓΪβ ιΐοείϊβ

αίςυε ίείεοΐϊδ Ίη Ιιηΐιίΐιι βΓβνί 61 Ιιοιιεδίο ιΐε ηυαιίαιη

ςιΐ3ϊί>Ιίοηκ ρΐιϊΐο&ορίιΐοα ύίδρίοεπ:), ιπηκμιο 66 ειιητ

ίΐΐί* εχεπβΓβΐ, ηιιιΙίει•ειι1α βεοεόϋΐ ϊηεριίδ £08ΐϊ5ιι$

ίοι-ηΐίΐιιι 0$1εηΐ3ΐΐ8, 61 ιιιοΙΙίΙίειη Ιαχιιηιηυε ρΓΧ 86

ίει-εηϊ, εΐ ρεΓ οηιηί3 ςυ* οι «1ϊοβ1>ηΐ ει ίβοΐεοβΐ,

8686 εοΐιδίιεβεεΓεευηι εο δίπιιιΐ3ΐΐδ : Ιβηύειη άίεε1)3ΐ

£6 ΜβΓεβάϊοιίδ ΓΓ3υιΐ3ΐ3πι ε$$β , 3ΐΙ]ΐείειΐ8 εΐϊαιιι

0311538 ρΓΕ ΐηιραιίειιΐίβ, ρπ) ηιιϊΐιιι» η,ιιεΓεηβΙιΐ!• δβ

ηιει•<:ι:ύί1ιιΐ5 6836 ίΪ3ΐΐιΐ3ΐ3ΐιι.Αΐ ειιπι ίΙΙϊ, Γ[ϋί ε] υ δ νίΐκ

ρπιϊΐαίβηι εΐ εοηΐϊιιεηΐϊβιη ηοη ίίξηοπιΐκιιιΐ, ϊικίϊ-

χαθεστώση φωνή προς τίνα τών συνήθων άποστρα-

φ«1ς , ι ΤΩ οδτος, > Ιφη , ι διάλυσον αύτη τδ άργύ-

ριον, ώς άν μη διά πλεΐον διοχλοϋσα , τήν προχειμέ-

νην τοΰ λόγου σπουδήν έπιταράσσοι. ι Έπει δέ μα

θών παρά της έταιρίδος ό τοΰτο προστεταγμένος ,

όσον ζτει παρ' αύτοΰ τό άργύριον, έτοίμως άπαν

άπηριΟμήσατο , χα\ πέρα; είχεν κατά τοΰ σώφρονος

ή επιβουλή τοις άκολάστοις, χαΐ ήν έν ταΐς χερσ\ν

ήδη της άτίμου τδ χέρσος ' τότε δή γίνεται θεόθεν

ή τε μαρτυρία της σωφροσύνης τοΰ νέου, κα\ της

τών όμηλίκων συκοφαντίας δ έλεγχος. Όμοΰ γάρ τφ

ύποδέξασθαι τη χειρ\ τδ άργύριον, πνεύματι δαιμο-

ν!φ στρεβλωθεϊσα, κα\ βρυχηθμψ θηριώδει παρά τήν

άνθρωπίνην φωνήν άνοιμώξασα, πίπτει πρηνής κατά

£η&ΓβηΐιΐΓ,6ΐ Ϊ13 3ΐ1ν6Γ3ΐΐ8 πιυϋβΓευΙβηι οοιηπιονεΓεη- Ο τδ μέσον τών συνειλεγμένων • θέαμα φρικτόν τε και

Ιμγ, ηεηηβ αη3 ρι:ιΐιιΐ'1)Λΐιΐ5 ε$1 εηιη ίίδ , ηιΓι ίρβϊυβ

ιιιιΐηίηε 5ΐοιιΐ3εΙκι1)3ΐιΙιΐΓ, ιιε(|ΐιεΓ|ΐΜ<1ι|ΐΐ3ΐιι ΐ']ϋ5ΐιιυιΙί

(ΙίχίΙ, ευιη <•:\Ιυιηηϋ5 ρι-ειιιεΓεΙιΐΓ , φκιΐε ρΐ'οιιιιη-

ΙΪ3Γ6 ρ3Γ 63861 εηιη, ι(ΐιί (ξίΜνίΐι:!• ιιιοΙε3ΐε(|ΐιε Γεπι

ΓβΓΓβΙ, ηοη 168168 νίΐ* 3(Ινοε3νίΙ, ηοη ]ιιι•(•]ιιΐ'ηιιιΙο

ρΐ'οΐιπιιιι »1> 8ε Γε]εεϊΙ , ηοη ιιι;ι1Ίιί;\ιη εοπιιιι , ο,υϊ

Ιΐίπ; 3(ΙνιΤ5ΐΐ8 ΰπιιι ηι»εΙιίιΐ3ΐϊ εινιηΐ, εοηνίεϊΐ, εοιΐ

φοδερδν τοϊς παροϋσιν αθρόως γεγενημένη, τών τρι

χών τε διε^(5ιμμένων, καιταϊς ίδίαις χερσ\ σπαρασ

σόμενων, κα\ τών οφθαλμών άπεστραμμένων, χα\ τοΰ

στόματος τδν άφρδν παραπτύοντος. Κα^ ού πρότερον

άνήχεν χαταπνϊγον αυτήν τδ δαιμόνιον, πρ\ν ή τδν

Μέγαν εκείνον έπιχαλέσασθαι τδν θεδν, χα\ υπέρ

αυτής ίλεώσασθαι.

8ΐιΙιιιιϊϊδ3 3ΐςιιε 36«Ι313 νοΓβ εοιινβΓδίιβ Λά ςιιοϋκΐβιιι ΓαηιϊΙϊαΓεοη, ι Ηειίδ Ιιι, > ϊηιιιιϊΐ, < ηιιηιει-3 εί ρεπι-

ιιΐιιιιι, ηβ ιΓιιιΓιιΐδ ίιιιροηιιιΓιίαίε 5ΐΐ3 ρΓβροδίΐχ «ιιι:«'δΐϊοηϊδ ΐΓ3εΐ3ΐυιη εοηΙυΓοεί. > €υιη βιιίεηι ϊδ, πι'ι

Ιιοο ϊηϊιιηβεϋβΐυΓ, » ηιβΓείπουΙβ 8θίδθϊΐ3ΐυ8 «]ΐιαηΐαιη ροοιιηίαηι 3ϋ ϊΐΐο ροβεβΓβΙ, δϊηβ ηΐ0Γ3 οπιηειιι

3ύηυηιεΓ3886ΐ : ακριο :»!> Ιβςείνίδ εί ριοίοινΐβ 3«1νεΓδϋ8 δοΙίΓΪυπ) ει εοηΐίηειιίεπι ϊιΐδίιΐϊχ ρεΓ3εΐχ

βδδεηΐ : εί ]:ιιη ϊη ηΐ3ηϊΙ)αδ ίΙΙίιιβ ιπΓαιηϊκ Ιιιεπιπι εδβεΐ, Ιυηε άίνίηίΐιιβ 61 οοηΐϊηεηΐίβ αϋοΐβδεεηΐϊδ

ρΓθΙ)3ΐιΐΓ, εί (.•3ΐιπιιιι'ΐ3 3:ΐ]ΐι;ιΙΊιιιιι ρ3ΐεΓιΙ. δίηιιιΐ ειιίιη αίςιιβ ηιηιπι ρεευηίβπι αεεερΊΐ, δρΪΓΪΙα ϊηΓεΙϊεϊ 3ΐςυε

ιιΐ3ΐίςιιο εοΓΓΡρΜ Γπ•ιιιϊΐιΐι|ΐΐι• ϊιιιιικιηί βίςιιε Γι: ι αΐί, «1ϊ\οΐ'δο 3 νοεβ Ιιιιιιιαηα δοηο ΐηςεηιϊδεεηδ, οοΙΙβ"

ΙιϊΐϋΓ ρΐΌΜ3 ίιι ιηε«1ΐο οοείιι εοιιςί'εςβίοΓυιη 8ρεεΐ3ευ1υηι ΙιογγοικΙιιιιι ηΐφιε ΙβΓΓΪΜΙε ρΓ3>δειιΓι1>υδ

ι•ερι;ηΐε Γ3013, ειιηι ει ('ηρΊΙΙιΐδ, «ριοιη δΐιϊδ ιιΐ3ΐιίΙ>ιΐ8 νείΐεΐιβΐ , «ΙΊΙβεεΓΒΐιΐδ 3ΐ«|ϋβ «ϋδ]εε1υδ, βΐ οευΐί ίη-

ΛΌΓδί βδδβηΐ, 61 Οδ δριπιΐ3ΐιι οιιιίιΐιτ(:ΐ. Αε ηοη ριϊιΐϊ α (Ιίοιηοηίο 8υ£Γοε3ΓΪ «Ιεδϋΐ, «χιιαιιι ηιβξηιΐδ ίΙΙβ Οευιιι

ρΐ'Ο 63 ΪΙΐνθε3386ΐ 3ΐί]ϋΟ ρΐ303δ8β(.

ϋ Τοιαύτα τής νεότητος τοΰ μεγάλου τά διηγήματα,

άξια ώς αληθώς τών μετά ταΰτα βεβιωμένων αϋτώ

Τ3ΐί3 (1ε 3(1ο1ε8εεηΙ'ΐ3 ιιια^πί ΊΙΙίιι» νϊΐ'ί ιι:ιγι'3ιι-

ΐιΐΓ, «1 ϊ^ιιη ρΓοΓεείο ϊηδεηυειιΐίβ ε)ιΐ3 νΐΐχ ρΓίηοϊ-

ρΪ3. ΕΙ ιριίιίειιι ιηϊιηοιιΐιιιιι Ι3ΐιΐιιπι εδί, υΐ, 6ΐΪ3ηΐδϊ

ιιυΙΙυιιι ;ιΓιιΐι! ρΓΧΐεΓ63 ριοΓεπε ΓιεεΙ, υΐι Ιιοο 80-

Ιμιιι 3 ηειηϊηβ εοπιιιι, ςιιϊ νίηυΐβ βχεεΙΙυεηιηΐ,

8βουη«ΐ33 ΐΒυϋιιιη ρ3ΐ1β3 άεϋεβΐ οΙιΐΊικτο, άΐνεδ,

ίΐΐοΐεδοεηβ, ρεΓεβΓβ εχΐΓβ ρ&ΐΗχ Οηββ ίη ρορυΙοβ3

ιιι-ΙΐΓ 1ΐ3ΐ>ίΐ3η5 : ίη ςι>3 ρΓβρΙεΓεβ ςιιοιΐ 3(1ο1ε80βη-

Ιεδ 3(1 :ι ι-1ιϊ 1 1 Ίίπιι εί ΙϊΙιίΙυηι νοΙιιρΐ;ιΙίΙηΐ3 ϊηιίαΐ^β-

γοιιΙ, νϊΐχ ρυηίαδ (Ιειίεεοΐ'ϊ ΙηώεπΗυι• αϊ) ϋδ, ηυ!

τά προοίμια. Καίτοι γε τδ θαΰμα τοσούτον έστιν, ώς

εί χα\ μηδέν ήν έτερον έπ\ τούτοις ειπείν , μηδενδ;

αύτδν τών έπ' αρετή διενεγχόντων , έχ τούτου μόνου

τά δευτερεΐα τών επαίνων έχειν • πλούσιος, νέος,

έν ύπερορίοις διάγων , έν πολυανδρούση πόλει τήν

δ:αγωγήν έχων, έν ί) διά τδ χατ' έξουσίαν ταϊς ήδο-

ναΐς συζήν τους νέους , δνειδος ήν ή καθαρότης τών

σωφρονούντων τοις ίφροσιν • ού μητρδς πολύ
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πραγμονούσής τδν βίον , οΰ πατρίς παιδαγωγοΰντος Α δοϋηί δαη.κμιο ηιεηΐε ρΓΧίΙϊΐί ηοη εδδβηΐ, εηιη ηοε

την καθ' ήμέραν ζωήν • είς τοσούτον έπήρεν εαυτόν

βί' άπαθείας προς άρετήν, ώς τον τοϋ παντός έφορον»

μάρτυρα των βεβιωμένων ποιήσασθαι, τδν τϊ) τη-

νηρ? πληγή τήν συκοφαντίαν της γυναιχδς άπελέγ-

ξαντα. Κα\ τί 4ν τις έπινοήσειε μείζον εις εγκωμίων

ΰπόθεσιν ; πώς δ' άν τις κατ' άξίαν αύτδν θαυμά-

σειεν; "Ος τψ λόγω καταπαλαίσας τήν φύσιν καΐ

χαθάπερ τι τών υποχειρίων ζώων ύποζεύξας τψ λο-

γισμώ τήν νεότητα , κα\ πάντων τών φυσικών έπ-

Εγειρομένων παθημάτων κρείττων γενόμενος, κα\ τδν

πδσι τοις καλοϊς έπιφυόμενον φθόνον καθ' έαυτοΰ

Χινήσας , κα\ τούτου κρείττων έγένετο , μήτε πρδς

τήν έπιβουλήν τών εταίρων έαυτδν διαναστήσας πρδς

δμυναν, κα\ τήν ύπηρετησαμένην έκείνοις πρδς τδν

ιιιηΐβΓ (1β νίΐί ευηοβε ϊηςυίΓβΓβΙ, ηεε ραΐβΓ νίιβιιι

(]ΐ!θΐϊ(Ιϊ»η3πι ιηοιΙι.τΛΓΟίιΐΓ, ϊη ΐηηΐιιιιι, 88δε α νί-

ιίίβ βΙ ;ιίΤ('<ιίΙιιΐί δε]ιιη£εηάο, νΪΓίαΙβηι εηίδυδ εβί,

III ρΓΧδίάβΠ) ΓΟΓ11Π1 ιιηίνεΓεαπιπι, φιί ροΐ' £Γ3νβηΐ

ρίηςαιιι ('ϊΙιιπιιικιιιι τηυΓιεΓΪδ «ΙβΙεχϊΙ 3ΐφιε εοηνίείΐ,

Ιεδίεηι νίΐββ 8086 ΓβεεΓβΙ. Εθ(|υο<1 η»;ι]ιι« Βΐία,υΐδ 3(1

ΙηικΙηικΙιιιη ητ^πΐίΚ'ηΙπιη εχεοςίΐ3Γε ρο88Ϊ1 ? ιριί

ρΟδδίΙ ΙΐΙΙΙΙΟ ίρδΙΙΙΙΙ ηΐίφΐίδ (ΙΊ^Πϋ 30 ρΓΟ ΙΙΚΊ'ίΙ'ΐ

α(1ιηίΓ3ΐΊ, ςυί ευηι Γ3ΐϊοηβ ηβΙιΐΓβηι οΌνίείδκεΙ, 30.

νβΐιιΐϊ ηιαηδίιείυηι Γριοιίιΐιιιιι ηιιϊιη;ι1, ]ιινρηΐιιΙειιι

$υ!> ρΐιριιιι ι ηΐίοηίδ ηιίδίδδεί, οπιηϊΐηίδο,υε η ΓΓ< • γ π -

Ιιιιΐί ιιβίιιι αϋίιιιχ ΐη8ΐΐΓ£θηΙί1)ΐΐδ δΐιρεποΐ' ΓηίδδεΙ ,

ει ΐηνίιΐίαιη <]\ιχ οπιηεδ Γεβ εχίηι'ιηδ πινοιίετο βο-

Ιεΐ, :κΙνΐΊ'8ΐι•> βε εχείΐβδδεί, εΐϊβιη Ιιαο βυρεηοΓ

μώμον εύεργετήσας, τοϋ κατά τδν δαίμονα πάθους " ΓυίΙ, ηιιίρρε ηβηυε 3(1 ιιίείδοοικίιιηι ϊηδί(]ί:»8 δοα"3-

διά προσευχής έξελόμενος. Τοιούτον εγνωμεν διά της

Ιστορίας τδν "Ιωσήφ , φ προυκειτο μέν κατ' έςουσίαν

ή περ\ τήν γυναίκα τοϋ δεσπδτου παρανομία , αυτής

εκείνης έιΐϊμανείσης τή ώρα τοΰ νέου • κα\ μάρτυς

τών τολμωμένων ήν ανθρώπων ουδείς ■ άλλα κάκεΐ-

νος πρδς τδν θείον δφθαλμδν βλέπων, τδ δόξαι κακδς

πρδτοϋ γενέσθαι προείλετο, τά τών κακούργων ύπο-

στάς μδλλον , ή κακούργος γενόμενος. Άλλ' Εστί τι

τάχα τούτω, κα\ πλέον τής ιστορίας καυχήσασθαι• ού

γάρ ίσον έστ\ν εις άποτροπήν τοΰ μιάσματος, τό τβ

τής μοιχείας άγος , καΐ τδ δοκούν έν έλάττονι πλημ-

μελήματι τδν μώμον έχειν. Ό τοίνυν έν ω κίνδυνος

τις έκ τών νόμων ούκ ήν φοδερωτέραν μάλλον τής

Ιίιιιΐ) εοιυηιοΐιΐδ, ε ι οβηι, (\\\& ίΙΙίβ ίη $ιιΙ)θΓη3η(1ο

Ργο1)γο ορεΓβηι ιιβτβνεΓαΐ, ρεΓ ΟΓαΐίοηειη 31) βΙϊΙϊ-

ειΐοηε ϋχπιοηίβ ΙΊΙκΊ:ιΐ:ιηι ϋεηεΓιείο ρΓοςεοιίιιβ

εβΐ"? ΤαΙειη ρεΓ Ιιιβίοπαηι εο^ηονϊηιιι$ οΐϊαιη ^•

βερίιιιηι Γιιίδβε, ευί :κ1 3ΐΊ)ίΙπιιπ) ηιιίιίεηι ευηι ιιχοπ:

(Ιηηιίηϊ δεείιιβ ροΓρεΐΓ3Γ8 ρΓοηιρίιιιη εΓ3ΐ, ευηι ίΙΙ.ι

ιρδ3 (Ιεεοΐ'ϊ 3<]ο1ε8εεηΙί8 ίηδβηο ηιηονε εοΓΓερΙ»

βδδεί : ηεε (|υΪ8ηιΐ3ηι Ιιοιηϊιιιπη γοι ιπιι, (\\ιχ αιΐίΐ

ίαϊδδεηΐ, (εδίίδ εΐ ηιΐίίίει• Γαΐυηΐδ ει»1 : «ειΐ εΐίηιιι

'ίΐΐε, οιιηι δε ιΐίν'ιη ιπη οευΐιιιη ίηδρεείΟΓεπι εοπιιιι,

ςυίε εοπιηιιΊίετεηΐυΓ, ΙιβΙιεΓε ΐηίεΙΠ^οΓεί, πιβίυβ

εδδε νίιΙεΓΐ, ςυβηι Πεπ ρπεορίβνίΐ, ιικιΙιΊίεοπιηι

ροιϊιΐδ ρθ8η38 αίςιιε ίηεοπιηιοϋβ «ιιΐιίεηβ, ηιΐΗΐιι

τιμωρίας αυτήν έξ αμαρτίας ήδονήν καθ' έαυτήν εί• /■< πιβΙεΓιειίδ εναιίειικ. δειί ΙίεεΙ ΓοΓβϊΙβη Ιιυϊε εΐϊβιη

:ι1ί(]ΐΐ3ηΙο 3ηιρ1ίϋδ, ΐ)ΐι;ιηι ίΙΙιι εοηΓιηεΐ ΙιίδΙοΓία,

βίοπβιϊ; ηοη εηίηι κςπε ηκι^ηιιιη »ΙΤεη ιτιοηιεη-

Ιιιηι ηιΐ 3νεΓ83ΐίοηειη ρίηπιΐί, Ιιιηι :ιι1ιιΙΐοι•ϋ δεείυδ,

Ιιππ ί(1 (ριοι! ίη ηιϊηοΓΪ άεΐϊείο νί(υρβΓ3ΐΐοηεηι Ιΐ3-

ΙιεΓε νΉΙεΙιιΐ'. 1ΐ3(|ΐιη ψιί ιι1)ί ρε.ΐ'ίειιΐυιη εΐ ιηβΐιΐδ 3

Ιε^ΐϋυδ ηοη ϊηιρειιιίείοΐ, ΐρ33πι νο1υρ(3ΐβπι ρεΓ

ρεεεβίιιηι εοηεΐϋβηϋαιη, ρεΓ δεδε Ιοη^ε Γΐ)πηί(Ι;ι1)ί-

Γκιπίιι ιριηιιι ρα•π:ιιη εδδε ]υϋίε3ΐ)3ΐ, 3υΐ ρΓχεεδδϊΐ

ει κυρεί'Μνίΐ Ιοδβρίιιιηι βιηρίίΐυϋϊηε εΐ ιηοβηίΠεειι-

ΙΪ3 ηιίΓίίοιιΙί, 3υΙ ρΐΌΓδΐΐ8 ηοη 1ι;ι1)(ΊιΊΐιΐΓ ϊιιΙεΓ δε-

ειιηάοδ. Αε ρπηείρϊυηι ηιιΐϋεηι νίΐχ Ιίΐΐο εδί. Ιρδ»

νετο νίΐ3 ςιι* ? Ρο8ΐε3Γμΐ3ΐη οπιηίΐιυδ (ϋδείρϋηΐδ

εχίεΓηβ; &»ρϊεηΐϊ% ρεΓεηΓδΐβ ϊηεϊοΊδδβΐ ίη Γίπιιϊ.

Ιϊ.ιπιιπι ιιιιειηιΐίΐηι ραίι'κίιιηι €Λρρ.ΐ(1οεεηι, δϊιηϊίειη

ναι κρίνας , ή παρήλασε τδν Ιωσήφ τή μεγαλοφυία

ΐοΰ θαύματος , ή πάντως ούκ έν δευτέροις κριθήσε-

ται. Άλλα τδ μέν προοίμιον τοϋ βίου, τοιούτον. Αύ-

τδς δέ ό βίος τίς ; Επειδή πάσαν παίδευσιν τής έξω

άο<γΙχς έπιδραμώ./, ένέτυχε Φιρμιλιανψ τινι τών ευ

πατριδών Καππαδύκη , όμοιοτρίπψ κατά τδ ήθος,

ώς ίδειξεν εκείνο; τώ μετά ταΰτα βίψ , κύσμος τής

Εκκλησίας τών Καισαρέων γενόμενος , καΐ τόν τε

σκοπδν τοϋ φρονήματος καΐ ιδίου βίου φανερδν τψ

φίλω έποίησεν , ώ; εΓη πρδς τδν θεδν βλέπων , κα\

τήν εκείνου σπουδήν έγνω περί τήν αυτήν έπιθυμίαν

συμβαίνουσα-; , καταλιπών πάσαν τήν περ\ τής ίξω

φιλοσοφίας*σπουδήν, προσφοιτα μετ' εκείνου τώ κατά

τδν χρόνον εκείνον τής τών Χριστιανών φιλοσοφίας

καθηγουμένψ ( 'βριγένης δέ ούτος ήν , ου πολϋς έπ\ ϋ ηιΟΓΪουδ 61 ίηβεηίο, υΐ ϊΙΙε πι δε(]ΐιεη1ί ν'ιία οδίεη-

τοίς σογγράμμασι λίγος) , δεικνΰς καΐ διά τούτου,

ού μόνον τδ φιλομαθές κα\ φιλίπονον , άλλα καΐ τδ

χατεσταλμένον έν τώ ήθει γ.<£>. μέτριον ■ τοσαύτης γάρ

σοφίας άνάπλεος ων έτέρω χρήσασθαι διδασκάλω

πρδς τά θεία τών μαθημάτων , ούκ άπηξίωσεν , καΐ

διαγαγών παρά τψ διδασκάλω χρόνον τοις μαθήμασι

σύμμετρον, πολλών δντων τών παρακαλούντων καΐ

κατεχόντων αύτδν έπ\ τής αλλοδαπής, καΐ τ,αρ' αύ-

τοϊς άξιούντων μένειν , πάντων προτιμοτέραν τήν

ένεγκοΰσαν αύτδν ποιησάμενος , έπ\ τήν πατρίδα

πάλιν έπάνεισιν, τδν παντοδαπδν πλοΰτον τής σοφίας

τε κα\ τής γνώσεως επαγόμενος , 8ν χα^άηερ τις Ιμ-

άίΐ, ευηι Γ;ε83ΐ'ίειΐ8ίιιηι Εεείε&ίχ οΓηπιηειιΐο ΓαϊΙ,

εΐ :ιιιίηιί δΐιϊ εηηδίΐίιιηι ηε νϊΐ;η ρΓοροδϊΐυπι 3ΐηϊεο

ρβίεΓεείδδεί, ο,υοά 3(1 ϋβυιη νίά'εΐίεεί δροείαιοί ;

ει ϊΙΗυδ δΙυυΊυιη οίιτα ίιίβηι ιΐεδία'επυιη εοηνεηΪΓε

ίηΐεΐΐεχΐδδεί, τείϊείο οηιηί δΙυαΊο εχίοπι.χ ρΐιϋοδο-

ρηϊχ, βεεβάϊΐ ιιη3 ευιη ϊ ί Ιο 3(1 ευηι, (ριί ίη εο Ιειιι-

ροτε ϋΙιι•ί5ΐί;ιηοπιιη ρΐιϋοδορίιίχ ρηηεερδ ειηΐ

(Ϊ8 .ιιιίειη 8Γ31 Οη£εηεδ, ευ]υδ ρΓορΙεΓ δεΓΪρΙβ,

Γ3Π13 εείεοπβ εβί), εΐϊβπι ρβΓ η»?ε ο*ΐεη<1ειΐδ ηοη

ιηοϋο δΐυύίυηι (ΙϊδεεικΓι 3ΐςυε ϊηιΙυδίΓίαηι, νεππίι

εΐί3ΐη δε(ΐ3ΐιιιτι ΐιΐββηϊυηι ει βηίηιΐ ιιιοι1εΐ'3ΐϊοηεηι.

Οιιηι εηίηι Ιϊηΐ.ι $3ρίεη1ί3 ρΐεηυδ εδδεί. 3ϋο ίη

* Οεη. χχχιχ, 7 βης.
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88ΓΓΪ5 ύΐδοΐρϋηΐδ ιιΐϊ ιτιαςϊϋίΓΟ ηοη ιΐο^ϊ^ηηΐιΐδ εδί : Α πόρο; έν ταϊς Εξω σπουδαΐ; πάσι καθομιλών τοίί εύ-

οιιπκιιιβ βρυϋ ηιββϊδίπιπι ]ιΐδΙο ΐεπιροΓΟ ΐη ϋΊδοΐ- δοκίμοις ένεπορεύσατο.

ρΐΐηΐβ ρ6ΓδβνθΓ»δ8βΐ, ιηιιΐΐΐδ ϋοΐΐηοιιΐίυιιβ βιπη ίη δοΐο ρεΓεβπηο, ηοι-Ιβηΐΐουδςυβ ηο Γο^βηΙϊΙιιιβ, ηΐ

ηρυιΐ ίρδοβ ιηαηβΓβΙ, ΓβΙΐςυΐδ οηιηΐΐηΐδ ρΓκίβΓβηιΙβπι Μΐυβ βίπι ΐειταηι, αυ» ΐρβιιηι Ιυϋδδβΐ βΐ ϊη

Ιιιοβηι «ύΐάίδββΐ, ϊη ρβΐπβιη ϋβηυο ΓβνβΠίΐυΓ, νβΓΪΛδ δηρϊεηΐΐ* βΐϋ,υβ δοΐεηΐΐ» <1ίνΐΙΪ3δ, αυ3β 13η-

π,υβιη πιογοβιογ ςιιίίΐβιΐ) ουηι οηιιΓιηιΐδ οΐβπδ «Ιςιιβ ρι-οΐιαίϊβ ΐη δΐιιιΐϋδ εχίει-ηκ (ΙοοΙήηίΒ νΐπβ οοιι-

νοί'δβηδ 30ί|υΊδΐνβΓ3ΐ , 'ιηνεΐιοηδ ηίπυο ΐηιροΓίβηβ.

Αο ρι-οΓοοίο δι ςιιΐδ νεΓβ ρβίεπηβ Γβδ εεδίίιηεΐ,

ηε ηοο φιίά'ειη ρι-ΟΓδίιβ 3<1 οοηιηιεηά'αΐΐοηεπ» ηοηιΐ-

ηϊδ ρ3Γοηι ηιοιηεηΐΐ 1ι»1)ειε νΐά'εϋΐΐαΐ', ςιιοιΐ Ιβιιΐ»

όγ1)Ίϊ οοηιπιυηΐ οοηδβηδη 3άΊιί1>ΐΐ3δ ρΓεεεβ 3νεΓδ3-

ι«δ εβί, ηεο οηιηίυηι δβρΐεηΐίυπι (ΙβΙεοιοΓυηιο,υβ ϊη

ε;ι νΪΓονιιιιι, υΐ ηιαηβΓεί οροΓαιτι ιίβηΐΐαηι, δΐηάΐυηΊ,

ηεο ρπηοϊρυηι υϊγοπιπι ΐηΐ1)ΐ νβΓδβηΙΐιιη» εΐ «ιΐ ηοο

ϊρδίιιη Πει-οΐ εηρϊοηΐίυιη , ββΓΟβΐβηι νοίιιηΐβίεπι

ηια^ηϊ ίεοΐΐ, <ιιιί οηιηεδ ΐ(Ι υηυπι ββεηβηΐ, υΐ Π)3-

Καίτοι γε τφ δικαίως τά πράγματα κρίνοντι ουδέ

τούτο μικρδν πάντως ε!ς εύφημίαν δόςει, το πόλεως

τοσαύτην ίκετηρίαν έκ κοινού γενομένην ϋπεριδεϊν,

κα\ πάντων των έν αυτή λογάδων τήν υπέρ τοΰ κατα-

μεΐναι τδν άνδρα σπουδών , των τε έπιδημούντων

αύτοϊς αρχόντων την είς αυτί» τούτο προθυμίαν παρα-

δέξασθαι• οϊς πάσι σκοπδς ήν, μεϊναι παρ' αύτοΐς

τον μέγαν εκείνον , καθάπερ οίκιστήν αρετής . χα*

βίου νομοθέτην έσόμενον • άλλα φεύγων πανταχόθεν

βηιΐδ ίΐΐε πΐίηεΓεΙ αραά εοβ, Οηςυβηι εοηαΊίοι- υϊγ- Β τ4ς πρδς τδν τύφον ύλα; , είδώς άρχηγδν ώς τά

ΐιιΐΐδ βΐ νΐΐοβ Ιβ(5υιυΐ3ΐ0Γ ΓηΙιιπιβ ; δβά ΐΙΙε οιηηϊϋϋ»

ηιοίΐϊδ δΐιροι1)ί5β πιαίεΓίαηι Γυ§Ϊ8ηδ, α,ιιοά Ιιαιιά ΐβηο-

Γ3ΓΟΙ νϊΐίϋπι βυρειΊ)ίίΒ ΐιηρίΌηχ δοεΙβΓ3ΐ3Ρ(]ΐΐ8 νΐι»

ρΐεπιιηφιε εηιΐ5»ιη βΐ οοοΗδΐοηβιη ρΓ»ι1>εΓβ δοΐεΓε,

νείυΐΐ ροΓίυιη ςαοπκΐαιη, ςυίβίβηι ΐη ραίπβ νΐίαπι

ΐηβνειΙίΐϋΓ. Ουηι βιιίοιη «ηΐνβΓδβ ηαΐΐο εαηι ΐιιΐυε-

ΓβΙυΓ, βιηηΐ&υδ εχδρβοίβηΐΐΐΜΐδ, ηΐ, ΐη ριιυΐΐοΐδ οοη-

νεηΐΐυυδ (1ϊνϋΐ83ΐ3 δηβ εΓυάΐΐΐοηε, 3ΐϊ•ΐϋεηι ΓΓυοΙυηι ,

άΐϋΙιιπιοΓϋηι ΙβΙιοΓυιη εβρεΓεΙ, οχ ηίδ ρ3Π3ηι ηο-

ηιίιιίϊ ο1:\ΓΪΐυάίηοηι 3ΐί[υβ εε1ε1)Πΐ3ΐεηι : ηβυά ΐβηο-

Γ3ηδ ΐΐΐε ηιβ^ηοδ, ααίΐηΐδ τεϋυδ νεΓβπι ρΐιΐΐοβορηίβηι

8 νβΓΪδ 3ε ρεΓΓεοΙΐβ δΐιΐ οη1ΐοπΙ)ϋδ ριιΙ>1Ίθ3ΓΪ 3ΐηαβ

(]Ίν•ϋΐΒ3Γ'ι εοηΎεη'ιβΙ, ηο ςααικίο βηΐηιαβ ε]ϋδ βΐΐηυβ

πολλά τοΰ κατά κακίαν βίου τδ καΟ' ύπερη^ανίαν

πάθο; γινόμενον , ώαπερ τινά λιμένα , τδν ήσύχιον

έπ\ ττ,ς πατρίδος μέτεισι βίον. Παντδς δέ τού ΙΟνους

πρδς τδν άνδρα βλέποντος , κα\ πάντων προσδεχομε-

νων δημοσιεΰόίν αΰτδν έν κοινοϊς ουλλόγοις την παί-

δευαιν, ώς άν τίνα καρπδν σχοίη των μακρών πόνων

την έπ' αΰτοϊς εΰδοκίμησιν • είδώς ό μέγας έκεΐ-Λς

δδεν προσήκει την αληθή φιλοσοφίαν παρά των ακρι

βώς μετιόντων δημοσιεύεσθαι , ώς άν μήποτε φιλο

τιμία τιν\ τήν ψυχήν τρωθείη ( δεινδς γάρ έστι των

άκουόντων ό έπαινος, τΰφψ τινί καΙ φιλοδοξία τής

ψυχής ύποχαυνώσαι τδ σύντονον) , τούτου χάριν έπί-

δειξιν ποιείται τήν σιωπήν , έργω δεικνΰς τδν έγκεί-

»η>1)Ίΐίοηβ νιιΙηεΓ3τεΐϋΓ (ΐ3υβ «ηΐηι ηϋύΐΐοηιηι ηιβ- μενον θησαυρδν , οϋχ\ ^ήμααι , κα\ τών κατ' άγοράν

■ ι . • _^ λ :«..^:«»— .«(«Ι ^ λ »/• \ Λ/^__. _- _ ι.. Κ * ...ϋ - ι .V..

{,'πβιπ νίιη Ιΐίοεί, νΐ{;οΓ8ΐη 30 ΒΓηιΐΙικΙΐηεη. βηΐηιΐ

Ϊ36ΐιι ςιιούβιη 3ε β'οπ* δίαϋΐο ΐηΠβηάΐ 3ΐ(|ηβ δοΐ-

νεηάΐ), ΐίΙεΐΓοο δΐΐεηΐΐο ηΙϊΙογ ρΓΟ άοοιιηιοηΐο αΐ^υε

ΟδΙεηΙίΐίοηε δυ* εΓϋίΐΐΐοηΐδ, γθ ΐρββ, ηοη νει•ΐ>ΐ8

οδίεηϋεηβ Γεεοηϋ'ιΐιιιη ΐη βιιΐηιο ΐ1ίεδ3ϋΓ«ηι, ουιη-

ςαβ δεδβ 3 ΐηΓϋΐδ ΓοΓβηβΐϋϋδ, εΐ 31) ϋΓΠ3η3 νΐΐί

ρεηΐΐιΐδ δβ]ϋηχΐδδεΐ, ΐη δοΐΐίικίΐηβ ςη3ΐΐ3πι δεοηηι

δοΐυδ, »ε ρεΓ δεββ εαπι ϋεο νεΓδαοβίηΓ, υηίνβΓδϊ

ιηιιικίί ΓεΓοιηςυβ ηΐϋηάβηβΓυηι ρβΓνβηι οιιηηι 86"

τεηδ, ηοη α"β Γβ^ιΙχιβ οϋΓΪοδβ ΐηηαΪΓβιιβ, ηοη ηΐ3«ΐ-

δίΓίΐιΐδ βχειιΐΐβηδ, ηοη βχ 3ΐΐ(|ΐιο οοπιηιβπιΟΓβηΙβ

«ιιιΐίβηδ, «Ι τεδ ςυοεςυδε ραΙΙΊοη 3ΐ1πιΐηΐβΐΓ3Γ0ΐϋΓ ;

80(1 αϊ βηίιηιΐδ ν'πΐυΐβ ρεΓίεείιΐδ βνβάοΓβΐ, βοΐΐΐοΐΐυδ,

ηιΙ Ιιοο υιιιηΐ βΐηιΐΐο ρβΓ Ιοίαηι νΐίβηι οοη1εηάε!)3ΐ

θορύβων, κα\ καθόλου τής έν άστει διαγωγής έαυτδν

χωρίαας , έν εσχατιά τινι έαυτφ μόνψ συνήν , κα\

δι' εαυτού τω θεφ , μικρδν παντδς τοΰ κόσμου χ/Α

τών έν αΰτψ λόγον ποιούμενος, ού βασιλείας πολυ

πραγμόνων, ούκ αρχάς εξετάζων, ού πώς διοικεΐταΙ

τι τών κοινών διεξιόντος άκούων ■ άλλ' δπως άν ή

ψυχή δι' αρετής τελειωθείη , τήν φροντίδα ποιούμε

νος, πρδς τοΰτο τή σπουδή συνέτεινε τδν πάντα βίον,

κα\ τά έν αύτφ πράγματα χαίρειν έάσας , άλλος τις

ούτος έν τοις καθ' ημάς χρόνοις Μωϋσής άτεχνώς

πρδς τά εκείνου θαύματα τήν άμιλλαν έχων. Έξήλ-

θον αμφότεροι τοΰ ταραχώδους τούτου κα\ περιηχη-

μένου βίου , Μωΰσής καΊ Γρηγόριος , κατά τδν ίδιον

έκάτερος χρόνον έφ' έαυτδν Ιδιάσαντες, έως έμαα-

βίαιιε εηΐΐε1)3ΐιΐΓ : 83εου1οο,ιιο οηιηΐ »ο Γθ1)ΐιβ δ?βοιι- ^ νές αμφότεροι; έκ Οεοφανείας έγένετο τοΰ καθαρού

ΐ3Γΐ1)υδ νβίοάίοοηδ, βΙιογ Ιιΐο ηοδίπδ ΐεηιρθΓΐ1)ΐΐδ

ρίβηε Μογδ8δ ΓυίΙ, ςοΐ οηπι ΊΙΙΊυδ ηιΐΓηουΙίδ 08Γΐ3ΓεΙ.

ΕχΐνεπιηΙ οίεΓςυβ βχ (υι•1>π1εηΐο ΒίΓβρΐΐίϋΐιβςυο οι

ΓίαιηοΓΐϋυδ οίΓοπηίδοηβηΐΐ ηοο δ3βοη1ο, Μογββ8 ει

ΟΓεβοΓΐυδ, δυο υΐεΓφΐβ ΙεηιροΓβ ρβΓ ββ ριϊνβΐΐηι

νΐιβηι <3ε8βη1εδ, ηοοβο* Γβνεΐβΐΐοηβ βΐ βρρβπΐΐοηο

(Ιΐνΐιΐ3 υΐΓίδα,υβ ρυΓΚ νΐΐ* ΙποΓϋΠ» ηιβηΐΓβδίΒΓεΙηΓ :

δειΐ Μογδεη ςυΐ(1βηι «ηβ ουηι ρηΐίοδορίιΐβ βΐΐβηι

ιιχορ 8β(ΐαβ1)3ΐϋΓ ; ΟΓββΟΓΐιΐδ βυΐβπ» οοη]ιΐββη» βΊυΐ

δο!»ηι ν'ΐΓΐηΙοπι 3α]ϋηχΐΙ. Οαηι ΐβΐΐυΓ \ά, φιοά υΙοΓ-

ηηε 3ββ1}ηΐ, εοιίοηι ρεΠΐηεΓβΐ (οβιΐδβ οηΐηι Γιηβΐΐδ,

3ΐ! <ιυ3ΐη υίεταηβ 3 νιιίβο βεοεΛοηδ δρβοίβηβΐ, η«ο

\ίϋβ1ΐθ8ΐ 8Γ31, αϊ ρ«Γ0 βηΐπιΐ οοιιΐο ΙΐεοΓεί οΐδ ιΐΐ-

ίίου τδ κέρδος • άλ).ά Μωϋσεΐ μέν κατά της φιλοσο

φίας κα\ γαμετή συνεφείπετο• Γρηγόριος δέ σύνοικ&ν

έαυτψ μόνην τήν άρετήν έποιήσατο. Τού τοίνυν σκο-

ποΰ τδ ίσον έχοντος έν αμφότεροι; ( πέρα; γάρ τών

αμφοτέρων τή; τών πολλών άναχωρήσεω; ήν , τφ

καθαρψ τής ψυχής όφθαλμώ κατανοήσαι τά θεία μυ

στήρια ) , κρίνειν έξεστι τώ πρδς άρετήν καλώ;

βλέπειν έπιιταμένο) , όποτέρω τούτων μάλλον ό βίος

δι' απάθειας γέγονε, τω πρδς τήν νόμιμον κα\ συγ-

κεχωρημένην καταβάντί τών ηδονών μετουσίαν , ή

τω κατ' αυτής ύπεραρθέντι , καΐ μηδεμίαν δεδωκότι

καθ' εαυτού πάροδον τή υλική προσπαθεία. Φαιδίμου

δέ κατά τδν χρόνον εκείνον τής Άμασάίων Εκκλησίας
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καθηγουμένου ■ ω Οεόθενέξ αγίου Πνεύματος προγνω- Α νϊηβ π>γ?ΐ8Π3 3ηίιη3(1ν6ΓΐεΓ6 ίΐφιβ εοηδϊο'εΓβΓε),

στική τις δύναμις ήν ■ χα\ πάσαν ποιούμενου σπου-

δήν, όπως ύποχείριον λαβών τδν μέγαν Γρηγόριον,

είς Εκκλησίας αρχήν άγάγοι, ώς αν μή τοσούτον αγα

θόν άργόν τε χα\ άνόνητον παραδράμοι τον βίον •

της δρμής ούτος τοΰ Ιερέως αίσΟόμενος , λανθάνειν

έμηχανάτο, άλλο τε προς άλλην έρημίαν μετανιστά-

μενος. ΈπεΙ δέ πασαν καθιεϊς πεΐραν ό πολύς εκεί

νος Φαίδιμος, και πάση μηχανή τε χα\ έπινοία χρώ-

μενος, ούχ οϊός τε ήν προσαγαγεϊν τη ίερωσύνη τον

άνδρα, μυρίοις δμμασι τδ μή άλωνα: ποτέ τϊ) χειρ\

τοΰ Ιερέως προφυλασσόμενον , καΐ ήν εφάμιλλος

σπουδή άμφοτέροις ■ τοΰ μέν ελεΐν επιθυμούντος,

•τοΰ δέ άποφυγεΐν τδν διοικοντα ( δ μέν γάρ <]δει τω

θεώ προσάξειν ίερδν ανάθημα, δ δέ έδεδοίκει , μή τι

]ΐ1(Γΐ(•3Γ8 ΠεεΙ νίΐΐΐΐΐεΐΐΐ ΓβΟΙβ 8ρ00ΐ3Γβ δείβΐΐΐί, 11ΐΝΐ:8 .

Ιιοπιηι \ίΐ;ι ρβΓ νηπιΊίαιοιιι Ιιιιιιιηηιιπιιι: αΟΓεεΙυιπη

ηιπβίκ (Γβηδαεία $ΊΙ : ίΙΙίιΐϋΐιε, (|υί 3(1 Ιρβίΐΐηιυπι :ιΙ-

φΐβ εοηεβδδυηι νυ1ιιρ(:ιΐιιηι ιίδυπι άεδεβηάεηΐ , αιι

Ιιιι]ιΐ5 ςυϊ εΐ \Όΐυρΐ3ΐ6ΐτι δυρεηνϊι, εΐ ηιαίεπ: Ιί

ϋΓακβχςιιβ βϋεείίοηί ηπΙΙιιιη βύνΟΓβυβ δε 3<ϋ1ιιπι

ιίοιϋΐ. ϋαϋεπιτη οιιιη Ρΐΐϋΐύϊηιυβ, ευϊ (ΚνίηίΙιΐδ :ι

δρϊπΐπ δηηοιο ρΓ5Ε80Ϊ3 (ΓμΙιιγοπιιιΓ, \Ϊ3 αυ3>(ΐ3ηι

ϊηβΓ3ΐ, ίη ΊΙΙο Ιΐϋΐιροπ; Αηιβδεηδίυηι Εεείεδίβϊ ηιι-

ΙϊδΙεδ εδβεΐ, εΐ οπιιιί δΐυά'ιο 1;ιΙιον:ιπΊ, υΐ ηιηςηιιηι

(Ίιν^οΐΊΐιιη ίη ροΐ8δΐ3ΐεηι Γηι1:\ι:1ιπιι, Εόείεοϊαϊ οιΙ-

ιηϊηΐδΐΓ3ΐϊοηΐ ρΓίεΙΐεεΓβΙ, ηε Ιηηπιηι 1:υηιιηι οΐίοδίιηι

εΐ ίηΓηΐ£ϊΓεηιηι νίΐαηι Ιιηη^ΊΊνΐ : ιιΐ Ιιϊε $.ιοεΓ(1οΐειιι

ί(1 3@ίΐ3Γε 3ΐφΐβ εοηβπ εεηδίι, εοβϊΐΛΓβ εεβρΐΐ, «μο

γένηται αύτψ πρδς φιλοσοφίας έμπόδιον οΐόν τι Β παίοιιε ΙαΙβΓβ ροβδεί, »Γιη$ 3(1 βΐϊαιη βοΐίίικίίηβΐιι

φορτίον ή της Ιερωσύνης φροντ\ς έπαχθεϊσα τω βίω)•

τούτου χάριν δρμη τινι θειοτέρα περί τήν προκει-

μένην σπουδήν έπαρθεις δ Φαίδιμος , ουδέν προσχών

τψ μεταξϋ διαστήματι , ψπερ άπδ τοΰ Γρηγορίου

διείργετο ( τριών ήμερων δδδν εκείνου απέχοντος ),

άλλα πρδς τδν θεδν άναβλέψας , κα\ εΙπών ομοίως

εαυτόν τε κάκεΐνον έπ\ της ώρας εκείνης ύπδ τοΰ

θεού καθοράσθαι , άντ\ χειρδς επάγει τψ Γρηγορίψ

τδν λόγον , άφιερώσας τψ θεψ τδν σωματικώς οΰ

παρόντα, κα\ άποκληρώσας αύτψ τήν πόλιν έκείνην,

ήν συνέβη μέχρι των τότε χρόνων οΰτω τ$ πλάνη

τών ειδώλων κατέχεσθαι , ώστε απείρων δντων τών

οίκούντων αυτήν τε τήν πόλιν, κα\ τήν περίοικον, μή

πλείους εύρεθήναι τών έπτακαίδεκα τους παραδε

δεγμένους τδν λόγον της πίστεως.

(Γ3ΐΐ8Ϊεη8. δθ(Ι ροκίοβππβιιι ηϊΐιίΐ ηοη ίιιΐεηΐ3ΐυιιι

ΓεΙίη(]ΐιειΐ8, ϊΐΐε νίτ 1:1:1^11115 Ρίικιΐίιηιΐδ, ει οηιιι'ι

ηΐ3εΙιίη3ΐίοηε αΐηυε δοΐοΝίβ ιιίεηβ ηοη ροΐεΓβΐ νί-

πιηι 3(1 ίΛΠΜΐΙοΓιιιιη 3(1(1αεεΓε ϊηηιιιιιείΊϋ οειιΐίδ

ρΓΚοανεηίοιη, ηε φι:ιηιΙο πκιπιι 83εεπ]οΐίδ εαρεΓε-

ΐϋΓ, ει ε«ηι αΐεπμιε ίηΐεΓδοβε δΐυϋίο εεΓΐ3ΓβηΙ, ϋ!ο

ηυίάβηι εβρεΓε, ηοε νεΓΟ ρεΓδεηηεηΐίδ ιτιβηιιβ εΠΊι-

5<:ι•ι; ειιρ!εη(ε (ηαηι ϊΙΙε εοϊβΐιηΐ 8ε 33ϋΓυηι Ι)γο <Ιο-

ιηπιιιιι ο1)ΐ3[ιιΐ'ΐιιιι ε8:<ο , Ιιϊε ηιιίεπι νοιεΙίΛΙυΓ, ιιο

<]ΐιο ιιιοιίο 8'ιΙιϊ 83εεΓ(1οΐϋ οιπα Ι3ηηιΐ3ΐη οιγ.ικ ςιιού-

(ΐ3ΐτι νϊι»; )Π)ροδΊΐ8, 3(1 ρΙιίΙθ3θρΙι:3ηι ϊιιιρεϋίηιειιΐο

688β(), Μείτεο ίιιιρείη ψιο(Ι;»ιη ϋ'ινίηο Ρηχύϊηιιιβ 3(1

ρΓοροβϊΙιιηι δΐιΐιϋιιιιι ρΐ'ονειΊιΐδ, ηϊη'ιΐ ε»Γ3ηδ ϊηΙβΓ-

]εεΐυηι δρηίίιπη , ηιιο αϊ) ϋΓεςοηο (ΙίιϊηιιΊιαίιιι•

^ ((]ΐιίρρε ϊΙΙε β1)εΓ3( ϊΐϊηβΓΟ ΐΓίϋιιί), βο<1 αά Πειιιιι

$ιΐ8ρΐείβιΐδ, ρΓοε3ΐιΐί(|ΐιε ιιΐ βΐ Ίρβε ει ϊΐΐβ ραιϊΙΟΓ ϊη \\\λ Ιιογ» αϊ) ϋεο Γεβρ'ιεει-εηΐιΐΓ, Ιοεο ηιβηυδ ίιιιροδϊ-

ιΐοηϊδ Γιΐ'εβΟΓΪο βαΊιίυεΙ «βπιιοηειη, Ώεο εοηδεεΓ3η$ ειπη, ψιί εοΓροΓε εοΓ.ιηι ηοη βάεββεΐ , 61 ίΐΐαηι ει

(ϊνίΐΛίεηι άε3ΐίη3ΐ)8 3Κ|ΐιε 3ΐΐηΙ)ΐιβιι$, ηιιβηι εοη(ϊ^βΓ3( 3(1 ίΐΐη ίρ$3 υδςυβ ΐεηιροΓ» ηιίεο ϊϊιππΙλογοπιιιι

6ΓΙΌΓΪ (1ε(Η(»ιη 6886, ιιΐ ειιηι ίηΓιηϊιϊ βδδεηΐ, ([υϊ ϊρδ3ΐη ιΐΓϋειη ει π^ίοηοιη εΊπ:(ΐηι}3εεη(εηι ϊιιεοΐε-

Γβηΐ, ηοη ρΐυτεδ ςαβηι ββρίεηιάεεΐηι ϊηνεηϊΓεηΐυΓ, ςιιί«εηηυηεπ) Ιϊιίεϊ τεεεαϊβδεηΐ.

Οΰτω τοίνυν ύπελθών τδν ζυγδν κατ' ανάγκην,

πάντων μετά ταΰτα τών νομίμων έπ' αύτψ τελεσθέν-

των, κα\ βραχϋν χρόνον αίτησάμενος παρά τοΰ τήν

Ιερωσυνην έπικηρΰξαντος, πρδς κατανόησιν της κατά

τδ μυστήριον ακριβείας, οΰκέτι, καθώς φησιν δ

Απόστολος, σαρκΐ κα\ αίματι προσανέχειν ώίτο δεΐν,

άλλα θεόθεν <)τει γενέσθαι αύτψ τήν τών κρυφίων

φανέρωσιν • καΐ ού πρότερον έπεθάρσησε τψ τοΰ λό

γου κηρύγματι, πριν διά τίνος έμφανείας έκκαλυ-

φθήναι αύτψ τήν άλήθειαν. Σκοπουμένψ γάρ αύτώ

ποτέ έννύχιον περί τοΰ λόγου της πίστεως, κα\ παν

τοίους άνακινοΰντι λογισμούς • ήσαν γάρ δή κα\ τότε

τινές, οί τήν ευσεβή διδασκαλίαν παραχαράττοντες,

διά της πιθανότητος τών επιχειρημάτων , άμφίβολον

ποιοΰντες πολλάκις κα\ τοις συνετοΐς τήν άλήθειαν

υπέρ ής τότε διαγρυπνοΰντι αύτψ κα\ φροντίζοντι

φαίνεται τις καθ' Οπαρ έν άνθρωπίνψ τω σχήματι,

γηραλέος τδ είδος , ιεροπρεπής τη καταστολϊ) τοΰ εν

δύματος, πολλήν έπισημαίνων τήν άρετήν τή περί τδ

δίε ίί,ΊΐιΐΓ ]"Κΐιηι 8υ1)ΪΓβ εοβεΐιΐδ, οιιιηί1ιιΐ5 ροδί-

ηχε, ιμι;ε ΠοιΊ βοΐοηΐ, 8θΙεπιηί1)ΐΐ8 ίη εο ρεΓβεΙϊδ,

ειιιη 6χί£ΐιιιιη Ιεπιριΐδ 3(1 ηιγ8ΐβΓΪυηι εχ3εΐϊυ8 εο-

ςηοδορικίιπη :<1) εο, ιριϊ δ.Ή'ΐ'πΙοϋπιιι ϊρδϊ 38δΊ(;η3-

ν«Γ3ΐ, ρε(ϋ£8εΙ, ηοη αηιρίίυδ, υϊ ϊιΐ(]ΐιϊι Αροβίοΐυδ %

ΟΛΓίπ εΐ δβη^ιιϊηί 3<1Ιι»!Γεηάιιπι εβδε ει 3εςυΙε$εεη-

(Ιιιηι ριιΐ»1)3ΐ, 8εϋ α ϋεο δίυί οεευ1(3 ηΐ3ΐιίΓε8(3π

ρεΙεΙ)3ΐ; 30 ηοη ρΓΪϋ8 ρΓΧ(1ίε3ΐϊοιιεηι δεΓηιοηϊδ 3^-

8Π•ιΙί δυδΓίΡ.ηίΙ, η,ικιιη ρεΓ ςιοιηϋβηι βρρβηΐϊοηεηι

0 ει νβπίβδ ΓενεΙβΓεΙαΓ. Οιιιη εηϊιη ρεΓ Ιοίβηι ηοείεηι

3ΐί(μΐ3Π(1ο ίε Γβΐίοηο βίςυε βεΓηιοηε Πάει (ΙϊδρϊεεΓεί

ει 8ρ«ειιΐ3ΐ•6ΐίΐΓ, ει νβπββ βηϊηιο εοβίΐβΐίοηεδ ββϊ-

Ιητεί : 6Γ3ηΙ εηϊιη ιιπιΓιπιιη οΐϊηιη Ιιιιιε ιιοηιιιιΙΙί, ηιιϊ

ρ'ΐ3ΐη βΐ 8ΪηεεΓ3ηι Γείϊβίοηΐβ «Ιοοίΐ'Ίηαηι 3θ"υ1ΐ6Γ3Γ6η1,

30 ρβΓ ρΓΟϋβυίΙεδ 3Γ(;υπΊεηΐ3ΐίοηεδ δΰΡρεηαιηειο

6ΐί3ΐη ίοείϊδ 61 ρπηίεηΐίϋιΐδ νειϊΐΒίεηι ΓβεεΓεηΙ 3ΐιι-

Ιίβυβηι : ρΓΟ ηυβ Ιυηε ει ροινΊ^ΊΙεπι ευΓΪδ βίςιιο

δοΙΙΐεϊΐϋϋϊηβ ηοείεηι β^επί!, ςιπάΛΐη ϊη ΠβΐΐΓ3 ηυ-

ηΐ3η3, Γ»είβ 30 ΓοΓηιβ δεηΐΐϊ ενϊϋεηΐεΓ αοοβΓεΙ, ογ-

< 03ΐ3(. ι . 46.
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ηαΐυ βΐηιιε εοηιρηδίιίοηο ίηύΊιιηεηΙί ίΐυβυδίυηι Α πρόσωπον χάριτι, κα\ τή καταστάσει τοΰ σχήματος.

φΐοηκίαπι, δαειυηι αο ιΐίνίηιιιη ΓβΓεΓεηβ ύεεοι-εηι,

ιικιςηαιη ξτ»ΐΐ3 νυΐΐιΐδ βία,υβ ΰίδροδίΐίοηε Γι^ιιγχ

ρΓΓΕ δβ ΓβΓβηδ νίιΊηΐεπι. Ηϊο νβΓΟ νϊίυ ρβιΐοτίΐυί,

βΐ $υι•(56Γ0 β Ιεοΐο, βΐ ςιιίδ οδββΐ, ου]ιΐδνο Γβί ^Γαΐϊα

νεηίδδεί, δεϊδείΐ3ΓΪ. Οιιηι ηυίοπι ί 1 Ιο ροΠιΐΓΐ;ίΐΐίοηοιτι

ιηεηΐίδ ε]υδ δυυΐιιίδδβ νοοε δβιΐ.ΐδδεί .ίο άΊχίδδβΙ, δβ

]ιΐδδΐι (Ιϊνίηο 3ρρ»Γϋϊδδβ ει ριορίοτ βαδ Γαΐίοηοδ,

<]ΐι;ιι :ιριιιΙ ίρδίιπι εοηίΓονεΓδΧ εΐ 3ΐι>υϊςιι»! εδδεηΐ, ιιΐ

ρίχ ί'κΐΐϊί νεη(33 τενεΐΑΓεΙιΐΓ : ει 1>οηο ηηίιηο εδδβ

βιιάίΐο δίΜΊΐιοηε, ε( ευιη η,ιιοιίαηι §αυι1ίο αΐ<|ΐιο οοη-

δίεηιαίίοηε ϊΙΙιιιη εοηΐυεη ; ιίοπκΐβ ευιη ίΙΙε άΊΓεείο

ιηαιπιιη ρτοίεικϋβδεί, εΐ ςυαδί υδίεικίεΐ'εΐ ει ρεΓ (1ί-

βϊίοπιιιι ιΐίιοίΐαηι ρΓΟίεηδίοηειη υ ηιιοϋ εχ ΐΓ3Πδ-

νεΓδΟ ;\ρρ;ΐΓο1)αΙ : Ιιίε εΐ ιιιι;ι ευιη (ΙΪΓεεΙα ηκιηιΐδ

Τδν δέ καταπλαγέντα τή δψει, διαναστήναι μέν της

εΰνής κα\ όστις είη μαθεϊν έδεϊτο, κα\ υπέρ τίνος

ήχοι. Εκείνου δέ καταστείλαντος αύτοΰ την ταρα

χών της διανοίας έν ήρεμαία φωνή, κα\ εϊπόντος

θείω προστάγματι πεφηνέναι αύτώ τών αμφισβητου

μένων παρ' αϋτοϋ χάριν, ώς άν έχχαλυφθείη της ευ

σεβούς πίστεως ή αλήθεια ■ θαρσησαί τε πρδς τδν )Α-

γον, χα>. βλέψαι προς αύτδν μετά τίνος χαρϋς και

εκπλήξεως. Είτα εκείνου κατ' εϋθϋ τήν χείρα προ

τείνοντος, κα\ οίον ύποδεικνϋντος αύτώ διά τής τών

δακτύλων ευθείας τδ έχ πλαγίου φαινόμενον, συμ-

περιαγαγεϊν τούτον τή ευθεία τής χειρός τδ ίδιον

βλέμμα, καΐ ίδεϊν άντιπρόσωπον Ιτερον θέαμα τω

έντι, εν γυναικείω τω σχήματι, χρεϊττον ή κατά

ρΐΌίειΐδίυιιε εΪΓευπιββεΓβ δϋυηι οϋΐιιΐιιιιι, εΐ νίϋβΓβ άνθρωπον πάλιν δέ καταπλαγέντα, συγκλιθήναί τ*

αΐίυι! δρηείΐ'υιη αιΐνοΐδΐιιη ει, ηιιοιΐ ρπ'ιΐδ «ρραιυε-

Γ.ιΙ, ίη Πβΐιι-α ιιιυΐίβΐιπ εχεείίβηΐίιΐδ (μικίίίαιη εΐ Μΐ-

βυδίίυδ, ΐ|ΐι»ιιι ρ ιό Ιιιιιικιιιιι εοηϋίΐΐοηε : ηίΓδίΐδ

αιιίοιιι ρεΓίεπ'ίΐιΐδ ει Γ:ιείο ανοΓδί νυΚυηι ιΐεηιίΐΐεΐ'ε,

3ε ρεΓρΙεχυί εΐ ιΐιιυίΐηουηυ'υδ η%δϊΐ3Γβ ιΐι; βρβεΐβ-

πιΐο, ('ΐιιη οευΐίδ αρραπίίοηοιη ΓοΓΓβ ηοιι ροδδεί

(εΐεηίιιι ιηΊπιειιΙιιιιι νϊδΊοηϊδ ηίιιΓιιιιηι ίιι Ιιοε ροΐίβ-

δϊιιιιπιι 6Γ3(, ηυοιΐ ειιιιι ηοχ εβδεί ουδειιτα, Ιιιηιεη

ιιιι.ι ευιη ίίδ, ςυί αρρ»πιεΓ3ηΐ, ει αΙΪΙυχβΓαΙ, ςιιαδί

»1Ϊ(|ΙΙ3 Ιιιΐ'ίιΙιι Ι;ι-(1;ι πιί'ιίιβ.ί); ειιηι ίβϊΙιΐΓ οευΐίδ

ΙΊτΓε 3ρρ3ΐΊΐίοηβιη ηοη ροδδεί, εοΐ'ΐιηι, ςυί δίΐιί

:ιρρ:ιπκτ;ιιι(, ϊπΙεΓ βεδε Γ3ΐϊοιιεπι β]υδ Γβί, ιΐε ηιια

8ΐιι1ιϊξεϋ3ΐυΓ, εχροιιειιΐίυιπ δειηιοεϊιιβίίοπεηι βυιΐί-

πρδς έαυτδν τί!) προσώπψ, και άμηχανεΐν τψ θεά-

ματι , μη φέροντα τοις όφθαλμοίς τήν έμφάνειαν

(καΧ γάρ δή το παράδοξον της οπτασίας έν τούτω

μάλιστα ϊ)ν, ότι νυκτδς ούσης βαθείας, φως τοις

οφθεΐσιν αύτψ συνεξέλαμψεν , ώσπερ τίνος λαμπρϊς

έξαπτομένης λαμπάδος ). Έπε\ ουν ούχ οίος τε ήν

φέρειν τοις δφθαλμοΐς τήν έμφάνειαν, ήκουσε διά

λίγου τίνος τών έφθέντων αΰτφ, προς αλλήλους τον

περ\ τού ζητουμένου λόγον διεξιόντων ■ δι' ων ού μό

νον έπαιδεύθη τήν αληθή γνώσιν τής πίστεως, άλλα

χα\ διά τών ονομάτων τους έπιφανέντας έγνώρισεν,

έκατέρου αυτών διά τής οίκείας προσηγορίας άναχα-

λούντος τδν Ιτερον. Άκοΰσαι γάρ λέγεται παρά τής

νΐΐ, ρεΓ ςυαιη ηοη κυΐιιιιι βεεερίΐ νεΓ3ηι εο^ηίιίο• η έν γυναικείω φανείσης τώ σχήματι παρακαλούσης τδν

ιιοιιι ΗιΙεί, νοί'ΐιιιι εΐϊαυι ηοιιιϊιιαίϊυι εο$, ηυϊ ;\ρρ:ιιιιε-

γπιιΙ, εβςηονίΐ, υίΓοηιιο εοηιιη ρτορι-ϊ» βρρβΙΙίΐίοηε

ιιΙΙόπιιιι ;ι11ιιΐ|ΐΐ(•ιιΙε. ΛυιΙΊνίδδε επ'ιιιι (ΙκίΙιιγ εχ β3,

ςιιχ ίη ηιπΙιιΊιΓί Ι;;ιΙ>ίπι νίδ3 6Γ3Ι, ειιηι Ιιοι ■1;ιγιΊιιγ

εν:ιηςε1ίδΐαιη Ιοβηηεπι, υΐ 3(1οΙεδεεηΙί ιιΐ)'δΐεΐ'ίυΐΝ

νειίε ρϊβίαΐίδ βρβΓΪΓβΙ 3ε <1ιί.•Ι;ιι-;ιγ<:1 ; 3ΐςυε ίΐίιιιιι

(1ί\Ϊ5δβ, δβ ρ;π;ιΐιιιιι εδδβ εΐϊ»ιη ίη Ιιοε ηιαίτΐ ϋο-

ιιιΐπϊ £Γ3ΐίΓιε3ΓΪ, (ριοιικιιιι Ιιοε ει εοηΐΐ εβδεί : βίηιιε

ΐΐο, εχροδίΐο ββπυοηβ, ιιυϊ βΐ Γεϊ ηυχδίΐχ εοηνο-

ιιίιοί, εΐ 3ΐ1ιιιυ(Ιιιιη υοηα (ΙεΙϊιιίΐιΐδ ει είΓευηίδειί-

ρΐυβ εδδεί, πιγμιι3 εχ οευΐϊδ ιΐίδεεδδϊδδε, αίςυβ Ιιυηε

εχίειηρίο ιΓινϊιιηιη ίΠαπι ϊηιΐϊΐυΐΐοιιειη 3ε ϋίδεϊρΗ-

ηαηι ΙίΙΙεΓίδ πΐ3ηϋαίίδε, βΐ δεειιηϋιιιη ί11;ηιι ροδ!β3

εύαγγελιστήν Ίωάννην, φανερώσαι τώ νέψ τδ τής

εύσεδείας μυστήριον • εκείνον δέ εί-εΐν , έτοίμως

ϊχειν κα\ τούτο τη μητρ\ τοΰ Κυρίου χαρίσασθαι,

επειδή τούτο φίλον αύτη ■ κα\ οΰτως είπίντα τδν λί-

γον. σύμμετρίν τε κα\ εύπερίγραπτον, πάλιν μετ-

αναστήναι τών όψεων. Τδν δέ παραχρήμα τήν Οείαν

έκείνην μυσταγωγίαν γράμμασιν ένσημήνασθαι, καΐ

κατ' έκείνην μετά ταύτα κηρύσσειν έν τή" εκκλησία

τδν λόγον, κα\ τοις εφεξής, ώσπερ τινά κλήρσν τήν

θεόσδοτον έκείνην διδασκαλίαν καταλιπεΐν δι' ής

μυσταγωγεϊται μέχρι τού νύν ό εκείνης λαδς, πάσης

αίρετιχής καχίας διαμείνας άπείρατος. Τά δε τής

μυσταγωγίας βήματα, ταύτα έστιν

ίη εεε!εδϊ3 βεπιιοηειη ρΓΧίΙίεβδδε, 3ε ροδίει ί$ Ιϋηςιιηιη ραΐΐ'Ίηιοηίιιιη ηιιοιίιΐηιη ι•ΐ Ιεςηίυιη, άϊνΐηίΐυβ

(Ι;ιΙ:ιιη ίΙΙηιη (ΙοεΙήηβηι Γείίηυίδδβ, ρεΓ φιηιη ιΐϊιπιο ίη ρΓΧδεηΐεηι «Ιίεηι ίηδΙίΙιιίΙυΓ ίΙΙϊυδ είνί(3(ίδ ρΐεΐδ,

ΐ|ΐκΐί 31) οιηηί 1ι»ίΓβΙίε3 ηιαίίιί» ίιιΙ;η Ια ρεπηαηβίι. Γογγο ηΐ)'$1ίεχ ίΙΙϊυδ άΐδοίρΐίηΐβ νειΊίη Ιικε δυη( :

[/η«ι «< Οί«« ΡαΙβτ ν$τΙ>ί νϊνιηΐίι, $αρΊβηίϊ<ν βκίι- ί)

ίϊιίβηΐϊι ίΐ ΐ'οΐιΊ/ΐία', βΐ {\()«τσι αιίεηκΒ, ρο-[οαιΐ5

ρηβΰίί (/εηϊιοτ : Ραίετ ΡίΙ» ηηϊρεηϊίί. ϋην» ϋοηιί-

)/«:>, αυίηχ ι:χ $οΙθ, ΰβΐιΐ άβ Πύο, [ιι\ππι Π χηιαΓ,ο

(Ιύ.Ηιιΐίε, ΥβτΙιαη ο/1'ιοιχ, εαρίιηίία εοιαίίΐΗΐίοηϊί η-

τηιΐί ηιιίνεπαταηι οοηιρτεΐιεηηνα, ει ροΐεηιία Ιοίίκ,ϊ

ετεαίντα εβεαήχ, ΐϊΗήι νεηα νιτί Ραΐή$, νϊί&ηι

ε!]Ίΐ()ίοι$ ι-ηιιιη εβΊιρίεηΙϊι, ει εοτταρύοηΊ ηοη οοηο-

χίκ$ ηοη οοηοχϋ ύΟΓηφΙίοηί, εΐ ηχοτίΐ ηοη οαηοχϊη*

ιλοτΙχ ηοη οοηοχϋ, ει (Βίενηα» αΐεηιϊ. ΙΊιιΐί Ξρϊηΐηι

«αιΐΐΐικ, ετ Όεο οτΐηηι ει εχιχιίεηΐϊαιη Ιιαοεη$ : φή-

φΐύ ρετ ν\1\\ίη\ αρραηιϊί, νϊάεΐκεΐ ΗοιηνιίΙηι$, νηαι/ο

Εις θεός Πατήρ Αόγον ζώντος, σορίας ύρεστώ-

σης χα\ δυνάμεως , χαΐ χαραχτηρος άϊοΊου, τέ-

Λειος , τεΛεΙου γεννήτωρ • Πατήρ ΤΙοΰ μονογε

νούς. Εις Κύριος, μόνος έν μόνον, θεός έχ θεοί•,

%αραχτι\ρ χαΐ είχων της θεότητος. Λόγος ενεργός,

σοφία τί\ς τών δΛων συστάσεοις περιεχτιχή, χαΐ

δύναμις τής ό.1τ\ς κτίσεως ποιητική, Υιός άΛηβι-

νός άΛηθινοϋ Πατρός, αόρατος αοράτου , «αϊ

άφθαρτος άφθαρτου, καϊ αθάνατος αθανάτου , χαΐ

άΐδιος άϊδίου. Καϊ ίν Πνεύμα άγιον, έχ θεού τήν

ϋπαρξιν έχον• καϊ δι' Υιού πεφηνός, δη.Χαδή τοις

άνΟρώποις, είχων τοΰ ΥΙοΰ τεΛείου τεΛεία, ζ»)ή
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ζώντων αίτια, πηγ>ι άγια, άρότης αγιασμού χορ- \ ΡϊΙΗ ρετβΰΐΐ ρΰτβεΐα, ν'ιία νινβίΛίαη οαιαα, (οη$

η]•6!ν ί:ν φ φανερονται θείς ό Πατιφ, ό έαϊ

πάντων χαϊ έν ηϊισι ■ χαϊ θεύς ό Τϋς, ύ δια πάν

των Τριάς τεΧεία, δόξβ χαϊ άΧδιύτιχτι χαϊ βασι

λεία μΐ\ μεριζομένη, μηδέ ά«αΛΛοζριονμέπ{.

Ο&τε ουν κτιστόν τι, ή δοΰλον έν τη Τριάδι, οΰτε

έπείσακτόν τι, ώς πρότερον μέν ούχ υπάρχον, ύστε

ρον δέ έπεισελθόν. Ούτε ουν ένέλιπέ ποτέ Τίος Πα-

τρ'ι, ούτε Υίώ Πνεΰμα ■ άλλ' άτρεπτος κα\ αναλ

λοίωτο; ή αυτή Τριάς αεί. "Οτω δέ φίλον περ\ τούτου

πεισθήναι, άκουέτω της Εκκλησίας, έν η* τδν λόγον

έκήρυττεν, παρ' οΤς αυτά τά χαράγματα της μακά

ριας εκείνης χειρός εις Ετι και νΰν διασώζεται. Ταϋτ'

ούχ\ πρδς τάς θεοτεύκτους έκείνας πλάκας άμιλλάται

τη4 μεγαλοφυία της χάριτος ; έκείνας δέ λέγω τάς

πλάκας, έν αΐς ή τοϋ θείου βουλή ματος ένετυπώθη

νομοθεσία. 'Ος γάρ τόν ΜωΟσέα φησιν ό λόγος, έξω

τοΰ φαινομένου γενόμενον , και έντδς των αοράτων

άδυτων τη" ψυχή καταστάντα (τοΰτο γάρ ό γνόφος

αϊνίττεται), μαθεϊν τε τά θεία μυστήρια, και δι'

ίαυτοΰ της θεογνωσίας παντδς τοΰ λαοΰ καθηγήσα-

βθαι ■ τήν αυτήν έστι και έπι τοΰ μεγάλου τούτου

κατιδεΐν οίκονομίαν φ δρο; μέν 1)ν, οΰκ αίσθητόν τι

ή γεώλοφον, άλλα τ6 Οψος τής τών αληθινών δογμά

των επιθυμίας • γνόφος δέ τδ τοις άλλοις άχώρητον

θέαμα- δέλτος δέ ή ψυχή• τά δέ έν ταΐς πλαξΊ γράμ

ματα, ή τοΰ δφθέντος φωνή• δι' ών απάντων, αύτιρ

τε και τοις παρ' εκείνου μυσταγωγουμένοις έγένετο

εαηαηι, ι,ιηΐι-ιίΐιια ίαηαφοαίίοηίί »ηρρεάϊΙαΙήχ :

;;<:γ ηιιαη η<αη'ι(αΙαΙατ 1)α:& Ραίετ, ψι% αϊ ενρετ

οιηη'ια εί ϊη οιηηίϋιΐ! : ει ΰειι$ ΡίΙϊιΐί, φιί ρετ οηιηϊα

ρετηιαηαΐ : ΤτϊηΙία» ρετβαα, ηηω ι/Ιοτία αίι/κβ αίετ-

ΜίιιΙε εί τοςηο ηοη ιΙίιίιΙΊΐηι• ηεφιε αοαίϊεηαίητ.

Εγ^Ο ιιεφίε (Ίΐ'ϋΐιπιι (|ΐιίιΙι|ΐιιιιη ;πιΙ 88Γνυηι ίη

Ίϊίηίΐ3ΐε (ι'ϋ), ηεφίε αδοίιίΐίιιηι φίΚΙφκιιη ιΊ ;ιι1-

νΐ'πΐίιϊΐιΐϋ, μι ΐ|ΐιοιΙ ριίιΐΐ φΐίϋβιϊΐ ηυη 88561 ηεε δΐιρ-

ρείβι-εΐ, ροδίει ίιΐδ αυΐβιη ίιιΐπκίικιΐυηι δίΐ : ηβςιιε

νετοιΙεοΒΐ ιιιΐφίαηι Ρίΐίιΐδ ίη ΡαίΓε : ηεςυε ίη ΡίΓιο

δρΐι-ϊΐυδ : δοΙ ίππιιυιβίιίΐίδ ει ίιΐ3ΐΙει•3ΐ)ίΙί$ εαάβιη

βεηιρετ Τγϊιιϊι:»β ε$1. Οιιοιΐ βϊ ςυίβ $ίΙ)ϊ ΙίαΌηι ά&

Ιι;κ: π: Πεπ ευρϊΐ, ηιΐιΐίαΐ Εοείεδίβηι, ίη ςιΐ3 8βΓ-

ηιοηεηι ρΓΧίΙϊεαυαΐ, ηρικί φΐαηι ϊΐΐα ίρίΐι νοίκι &

Ιιεηΐϋ ίΐΐα ιγ.:ιιιιι εχηπα» ηιΙΙιιιε εΐ'ιαιη ηιιηε εοηβεΓ-

ναιιΐπΐ'. Αηηοη ηχε ευπι ιΐϊνΐηΐβ ίΐΐΐδ Ια1)υΙί$ ηΐ3-

βΐιίΐιιϋΐιιε ξΤΛύΆ εεΠ3ηΙ?Ί1ΐ33 ύίεο ΙαϋαΙαβ ΊηφΓι-

1)ΐΐ8 ιΓινΐη;ι: νο1υηΐ3ΐΪ3 οοιίδΐίΐιιΐίο ίη$ευ1ρΐ3 ει

εχ3Γ3(3 ε$1. ΟαεηιηιΙιηοιΙιπη εηϊιη Μογ$εη (1ϊεϊ(

ΒοΓΪρΙιΐΓ», πιπί εχΐΓ3 ίιΐ φΐοά αρρηι-εΐ, εν3$Ϊ88ε(,

61 ϊηΙεΓ ίηνϊ&ίΙ)ίΙΪ3 ηιΐνΐ» ίΐιήηιο εοηβΐϊΐυΐυβ ε$8ε(

(Ιιοεεηϊηι ΟϋδευΓε ρεΓ εβίΐ^ίηεηι βΐ^ηϊΙίεαίοΓ), ει

άκΐϊεΐβίβ (Κνίη3 ηινβίεΓϊβ, ει ρεΓ 885ε οιηηϊ ρηριιΐο

ηιιείοΓειη ει ίη$Γι(υΐθΓειη ϋεϊ εο^ιιίιίοηΐβ Γυίδδβ :

63πιάειη ΗεεΙ εΐί3πι ϊη Ιιοε ιιιπ^ιιθ υιγο βηίηιβί-

νοΓίειχ (ΙϊδροΒίΙίυηεηι, ευΐ Ιοεο ηιυηΐ'ιχ ηυίύειη

εΐ'»1, ηοη £υΙ> 8εηδΐιηι ειιιίεηβ αΓκριίί εοΐΐίδ, κι:. Ι

βΐιίιικίο «Ιεδίάεπί νεΓβΓυιη 8εη(εηΐί3Γυηι είορίηϊο-

ή τών μυστηρίων φανέρωσις. Επειδή τοίνυν παρ^η- (; ηιιπι : εαΐϊ^ίηίδ αιιίειη νίεε, ερεείαειιίαηι, ευ]ιΐ8

βίας τίνος κα\ θάρσους διά της δψεως εκείνης πλή •

ρης έγένετο, καθάπερ τις αθλητής άρκοΰσαν προς

τους άθλους έμπειρίαν τε χα\ δϋναμιν έκ παιδοτρί-

6ου κτησάμενος, ϋαραών άποδύεται πρδς τδ στάδιον,

χα\ πρδς τους αντιπάλους αγωνίζεται, τδν αύτδν

τρόπον κάκεϊνος, τη τε καθ' εαυτόν μελέτη και τζ

συμμαχία της έπιφανείσης αύτφ χάριτος, Ικανώς

τήν ψυχήν άλειψάμενος, οΰτως αντιλαμβάνεται τών

αγώνων. Οϋ γάρ άλλο τι χρή κάλεϊν, ή αγώνας κα\

άθλους, πάντα τδν καθ' ίερωσύνην αύτοΰ βίον, έν <[)

πασαν διά της πίστεως τήν τοΰ αντικειμένου κατ-

ηγωνίσατο δύναμιν. Εύθϋς γάρ άπδ της εσχατιάς έαυ-

τδν άναστήσας, κα\ πρδς τήν πόλιν τήν δρμήν έχων,

έν ?ί έδει τίρ θεφ τήν Έκκλησίαν συστήσασθαι •

$ρεε(»η(1ϊ αΐΐΐ ε3ραεε$ ηοη βυηΐ : Ι3υιιΐ3ΐ'ΐιηι νότο

Ιοεο, ;ιιΓιπιιΐδ : Ιοεο ΓιΗοΓηπιιη ίη ΙβΙιιιΙϊδ εχ3Γ3ΐ3•

ι-ιιιιι, ε]υ$ ςιιχ εί βρρητυίι νοχ, ςιι'ώυδ οηιηΐΐιιβ εΐ

ϊρδί, (Ί ϋδ <μιΐ :ι1) ϊΙΙο ίη 83εΐ'Ίδ ϊηδίΊΐιιεΙιηηΙϋΓ, εοη-

Γΐ8|Ίΐ ηΐ3ηίΓεδΐ3ΐ"ιο 3ΐςιιε (3ε(ΐ3Γ»ΐίο ηΐ)•δΐ8ΓΪοπιηι.

ΡθδΙςυ3ΐη ΊιμΙιιι• ίΐιιϊιηί ;>Ι;κ:ΐ'ίΙ;ιΙο (ρκιιΙ.ιιι), Γιύιιεία

αίφΐε 1ίΙ»εΓΐ3ΐο ρεΓ ίΙΙβηι νίδίοηεηι τερίεΐιΐδ εβί,

<ριι•ηΐΛί!ιιιοιΙιιιη 3ΐ1ι1βΐ3 ςιιϊύαιη δΐιΙΓιε'ιειιΙεβ αριιιΐ

ρ3?ϋοΐΓΪ1)3ΐη ν'πεδ βίςυε ροπίίβιη 3(1 εεΠ:ιιηΐιΐ3

:ΐ(1ι'ρΐιΐδ, ρΐ'ΰε&ειιΐϊ βηϊιηο βίςυε βιίαοίίο ρΐεηο ΐη

$ΐ3(Γιο 88 εχιιϊΐ εί εχρειί'ιΐ, εί ευηι ίϋνεΓδβπίδ 0*8-

εεπβΐ : εοιίειη ηιο'ΐο εΐϊβηι ϊΙΙε ειιιη, δϊειιΐΐ οίεο

εοΓριΐδ υιι^εηΐεβ βιΐιίεΐ» νίΓ88 εηηΓιπιιβΓε βοΐεηΐ,

Ιυηι 8ΐιϊ εχεΓείΐ3ΐίοηε, Ιυηι βυχϊΐίο {[Γαΐϊχ, ςιιχ

επειδή έγνω πάντα τδν χώρον τ|5 τών δαιμόνων άπατη Β βίοι 3ρρ3Πΐ8Γ31, βηΐιηυιη 831Ϊ8 εοηίΐΓηιαδδεΙ, ΐΐί

χατακρατούμενον , κα\ τοΰ μέν αληθινού θεοΰ ναδν

ούδαμοΰ χατεσχευασμένον , πεπληρωμένην δέ πάσαν

τήν πόλιν κα\ τήν περίοικον βωμών τε ιερών κα\

άφιδρυμάτων • παντδς τοΰ έθνους ταύτην έχοντος τήν

σπουδήν, όπως αν τά τεμένη τών ειδώλων κα\ τά

Ιερά καλλωπίζοιτο, και παραμένοι τοις άνθρώποις

ή εϊδωλομανία , πομπαίς τε χαϊ τελεταΐς ν.ο\ τοϊς

έπιδωμίοις μιάσμασι κρατυνομένη• καθάπερ τις

στρατιώτης γενναίος τώ κρατοΰντι της παρατάξεως •

συμπλακείς, δι' εκείνου τδ ύποχείριον τρέπεται • ού

τως υλ\ δ μέγας ούτος άπ' αυτών τών δαιμόνων της

άριστείας άρχεται. Τίς δέ ό τρόπος; Διερχόμενος γάρ

τήν άπδ της εσχατιάς επί τήν πόλιν δδδν, εσπέρας

καταλαδούσης, κα\ δμβρου βιαιατέρου συνίχοντος,

(Ιβιηυπι 3ΐΙ εεΠβηιϊηβ ββ^ΓείΙϊΙιΐΓ. Νεηυβ εηϊηι Μ-

ΐβΓ βίο,υβ ΐ3ΐ)0Γ88 βΐ εεΓΐ3ΐηϊη3 νοεβπ οροΓίεΙ οωηβ

Ιεπιρυβ ν'ιΐχ, ςιιού βάιιιΐηϊδίΓβηϋο ββεεΓάοΓιο ΐΓ3ηβ-

εβίΐ, ίη ςιιο ρεΓ Ιιάειη οηιηβδ βάνεΓδβπί εορίββ

ΓΓεβίΙ 3ΐ(]ϋβ άβνίείΐ. Νβηι εαιη τείίεΐβ δοΐίΐϋάίηο

ρΓΟίίηυβ υΓϋεπι ρβίεΓεΙ, ίη ςυ3 ορθΓΐε1)3ΐ εαπι

Εεοΐεδίαηι ϋεο εοηδίίΙηβΓβ : ιιΐιί εο§ηονϊΙ οηιηβΓη

Γε^ίοηβιη ΓΓβηάί άχπιοιιαπι οίιηοχίβπι εβδβ, 30 νεΓ'ι

φΐίιίοιη 1>εί ΐειηρίιπη ηυβφΐίπι βχβίΓυείυη), υτ1)εηι

νεΓΟ ΐοΐίΐιη 3ΐφΐε 3«Γυπι νίείηηιη 3γϊ$, δβεεΙΙίδ ει

δΐίΐΐιΐίδ Π'ρΙιΊΐΙΙΙΙ 8888, 011111 1013 Π31Ϊ0 ίιΙ δί1)ί δΐϋΐΐίο

η308ΓεΙ, ιιΐ (1ε1υΙ>Γ3 δίιηυΙαοΓΟΓυιη 3ΐηιιβ 83εεΙ1α

οχοπιηιχ'ΐιΐιιι-, ει Ιιοιηίηεδ ίη ίηδβηο δίηιυΙβεΓΟΓυιη

αιΐΐιι, φΓι ροιηρίΐ, εχΓεοαοη'ιίδ 3ΐς\ιε ίιηιιιιπκΐίιϋί
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3ά3ΐ•38Πεπ οοηβυβΙΪΒίΟηήηηβΓοίϋΡ, ρβπηβηβΓβηΙ: ^ έντδς Ιερού τίνος γίνεται, μετά τών επομένων αύτώ.

ηυοηΐ3άΊηοάιιπι 8ΐΓ0ϋΐΐϋ8 φύάατα ηιϋοβ οιιηι «ίαοβ Τδ δέ ίερδν έχεΐνο των επισήμων ην, ψ τις φανερά

εορϊβπιπι, οφβ Γ0&0Γ6 ροΐϊδδϊιιιυιη 30 τΪΓΐυΙβ 30Ϊ03 τών θεραπευομένων δαιμόνων έπιφοίτησις τοις νεω-

ηονβΓβαποπιπι δίοΐ, οοηβΓΟδδΐΐδ, ίΐΐο άενίοιο, ϊπι- χόροις έγίνετο, μαντικής τίνος χρησμωδίας παρ" ού-

ρειϊο β]ϋ8 ρβΓβηΐβδ ϊιι Γηραιή νοΝίΙ : βοάβηι ιηοάο τών ενεργούμενης.

οιίαπι ιηβ^ηϋβ ΐδΙε νΪΓ βΐ) ΐρβΐδ άίοηιοηϊοιίδ γοπι 1»εηε £βΓβΓβ ογοϊΙιιγ : βεά αυ3 Γ3ΐΐοηο? Οιιπι ρπε-

Ιει-ευηΐεηι 3 βοΐϊΐυαίηε βά ιιΗιοηι νβΓδίΐδ τεδρει• ορρΓβδίϊδδοί, βΐ ίπιβεΓ νϊοΐεηΐίοι• υη-ο-εΐ, υηβ ουπι

εοπιϊιϊΐιιΐδ ΙεηιρΙυηι α,υοααβηι ΐηΐΓβΐ. Τβαιρίιιπι ηυίοιη ϋΐυιΐ οεΙβϋΓβ εΓαΐ : ϊη πυο ςυϊ οοΙεΙιβηΐυΓ

(Ιχπιοηεβ ηιαηίΓοδίο δβ οΟειτε ει βεεεάΌτο Λά ΕΐηΙίδΐϊΐεδ ΐειηρϋ ει οεϋίΐιιοδ δοΐο&ηηΐ : αυϊρρο (ΙίνΊηαΐϊο

ςυχάβπι αϊ) ει δ οχοι•οοΙ>αΐιιι•, εΐ οταουΐιιπι βιΙεΙιαίιΐΓ.

Ουιη 8ε Γεοερϊδδοί ίςίΐιΐΓ οιιπι οοηιΗ'ιυιΐδ ίπ ϋίικί

Ιοιτιρίυπι, (Ιχηιοηεδ ςυϊαεηι δίαϋηι ϊηνοοΐΐϊοηε

ιιοιιιϊιιίδ ΟΙιΗδΓι ροΓίοΓΓβΓβοϊΙ : Γιςυτα 3υ1ειη οηιεΐβ

η'κίοΐ'ϋιιΐδ ίιιΐ|ΐιϊιιη(ιιιη ηενα οιιπι εχρϊ3δδε( βίςυε

Τπελθών δέ τδ Ιερδν μετά τών σύν ούτω, τ» μεν

δαιμόνια παραχρήμα τ|) έπικλήσει τοΰ ονόματος του

Χρίστου χατεπτόησεν τώ δέ τϋπω τοΰ σταυρού τδν

μεμολυσμένον ταϊς χνίσσαις αέρα χαθαγνίσας, δι-

1υ3ΐΓ388ε(, αποά Γιιοογο δυΐίΐυβ οΐ'αι, ηοοίοηι Ιοίηηι „ ήγαγεν, χατά τδ σύνηθες αύτώ, τήν νύχτα πάσαν έν

θΓ3ΐΊοηΊΙ)υ3 εΐ Ιαικίυηι άεο3ηΐ3ΐϊοηίΙ>υδ ρβΓνίςίΙεπι

ΐΓαπδε^ίΙ, 3ΐ1εο υΐ ϊη ιίοιιιιιιη οΓ3ΐϊοηί5 Ιι:ιιικ!οΐ'ΐηη-

γοΙιιγ χάεβ ϊΙΙη, ςιικ εΐ βΐίαπυηι δΟΓάίυυδ ει ίιτι-

πιυηάϊΐία οοιίδρυιταίο, ει δΐηΐυίβ οιΐίοδα βΐιιυε αΐιο-

ηιίηαυίΐϊδ οι•αΐ. Ηοο ϊΐβςυε ηιοϋο ηοοίβ ηΐι εο

Ιι-3ηδ3εΐ3, εΪΓ03 υΊΙιιειιΙυιιι πΐΓβυδ ίΐοτ δΐιιιηι ροΓΓΟ

ί:ιοοΓβ ρεΓ£ε1)3ΐ. Οποί ηιιίοιιι 3ηΙίδΐεδ ηιηηε οοη-

8ΐιεΐο οΙΙίοίο (Ιχηιηηεδ οοίενεΐ, οϊιΙαΟ ει άχπιοηϊα

(Ιϊχϊδδε ΓεηιηΙυτ, ηοη βϊΙη ρ.-ιΐοπ; ροδίηαε ηιηρίίυδ

.ΐίΐίΐυπι 3ΐ1 ΐοηιρίυηι, ρΓορΙοτ οιπη, ηιΓι ϊη εο ιΐϊνβτ-

βαΐυδ εβδεί : ηίαυε ϊΐΐο ΙυδίΓβΙοηΐδ μ"ι:ΐ(ΐι1:ιπ1ηΐίφΐε

ί.ιοπίίοηδ εΐ Ιιοδίίίδ ιιίεηδ ρετ 1ι;οο 3(1 ίιιιηιίβΓαηιΙυπι

τιΐΓ8ΐΐ8 ϊη ιοιτιρίυπι πχηιοηϊ» ιΙίοίΙιΐΓ ίηνίιηι-ο οοια-

ΙΠ9 εδδβ : ιιΐ ηηίοιη ηϊΐιίΐ ηοη Ιβπίαηΐϊδ εΐιιαϊυιη

προσευχαϊς τε χα\ ύμνωδίαις διαγρυπνήσας , ώστε

μετασκευασθήναι είς προσευχής οίκον, τδν έβδελυ-

γμένον τψ τε έπιβωμίψ λύθρω κα\ τοις άφιδρύμα»

σιν. Τούτον δέ τίν τρόπον τής νυκτός αϋτψ δ'.ανυ-

σΟείσης, εΓχετο πάλιν κατά τδν δρθρον τής έπ'ι τδ

πρόσω πορείας. Τοΰ δέ νεωκόρου κατά τδν δρθρον

τήν συνήθη προσάγοντος θεραπείαν τοις δαίμοσιν, ει

πείν έπιφανέντα φασ\ν αύτψ τά δαιμόνια, άβατον αύ-

τοϊς τδ Ιερδν είναι, διά τδν έν αύτψ καταμείναντα-

τδν δέ καθαρσίοις τισ\ κα\ θυσίαις χρώμενον έπιχει-

ρεϊν διά τούτων πάλιν είσοικίσαι τψ ναώ τά δαιμόνια*

ώς δέ πάσαν αϋτοΰ πιϊρα•ί προσάγοντος , άπρακτος

?|ν ή σπουδή, ούδαμοΰ κατά τδ σύνηθες υπακουόν

των αύτοΰ τών δαιμόνων τη έπικλήσει ■ τότε θυμφ

ΪΓΓΪΙιιιη εΐ ϊηοίΐΐοαχ (ΤίΧ, (Ιοειηοηϊουβ ηυΐΐο ιηοιίο, /» χα\ όργϊ) διαναστάς καταλαμβάνει τδν μέγαν έκεϊ-

β'ιευΐΐ εοιΐδΐιενεΓ3ηΐ, ε]υ3 ΊηνοεαΙΐοηΐ ο1ιΐοιιιρεΓ:ιιι-

ιϊΐιιΐδ : ΐιιιιο ΪΓ3 3ΐςυε ίηιΐϊςιΐίΐΐίοικ: ΓιιγΊΙιιπκΙιικ οιιιη

ίί•80 ρΓΟΓΪρπϊδδεΙ 3η1ίδ1εδ, ηι:ι;;ιιιιπι ίΙΙιιιιι νίπιιιι

;ΐίδΟ(]Ιΐί111Γ, ('Γ3ΤΪδ3Ϊηΐ3δ 61 Ι113ΧΪΐΙΐε ΙΟΠ'ίΙΐΊΙι'5 ηιΐ3δ-

ιριε ηιίηηδ Ϊη1εηΐ3η8, ςυοοί ει αιΐ ιηαςίδίΓβΐυδεπηι

ινΙ.Ίΐιιπίδ, εΐ ηιαηυ 3(1νοΓ8ϋδ οιιπι ιίδυηΐδ, οι ϊηιρε-

ΓΛΙΟΓΪ :ιικ1;κ:ϊ.ίιιι ϊηιΐϊι '.ιΐιιπίδ ΟδδΟί, (ΐιιοά ιιΐιιιίπιιιι

('.ΙπίδΙίηηιΐδ οΐ άϋδ ϊηίιηΊοϋδ ΙεηιρΙυηι ίηςτοϋί ηιικιΐδ

05501 : οιφι* ϊηίΓΟΪΙηηι ηνοι•δ:ιΐ3 εδδεί 03, (]ΐι;ο ϊη

830ΓΪ8 ορηΓηΐΌΐιΐΓ τίδ, ηοο ηηιρϋιΐδ ιιΐ εοιίδΐιοδδοί,

ίιι ϋδ Ιοοϊδ νηΐίοίικιικϋ ιΐ.οιηοηιιιη οΙΓκαοίη νοΓδίιΐΌ-

Ιιιγ. ϋιιιτι 3ΐιΐεηι ϊΐΐο εΙΓΓβηΒΐηηι οι ί*ηρεηΐ3*π

ηηΙϊδΙίΐΊδ οχεηηϋοδεοηΐϊαηι αηίιηυοχοοΙδυδρΓονΐδδΟί,

61 οοηΐΓΛ οηιιιεδ ηιίηαδ νεη Οεϊ αυχϊΐίιιηι ο1ι]'κόγοΙ,

νον δ νεωκόρος, πάντα απειλών τά δεινότατα, κα'ι

τοις άρχου σιν είσαγγέλλειν, κα\ χειρ'ι χατ' αύτοΰ

χεχρήσθαι, βασιλεϊ κσταμηνύειν τήν τόλμαν, ότι δή

Χριστιανδς ών κα\ Οεοΐς έχθρδς, έτόλμησεν έντδς τών

ανακτόρων γενέσθαι • ο\> τήν εΓσοδον άπεστράφθαι

τήν έν τοις ίεροΐς ενεργούσαν δύναμιν, κα\ μηκέτι

έπιχωριάζειν τοις τόποις χατά τδ σύνηθες τήν μαν-

τικήν τών δαιμόνων ένέργειαν. Τοΰ δέ τδν προ-ετή

χα\ άπαίδευτον τοΰ νεωκόρου θυμδν έν ΰπερέχοντι

φρονήματι καταβάλλοντος, καΐ τοΰ άληθινοΰ θεού

τήν συμμαχίαν πάσαις άντιπροβαλομένου ταϊς άπει-

λαΐς, κα\ λέγοντος τοσούτον πεποιθέναι η) δυνάμει

τοΰ ύπερμαχοΰντος αϋτοΰ, ώστε χατ' έξουσίαν ϊχειν

άπελαύνειν τε αυτούς, δθεν άν βούληται, κα\ είσοικί-

30 (Γιεει•εΙ, ςαοα" ΙβηΙυπι Γιαιιεϊχ ηη1)θΓ0ΐ ϊη ν'ιι-Ιιιΐε ϋ ζειν οΤς άν έθέλη τόποις, και τάς αποδείξεις ών

3((]ΐιε ροΐεηιία $υί ρΓορυςη3ΐθΓΪ3, ίιι ρπι η ι ■'.ιϊΐι •:ιΐιι

603 εΐ ΛοίβεΓε ροδβοί υηιίεευηηηε νείΐεΐ, εΐ ιιηγο-

«ΙυοοΓε ϊη ψιχοιηουε Ιοοα δ'ιοί νίιΙβΓΟίυΓ, εβηιιη-

<]ΐιε Γ6ΠΙΠ1, ςυ.Έ άϊεεΓβΙ, αεηιοηδίΓαΐίοηεδ βε εχίεηΐ-

ρίο ίαηι ρΓχΙιίΙυηιηι εββο ροΙΙίοεΓοίιΐΓ : οΐΐδΐιιρε-

Ι,ΐιΙιΐ5 3ΐιΙΪ3ΐ0δ εΐ ίΐιΙηιίΜΐιΐδ ηΐίίςηϊΐυιΐϊιιοιιι ροΐο-

ΒίβΙίδ, ροδίιιΐ.ι^δε αϊείΙιΐΓ, ιιΐ 3ΐ> Ιιίδ ΐρδίδ'νΪΓΐυΙεηι

οδίεηαεικίί Ίηίιίυηι Γ.ίοοπί, εΐ ϊηνϊΐαΓβΐ ι ιιι•>π > οι

ίηΐ^ηοοΓεί ϊη Ιειηρίιιηι (Ιχιιιοηίη : ο,ιιϋιιΐδ 3υϋί1ΐ$

Ιλεγεν ήδη παρέξειν ύπισχνουμένου , θαυμάσαντα

τον νεωκόρον, κα\ καταπλαγέντα τδ μέγεθος τής

εξουσίας, άπ' αυτών τούτων δεΐξαι τήν δύναμιν, προσ-

καλέσασθαι , κα\ πάλιν έντδς ποιήσαι τοΰ ϊεροΰ τά

δαιμόνια. Άκούσαντα δέ τοΰτο τδν μέγαν , άπο^ρ"ή-

ξαί τι τοΰ βιβλίου τμήμα βραχύ, χα\ δούναι τοΰτο τω

νεωχόρφ, προστακτικήν τίνα φωνήν κατά τών δαι

μόνων χαράξαντα• ήν δέ τά γράμματα έπ' αυτής τής

λέξεως ταύτα- ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΩι ΣΑΤΑΝΑ ι, ΕΙΣΕΛΘΕ.

ηια(5ηυ3 ϊΙΙε ν'ΐΓ βυδοϊαίδδβ εχίβπυιη ςυοαιίβηι ΓηίδΙυιη αε οοάίοε αϊοϊΐυΓ, ϊαςιιβ οιιηι ίιι εο τοοεηι

ηιιβπιαβπι ίηιρεΓβίποβηι ΛΐΙνεΓδυβ α«ηιοηε8 εχ3Γ33δεΙ, βηΐίδΐϊΐί ϋειϋδβο : εταιιΐ βοΐεηι ϊρβα νβτ!»

1ίΙΐ6Γ3Γυηι η*ο : ΟΚΕΟΟΚίυδ 5ΑΤΑΝΛ;, ΙΝΤΒΑ.

Αίαυε Ιιβηο δοΐιεϋυίαιη 3οεερΐ3Πΐι1ίεΊΐιΐΓ ηιιΓι^ΐεδ Λαβόντα δέ τδν νεωχόρον άναθεΐναι τώ βωμώ τδ

ίΐηρο5ϋϊ53ϋ 3ΐΙαΓΪ, οΌΊηιΙε ευιηΐ'οηΒυείΟδοϊδ ηίαοιτδ βιβλίον, είτα προσαγαγόντα τάς συνήθεις αύτοϊς
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κνίσσας χα^ τά μιάσματα, πάλιν ίδεϊν άπερ έώρα το Λ 61 ίιηρίαιιιοηία οϋΐιιΐϊέδοί, νΐιΐίδδο, ςιιχ ρνϊιΐδ οοιι-

κρότερον, πρίν έξοιχισθήναι τοΰ είδωλείου τους δα!- ίρϊοοΓβ βοΙοΓβΐ, 3ΐιΐοιμι:ιιιι

μονάς. Τούτων δέ γεγονότων , Εννοιαν αύτδν λαβείν

τοΰ θείαν ε'ναί τίνα πάρα τω Γρηγορίψ τήν δύνα-

μιν, δι' ής έφάνη τών δαιμΐνων επικρατέστερος•

καταλαβδντα δε κατά σπουδήν πάλιν αύτδν, πριν έν

τη πόλει γενέσθαι , μαΟεΐν ήξίωσε παρ' αύτοΰ τδ

μυστήριον, κα\ τις δ Θεδς εκείνος δ τήν τών ο.τιμδ-

νων φύσιν ύποχειρίαν ϊχων. Είπόντος δε δι' δλίγων

τοΰ μεγάλου τδ της ευσέβειας μυστήριον, παθεϊν τι

τον νεωκόρον ρΓον εικός τδν τών θείων άμύητον ■ κα\

μικρότερον οίηθήναι της περί θεοΰ ύπολήψεως, τδ

πεισΟήναι διά ααρ^ώς πεφηνέναι τοις άνθρώποις τδ

θείον τοΰ δε μη λόγοις είπόντος τήν περ\ τούτου

-ίστιν κρατύνεσθαι, τοις δέ τών γινομένων θαύμασι

(Ιχιιιοηοδ οχ ιΙιΊιιΙιηι

θ]βΟΙΪ 0850111. (>1ΐί1)|15 ΓοΙίΙΙδ ρΟΓΛοΓίδ, 011111 οοορϊδδο

εθ£°ιΐ3Γ8, οηοίΐ (Ιίνίικι (μι.Τ(Ιαΐ)ΐ νίιΐιΐδ Οινίζοπο

ηιΐοϊϊοΐ, ροΓ ςιιαιιι ύχιηοηίΒΐΐδ ναΙϊϋίοΓ νίβιΐδ 88861.

ϋΐΙΙΙΙ ίΙΙΙΙΟΙΙΙ ΠΙΓδΙΙδ 011111 ΓθδΓΐΙ13ΙΙ(1θ ΟΟΙ15Ο0111118

08501, ρπιΐδςυαπι ρβΓνοηίδδβΙ ίη ιιγΙϊοιπ, Γοςανίΐ

οιι ιιι υΐ 8Ϊ1)ϊ ιυνβίοπιιηι αΐι ΐρδο (ΓίδΟιτο ΠεβΓβΙ, οι

ςιΓίίηίΐη 08861 ίΙΙβ Ποιίδ, ςυΐ ιηιΐιιιαιη ιΐχηιοηιιηι

οΐιιιοχκπη ΙιαΙιοΓβΙ. Οιιηι βιιίβηι ιιιββίιιΐδ ίΙΙβ \ϊγ

ραυοίδ κνδίοπυηι ρ'ιοΐαΐίδ εχροδίιίδδεί, ηοοίιΐίδδβ

(μιίιΐιίαιη ά'ιοίΐυτ αηΐϊδίίΐί ςιιηΐο ρ3Γ 6Γ31 βοο'κΙβΓβ

βϊ, ηιιϊ ίη Γθ1)ΐΐ5 (ΙίνίηΊδ ηοη 65861 ίηϊΙΪ3ΐιΐδ : :>ο.

νίΐίΐΐδ 6856 ρII 1.1550, φ)3Ι11 (1θ ϋθ() 6ΧίδΓΐΠ131Ί ΓΟηνο-

ιιϊγοΙ, ογοιΙογο ςιιοά ηαηοβη άίνίιιυηι ρβΓ οηπιοιιι

τδ πιστδν Εχειν, ζητήσαι Ετι παρ' αύτοΰ θαΰμα τδν ** ΙιοιιιίιιίΙηΐδ βρρβπΓίδδβΙ; ειιηκμιβ Πΐβ οοηΐΓβ όίχϊδδοί,

νεωκδρον ίδεΐν, ώς ειθ' οϋτως προσαχθήναι διά τοΰ

γινομένου πρδς τήν της πίστεως συγκατάθεσιν. "Ενθα

δή τδ πάντων άπιστδτατον λέγεται πεποιηκέναι τδ

μέγα θαΰμα τδν μέγαν εκείνον. Έπιζητοΰντος γάρ

τοΰ νεωκόρου λίΟον τινά τών ευμεγεθών τών κατ'

δφθαλμοϋς αύτώ προψαινομένων, δίχα χειρδς ανθρω

πινής κινηθήναι, διά δέ μόνης της κατά τήν πίστιν

δυνάμεως, προστάγματι τοΰ ΓρηγορΕου πρδς Ετερον

μετατεθήναι χώρον • μηδέν άναβαλλδμενον τδν μέγαν

εκείνον, εύθίις προστάξαι καθάπερ έμψύχψ τψ λίθψ

μεταβήναι πρδς εκείνον τδν τόπον, δν δ νεωκόρος

ύπέδειξεν. Τούτου δε γενομένου, παραχρήμα πιστεΰ-

σαι τψ λόγψ τδν άνδρα• κα\ πάντα καταλιπόντα,

ςιιοά ηοη νεΓϋίδ 30 ι-3ΐϊοηΊ1ιιΐ8 ηιι]ιΐ8 Γβϊ Πύεδ εοιι-

ΓΐΓηΐ3Γ0ΐ11Γ, 86(1 ΟΧ Γ60118 111Ϊ1 3ΐ)ίΙί1)ΙΙ8, ηΐΙ3Β ΙίΟΓΟΙΙΙ,

Λ-ΐιιι Γιϋοϊ Γ.ιοϊοιΐ(ΐ36 ηινβίεπιιηι 1ΐ306Γ6ΐ : 3ηΓΐδΙθδ αϊ)

60 ρ6ΐϊΪ886 ΓογΙιιγ, υΐ δίΐιί ΙίοοΓΟί αΓιςυοά 30 60

ιιιϊιαοιιΐιιηι νίιΙοΓΟ, ιιΐ γο ϊρδη ο,ιιχ ΓιογοΙ, 3(1 3δδοη-

βϊοηοιη 61 ηρρΓοΙηΐϊοηβη) Γιϋοϊ πιΙιΙιιοογοΙιιγ. Πιί

\όγο ία", (\ηοά οιιιηϊιιηι ηιαχίηιο ιΐίοΐιι ίηοι•θίΠ1)ίΙο

681, ιηαςηιιηι ίΐίικί Γοοίδδο ηιαβηυδ ιΐΐβ <1 ϊοϊΐυΓ ηιί-

Γ.ιπιΐιιιη. Οιπη οηίιη ρθδΙυΐ3ΓβΙ αηΐϊδίοδ, ιιΐ δ.ιχιιπι

ηυοοΜαιη ϊη^βηβ, ςιιοά οοιιΐίδ εοπιιιι 8ΐ)1)]βοΙιιη\

ρΓθδρίθ6Γ6ΐυΓ, οι ιιοη ιηονοΓοίιιι-, αΐΐδςυβ ιιιαηιι

1)ΐιηΐ3ΐΐ3 ηιονοΓοΙιΐΓ, 36 ρ6Γ 8ο1ηιιι Ιί(Ιοί νΪΓΐυΙεηι,

]ιΐδ5ΐι Οι-ο^ογϊϊ 3(1 ηΐίοπιηι Ιοοιιη ΐΓ3ηδΓβΓΓβ(αΓ :

γένος, οΐκίαν, γαμετήν , παϊδας, φίλους, Εερωσύνην, „ ηιιΐΐα ίηίοηοεΟ ιιιογ3 ηιαβηιΐδ ίΙΙβ δίαΐίηι ϊηιρβ

έστίαν, κτήματα, άντ\ πάντων τών προσόντων αύτώ

ποιήσασθαι, τοΰ συνείναι τώ μεγάλω, κα\ συμμετ-

έχειν τών «όνων αύτώ κα'ι της θείας εκείνης φιλοσο

φίας τε κεί παιδεύσεως. Σιγάτω πρδς ταΰτα πάσα

τεχνική τών λογογράφων περίνοια τάς επαυξήσεις

τών θαυμάτων διά τίνος δητορείας επί τδ μείζον

εξαιρούσα. Ού γάρ ;τοιοΰτόν έστιν έν τοις είρημένοις

τδ θαΰμα, ώς τ?} δυνάμει τοΰ λέγοντος Ελαττον δν

τ) μείζον έαυτοΰ γενέσθαι. Τί γάρ τις ειπών παρά τά

είρημένα, προσθήκην δώσει τψ θαύματι; Πώς δ' άν

τις έλαττώσειε τοις άκούουσιν έπ\ τώ γεγονότι τήν

Εκπληξιν; Λίθος άφίστησι τών λίθων τους δεδουλωμέ-

νους τοις λίθοις, λίθος κήρυξ της θείας πίστεως, κα\

δδηγδς τοίς άπίστοις εις σωτηρίαν γίνεται, ού φωνή

Γ3886 αΜοίΙιΐΓ 83X0 Ιηΐ)(]ΐιαηι αηίηιαίο, ιιΐ Ιι-αηδίτοί

3(1 ίΙΙιιιιι Ιοοιιιιι, ςηειη (1θ5Ϊ§ΐ)388εΙ, (μιο Γαοΐο,

εχίοηιρίο εΓ6(1ίάί$8β δοπιιοηί (ΙίοίΐιΐΓ αηΐίδίοδ, αο

ΐ'οΐίοΐίδ οηιηΐυΐΐδ, εο^ηβίίοηε, ΓηιηϊΙίΗ, υχοΓβ, 1ϊυβ•

ΓΪ8, 31111015, δ300Γ(Ιθΐίθ, 88(16, ρθ8δ055ίθ1ΐί1)Ι18, 1000

οιιιηΐιιπι ΙιοηοΓϋΐιι, ηιιίΐιιΐδ βΙιιπιιΙαΓοΙ, (ΙυχίδδΟ, δι

ηιη^ϊΐί ΪΙΙίιΐδ οοιΐ5ΐιοΐιιιΠιιο Γπιϊ, εΐ Ιαυοηιηι (1ϊνϊιι:ο•

ο,ιιο ίΙΙίιΐδ ρΐιίίοδορίιίχ αίςυο επιαΊποπΐβ ηηα οιιηι

ϊΐΐο ρηπίοίρί δίΐη 0886 ΙΊοοπΊ. δίΐοαΐ 3(1 Ιιχε οηιηϊδ

3ΓΙΪΩ6Ϊ083 δΟΓίρΙΟΓΙΙΙΙ) ίΐΙΥΟΙίΙίΟ, Γ05 ΛΠίρΙηδ ηΙ(]1Ι0

ρΓ336ΐ3Γ33 αΓΙε (μι.ιιίαιη άίεεηάϊ ανι^οικίο, αηιρίϋί-

οηηιΐο 3ΐφΐβ οχας^οΓηηιΙο ίη ιιια^ιΐδ οχίοΐίοιίδ. Νοη

εηίπ) ο]ιΐδΐιιοι1Ί ηιΪΓ3ευ1υπι οδΐ ϊιι ϋδ, ςυχ οοιηηιο-

ηιοναΐΛ 81Π11, ηυοά νί 36 Γαοιιΐΐηΐο άίεεηΐίδ νοί ηι.ηιΐδ

τινι κα\ λόγψ τήν θείαν δύναμιν άνακηρύσσων, άλλ' ρ νοί πιϊηαδ Οεπ ροδδΐΐ, ςιιαπι τε ίρβα 881. Ουία" εηίηι

οΐς έποίει δεικνΰς τδν θεδν ύπδ τοΰ Γρηγορίου κατ-

αγγελλόμενον • φ πάσα κατά τδ δμότιμον υποχείριος

πείθεται κτίσις, ούχ δσον αίσθητικδν μόνον κα\ Εμ-

πνουν, κα\ Εμψυχον, άλλ' εί τι κα'ι τούτων έστ\ν έκτδς,

οΰτω δέχεται τδ τοΰ θεράποντος έπίταγμα, ώς ούκ

άμοιροΰντα τής αίσθήσεως. Ποία γάρ ακοή τοΰ λί

θου; Ποία τής τοΰ κελεύοντος εξουσίας αΓσθησις ; Τίς

δύναμις έν αύτώ μεταβατική ; Ποία μελών τε κα\

άρθρων διασκευή ; "Αλλά πάντα ταΰτα κι\ τά τοιαΰτα

λίθψ ή τοΰ κελεύοντος δύναμις γίνεται , πρδς ήν

Ιδων δ νεωκόρος εκείνος , εΰθϋς τήν γινομένην έπ'ι

«λάνη της ανθρωπινής φύσεως άπάτην τών δαιμόνων

ένόησέ τε καΐ έβδελύξατο, κα\ πρδς τδν άληθινδν

©εδν μετετάξατο, διά τών παρά τοΰ δούλου γεγενη-

«Ιίοΐίδ π1ίΐ|ΐιί5 3(1]ϊοΐοηδ ηιίΓβουΙιιιιι 3πιρΙίΓιο3υ!(

ει οχη£(,ΌΓ.ι1)ΐι ? «μια γ.ίιϊοιιο υογο ςυϊδ 3ΐΐ(Ιΐεηΐί1)π$

αιίπιπαΐίοηοιΐ) Γοΐ^οδίχ ηιίηιιοΓΪΙ? 8;ι\ιιιη 3ΐ)δΐΓαΙιΊ(

3 83ΐϊδ 808, ςυΐ 83ΧΪ8 οι 1ηρί(1Ί1)ΐΐδ ηιαιιοίραΐί δβΓνίο-

1?3ΐιΙ : 1;ιρΐδ ρΓχεο ιΐΐν'ιηχ Πάει 61 (Ιιιχ ϊηΙΙα'εΓιυιΐδ

ηά δαίυίοιη οχδϊδίίΐ,ηοη νοεβ (]ΐΐ3(ΐ3ΐη βίςιιβ «οπιιοηο

(Πνϊηηιη ροίοιιΓοηι οο1ο1)Γ3ηδ αΐηπο «ΙϊνιιΙ^αηβ, 86(1

8110 Γ.τοΙο Ποιιιη, ςιιί αΐι Οιό^ογιο αηιιιιιιΐΐ:ιι-οΐιιι-,

ΟδίοηαΌιΐδ : ευί οηιηϊδ εχ .τίμιο ουηοχία οιναίιιπι

ο!ιΙοηιροΓ:ιΙ, ηοη δοΐυπι ηιιχουηηυβ δοιίδΐι ρΓχπΙίΐη,

ίρϊπιΐ οΐ 3ΐΓιιιΐ3ΐα 681, νοπιιη οΓιλιιι 81 (|1Ι.Ί 8ΧΙΓ3 1ΐ39

88(, Ί(3 ]ϋ883 Γ;ιιιπι1ί .ιοοίρΐιπιΐ, ηοβδϊ βεηδυδ οχ-

ρβΓίεβ ηοη 6888η Ι. (>ιιΐ« εηίιη Ιηρκϋδ ηικ1Ίΐιΐ5? (|ΐιίδ

]ιι1)θηΙίδ ροίοδίαΐίδ 8εηδΐΐ8? ιμιχ υογο νί•. ίη βο
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ΐΐ'»η5€υιΐ(Κ? <\ηχ πιβηιϋΓΟΓυηι βΐ αΠυυηι ΓαΐΗΪοαΐίο? Α μένων, τί> άφραατον τής τοΰ Δεσπότου δυνάμεως λο-

8ε<1 οιηη'κι ηκε εΙ εμβοιοάί Ιηρίιΐί ρι\Έ3ΐ3ΐ ]ηυεηΙΪ8

νίι Ιιΐ3 βΐπ,ιιε ροΐβδίίδ, (μιαηι βροοίηιΐδ βηΐίδίεβ ΐΙΙε,

κΐιιΐίιη Γιαυιΐβπι ι1;ειιιοηιιιιι , ςιικ βιΐ δεϋιιοοιιιίαιιι

Ιιιιπι.-ιη.ΐΐη ηαΐυταιη ΒΐΙΙιιυβΓβΙιΐΓ, 61 αηκιιαιίνεπΐΐ εΙ

:ιΙ)ϋΐιιίη;>ΐιΐ8 β$1, οΐ η(1 ϋειιπι νβπιηι ΙιαϋυεΙιΐδ αΐ-

ςαβ εοηνεΐ'δϋΒ ε$ΐ, α,υ'ιρρο ςαί ρεΓ εα, ιιιιυε 3 κοινό

(ξβδίβ βΓαηΙ, 'κιοίΓηΙπΙοιιι βΐ ίηοχρίίοαίήΐεηι Ι)οιιιίιιί

ροΐεηΐίβηι β88β εοη]εε'ΐ888ΐ. Ν:»ικ δι Ιβιιΐβ βργυϊ ρο-

ΙεηΙίβ (ίηφίίβυαΐ), ιιΐ νοιίιο πιονοιιΐ Γ65 ιιιιιηο1»ϊ1ο»,

εΙ ίιιιρεπο ιιΐηΐιΐΓ 3ΐ1νβΓ8ΐΐ3 Γβδ βοηβη ο.-ίΓοηΐεδ, οι

Ιιοΐ'ΚΊιη ιί'8 ίηαηίηΐϊΐϊβ : φκιηΐηιιι εορϊβιιι ροΐεη-

Ιί;« ΙΙυιιιϊιιη γογικιι υηίνεΓδαπιιη 3(1θ83β 00£Ϊ13Γ6

3ΐςυβ (-οιψοοΓβ ρ»Γ εδί,οιψίδ νο1υηΐ35 νείυΐί ιιιαίο-

ιί3 ι|ΐι;ι:()3ΐιι ίιιϊΐ ε( ΓλΙιποβΙϊο, 61 νίδ Ιιιιη ίρδϊιΐδ

γισάμενος.-ΕΙ γάρ τοσαύτη τοΰ δούλου ή δύναμις, ώς

(ϊήματι κινεΐν τά ακίνητα , χα\ προστάγματι κεχρή-

σθαι κατά των αναίσθητων , χαΐ τοις άψύχοις δια-

κελεύεσθαι• πδσην εικός έστι περιουσίαν δυνάμεως

έν τψ Δεσπότη τοΰ παντδς κατανοήσαι , ου τδ θέ

λημα, οϊόν τις Ολη, *λ\ κατασκευή , χα\ δύναμις αύ-

τοϋ τε τοΰ κόσμου, κα\ των εν αύτψ πάντων, χαΐ τών

υπέρ τοΰτον δντων, έγένετο 1 Έντεΰθεν ό μέγας εκείνος

τής κατά τών δαιμόνων άριστείας άρξάμενος, καΐ

οΐόν τι τρόπαιον κατά τών νικηθέντων τδν νεωκόρον

περιαγόμενος, προκαταπλήξας τε τή φήμη τδ έθνος,

ούτως ήδη μετά πεποιθήσεώς τε καΐ παρρησίας εις

τήν πόλιν είσήλαυνεν , ούχ αρμασι κα\ ίπποι; , και

ήμιόνοις , κα\ τώ πλήθει τών παρεπομένων έπικομ-

ιιιυικίϊ, Γεπιηιςαβ οπιηίυιη, ιιυκ ίη εο διίηΐ, Ιυιιι Β πάζων, άλλα ταΐς άρεταϊς έν κύκλω βορυφορούμενος,

οίΐιιηι Γβηιηι, ηυχ βυρι-β Γ63 ιπιιη<1:ιιι:ΐδ δΐιιιΐ '. Ηίηε

ηι:ΐ|*ηιΐδ ΪΙΙε τειη ηεηβ £0ΓεΓε 3(1νεΓ$υ5 (Ιαϊΐιιοικίδ

εχοΓδίιβ , 3ε νείυΐί Ιπιροευηι φΐθ(Μ.Ίηι αιΐνεΐ'δΐΐδ

οΌνίεΐθ5 αιηίδΐ'ιίβηι εΪΓευπκΙυεεηδ, ευηι ε( Γαιικι

ϊμΊ ςεηίειη »ηΐο ρβΓειιΙϊδδεΙ εΙ οΙκίυρεΓεεϊδδβΙ, ΐΐ3

ιίοιιιυπι εική Ικΐιιοκι Λΐιίπιοφίο ηΐαοτΐ 3ΐι]αβ οοπίϊι•-

ιΐ)3ΐο ιιιΊ.οιη ίηνοΐιβίιαίυι•, ηοη ευπΊϋιΐδ β( οφΐϊδ, 61

ιηυΐίδ, ει ιιιιιΙΓΜιιιΓπιο οοιηίίικη 383εεΐ3η1ίυπι 8886

03ΐειιΐ3ΐι$, ϊιίΙ νϊτ(υ(ϊυιι$ ιιηιΐίφιο 8ΐίρ3ΐυ$, οηιηϊ-

))ΐΐδ 3ΐι1εηι ιΐΓΐιϊβ ίηεοΐϊβ ροριι1:ιι•'ιΐει- 3ε νυΐ^ο οιιιιι

εοη]υςίΙ)ΐιβ ει Η1>εη$ νείιιΐ :κΙ ηονυπι ηυοϋϋβηι

3ρεεΐ3ειι1υπι νίδοικίυηι οίινίαηι εΟΊΐδίδ, εΙ οιιιιιΊ1)ΐι$

πανδημεί δέ πάντων προχεθέντων τών ο'.κητόρων τοΰ

άστεος, ώς έπί τίνα καινού θεάματος ίστορίαν , κα\

πάντων ίδεΐν προθύμουμένων, τ!ς εκείνος έστιν ό

Γρηγόριος , δς άνθρωπος ών τών νομιζομένων παρ'

αύτοϊς 'εΤναι θεών , καθάπερ τις βασιλεύς έξουσίαν

Εχει , προστάγματι φέρων κα\ άγων , δπουπερ άν

έθέλοι τά δαιμόνια, καΐ όθεν άν βούληται, πρδςτδ δο

κούν Ιξοικίζων τε κα\ ένοικίζων , ώσπερ τά άνδρά-

ποδα, καΐ τδν θεραπευτήν εκείνον φέρει, καθάπερ έν

εξουσία τιν\ δουλωσάμενος, ύπεριδόντα μέν τής τιμής

έν ί) τδ πρότερον ην, τών δε προσόντων πάντων τήν

μετ' αύτοΰ διαγωγήν άλλαξάμενον.

ν.ιΐι,τε ευρίεηΐίυϋδ, ηυίβ 63301 ίΙΙο Οιε^οΓηΐδ, ΐ]ΐΓι Ιιοιηο ΓιεβΙ β88ε(, εοβ ΐ3ηοβη, ςιιϊ βριιιΐ ίρδθ$ ρΓΟ

ϋϋδ ΐΜΐιΐΜ'εηιιΐΓ, ΐΛΐιιμκιιη π:χ (]υ°κ]3Π) ίη ροΙε3ΐ3(β Ικιΐιοιοί, ρνο ίιηρεπο ΓεΓβη8 61 3§εαδ ηυοεαπ^υβ

νβΐΐε), εΙ υΒΐΙεουηηυε νβΐΐεΐ, ρπηιΐ νϊδίιιη 63$εΐ, ϋίεηιοηιι» βίευΐΊ ηΐ3ηείρί3 ο]ΊεΊεηδ, 61 εοδίΐοηι γιιγ-

5113, 8ΐ ν'ιιΚτεΐιΐΓ, ίηίΓΟίΙυεεηβ : ηυίςυβ ευΐΙΟΓβιη ΊΙΙοπκη 3(1ι1υεεΓεΐ Ι;\ικ|ΐι:ηιι ]ικο λο ροΐ68ΐ3ΐβ ιμ)»-

ι1;ιιιι 8Ϊ1)ϊ ιηαιιυίραίιιιιι Ιι;ιΙ)οιΐ8, <1β3ρΊεϊεη(ειιι (Λ Ιιοηοτεπ), ςυο :ιπΐ,' ρΓχΊΊΐυδ 653β(, 61 ηυ)ιΐ3 εοη-

βιιοίικϋιιειιι ειπιι οιιιιΓιΙιιιη, ςυχ 1ΐ3ΐ)ΐιΪ880ΐ, Γ;κ:ιι11:Γ.ί1)Π8 61 εορϋβ εοιηιηιιΐιιηΐεηι.

Τβΐϊ ηίπιίηκιι ΐΐιιίηιο 3ΐςϋβ ορΐηίοηβ οιιιηϊυυδ Ο Τοιαύτη δέ γνώμη πάντων προσδεχομένων αύτδν

ειι-11 ηιιΐε ιιτϋείΜ βτβρεεΙβπΓιϋυΒ, υΙ)Ί 3ί1 608 ρβΓ- πρδ τοΰ άστεος, επειδή κατ' αυτούς έγένετο, πάντων είς

νειιΚ, υιιιιιί1)ΐι« οιιιιι ίιιίβηΐίδ οευΐίδ εοιιΐιιειιΐίυυδ ,

ΐιιιΐφκιιιι 8ΪΙν3Π) ιιιΐ3ΐικ1;ιηι ίικιιΓππαιιι ηοπιίηββ ρΓ.χ-

ΐι-ι-μΐΌ-ίΜΐδ , 3(1 ηοηιίηΐΊΐι οοπιιιι , ίπιί οΐινί.ιηι νβ-

ΙΐΪΓεηΙ 8686 ι'ΟΙίνΟΓίΟΙΙδ , 86(1 Γ6613 3(1 ιιιΊιειιι να-

ιΙιίι5 ιικιΐΐο πΐ3ξί3 603 ίη δΐιιροΐΌΐη β( αιΐιιιίι-αιίυ-

ιιεηι ιίειίιιχίΐ , Γαιηαιη 8υρβΓ3Γ6 ϊηΐυοιιΐίΐιπδ :ιρρ;ι-

ι•ειΐ8. Οιιοιΐ εη'κιι ιικι^ηαιη υτυοιη ρπιηυηι ίηνοΐιο-

νβΙιΐΓ, οιιιιι ιιίΐιίΐ ο'ι Ιίΐΐο εοηβιιείααι αιιΐοα ίυί886(,

ϋείηιΐβ οιιιιι δΐυροι-β ηοη ηιΐιιιίι ιιΐ'οΐαι• Ιηηίικιι ριορ-

Ιεΐ' 8β ρορυΐιιηι οοη§Γ6βαΙιιπι 6836 , εοιΐ νοίιιΐί ρβΓ

κκΐίιιιιΐίηΐ'ΐιι ίΐοτ Γβεϊεηδ δβϊρβαηι άΊιηίαχβΙ οι νίαιη

8ροεΐ3ΓεΙ , 3(1 ηειιιίηεηι οοπκιι, ςυί οιγοιιιιι 8β οοΐ-

ΙοοΙί 6836111, 8636 εοηνοιΊοιίδ : Ιιοο ηϊιηΪΓΐιιη 8ΐιρΓ3

εκείνον άτενώς αποβλεπόντων, καθάπερ ϋλην άψυχον

παριών τους ανθρώπους, προς ούδένα τών έντυγχα-

νόντων στρεφόμενος, κα\ κατ' ευθείαν έπ\ τήν πόλιν

βαδίζων, πολύ μάλλον αυτούς είς Ικπληξιν ήγαγεν,

υπέρ τήν φήμην τοις όρώσι φαινόμενος. Τδ γάρ πρώ

τοις είσελαύνοντα πόλε ι μεγάλη, μηδεμιάς συνήθειας

τοσαϋτης προϋπαρχούσης αύτώ, έπειτα μή κατά•

πλαγήναι δήμον τοσοΰτον έπ' έκείνω συνειλεγμένον ,

άλλ' οίον δι' έρημου βαδίζοντα, πρδς έαυτδν μόνον

κα\ πρδς τήν όδδν άποδλέπειν, πρδς ούδένα τών

περ'ι αύτδν έπιστρεφόμενον ήθροισμένων , τοΰτο υπέρ

τήν έν τώ λίθψ Οαυματοποιίαν τοις άνθρώποις έδόκει.

Τούτου χάριν^όλιγοστών δντων, καθώς έν τοις φθάσασιν

ιικγηι'ίιΙικιι, <]ΐιυι1 ίιι 83X0 ΐΓ.ιιΐί,ΙαΙο οιΐίΐιιιιι οι-3ΐ , Ο είρηται, τών πρδ τής επιστασίας αύτοΰ καταδεςαμέ-

Ιιοιιιϊιιίΐιιΐδ 6856 νί(1ο1);ιΙιιΐ'. ΙϋοίΓοο οιιιιι ;ιιΙιιιθ(Ιιιιιι

ρ,ΙΙΚ'ί 6836111, III 81ΐρΓ3 ΟΟΙΙΙΙΙΙΟΙΙΚιΙίΙΙΙΚΙΙ 681 , ((111

ημΙο ;(ΐ.ΙιικιιίδΙι;ιΐίοιιοιιι ο] 1 1 8 Πιίειιι 8ΙΙδ0θρΐ550Ι11 ,

(|ΙΙ381 1013 είνίΐ33 ΙίΟΙΙΟΓΟΙΙΙ 8300Γ(1θΓΐΟ θ]ΐ18 ΙΐΙΐΙΐΟ-

ιοί, Ϊ13 ίη ηγΙκμιι ίη£Γ6(1ίοο3ΐιΐΓ , ρΐΌδεηυεηΐϊιιηι

Ιιιΐ'1)3 ιιικ1ίι|ΐιο (Ίθ(|ΐιι'ΐι1ί δΐίραΐυδ. Οιιοιιίιιιη ;ηιΙοιιι

ρι-οΐίιιυδ ιι( 3ΐ1ϊςίΐ ρΐιίίοδορίιίαηι οιιιηί1)ΐΐδ ΓΟυιΐδ 86

νείυΐΐ οηεΓβ ηιιοιίβηι ΙενβνειβΙ , ηεε ςϋϊιίπιιβηι εϊ

ΓΟΓίιιη «Λ Ιΐϊης νίΐααι ηεεβδϊαίίαΓίιηι ίΐιρεΓΟΓαι, ηοη

νων τήν πίστιν, ώς πάσης τής πόλεως αύτοΰ τήν

ίερωσύνην τιμώσης, ούτως είσήει! στενόχωρου μένος

άπανταχόθεν τοις παραπίμπουσιν. Έπε\ δέ πάντων

ομού ευθύς , δτε τής φιλοσοφίας ήπτετο, καθάπερ τινδς

άχθους έαυτδν ήλευθέρωσε,καίπερήν αύτψ τών πρδς

τήν ζωήν αναγκαίων ουδέν, ούκ άγρδς, ού τόπος, ούκ

οικία , αλλά πάντα ήν αύτδς έαυτώ (μάλλον δέ ή

αρετή και ή πίστις, πατρίς αύτώ ήν, κα\ εστία, καΐ

πλούτος)• ώς ουν τής μέν πόλεως έντδς ήν, οίκος δέ
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αύτψ πρδς άνάπαυσιν ούδαμοΰ, ού τής Εκκλησία;, Α »8βΓ , ηοη Ιοευβ, ηοη (Ιοΐΐΐυ.8 : 8βι1 οηιηί» ΐρββ δίοϊ

ούκ Ιδιος, Οορυβουμένων των περί αύτδν, χαι δπως

άν χαταχθείη καΐ παρά τίνι την σκέπην εύροι δια-

πορούντων • Τι ζάντα, φησ\ πρδς αΰτοϋς ό διδάσκα

λος, ώσαερ έξω της τοΰ θεον σκέπης δντες, δια-

πορεϊτε, όπου χρη διαναπανσαι τά σώματα ; μι

κρός ύμΐν οίκος είναι ύ θεός δοκεΐ, εΐπβρ έν αύτφ

ζώμεν ν.α\ κινούμεθα καΐ έσμέν; "Η στενοχωρεί-

σΟε τη ονρανίφ σκέπη, καϊ ζητείτε χαρά τοντο

καταγώγιον άΛΛο; Εις οίκος νμϊν ΐστω διά

σπονδής ύ έκαστου Ιδιος, ό διά τών αρετών οΐ-

κοδομούμενος, και είς νψος άνατεινόμενος. Τοντο

Λυπείτω μόνον, μη τύ τοιοντον ήμϊ*• οίκητήριον

άπαράσκενον $ • αϊ γαρ τών γηΐνων τοίχων περι-

βοΛαϊ τοις έν άρετη ζώσι κέρδος οΰ φέρονσι.

εΐ'αΐ ( ίιηο νβΓΟ νίΜυδ <Η Γκίεδ ει ραίπβ θγ»ι ει δβϋβδ

βΐ (Ιϊνίίί*), υ4 ίβίΐυτ υΐϋβιιι ϊη£Γ6δδθ (Ιοηιιικ 3ΐΙ Γβ-

ςιιίβδοοιιιΐιιιιι ει ηυδφΐ.ιιη νεί Εεείβδίχ νεί ιρβ'ιαβ

ριορπα εταΐ , εοπιίΐίΐιιιβ β]υδ ΐΓερίάαηΓιΙπίδ αΐηιιβ

&οΙ1ίείΐίδ Γΐιιοιιιοϋο ϋίν6Γ83Γβ(ιΐΓ, ει 3 (]υί1)ΐΐ8 ΐβοΐο

ΓϋΓ.ΊρβΓείυΐ' , βηχίίδ : ()ηίά Ηαε, ϊηφίϊΐ ιιι.ι@Ϊ8ΐβΓ

3(1 εοβ, ηιιιιαί ει'.τα ρτοΐεείϊοηεηι Όεϊ Γυηζΐίΐηΐί, άη

χη αΐηιιε ιοίΗεϊίΐ χηφιΜΐϊ$, «6» εοτροτα τε(ίεετε αϊ•

ηηε εατατε οροτίεαί ? αιι ρατνα νοίιϊι άοηιηε ΰβν$

εαβ νϊάεΐιιτ, $ίηιιίι1ειη ρετ βηηι νϊνίηηΐ! εί ιηοι•β-

»κιιι• «Ι 5η 11ΙΚ5 ? Αη α τε .' ιιιη εί αηι/ιΐίΐίαη εοεΙειΗ

ίίνίΜΐΐί ι•ο6ι« νϊάεΐντ, εί ρτ/Βίετ Ιιοε αΐίηά άϊνετίοήιιιη

φιινηΐ'ι* ? αηα ϊοίιίί ιΐυιηιιι ίΐηάίο εν,τοεηυ,ε $ΪΙ , βα

νΐάεΐϊεεί, ηιια: ειι]ιι$ηιιε ρτοριϊα ««/, ηιια ρετ νϊτΐιι-

ΜάΛΛον δ' αν είκύτως ύπύ τών έν κακία μοΛννο- Β Ιε$ α'άϊβεαίητ ει ΙοΙΙίΙητ ι» αΐΐιιηι. Ιίοε αυίιιιιι Γθ6ί«

μένων ή τών τοίχων χρεία σπονδάζεται • διότι

προκάΧνμμα ποΛΛάχις τών κρυπτών τηςαΐσχύνης

ύ οίκος γίνεται. Οϊς δέ δι' άρετης ό βίος έσπού-

δασται , ούκ έχονσιν οΐ τοίχοι , δ τι περιχαΛύψωσιν.

Ταϋτα δέ πρδς τοϋί συνέντας διεξιόντος, έπιστάς τις

τών επισήμων άνήρ, γένει κα\ πλοΰτω, κα\ τη* λοιπ^

δυναστεία τοΤς πρώτοις έναρίθμιο; ών Μουσώνιος

Βνομα τφ άνδρί • ώς εΐδεν πολλούς περ^ τήν αυτήν

σπουδήν προθυμουμένους, δπως άν τοίς ιδίοις οΓκοις

τδν ίνδρα δέξοιντο, φθάσας τους άλλους, υφαρπάξει

τήν χάριν, έαυτώ παρακαλών έπιξενωθήναι τδν μέ-

γαν, κα\ τιμήσαι τη είσδδοί τδν οίκον ώς αν σεμνδ-

ιερός τε κα\ άοίδιμος τω μετά ταϋτα γένοιτο βίω,

τοΰ χρδνου κα\ τοίς εφεξής- τήν μνήμην της τοιαύ

της τιμής παραπέμποντος.

αίτιε αΐηναοΙΙίήΐιιάΊηΊ ίϊί, ηε εμιζηιοάϊ νοΰί$ Ιιαύΐ-

ίααιίιυη ηοη ραταΐναη ηεε ναιηιείιιηι »ίΙ; ηαηι ίετΐβ-

ηίραήείεί ϋ«, φιί ενηι νίΠυΙε νϊΐαηι ΙηηΐΗ/ηηΙ, άτ-

αιΐΗΐΙπίί ηίΐιιΐ εοηιηιοάΐ α{(βηιηΐ. ΟαΜτηο ρατ εοπ-

εεηίαηεηηιηηε [αετΐΐ αΙ> ι/β, ηηΐ πίιί.•> ιιΐφια ηεφιΐ-

Ιΐα εοίηηυϊηαηΐΗΓ, ραήεΐιιηι ιιαιιιη $Ιιιάίο$ε αΐηιιε ειιηι

αηα ϊη&ΐίΐαϊ αίφιε ραταή ρτορίεηα φιοά άοηιν»

οεαιίΐαηιιη ρίετηηφιβ Ιιιτρϊΐηάϊηηηι νείαιηεηΐηηι

βχίήΐϊΐ. Αι ηηοτηηι υϊΐα εντη νΐιΐνιε Ιταη&ϊφΙητ ,

ίη Ιιί» ιιίΐιίΐ ε&Ι , φιοά ραήείε* ούΐεααηΐ εί οΐιυβ-

ΙεηΙ. Λκρκ: 1κ«ε εο αιΐ Γ3αιϊΙί3Γ68 (ΙϊοειιΙβ, 388Ϊ8ΐειΐ8

νίτ ()ΐιίιΙ;ιιη ίηβίςιιίβ, ςυί ςβηβΓβ, ιϋνίιϋ* Γεϋηυίβ-

ςυβ ορίΐιυί ίηίοτ ρτίιιιοδ ιηιμιογ.τγ61ιιγ ( Μιιβοηϊιιβ εί

ηοιιιεη ο;ιΐ ), ιιί νίύίΐ ηηιΐΐοχ ϊάβηι οίΐϊείυηι ιΙοίΒΓΓβ

0 ραΓαΐ08, εί Ία 3^εη1ε8 , ιιί ίη καα5 α'ΐΐυβ νίπιπι Γβ-

ί'ίριτειιΐ , πιπί εχΙΰΓΟβ αη(ενειΊΐ85εΙ , §Γ3ΐϊαηι ρΓΧΓΪρίΙ Γο^αηβ ηΐίίςηιιιιι ίΐΐιιηι νίπιπι , ιιί κιιο Ιιοκρίιϊο

ιιΐιτυΐιΐΓ, οι ίηΐΐ'οίΐυ (Ιοιηιιιη ΙιοηεβΙβΓεΙ, ηιιο οΐ 3υ^υ8ΐϊθΓ ει ίη βεςυεηΐϊ 83;ευ1ο ι•β1ουΓίδ εί ιποιπογ:»-

1>Ί1Ϊ8 63 βΥ3(ΐ6Γ6(, ΙΟΠίρΟΙΌ 61Ϊ3ΙΠ 3(1 ρ0816Γ08 ΙΙΙβΙΙΙΟΓΪΛ ΓΓ1 θ]ΐΙ51110(1ί ΙΐΟΙ10Ι'Ϊ8 ΐΓ3ΙΙ8ΓηίΙΙ(1ΙΙΙε.

ΈπεΙ 6έ και άλλοι πολλο\ συνδραμίντες περ\ τών

ομοίων Ικέτευον , δίκαιον είναι κρίνας δοΰναι τήν

χάριν τώ προκατάρξαντι, τους Αλλους διά της τών

Λόγων φιλοφροσύνης διασπασάμενίς τε χα\ άντιτι-

μήσας, παρά τώ προλαβόντι κατάγεται. ΕΙ δέ δι-

ηγηματική τίς έστι κα\ άκατάσκευος τών περί αύ-

τοδ λόγων ή Ιστορία, τάς έκ περινοίας τινδς έφ.

ευρισχομένας τοις πράγμασιν επαυξήσεις εκουσίως

τοΰ ημετέρου παραλιπόντος λόγου• γένοιτο αν κα\

αύτη τοις ορθώς τά πράγματα κρίνουσιν οΰ μικρά

Οιιηι αιιίοιη ηιιιΐΐί οΐ'ιηηι ηΐί'ι οοιιειπτιτρηΐ, (Ί

Οϊίΐοΐ)» Γ0^3Γ6ηΙ, 3>ι|υΐΙΙ1Ι 6886 ίΐΐϋίθ.1118 βΓ.ΊΐίΠοίΓΪ

βί, ςαί ΙεηιρΟΓβ ρΓΪοτ ίη ϋβΓβΓβηϋο οΓΒείο Γιιί88β<,

οιπη εχΐβΓ08 υοιιί^ηε 83ΐυ13ΐ08 νβΓοίβ ΙιοηοΓίΓιείδ

ίηνίεβπΊ ρΓΟδεευΐυβ (Ιίιηί8ί886ΐ, 3(1 ρηοΓβπι (ΙίνειΊίΙ.

0ϋΟ(1 81 ΙΐίδΙΟΓΪβ Γ0Γ11Ι11 30 βο βθδΐ3Γ"ΐη ιιίΐιίΐ ρΓ33-

Ιεΐ' Γ0Π1Μ1 η3ΓΓ3ΐίοηειη εοηΐίηεΐ 61 ϊηεοηάίΟ 681,

ηυοιΐ 86ΓΠ10 ηο8ΐεΓ εοιιβυΐΐο ρΓΒβΙβπιιϊδβΓΪΙ 638,

ςιικ κοΙβΓίί φΐαϋαιη βχεο^ίΐοΐΐοηβ .■κΐΐιίΐκ'ΐί τείιυδ

δοΐεηΐ, 3ΐηρ1ίΠε3ΐίοηβ8 61 εχ»23βΓη1'οηβδ: ',ιβΓ'|1

μαρτυρία, τοΰ μηδέν δι' έπινοίας έπαύξεσΟαι τώ Ο βΐίαιη Ιιοο ηοη Ιβνϊ βρηιΐ 608 α,υί Γβείο )\ιά\άο Γ6δ

ίΒδΙίπιαηΙ, ΙββΙίηιοηίο βίςυε ατβΐιιιιβιιΐο, ςυοιΐ ηιιΙΙο

ιιιοιίϋ (1β ίικΙιΐι,ΐΓί;» ιιιίπιειιΐ;» νΪΓΪ <•ιι]ιΐ5 ηιειηοιίβιη

εείβυι-αιιιοδ, εχ388βΓβη'«''. 56(1 τεπιπι ε]υδ ηιβιηο-

ΓΪ3 δυΟΊεϊαΙ 3(1 ρβΓίεοΓίδδίιιιβιη Ι;ιιιιΚ:ιιι : Ι:ιιιΐ|<ι.ιιη

η3ΐίν3 ιρκυιΐίΐιιι ριιΙεΙίΓΪΐιιαΌ, ψιχ ηυΐΐίυβ Ιεηοεϊηϋ

βυρεΓνβευβ ;κΙΙιί1ιϊι.ι πιγ;ι ίη Γαείε εΟΙΟΓβδείΙ. Ουηι

βηίειη βχί^υο ηιιηιοΓο ββδβηΐ, ςηί δβπιιοηειη βηΐβ

βυϋίνίδδεηι, ρΓίυδ(|υ3ΐη άΜβδ ρΓβεΙΟΓίίδδβΙ, ει δοΐ υε-

είάίδδβΐ, 3(1εο ιηυΐΐί ρτϊιηο εοηευΓδα αεεεδδεηιηΐ,

υΐ 3ά εοηδίίΐιιεικίυιη ροριιΐυηι ηιυΐΐίΐυιΐο εοηιηι,

<|ΐιί (Τ6(1ί(1εΓ3ηΙ, δίΐίβ ηιη^η» εδδβΐ. Ρβδίιίίΐίβ ο]ιΐ5

(Ιίβί δίιιιυΐ «Κιυβ (Ιιΐιιχίδδεί, πιΓδυδ Ιιοηιίηυιη ηιυΐιί-

ΙπιΙο ΓΓ0(]ΐΐ6ΐΐδ ειιηι υχοΓίϋϋδ εί ΙΊϋβΓΪδ, ΪΙειη δειιίΐίβ

«138, ει (ΐπΊΟιίδοιιικιιιβ οχ (Ικηιοηυηι ί^υιία βΙΪΛνο

μνημονευομένφ τά θαύματα, άλλ' άρκεϊν τήν μνή

μην τών κατ' αυτδν πραγμάτων *πρδς τελειότατον

Βπαινον ■ οίον τι κάλλος αυτοφυές έπ\ προσώπου,

•ούδεμι^ί περιεργία κομμωτικής τέχνης έπανθιζόμε-

Λν. Όντων δέ τών προκατηχουμένων τδν λόγον έν

όλίγω τψ αριθμώ, πρ\ν παρελθεϊν τήν ήμέραν, καϊ

έν δυσμαΐς γενέσθαι τδν ήλιον, τοσούτοι παρά τήν

συντυχίαν προσέθεντο, ώστε πρδς σύστημα λαοΰ τδ

πλήθος τών πεπιστευκότων ίκανώς ϊχειν. "Ορθρος,

χαΐ πάλιν έπ'ι θύραις ό δήμος, αυτοί τε κα\ γυναίκες

χα^ παίδες, χα\ τδ γηραιδν τής ηλικίας, κα\ ο:ς τισιν

ήν έκ δαιμόνων, ή έξ άλλης τινδς επήρειας, ή συμ

φορά περί τδ σώμα• καϊ έν μίσοις εκείνος πρδς τήν

εκάστου τών συνίΐλεγμένων ιρν,ο.-) άρ.μοδίως τή"
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ηϋ«}ΐΐ3 νϊ εβίοηιΐΐβδ εοτροιϊδ ΒΟοίιΙβΓδΙ, ρΓΟ ΓοΓϊί>ιΐ8 Α δυνάμει τοΰ Πνεύματος μεριζόμ;νος, κηρύσσων, συν-

ρπκβίο οΐ'.ιιιΐ, ει ϊΙΙβ ίιι ηιειίίο οοπιιιι αά 'ιά ςικκΐ

οιπο,ιιο οοπιπι, ψιί γοπ νοποταπί , οριΐδ ογ.ιΙ, βεδε

ν ί ι Ιιι Ιο ϋρϊπΐυδ ίιιιροιί'ιοιίδ, ρποιίίοηιΐί, ιιιι.ι ϋίδρυ-

«3ΐΐ5 οι οχ;ιιηίη»ιι$, βαΊηοηεηδ, όΌεεηδ, δίηβιΐδ. Ιΐαο

οηϊιη ιιΐίαυε Γ6 ροΐϊδδίηιιιηι ηιιιΐΐοδ ;ιιΙ ρτχάΐΐΆΪ\ο-

Ι10Π1 αιΐιίικ'οΐιαΐ, ψιοιΐ ε3 ςυκ νίιΙο1)3ΐι(ιΐΓ ειι:η ίίδ

ςιιχ 3ΐκ1ίι:1)Ηΐιΐυι- οοη^πιευΜηΙ βΐ εοιινεηϊεΐιηηΐ ,

αίφΐβ ρβΓ υίΓαςηβ (Ιίνϊηχ νίηυΐίδ ίη εο ηοΐιε βίαηε

ϊιιιΐί.εϊη γο!ιιοο1ι;ιιι1. Νβηι :\ιιγ05 «]ιιϊι1οιιι δΟΓηιο,

οοιιΐοδ νεΓΟ 03 αυ* είτεβ ίηίίπιιοδ ο(1οΙ)3ιιΙιιγ ιηϊτβ-

οιιΙλ δΙιιροΓΟ οι 3(1ιηίΓ3ΐΐοηε εορίοδ Ιβηοΐιαηΐ. 5'ι

ςιιϊδ ΙιΐβΟΓΟί, ΓοηδοΙαίΐοηεηι 3εεϊρίεΙ)3ΐ : }ιινεηί$

61 3(1ο1ε$εβηδ οαδΓιςαΙκιΙιΐΓ οΐ εηιεηά3ΐ>3ΐιΐΓ ηιυιίε-

$ΐί:ιιιιΐ|ΐιο ϋίδεεοαΐ ; βοηεχ εοηνειιϊεΐΗϊ1)ΐι$ α;ΐ3ΐϊ δΟΓ-

ηιοηίϋιΐδ οιιπιΙιιιΐιΐΓ. 8<τνϊ, ιιΐ ει•{$3 ιΙοπ)ίηθ3 Οιίείβδ

εβδειιΐ : ςιιί ροΐεδΐ3ΐεηι ίη αΙΪ03 ΙιαΙιοι-οηΐ, ιιΐ 6Γ£3

δΐιΐιιΐίΐϋδ 1ιιιιι>;ιιιίΐ;ιΐοιη ρτχδίατοηΐ, 3<Ιπιοηευ»ηΙυι•.

ΡϋΐιρβΓ υηβδ (Ιίνίΐϊαδ οββε νΪΓΐϋΙοηι ιΙοοουαΙϋΓ ,

ψι.ιιιι οιηπΊΙκίδ ϋΐηιηιΐο α€ί]υΪΓ€Γβ ΙίεεΓεΙ : δι α,υίδ

«Ιίνΐΐϋδ ΠογογοΙ, 113, 1Ι( ρ.ΊΪΟΐαΙ, ίΐάΊηοιιευηΐιΐΓ, ΙΊΙΙΙΙ

3(1ιιΓιηίδΐΓ3ΐοΓ 3ε (1ί$ρεηδ3ΐοΓ, ηοη (Ιοιιιίιιιΐδ 6386

£ιευΙ(3ΐιιηι υΌοοιοΐιιι-. Μιιϋεπυιΐδ οοηνεηίεηΐί» αΐ-

ςυβ 3θοοιηιιιοιΐ3ΐα, ριιοιίδ οοηιρειεηΐίβ 3Κ|ΐιε ιιΐίΙΪ,ι,

ραΐΓΪϋυδ ίρβοδ άεεεηΐί» ευηι ΙπυυείΌΐ, εΐ οιιιιιίΐχΐδ

οιηηϊβ ΙΐεΐΌΐ, ε ι οηιηίπιη νίεεηι ρι-26δ(3ΓεΙ, (αηΐυηι

β'ιυί βυχ'ιΐίο 8ρίπΐιΐδ τερεηΐε ρορυΐυηι 3ά]υηχϊΙ, ηΐ

3(1 ιοιιιρίϊ Γ:ι1ιΐΊθ3ΐϊυιιοιιι ηιιίιιιιιηι 3(5]ΐεεΓ6ΐ , ευηι

οιιιηεδ οΙΤεΓεηιΙο Ι3πι ροειιιιϊ;ΐδ, ςιιαιη ορει-ίδ 8α3δ,

εξετάζων, νουθετών, διδάσκων, Ιώμενος. Τούτω γάρ

δή μάλιστα προσήγετο τους πολλούς τω κηρύγματι,

δτι συνέβαινεν ή δψις τη ακοή, και δι' αμφοτέρων της

θείας δυνάμεως έπέλαμπεν αϋτω τά γνωρίσματα.

Τήν μέν γάρ άχοήν δ λόγος , τάς δέ δψεις τά ιπρ\

τους άσθενοΰντας έξέπληττε θαύματα. Ό πενθών

παρεκαλεϊτο • δ νέος έσωφρονίζετο ■ δ γηραιδς τοις

καθήκουσι λδγοις έθεραπεϋετο. Δοϋλοι πρδς δέσπο

τας οίχείως ϊχειν, οΐ κρατούντες τοις ύποχειρίοις

φιλανθρωπεύεσθαι, δ πενόμενος Ινα πλοΰτον εΐναι

τήν άρετήν έδιδάσχετο , ήτις πασι πρόκειται κατ"

έξουσίαν ή χτήσις , δ τω πλούτω κομών καταλλήλου

ένουθετεΐτο, οικονόμος είναι των προσόντων, οΰ κύ

ριος διδασκόμενος. Γυναιξί τά πρόσφορα , παισ\ τά

σύμμετρα, πατράσι τά πρέποντα νέμων, και πάντα

πάσι γενόμενος , τοσούτον έαυτψ λαδν αθρόως τή

συνεργία τοΰ Πνεύματος παρεστήσατο , ώστε προς

ναού κατασκευήν δρμήσαι, πάντων χρήμασί τε και

σώμασι προς τήν σπουδήν ύπουργούντων. Ουτός έστιν.

δ ναός, ου τάς αρχάς εκείνος της κατασκευής κατ-

εβάλετο' έπεκαλλώπισε δέ τις των μετ' εκείνον,

εκείνου άξίως• δ μέχρι τοΰ παρόντος δεικνύμενος, δ»

δ μέγας εκείνος εύβΰς έπιστάς, οΓόν τίνα Οεμέλιον

χα\ κρηπϊδα τής Ιδίας Ιερωσύνης τώ περιφανεστάτω

της πόλεως έναπέΟετο, θεία τιν\ δυνάμει τελειώσας

τδ έργον, ώς τώ μετά ταϋτα μαρτυρεΐται χρόνω.

Σεισμού γάρ ποτέ βαρύτατου τή" πόλει έν τοις καδ*

ήμό^ χρόνοις γεγενημένου, κα\ πάντων μικρού δέΐν

δΐυιϋιιιιι 6^ι1δ 3(1]υν3ΓθηΙ. ΙΙοε 08ΐ Ιοιιιρίιιιιι, ςυοϋ Γ άρδην άπολωλότων, των τε δημοσίων χα\ των ίδιωτι-

ιΐδΐΐϋβ 3ΐ11ιαε ΟδΙεηάίΙυΓ : ηυοά πι,ι^ηυδ ΐΐΐε νΪΓ χών οικοδομημάτων απάντων έρειπιωΟέντων καν ερη-

βΐηΐϊιη ϊ^^Γεδβϋδ νείηΐϊ Γιπκ!;\ιιΐι•ιιΙιιιη ψιοι!Ί:ιιη μωθέντων, μόνος ϊμεινεν δ ναδς εκείνος ά(4όαγής τε

βΙι]ΐιε (•Γ(,))ίιΙίηειη δΐιί 83εεΓ(ΙοΙϋ ίηΐΐΐο ϊηδίϊΐυϊΐ 31- και άσειστος, ώς και διά τούτου φανερδν είναι, χα\

ςυο ιιιοϋΐιΐδ 05ΐ, (Ιίνϊιιο ςιιοϋ»πι οοιιηΐπ εΐ ηιιχίΐίο μεθ' οίας δυνάμεως δ μέγας εκείνος των χατ' αύτδν

βιιρεΓΟ ορυδ ΗΐιδοΙνειίδ, ΐ|ΐιοιη3(Ιιιιοι1ιιιη ίη$6(]υεηΐίδ πραγμάτων άντελαμδάνετο.

Ιβηιροηβ ΙεκΙίιηοιιίο οοηιριοΙι.Ίΐιιιιι εδί. ("ιιιη ειιϊιη ξΓ3νϊδδίπιυ$ βϋςυβηάο εΐνϊΐ3ΐί ηοδίήδ Ιειηροήΐιοβ

ίβΓΓίΒ ηιοΐυδ βοοϊϋίδδεί, ίΐΐΐ)ΐΐ(! οιιιιιοδ ρΐ'ορί'ΐιίοιίιιιιι Ιιπκϋΐιΐδ ρβπΐδδοηΐ, οηιιιΊΙ)ΐΐ8 ι.πιι ρυϋϋεϊβ, ςυαιη

ρι-ίναΐϊδ ο.'ΐΐίίίοϋδ εο1ΐ3ρδίδ, ο,Ϊ8]εοΙΪ5 αε ϋεδοΐαΐϊδ, δοΐιπιι ϋίικί ιοιηρΙυιιι ΠΙ.οίΐιιιι ει ίπεοιιοιιβδίιιη ιιηιιι-

δϊΐ, υΐ νεί ρεΓ Ιιοε ραΐεαΐ, ουιτι ΐ|ΐι.ι νϊ 3ΐ(}ΐιε νϊιΊιιΐβ ηιββηυδ ίΙΙβ νϊκ Γβδ 8υ38 εβρβδδεΓεΙ βΐ ηυ^ΓοιΙειοίπτ.

νεηιιη Ιιχε ςυ'ιιίειτι ηιαίιϊδ ΙοηιροΓΐΙιυδ ροδί ίη

Ιεβίϊπιοηΐυηι Πάει ιηβ^ηί ϊβΐϊυδ νΐπ 3 ιΐίνίηβ ροΐεη-

ΙΪ3 (1051^113(3 811111. ΤθΙ)6 31116Π1 εϋΠΙ 01111108 13Π1

ι'ΙΙίυδ ιΐΓϋίδ ϊηεοΐίϊ, ςυβπι νίείη'ι βροβίοϋοΐδ ηιΐΓβ-

ευΐϊδ οοδΙιιρεΓβεΐί εββεηΐ, ει ηυϊϋηυ'κΐ αϋ εο νεί

(ΙίιΟΓβΙιΐΓ νεί ΓιογοΙ, (1ίνϊη3 νίιΐυΐΰ εΐ αε^ϊ βΐ <1ίοί

εΓοά'κΙίδδεηΙ: ηε κχοπίπτΐπηι ηυΐϋεηι βε Ιειηροι-η-

Ιίιιπι εοηΐΓθν6Γ3Ϊ3Γυπι :ι1ϊυι1 ιιΙΙιιπι ]ικ]ΐεΐιιηι δΊΙιί

ΙΠ38Ϊ8 ΓΛΐΐΓ.11 3ε ΓίΠΙΙΙΙΙΙΙ , Γη330ΓΪδνβ 3υθΙΟΓίΐ3ΐΐδ

βδδο ρυΐαίιαηΐ, δβά οηιιιίδ(|ΐκχδΐίο (1ϊδεερΐ3ΐίο((ΐιβ <•ι

οηιηίδ ίηΐΓϊεβΙαδ ει εχρίΐεβία ιΙίΙΙίοίΓΐδ ηε§οΐ'κ>ι-υιη

110X08 ίΙΙίυδ εοηβΐΐίίδ εΐ 3άΊιιοηίΐίοηί1)ΐΐ3 Γοβοΐνβ-

1)31ιιγ εΐ (ΙίΓίηιο1ΐ3ΐιΐΓ. ϋικίο ευηι οοηιηιιιηίΐοΓ ιιηϊ-

νεΓ8Ϊ8, ΐιιιιι δϊη^υΐϊϊ ϋΐίιΐδ ΙιειιεΓιείο Ιηηι χαυίΐββ

Γθοΐ3ί)ΐιο ]ιιγ'ι5 εοπδΐίΐιιΐΐο, ΐ[ΐιηπι ρ;ιχ εταΐ : ιηη-

ί5ΐιιπιιΐ)ΐιο Ιιοηοπιηι ΐιπιι ρυΐιΐίεε ΐιιηι ρΐ'Ίνηΐίιιι ίη-

ΐΊΌίικ'ΐιΙιιιιι, ηιιΙ1;\ πιιιΐίΐίη ιιιιΙΙηνο Γι:ιιιι1ο ηιιι(ιΐ3ηι

εοηεοΓ(ΙΪ3ηι ΐηιηιίηιιεηΐε. ΡοΓδίΐβη 'αιιίεηι ηοη ϊη-

Ιειηρεϊΐΐνιιηι ΓιιεΓΐΐ υηαηι ο]ιΐ5 άεοΓΟΙαω αΐ^ιιο

Άλλα ταϋτα μέν πολλοίς ύστερον χρόνοις είς μαρ-

τυρίαν τής τοΰ μεγάλου πίστεως ■τνχρί της θείας

απεδείχθη δυνάμεως. Τότε δέ τοις άποστολικοΐς Οαύ-

μασι τών τε κατά τήν πόλιν και τήν περίοικον άπάν-

I) των έκπεπληγμένων, κα\ π2ν τδ παρ' αύτοϋ λεγό-

μενόν τε χα\ γινόμενον, θεία δυνάμίι πράττεσθαί

τε καΐ λέγεσθαι•πεπιστευκότων, ουδέ τών βιωτικών

άμφισβητημάτων, άλλο τι δικαστήριον ψοντο είναι

αύτοΐς κυριώτερον, άλλα πάσα κρίσις χαι πίσα

δυσδιεξόδευτος πραγμάτων πλοκή ταϊς εκείνου συμ-

βουλίαις διελύετο. "Οθεν ευνομία τε καΐ ειρήνη χοιν§

τε κα\ πάσι καΐ τοις καθ' έκαστον διά της εκείνου

χάριτος ή"ν, κα\ πολλή τών αγαθών ή έπίδοσις, ιδία

τε χα'ι κοινής μηδεμιάς χαχίας τήν πρδς αλλήλους

δμόνοιαν έπικοπτούσης. Ούχ άκαιρον δ' άν Γσως είη,

μιας αΰτοΰ κρίσεως μνήμην ποιήσασθαΐ" ώς άν, γ.χ-χ

τήν παροιμίαν, δλον ήμΐν γένηται καταφανές έχ τοΰ

κρασπέδου τδ ύφασμα. Και γάρ ή θεία Γρ'ϊή- παλ

λάς τοΰ Σολομώντος κρίσεις τοις ϋπηχόοι; διχά^αν
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το;, ήρκέσθη διά μιας πάσαν τοϋ άνδρδς παραστή- Α δεηΐεηΓιβηι οοηιηιοηιοπιι ο , υΐ, ]ιιχΐ3 ρΐΌνβΓϋίυιην

σοι τήν σύνεσιν. "Οτε ταϊς δύο μητράσι δικάζων,

επειδή άνεξέλεγκτον ήν τδ αδίκημα , κατά το Γσον

έκατέρας αυτών, το μεν τεθνηκδς παιδίον ού προσ

δεμένης, τοΰ δέ περιόντος άντεχομένης, ίγνω δι'

έπινοίας άνιχνεΰσαι τήν κεκρυμμένην άλήθειαν.

Επειδή γάρ άμάρτυρον τ)ν το αδίκημα, κα\ Ισοστά-

σιος έφ1 έκατέρων ή" τε τοΰ ψεύδους και ή της αλη

θείας υπόνοια, τήν φϋσιν εις μαρτυρίαν της αλη

θείας έαυτψ παρεστήσατο , δια της σεσοφισμένης

απειλής τδν σκοπδν της διανοίας έπικρυψάμενος.

Προστάξας γαρ δήθεν τοΰ τε περιδντος καΐ τοΰ τε-

θνηκότος τδ σώμα κατά τδ ίσον ξίφει διατμηθέντων

άμφοτίραις προσνεμηθήναι τα τών τέκνων ήμίτομα,

πιρέδωκε τή φύσει της αληθείας τήν κρίσιν τοΰ

ΙΟίΗδ [Ι.ΊΜΠΙ15 30 1θ1» 3 11θ1)Ϊ8 ΟΧ Πΐ1ΐΙ>ΙΊ« 00^110803-

Ιιιγ. Κίοιιϊιιι οιιιιι ηιυΐΐαδ δΐιΐχΐϊιοπιηι εοηΙι•ονεΓδΪ3δ

δοΐοηιοη άεεΓεΙϊδ βηϊδ 61 βοηΐεηΐϊ'ΐδ ϊηΙβΓροβΗϊβ

άΪΓβιαΪ836ΐ, ρβΓ υηιιηι ίΐιιηίαχηΐ ο]ιΐ3 ά'εοΓεΙηπι 831Ϊ8

Ιιαυηϊΐ οηιηοιη νϊπ ρπκίοιιΐϊηιιι ΟδΙεηάεΓβ ιΐίνίιι:»

δθΓίρΐ!1Γ3. ΟΐΠΪΙ ϊΐΐΙΟΓ (1038 ΙΙ13ΙΓ08 ]ΐ!5 ίΙίΟβΙίβ,

φιαιηΙοα,υϊόΌηι ίημιπ» βΐφιε ίιιιρΐ'οΙιίΐ.ΐ8 ρΓουηπ

βίςυε οοηνϊηοί ηοη ροΐει•3ΐ, υΐΓβαηβ οβΓυηι ριιπίοτ

ιηοΓίηυοι η,ηϊιίειη ίηίϊηίοηι 3νβΓδ3ηΙο, δυροΓΒΐϊΐεηι

νει-ο νΊηάίθ3ηΐο-, δοΐβηΐ» φΐ3(ΐ3Π)αο νβΐϊο εοιίδϊΐϊο,

ΙαΙβηΙβιη νεπίβίεπι δΐϊΐηϊΐ ίιινβδΙϊβΛΓβ. Ουοηϊαπι

οιιίιτι ΙβδΙϊυυδ ίιιιρΐ'θΙ)"ιί;ΐ5 οΐ ηοιμιϊΐϊη 03Γθ1)3ΐ, 30

ρβΓ υίπηςαβ Ι3ηι ηιεηϋαοϋ, ςυ»»» νεπίαΐϊβ Βΐΐδρϊεϊο

βΓ3( : ΐιηΐιπίΐιη δϊ1>ϊ ίιι ΙεδΙαηοηίυηι νοπίβΐϊδ ηιΙΙΓι-

πράγματος. Ώς γάρ ή μέν ασμένως τδ προστετα- ° 1>αί1, ρεΓ δίηιυΐβίββ εΐ ύεΐ3δ ηιϊηα$ (]ϋϊ(1 α^βΓΟί εΐ

γμένον έδέξατο, χα\ τδν δήμιον ήπειγεν • ή δε συγ-

χινηθείσα τοις μητρψοις σπλάγχνοις, ήττήσθαι δι

ομολογεί, φείσασθαι τοΰ τέκνου παρακαλοΰσα (χά

ριν γάρ είχεν, εί όπωσοΰν τδ νήπιον σώζοιτο), τοΰτο

χριτήριον της αληθείας δ βασιλεύς ποιησάμενος, τβ

κατά τδ έκούσιον τήν νικώσαν ψήφον χαρίζεται, λο-

γισάμενος δτι ή άφειδοΰσα της τοϋ τέκνου σφαγής

κατηγορείται παρά της φύσεως, κα\ ώς ούκ οδσα

μήτηρ εκείνου, ο\> κατεπείγει τδν θάνατον. Τίνα τοί-

νυν κα\ ήμεϊς κρίιιν τοΰ μεγάλου Γρηγορίου δίηγη-

σόμεθα ; Δύο τίνες αδελφοί, νέοι τήν ήλικίαν, άρτι

τδν πατρώον έν έαυτοϊς διελόμενοι κλήρον, λίμνης

άντεποιοϋντο μιας, πάσαν ϊχειν φιλονεικοΰντες έκά-

τερος, κα\ ού παραδεχόμενος τδν άλλον δ έτερος

ϊη βηιπιο ΙιβυοΓεί οοευ1ΐ3ηβ. Οιιηι εηϊηι ςυβδϊ ]ΐΐδ-

δϊδδβΐ, υΐ 13Π1 δΐιρεΓδίϊΐϊδ, ςιιβηι ιηοπηί βίαΰΐο

κηιιηΙΊΐΟΓ άϊδδεοΙΟΓυηι^υίπα.υβ ϋ»ΓεηΐιΐΓ (Ιϊιιικίίαΐκ:

Πϋοπιηι ρβϋεδ, τεϊ νεπΐ3ΐϊδ ]ιιϋϊοϊιιιιι πηΙογχ ρει--

ηιίδίΐ. ϋΐ εηϊηι ιιηα ηιιϊύεηι ΙΊΙιεηίοΓ ίιΐ ιμιοϋ ϊιηρε-

Γ3ΐυηιεΓ3ΐ, 3εεϊρΐεΙ)3(,εΙ εβΓηϊΓιεεηι ιΐΓ£ε1>αΐ, «Ιιεια

τεΓθΐη*ΐεΓηΐ8νΪ8θεΓΪΙ)υ8 οοιηηιοΐα δενίοΐαηι εβϋεοοη-

εειίείιηΐ, ΓΟ^ηπδ υΐ Γιΐϊο ραιτενεΐικ ( βΐηΐϊηιη εηϊηι

8888 1ΐ3ϋϊΙυΓ3ηι εβδε 3ΐεΙ)3ΐ, δί ςιιονϊδ ηιοιίο ίηΓβηβ

δεΓ\•3ΐ•εΙιΐΓ) : ηοο αι-υϊίπυιη νεηΐβΐϊδ ιοχ 8888 Γερυ-

ιηιΐδ εϊ, ηιΐ3; δροηΐε 8ΐΐ3 δυεευπιυεΓεί εί νίηοϊ δβ

ραΐεΓοίιΐΓ, δεηΐεηΐΪ3ηι νϊεΐηεεηι 1?γ§!ιιιγ, ειϊβΐϊ-

π)3ηδ ςηοά β3, φιχ ηοη ουΓ3ΐ'εΙ βΐϊηιη ΙπιοίϋαΓί,

3 ιι;ιΐιΐΓ.ι 3Γ8ΐιεΓεΙυΓ, ςυοά ηοη εδβεΐ πΐ3ΐ8Γ ε]υδ,

είς κοινωνίαν της κτήσεως. Γίνεται ουν της δίκης " ο^υδ ηεεεπι ϋΓ^εύβΙ. Οαβηι ϊ^ΐΙαΓ ιιοδ οοπΙγ»

κύριος δ διδάσκαλος. Καΐ κατά τδν τόπον γενόμενος,

τοις ιδίοις αΰτοΰ νόμοις έκέχρητο πρδς τήν δίαιταν,

είς καταλλαγάς άγων, κα\ συμβήναι παρακαλών διά

φιλίας τους νέους, κα\ τδ της ειρήνης κέρδος προ-

τιμότερον τών έκ της προσόδου ποιήσασθαι. Τήν

μέν γάρ είς άε\ παραμένειν κα\ ζώσι καΐ τελευτή-

σασιν τών δέ πρόσκαιρον μέν τήν άπόλαυσιν, αίω-

νίαν δέ τί) έπ'ι τήν αδικία κατάκρισιν Εχει, κα\ δσα

είκδς ήν εκείνον λέγειν, καταστέλλοντα τδ άτακτοΰν

τής νεότητος.

Πΐ3§ηί Οτεςοτϋ 03υ$% οο^ιιϊΐϊοηύΐιι βία,ιιβ (ΙεεΓεΙυιη.

η;ιπ ;ι1)ίηπΐ8 ? Ι•ιιο ιμΓιιΙϋΐιι ΓΓ31Γ88 Χΐηΐε ]ιινι',ιΐ(Ή,

<)ΐιϊ ρηΐεπκιηι 1ια3Γ8(1ϊΐ3ΐειη ηυρβΓ ϊ ιιΙογ βεβε ιΐϊνϊ-

δίδδεηΐ, 1;ιοιιηι ιιιπιηι νϊιΐιίπηίκιιιΐ , Ιηιυηι ηΙεΓηυε

ΙιιιΙιογο εοηΐεηάεηΐεδ : βΐ ηευΐεΓ αΙίεΓαιη ϊη βοοϊβ-

Ιβίεηι ροδδβδδϊοηϊδ 3ΐ1ηιϊΐΐε1)3ΐ. ΡβπηϊίΓιΐιΐΓ ί^ϊΐυΓ

η)3§ίδΐΓ0 ϋΐεπα ι1ϊι•ϊιηι:ιι ϋϊ Ιίϋει-α ροΐεδίηδ. Οιιϊ ευηι

αιΙ Ιίκ',ιιιιι (ιΐβ ςιιο εοηίΓονεΓδϊβ εΓαΐ) \εηϊδδοΙ,

δΐιίδ ϊρδϊυδ Ιεςϊυυδ υίευβιυΓ ;ιι1 ηΐ'υϊίπυηι, ςυοιΐ

ΓεεορεΓ3ΐ, άΐδεερίαιιύαιη, Γοεοηείΐϊαΐΐοηεπι δΐιβ-

ιίειίδ, ει ιιΐ βηιϊεο ϊιιΙογ Ββ εοηεοΓ(ΐ3ΓεηΙ, εί ρβείδ Ιιιεπιηι ρΐυτϊδ, ηυβιη ίιΐ ςαοιΐ εχ ρΓονειιΐϊυης ε»-

ρεΓεηΐ, :νδΐϊη)3Γεηΐ, βιΐοίοδοειιίεδ βύΙιοΓίαιυ. Νβσι ρ»ιοηι ηυϊι)ειη ϊη ρβΐ'ρείιιηιη ει νϊνεηΐ'ιυυδ ρ.Ι ιπογ-

ΐυ-ϊδ ρεπηβηεΓβ ; Γεύίΐιιηηι νεπ) Ιΐ'ΐιιρηι πι ϊιιηι ηιιϊύεηι εβδε ιΐ8υΓι•υεΐυηι, κΙΟΓηαηι νεΓΟ ο1) ιη)ΐιπ3ΐη

οοηιΙειηηΛίϊοηεπ), «Ι ςιιχειιηηυβ ραΓ εΓ3ΐ ϊΙΙηηι ιΙϊοεΓβ ΓερΓΪηιβηΙεηι εί ευΐιΐυεηίοιη ϊηβοΙοηΐϊΒΐη εί

ϊιηηιοιίει-αΐηηι ευρϊιΐϊΐαΐεηι ,μινεηΐυΐϊδ.

ΈπεΙ δέ άπρακτος ήν ή παράκλησις, κα'ι ή νεότης

έγλέγμαινεν, καΐ είς Ουμδν Ιξεκαίετο πλείονι τϊ)

ίλπίδι τοΰ κέρδους περιοιδαίνουσα, κα\ στρατδς εκα

τέρωθεν έκ τών υποχειρίων παρεσκευάζετο, πολυχει-

ρία φονώσα θυμώ καΐ νεότητι στρατηγουμένη, χαΧ

ώριστο της συμπλοκής δ καιρός • μελλούσης δέ κατά

τήν ϋστεραίαν της μάχης έξ έκατέρων συ^όήγνυ-

σθαι, παραμείνας ταΐς δχΟαις της λίμνης 6 τοΰ Θεοΰ

άνθρωπος, κα\ διακαρτερήσας έν αγρυπνία τήν νύ

κτα, Μωσαϊκήν τίνα Οαυματουργίαν επί τοΰ ύδατος

Ιδειξεν ού πληγή ράβδου πρδς δύο τμήματα τδν

βυθδν διασχίσας, άλλ' ευχή πάσαν αυτήν αθρόως άπο•

Ο δε<1 ροδΙε3(ΐα»ηι βϋΐιοπαΐϊο ΐιιοΙΓιεαχ 8Γ31 , ει

}ιινεηΙιΐ8 3ϊδΐη3ΐ)3ΐ ει ίηθ3ωηΐ3ΐ?3ΐυΓ, 30 δρβ Ιιιογϊ

ϊιιΐυπιεδεεηδ ηια]0ΓΪ ϊι•.ί(ίιιι<Ιϊ:ι εχηπίεδοευβί, οι

εχεΓΟίΐϋδ ηΐΓΪικμιο οχ βυΐκΐίιϊδ ρ3Γ3ΐ)3ΐυΓ, εί ηιβηυδ

εχάϊδ ανϊϋα Γιινοιβ 3ΐ<ιιιβ ]ϋνβηΐιιΐε ι1υε!1)υ8 υίβηδ

ΐηδΐΓϋβΙ)3ΐυΓ, Ιεηιρηδςαε οοηίΐίεΐϋδ ρΓΧδΙϊΐηΙυπν

8Γ31 : ρπάίε β^υβ «Ιίεΐ, ςιιο ρπυΐϊηηι υίπηςυβ οοιη-

ηιϊΙΙεηύιιηι ΓηοΓβΙ, ευηι ηοηιο ϋβί 3(1 ΓΪρβδ δΐη^ηΐ

ρεΓπιβηδϊδδοΙ, ηοοίεηιςαε ρβΓνίβίΙβδδβΙ, ηιΪΓαουΙυηι

(ΐυοιίϋηιη Μθ83Ϊειιιη εαϊιΐϊΐ ϊη Οφΐίΐ, ηοη ρειτιΐδ-

δϊοηβ τϊγ§3β ϊη οΌ.ΐδ ρβηοί ρΓοΓυηύηηι (ϋιΐυεεηδ^

δοιΐ «ιηηοηι ευηι Ιαοιιη ϊη ίηευΚαιη 01 ναδϋω
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ιογγ:\μι ιοιϋροηβ εοηΐΐηεηΐεηι ύϊΐηευΐο ΟδίεηύίΙ, βΐ Α χερσώσας, ήπειρον Εδειξεν τψ βρθρψ τήν λίμνην,

3ΐίι1υιη 6( ΙιιιιηοΓΪβ βχρειΊεηι, 30*80 πι ηε ίη εοη-

ο:<νί« φΐίαεηι Ιοείδ αΐίηυαβ ΓεΗαυίβδ βςυχ Ιΐίυεί'ίΙ,

ςυί.αηΐβ ρι-εορδ Γιΐδϊΐδ ρεΐ3<;ί ϊηδΙβΓ ρχιπκΙηπΊ. Λι-

«]ΐιβ Ηΐβ (|ΐι'κΙι•ηι ϋίνϊηα νί Ιιοο ίηΙβΓροδίΙο ώ-ονίο,

ΓυΓβιιβ $β υΌιηιιηι ΐΌ('ΊρίιΊ)Λΐ. ΑιΙοΙεδεεηΐίηυβ νείΌ

ΓβΙιυδ ϊρδϊδ βιΐ'ιΐ» 5βιι1βη(ϊα οοπΐι-<>νο.Γκΐ:»ηι ιΐίι-ριιιίΐ.

Ουηι βηΐπι ηοη εδδεί, ειιίιΐδ ηοηιϊηβ ΙιοΙΙαηι ηΙΙβΓ

αϋνεΓβυβ 3ΐΐει•υηι ραΐ'αίιητιΐ, ραχ ίυι•οτειη εχεερίΐ,

:κ• ΓΜΓ$υ$ ικιΐιιπι $ε$ε ϊη ίπιΐπΐιιΐϋ ο$ΙεηιΙϊ(. Λΐηυε

εΐίαπι ηυηε λ ϊι1ογ•ϊ Ιίεεί (Ιίνϊηχ ΠΙϊιιβ δεηΐεηΐίοε

ενίϋεηίϊα βί^ιια. Ναιη υικίίςυε εΪΓευηι ΠΙυηι Ιοειιιη,

(]ΐιϊ (ριυικίηιιι 1:ιι•ιΐ5 ογ.ίΙ, νεδίίςίβ ηιι;υϋ;πιι Άψιχ

α11ιινίοηΐ$ εΐ ίηυηϋβΐίοηϊδηάΊιυεεΓοιη ηυηεεχ$ΐ3η(.

ΟπίίΙαυίιΙ βυΐβιη Ιιιηε δίΑηιεΓδυηι εηΐ εΐ ίη ΓιιηαΌ

ηςικυ, ΐοίικη Γβάβεΐυηι εδί ϊη ηεηιοπι, Ιοεβ Ιιβυϊ-

1313, ΡΓ313 εΐ 3ΓΥ3. ΗθΟ ]||Ι.Η('ΠΙ11Ι, ηοΐη ρΠΝΙίΙδ

Ιβιιβ3ΐ, ηε (ΐΐηπιιη ςιιίάεηι ΗΙιιηι ίρδυηι δοΐοπιοηοηι

ορίηοΓ εοηΐΓονεΓβί3πι εβεβ ΓαείιίΓυπι. 0ιιί<1 εηϊηι

ΙβηΙαιη αά νΪΓΐυίειη Ιιβίιοί πιοιηεηΐϊ, εοηϊει-νηδδβ

Ηηαιη ϊηΓαιιΐβιη 3(1 ο1)8Γ3 ύΊι.ιπιιη ηιιιΐίεπιιη, πυβ-

ηιιη υΐΓβςιιε δε πιαίι-επι εδδβ εοηίεικΙεΓβΙ, 3(11ιαε

Ιηείβιιίεηι , ευϊ 3(1 83ΐυ1εηι ρι-οΓβυδ πϊΐιϊΐ ϊιιίειοδδεί,

υίΓαιιι α ηΐ3ΐΓ8, ηιι :ιΙ> βΙίεΓβ δί1)Ί αΐϊηιβηΐ» ρΓοεα-

ΜΓεηΐϋΓ : ςιιαηίαιη (1ιιοΙ>ιΐδ βίΐοΐεδεεηΐίΐηΐδ ΙπΌηίδδβ

83ΐιιΐβπι , <]ΐι'ι ηυηε (ρπιηπιη) βιΐ ηε^οϋβ δίεοιιΐϊ

ρΓοβΓβδϊϊ, ίη νί§0Γβ ]ϋνβηΐιιΙΪ8 εΪΓεβ ΐρβιιτη κιαίϊδ

Οοτεηι, ΪΓ3 8ΐϊπιιιΐ3η1β βοβ «ϋ ηιπίιιαηι εχιίεηι, ευηι

»118Γ ίη η 1 ίο ι! ιι 3 ρβΓηΪΓ,ίειη ιιιηηιιβ 3Γηΐ3δδβη(,

ξηράν τε ν.αΐ άνικμον, ώς μηδέ έν τοις κοίλο-.ς Ιχειν

αι τοΰ ύδατος λείψανον, την πρδ της ευχής πελαγί-

ζουσαν. ΚαΙ 6 μέν τοΰτα τη θεία δυνάμει δικάσας,

πάλιν πρδς έαυτδν άνεχώρει- τοις δέ νέοις ή έκ των

έργων άπόφασις τήν φιλονεικίαν διέλυσεν. Μή γάρ

δντος.τού υπέρου των κατ' αλλήλων έξήρτυον πόλε-

μον, ειρήνη τον θυμδν διεδέξατο, κα\ πάλιν έαυτήν

έν τοις άδελφοΐς ή φύσις έγνώρισε. Κα\ νϋν έστιν

Ιδεΐν της θείας εκείνης αποφάσεως εναργή τα ση

μεία. Κύκλω γάρ τής ποτέ λίμνης Γχνη τινά τής τοΰ

ύδατος έπικλύσεως είς έτι κα\ νΰν διασώζεται. Τδ

δ' όσον βύθιον ήν τότε κα\ έν τψ πυθμένι τοΰ ύδα

τος, άπαν μετεσκευάσθη είς άλση, κα\ ο'κησιν και

λειμώνας , κα\ Λροσιν. Ταύτης οΐμαι τής δίκης μηδ'

αν αύτδν εκείνον τον όνομαστδν Σολομώντα, των

πρωτείων άμφισβητήσαι. Τί γάρ τοσούτον είς άρε-

τήν, άποσώσαι το τών μητρώων δύο μαζών βρέφος

ένυπομάζιον, ψ τδ Γσον ήν πάντως είς σωτηρίαν,

εΓτε παρά τής γεννησαμένης, εΓτε κα\ παρά τής ετέ

ρας έαυτώ τά τής ανατροφής έσπουδάζετο, ή δύο

νεανίας βραδεϋσαι τήν σωτηρίαν ; οϊ νΰν έπ\ τά τοΰ

βίου πράγματα παρελθόντες, έν άκμη- τής νεότητος,

κατ' αύτδ τής ηλικίας το άνθος τού θυμοΰ πρδς τον

κατ' αλλήλων φόνον αύτοϊς παροιστρήσαντος, Ιμελ-

λον θέαμα πικρδν τοις τότε μετ' ολίγον έπιδειχθή-

σεσθαι, κατ' αλλήλων τάς χείρας δπλίσαντες, έφ

ων έλπ\ς ην, ή αμφότερους ύπ' αλλήλων φθαρήσε-

σθαι, ή τδν Ινα γενέσθαι πάντως έν τψ τής άδελφο-

:ΐ('οι Ιιιπιι Ιιοηιΐηίυυδ ϊΙΙίυβ «ΙβΙΐδ δρεείβευΐυηι ραιιΐο £ κτονίας μιάσματι ; ίνα παρώμαι τους έκατέροις τού-

ροβΐ ειΐϊΐιιι-ΐ 8Γ3ηΐ , ίη φιΊ1ηι$ ρεΓΪευΙιιηι εΓβι, ηε

νεΙ βηιοο ιηιιΐυϊδ οα,'ΐΐίΐΐϋδ εοηΟεεΓβηΙϋΓ, νεί βΐΐετ

οηιηϊηο βε ΓηΐβΓηα είεάε οοηΐβπιίηβΓβΙ ; ιιΐ ρΓ*ΐεΓ-

ιιιϊιοιιι εοβ ςιιί ιπκι ουιη ιιΐιο()ΐιο Ιιοι υιιι ρατί ΙΊιι•ογο

ϊη ;κ-Ίε 8ΐ3Γεη(, ςυΟΓυηι :ι1 ϊοπιιιι αιΙνεΓδυβ 3ΐίθ3

(:οιι;Ηιΐ8 3(1 ίιΐ ιιηιιιη 8ρεεΙ»1)3ΐ , ιιΐ 3ΐ1νεΓ83ΓΪ08

ηιοηε 3(ΙΐεβΓ8ΐ? Ουϊ ί^ΊΐυΓ ]3ηι άβεΓείβιη 3 ιηβΓι

ίΙΓιιιδ |)γ»?Ίογϊ8 εοηείΐίο βάνεΓδίιβ εοβ ιιιογιΊΓ(;ι';ιιιι

δειιίεηΐΐβηι ρβΓ ρΓεεεβ Γ6δοί(1ΐΙ, εΐ ιιβΙιίΓαηι πίΓδίιβ

δεευηι ΓεοοηοΊΙίβνίΙ, εΐ ε33άϊδ δΐυϋίυηι ϊη ρβείΗεβιη

Ιίβΐίιΐβιη εοηνεΠϊΙ : ςιΐ3ηΐο ηιη^ϊδ ϊδ }ατβ βάηιίΓβ-

Ιϊοηβ (Ιί•;ιιιΐ8 ηοπιϊηε εο^ηϊΐίοηΐδ υ ι (ΙεεΓβΙί ν ί 1 1 ο γ ϊ

(ίεηεΐ, ςυβπι ϊδ, ςιη ηιεΓείΓΐοϋΙ* ίΓ3ϋ(1εηι (ΙερΓβ-

ηεικ1ίΙ? Ναιη ςαοιΐ Ίη :κ[ΐι:ι ειΐίΐιιιιι 88ΐιηίΓ3ειι1υηι,

των συμπαρατασσομένους έν τώ Γσω θυμώ, ο:ς εΓς

όρος τής κατ' αλλήλων ορμής, δ τών άντιτεταγμένων

θάνατος ήν. Ό τοίνυν ήδη κατ' αυτών κυρωθεΐσαν

ύπδ τής τοΰ πονηροΰ στρατηγίας τήν τοΰ θανάτου

ψήφον διά τής ευχής άναλύσας, κα\ τήν φύσιν πάλιν

πρδς έαυτήν καταλλάξας, κα\ μεταβαλών είς είρηνι-

κάς εύφροσύνας τήν περ\ τους φόνους σπουδήν ■ πόσψ

μάλλον είκότως έπ\ τ^| κρίσει θαυμάζοιτο παρά τδν

τήν κακουργίαν τής έταιρίδος φωράσαντα ; Τδ γάρ

επί τφ ϋδατι θαΰμα , πώς αθρόως είς χέρσον μετ

εσκευάσθη τδ πλώϊμον, κα\ πεδίον έγένετο, κα\ κο?-

λον ή λίμνη , κα\ πώς ή άντ\ θαλάσσης ούσα τψ

τόπω τδ πρότερον, νΰν πρδς καρπών άνεισι φοράν,

τούτο σιγ^ν οΐμαι καλώς έχειν μάλλον, ή διεξιέναι τώ

ηυβ Γ3ΐίοηε Γβρειιΐε ϊη Ιιιιτηιιι ίικ•ιι11:ιιη 83 ςυαϊ ^ λόγψ, μή δυναμένω κατ' άξίαν συνεπαρθήναι τώ

ηανϊ^α1)ΗΪ5 εβδοί ΐΓ3ηδΐιιυΐ3ΐ3 , Ιαοιιβ ϊη οηιιιρηιη διηγήματι.

(ΙβρΓβδδυηι ΓεάβεΙυβ βϊΐ : ϊίειη ςυο ρβείο ίιΐ ςυοά ρτο ηιβπ ίΙΗ Ιοεο ρπυδ εβδεί, ηυηε εο ΓεάβεΙυηι

£ί(, υΐ Γπιείιΐδ ρτοιίαοαΐ , ίά ΐβεεΓβ βίςυε δίΐεηΐϊο ρΓκΙεπΓβ εοηδυΐϋυβ εδββ ρυΐο , (]υ3ηι ρεΓδβςηϊ

θΓ3ΐίοηε, ςυκ βε υη3 ευηι ϋίςηίΐαίε εΐ αιηρϋιιιιΐίικ Γβϊ ςυκ ηβΓΓεΙυΓ, βπ^εΓεηοη ροδδίΐ.

0υΊ(1 εηϊηι ε]υδΐηο(1ϊ (ΙίίΙΊεϊιηιΐδ ίη ϋβ ηιϊΐ'ηειιϋδ, Τί γάρ τοιοΰτον έν τοίς άναγράπτοις θαύμασι με-

ςυχ ΗΐΙβΓΪδ ιηαικίαΐα ηΐηιιε ρβΓ3εηρΐ3 βυηΙ, ηυο(1

Ιιιιίο εοιιιρ3ΓίΐιιιΙο ρ3Γ ΩβΓΪ ροδδϊΙ? ΙιιηίουϊΙ ίϋδΐΐ3

ίίϋΐ)8 Νάνε οιΐΓβιιηι Ουιηΐηίβ .1οπΙ:\ιιϊ?, βεά <|ΐι:ιηι1ϊιι

3Γ83 εΐ'πΐ ϊη 3αυ3. ΤΓ3η;ςΓβ8δθ 3υ(εηι ρηρυΐο, 31-

ςυε πγολ Ιταιίιιοί», τεάά'κΐϊΐ τυΓδυδ :>ιιιηϊ ειίΓδυπι

εοηδυείυπι. Αηυβ ηικΙ»ΐιπ• ίη βϊηυ ΙΙιιΙηό ίοΐιιιιι

ρΐ'οΓιιιιιΙο 8υ1)]εεΐυιιι, αιΐ υίΓυπιηυβ ΙαΙιιβ 3 δρίηΐυ

ιηβΓί δυυηιοΐο ; 88(1 ιιιίπιαιίιπιι ΐ3ηΙίδρεΓ <ΙιΐΓ:ιΙιη(,

(Ιυια εχεΓεϊΐυβ, ςυί ίη ριοίυηϋο ροι- 3Γί(1»π) ί1>ηΙ,

μαθήκαμεν, ώς δύνασθαι είς Γσον έλθεΐν τούτω διά

συγκρίσεως ;"Εστησεν 6 τοϋΝαυή'Ιησοΰςτδ τοΰ Ιορ

δανού (Ιδϊθρον ■ άλλ' ϊως ή κιβωτδς ήν έν τω δδατι.

Περαιωθέντος δέ τοΰ λαού κα\τής κιβωτού διελθούσης,

άπέδωκε πάλιν τψ ^είθρω τδ σύνηθες. Γυμνοΰται

τοΰ ύδατος έν τφ Έρυθραίω πελάγει τδ τοΰ βυθού

ύποκείμενον, άπωσθείσης ύπδ τοΰ πνεύματος έπ\ τά

πλάγια τής θαλάσσης• άλλα ό χρόνος τού θαύματος ίν

ή τοΰ στρατού πάροδος, ή διά τού ξτ,ρο^ κατά Άν
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βυθδν γενομένη. Μετά τούτο δβ πάλιν μία τοΰ ύδατος Α ΙταιΙυοβΓβΙιΐΓ ; ροδίεα Τ6ΓΟ πΐΓ8ΐι$ υηο 3ςυβΒ ίβείεβ

ή επιφάνεια γίνεται • κα\ το πρδς ολίγον διαιρεθέν

συνεκλύσθη. Ένταΰθα δε τδ άπαξ γενόμενον Ιμεινεν

οίον έγένετο, ώς μή άπιστεΓσθαι τω χρόνιο τδ θαΰμα,

διά των φαινομένων είς τδ διηνεκές μαρτυρούμενον.

Τά μεν δή κατά την λίμνην λεγ<5μενά τε κα\ δεικνύ-

μενα τούτον έχει τδν τρόπον. "Ετερον δέ μετά τούτο

θαύμα τοιούτον παρ' αυτού δείκνυταί τε καΐ μνημο

νεύεται. Ποταμός τις παρ' αύτοΤς διαρκεί τδν χώρον,

αύτώ τω ονόματι τδ τραχύ κα\ άνήμερον έπισημαί-

νων τού γεύματος ■ Λύκος γάρ, διά τδ βλαπτικδν είναι,

■καρά τών προσοικούντων επονομάζεται. Ούτως πολύς

μέν κα\ έκ τών πηγών καταφέρεται της Αρμενίας,

της χώρας αύτώ διά τών υπερκειμένων ορών δαψιλές

έπιχορηγούσης τδ (5εΐ0ρον. Κοίλος δέ πανταχού τάς

αρρηπιίι, αιηυβ 6» ηυ* .ΐιΐ εχί£ΐιιιιιν ΙβπιρυΒ (Ιίίΐυοία

ΓυοΓίΐ, ΓϋΓβυβ εοηΐΓβεΐβ 3ΐςιιβ εοηίϊΐδΐ εβί. Ηϊο

νβΓΟ ο,ιιοϋ ββπιβΐ 3εεί(1εΓ3ΐ, δίειιΓι Γ;κΊιιπι 6Γ31, ϊια

ηιβηίίι, βιίβο υΐ ηβ Πιΐβδ φΐί(1οηι πιίΓβειιΙο, φΐοά

βαηείϊ ϊΐΐίιΐδ ρΓεευηι εΙΓιεβείβ βαΊιυηι εβί, άίυίαπιί-

Ι3ΐε Ιειιιροπδ α1)Γ08ίΐΓΪ ροβδϊι : «χυϊρρβ δί«ηη βρρβ-

ΓεηΙϊβ Γ6ΐη βεβΟηι ΐη ρβΓρεΙιιυηι ΐβδΙηηΙιΐΓ. Αίφίο

83 <\\ιχ άβ Ιβευ ςυϊίεηι εΐ (ΓιειιηΙιΐΓ ει οδΙεηιΙιιηΐιΐΓ,

ΐΙ3 86 ΙιηΙιεηΐ. ΑΙίεΓυπι νεΓΟ δεειιικίυηι Ιιοε ηιΪΓβ-

επίαπι β]υβηιο<ϋ αϊ) εο ΓβεΙυηι εΐ ΟϋΐεηάΊιιΐΓ ει ηιε-

ηΐ0Γ3ΐυΓ. Αιηηϊδ «]αί<1αιη ρβΓ Γε^ϊοηεηι ίΙΙοπιηι Πιιίι,

ΐρδο ηοηιϊιιβ βδρεπίηίβηι εΐ ίηείεηιειιΐϊβπι Πιιιηιηϊβ

ρΐ'ίβ 88 Γει-εηδ; Λύκος εηΐηι, ϊ«] εβί, ίηρη$, εο <] ιιο•1

ηοχίυδ εδδβ ίοίβηΐ, αϊ) ηεεοΐίδ εο^ιιοηΓιηαίιΐΓ. Ηϊο

υπώρειας τών κρημνών ύπορ^έων πολύ μάλλον ταϊ; Β εορϊοδίΐδ ηιιίάοηι εΐ νείιοπιοιίδ βΐί.-ιηι εχ ΓοΗΐϊοιιβ

χειμερίαις χαράδραις άποτραχύνεται, πάσας εις έαυ-

τδν τάς έκ τών ορών συρ^οίας ύπολαμβάνων. Έν δε

τω ύπτίω της χώρας , δι' ής διεξέρχεται , πολλάκις

.ταΐς εκατέρωθεν κρηπϊσι στενοχωρούμενος , κατά τι

μέρος ύπερχεϊται της δχθης, κατά τδ πλάγιον, άπαν

Ιπικλύζων τώ (ίείθρψ τδ ύπερκείμενον • ώστε συν

εχείς κατά τδ άπροσδόκητον τοις παροικούσι τώ τόπω

τους κινδύνους έπάγεσθαι , άωρ'ι τών νυκτών ή καΐ

μεθ' ήμέραν πολλάκις τοΰ ποταμού τοις άγροΐς έπ-

εμβαίνοντος. "Οθεν ού φυτά μόνον κα\ σπέρματα

κα\ βοσκήματα τή τών υδάτων φορά διεφθείρετο,

αλλά χαΐ αυτών ήπτετο τών οίκητόρων ό κίνδυνος,

άπροόπτως έν τή έπικλύσει τοΰ ύδατος έν ταΐς οϊκίαις

ιΙο!:ι1)ίΐιιι•, ΑΓΐηειιΪ3 ρβΓ ΐηιρεικίβιιίεβ ηιοιιΐβδ Ιαγ-

βυπι εϊ Ποπιεη δυρρβιΙίΐ.Ίηΐβ. ΡΓοΓιιηιΙιΐδ βιιίεηι

υϋίφΐε ει βίνεο ιίεριεβδο πιρΐιιιη βε ρηεείρίιίοππη

ρΓατιιρίοπιηι 83X01-11111 Γβάίεβδ δηΙηεΓΠΊιεηδ, πιυΐΐο

Π138Ϊ8 νοι-3£ίηίΙ>ιΐ8 ΙιΊΙ)6Γηίδ εχβδρεΓηΙυΓ, οηιηεβ εχ

ηιοηΐίυυδ εοηΠιιοηΐεδ 3φΐ3δ ίη δβ Γεείρίειίδ. δε<1 ϊη

βιιρίηβ ρβίεηΐίφαβ 3ε ρΐαηη Γβ§ϊοιιε , ρβΓ ψιβηι εχ-

οιιγγϊΙ, αΊιηι εΓβρίάϊηίυιΐδ ει ηιοϋΐηΐδ }αεΐίδ ιιίπη-

ςυε ΓΓεφίεηίβι• εοβΓείβΓείιΐΓ, ίη ρηπε ςαηάαιη βπ-

ρεΓ πραβ εΙΓιιηίΙεοαΙϋΓ , οηιηε 8ο1>]εεΙιιπι δοΐιιιη

υηιΐίδ εχ ΐηιΐδνβΓδο ίηνοΐνεηδ, βάβο πι εΓεΙίΓβ ηεε

ορίη.ιηΐίοιίδ βεεοϋβ Ιοεϊ ρβπουΐβ ϊηνεΙιεΓεηΐιΐΓ,

ηοείε 8χρε ίηΐεηιρεδΐ3, :>ιιΐ εΐϊβιη ϊιιΐβιϋίυ ΠιιηιΊιιβ

ναυαγούντων. Τών τοίνυν προκατορθωθέντων τώ με- 8ΒΓ05 ϊην3(1εη1ε. υικίβ ηοη ρ1αιιΐ33 ηιοϋο ει 8ε-

νάΐ/ιΐ ΟΛΐΐ'ΐάτΐιΐυ είί αταυ διαττεωοιτιηνότΓιΐν τδ έΟνοί. ^ »ΑιΛη Λ• «»Α«-Α « : _... ;ιγάλο,) θαυμάτων εις άπαν διαπεφοιτηκότων τδ έθνος,

άναστάντες οί κατά τδ μέρος εκείνο τώ ποταμφ προσ-

οικούντες, άνδρες κα\ γυναίκες κα\ παίδες πάνδημε^

Τΐάντες Ικέται τοΰ μεγάλου γίνονται , δεόμενοι λύσιν

αύτοΐς τίνα τών κακών έξ ανέλπιστων πορίσασθαι.

"Απαντα γάρ έν αύτώ τδν θεδν έλεγε δύνασθαι, δσα

ταΐς άνθρωπίναις έπινοίαις κα\ διανοίαις έστ\ν αμή

χανα. Μηδέν γάρ τών εις βουλήν τε κα\ δύναμιν άν-

θρωπίνην ήκόντων παρ' αυτών έλλειφθήναι , λίθοις

κα\ χώμασι, κα\ εΓ τι άλλο πρδς τά τοιαύτα τών κα-

χών είωθεν έπινοεϊσθαι, πάντα πεποιηκότων, κα\

άντισχεϊν πρδς την τού κακού μή δυνηθέντων φοράν.

Κα\ ώς άν μάλιστα παρ' αυτών έναχθείη πρδς έλεον,

αύτόπτην ήξίουν γενέσθαι της συμφοράς, κα\ μαθεϊν

ρείβδ εϊ ρεεοΓβ 3φΐ3πιηι ΐιηρείυ ροΓΪΙιαηΐ, νιταιη

εΐίβιη 3(1 ϊρβΟδ 1ι;ι1ιίΐ;ιΐοι•εκ ρβΓΪουΙιιηι ρβΓνεηίοϋηΙ,

ηιιίρρε εχ ϊπιρΓονϊδα ηςυϊβ ϊιιιιικΙ.ΊηΐϊΙχίδ νείιιΐί

ηβυΓιββϊο ηυοιίβπι ίη ρΓορΓίίδ 33(1ί6ιιβ υρρπ'ηκ•1)ίΐη-

ΙϋΓ. ϋΐΐηΐ ί§ίΙυΓ Γ3Π13 ιιιϊγ:•οιι1οιίι ιιι 3ΐιΐε 3 ιιι;ι.ι;ιιο

ίδΙο νίτο είίΙΟΓυιη ρβΓ υηίνβΓδβηι ηβΐίοηβηι ίηοΓβ-

1)018581 3ε α"ίνιιΙζ;.ιΙ.Ί βδδβΐ : (]1ΙΪ ίΙΐΒΠΙ ρβΠβιτι ίΐιι-

πιίηίδ 3εεο1εΙ)3ηΙ, νυΙ^ο ϋοηιο ρι-οΓεείί ιιηϊνβΓδ'ι

τΊγϊ δίιηυΐ εαιη υχοπυΐΐδ ει Ιίϋεπδ δπρρίίοβδ ηΐ3-

βηο ίΙΙί νίτο βαηΐ, Γ0{ζαη1βδ ιιΐ αΐίςιιοίΐ είβ εχ ίη-

δρεί'ΐΐο ιιΐίΐίοπιιη Γβηιεϋίιιηι ςιιΚΓεΓεΙ εϊ εχεοβίΐβ-

τεί. 0ηιη'ΐ3 εηίηι ϊη εο ϋευιη ροδίε, ηιΐίεειιηηυβ

εοςίΐβΐίοηίυυδ 3ΐςιιε Γ3ΐίοιιίΙ)ΐΐδ 1ιυηΐ3ηί$ εοΐιΓιεί

ει εχρΙίεβπ ηοη ροδδβηΐ. Νίηίΐ εηίηι 3ΐ> δβδβ βο-

ώς ούτε δυνατώς είχον μεταθεΐναι την οΓκησιν , καΐ Β Γϋπ1 ςυ3Β ρεπϊηεηΐ βά εοιίδίΐ'ιιιιη εϊ νίΓεδ Ιιιιιηβηαβ

δτι πάντοτε αύτοϊς ο θάνατος επί τ^ δρμ,Τ) κείται τοΰ

ύδατος. Γενόμενος τοίνυν κατά τδν τόπον (ούδε\ςγάρ

Βκνος αύτώ τήν πρδς τδ άγαθδν σπουδήν διεκώλυεν)•

ούτε οχήματος, ούτε ίππων , ούτε άλλου τινδς τών

διαγαγεϊν αΰτδν δυναμένων προσδεηθείς, άλλα βα

κτηρία τιν\ στηριζόμενο; , πασαν διήνυσε τήν όδδν,

κα"ι άμα προσφιλοσοφών τοις τής δδού κοινωνοΰσιν

αϋτφπερ\τής ΰψηλοτέρας ελπίδος, έν οϊς άε\ κατάτδ

προηγούμενον διατρί€ων, τά άλλα πάρεργα τής προ•

τιμοτέρας έποιεΐτο σπουδής ■ ώς ούν υπεδείχθη παρά

τε τών προκαθηγησαμένων ή τοΰ ρείθρου παρα-

τροπή, κα\ αύτδ τδ φαινόμενον τήν συμφοράν διεμή-

νυεν, εις βαΟεΐαν χαραδρωθέντος τού τόπου φαράγγα

διά τής τών υδάτων έμπτώσεως • ταΰτά φητι πρδς τους

ρΓΧίεπιιϊδδΐιιιι 6δ88, δ.ιχηπιιιι ιηοΙί1ιπ$ εϊ ηβ^ΟΓίυυδ

ο1ι]ίεΊεη(1ίδ, εϊ 8ί ηυίά .ιϋικί βάνεΓδίΐδ ε]ιΐδηιο(1ϊ

ΓΠ3Ι3 εχεο^ί(3ΓΊ δοΐεΐ, οιηηϊ.1 εχρεΓίοδ εδδβ, εϊ ;κΙ-

νοΓίΐΐδ ίιιιρείιιιιι πκιΐί ΓεδίδΙεΓε ηοη ροίηίδδβ. Αο

ηικι Π13ΧΪΠ18 3(1 ιιΓίϋεπΓΟΓιΙηηι ;ι1ι ϋδ ηϋιΙπεεί'είιΐΓ,

γο^.ί1):ιιιΙ, ηΐ ίρββ ίηδρεείΟΓ 83ΐ3πιίΐ3ΐ!8 εδδε νείίεΐ

:ιΙ(|ϊιο εο^ηοδεεΓε, ηυοά ίίιτί ηοη ροδδβΐ ιιΐ 1ΐ3ϋϊ-

(ηΐίυιιεπι ΐΓ3ηδΓεΓΓεηΙ , ί|ΐιοιΙΐ|ΐιβ οηιηϊ ΐοιιιροΓβ

ιηοΓδ είδ :ι1) ίιηρείπ Παηιίηίδ ίιιπιιίιιεπΊ. ί * π η ι ϊβί-

Ιιιγ 3(1 Ιοευηι νεηϊδδβΐ ( ιιιιΙΙ» εηίπι εί ρί^Γίιί.ι 3(-

ςυβ ιΐεδίιΐί» :ΐι! δΐιιιΐίιιηι Ικιηί ίιηρειϋιιιειιΐο ιτ;ιΙ ),

ηε(|ΐΐ6 νεηϊευΐο ρι-:ι:ΐιτπ;ι, ηεε εηηίδ, ηεηυβ 3ΐί3 γθ

Φίαρ'κιηι, φΐη ( εοιιιιιιυιΐε ) ΐΓβηδνεΙιϊ ροδδεί, ιΐδΐΐδ

(68861, 86(1 1κκ•ιι1ο ιιιιοιΚιηι ΐηηίΐεηδ, ΙοΙπιη ΐΙβΓ
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εοηΓεείΙ, δϊιηυΐ βΐϊηηι ευσι Γοηιϊιίΐίΐΐδ βιιίδ εί δοεϋδ Α συνε Λεγμένους• Ούχ ΐστιν ανθρώπων, άδεΛφοϊ, τύ

ίΐίηοπδ ιΐο βιιΐιΐϊιηί $ρβ δβΓΪΟδ εί ρΐιϊίοδορίιϊεοδ

εοιιΓοΓβηδ δβπηοηβδ. 1η ηιιίΐΜΐδ βε ρτχεΐρυβ δβηι-

ρβΓ βχβΓεεηδ, 61 ίπ ρΓΪιηϊδ ΓΛΐΊθΙΙι'111 0(1111111 1ιηΙι(Ί1? ,

ιαΊΟΓ.ι αοοοδβοπ» ροΐίοπ$ κίικίίί ηοη πιαςηορεΓΟ

ειιΐ':ιικ1:ι 6986 οχίκΐίιη.'ώηΐ. Ι.Ί ί^ϊΙιΐΓ εΐ αϊ) ϊί8 ςαϊ

ΐΊίαιη βηΐβ ϋυεβδ ϊΐίηεπδ Γιιοι αιιΐ, οδίβπδυδ 6$1 1ο-

ευβ, ιιόί Πυιηεη πιρίίδ Βςςεπυυδ α δυο οαι-δυ ύβ-

ΠεχεπιΙ, 61 ϊιΐ ϊρβαιιι 0,00(1 αρρητοοαΐ, ε1»(Ιειιι ιΐε-

ε1.ΐΓα!)3ΐ : ηαίρρε εηιρίίοηο βίςυε ίηιρείυ ηηυβηιηι

ϊη ρΐ'οΓιιηιΙηιη νοΓη^ίιιοηι Ιοευβ βχοαναΐυβ οι•ηΐ : ηϊδ

νβιυίδ ιΐ8ΐΐ8 εδί 3(1 608, <|ηί εοηνειιεΓαιιΐ : Νοη αί

διαΛαμβάνειν δροις την τοΰ ύδατος χίνησιν •

μόνης της θείας δυνάμεως ίργον τύ τοιούτονέστιν,

έντύς δρων καταχΛείειν την των υδάτων φοράν.

Ούτως γάρ φησι πρδς τδν θεύν 6 Προρήτης •

δτι ι "Οριον ίθον, δ οΰ ηαρελΐϋσεται. » Μόνφ τφ

Δεσπότη της κτίσεως Χριστφ ι\ των στοιχείων

φύσις εστίν υποχείριος, εν οίς &ν ταχθη τόποις,

είς τύ διηνεκές παραμένουσα. Έπειδη τοίνυν ό

θεός έστιν ό νομοθετών τους δρους τοΤς ύδασι,

μόνος αν εκείνος τη Ιδία δυνάμει καϊ τοΰ ποτα

μού τούτου την άταξίαν πεδι\σειεν.

ίιοιιιίιιιιιη, (Γαΐΐε$, ίιιςιιίΐ, τεςιτε <6γηιιπι« αΐηυε άηΐϊη^κετε ηιυΐιηη αι/ιια• : »οΙίη» άϊνϊικΒ ροΐεηΐϊα ϊά

όρια αϊ, ίηΐτα Ιβτηιΐηοι ΰοηΰΐαάετε αΐηηβ οοεηετε αιηηιη αιμιαηιιιι. Ιΐα αι'ηη α'Μ αά ϋβιιηι ΡτορΗεΙα :

ι Ι'οί,ηΗίϊ Ιετηύηηιη φιβηι ιιοιι {ταηύΐι'ιΐ *. ι 5ο/ί Όοηιϊηο ετεαίητοε ΟΙιτϊεΙο εΐΐΐηεηίοτνηι ηαίιηα »η()άϊΙα

αίψιε ούηοχϊα αϊ, ϊη ηαίΙ>η$€ΐιηηαβ Ιοεϊί οοΐίοοαία (αεήΐ, ϊη Ηϊι ϊη ρετρεΗίαηι ρετηιαηεηί. Οιιοιηαιιι

ίί/?/ϊ(Γ Οαιι ίϋί ιμιϊ ΙειιηϊιιοΒ αηνχ» ΰοιίίίϊΐηϊΐ, $οΙη$ ίΐίε &ιια ροίβηΐία βΐίατη Ιιιι;ιΐ3 (Ιιιηιϊηϊι ίηιοίεηΐεηι «Ι

ΐηοτάϊηαΐΗηι αιηαιη οοενατε εί ϊηιρεάηε ροιιϊΐ.

Βίχϊΐ, 36 Ιαηαιιβηι βΟΊίΐΐυ άίνίιιο αιιϊπιο εοηβΙβΓ- Β Εΐπεν, και οΐον Ινθους έξ έιιινοίας θειβτέρας γενό-

ηαίιΐδ, 30 Πΐ3»ιΐ3 νοεβ ('.ΙιπδΙιιπι, υΐ δϊϋί αιΐ ρΓορο- μένος, καϊ μεγάλη τή <;ωντ) τδν Χρυχον αύτώ σΰμ-

δίίΜΙΙΙ ΟρίΙδ 81ΐ1)δί(1ίθ ΥιΊΐίϊιΊ, ρΓ663ΐυδ, 5θίρίθΙ1β111

*1 ιιοιιι ηιαιια ι«:ιιο1.);ιΐ, ϊη εοιτυρίο ΐ'Ίρ.Έ Ιοεο ϋεΐΐ^ίΐ.

€πιιι αυίειη εΪΓεα ίΙΙιιιη ρβΓίεηι ιοί γιι ιιι;κ1ιιΙ:ι, πιοΐΐΐδ

36 1:ιχη 6556(, 01 ροιιιΐοΐ'ϊ 1);«ιι1ϊ δίπιΐΐΐ 61 ΙΙΙ.ΊΙΙΙΐΊ

ΟζίΙΙΐίϊ 66(1608 , Γ36ΪΙ6 81ΐ1)50(]ΪΙ 3(1 111111111. Οιήΐΐιΐϋ

ρΓ0(.;ιΙιΐ8, ιιΐ Ιιοε νοίιιΐϊ οίαιίϋίπιηι ηιιοιίιίαιιι ε( ίιη-

ρειίϊηιειιΐυιΐ) ίηδοΐοηΐίδ 61 ίιιοπΓιηαΐί ειΐΓϊΐΐδ αηπη-

111111 68861, Γ61Γ0 (1(111111111 Γ6νΐΤ8118 681 , 1'6Ϊρδ3

ι1εηιοιΐ8ΐι•3ΐΐ8, ηυού ςοία'ςυϊά 30 8686 ΓκμτΙ, 3 ϋί-

λ'Ίιιη ροΐεηΐία ηιΙιιι'ιιΓίϋΐιιιιοΙιιΐ'. ΡΓοΙίηαδ εηίηι Ιι.ιιιιΐ

ιηιιΐΐο ιβιηροΓβ ρο8ΐ οαευΐυβ ([ΐΓκΙοπι, ηϋίεϊυυδ ίπ

Γ'ιρ;ι αείίδ, 3γ1)ογ ον;ικίΐ. ΠαιιιϊιΓι νβΓΟ 1ι;εε ρΐηιιία

ρΐ'Ο 1(Ί Ι1ΙΪ110 ΓΐΧ3 6£( , 63(1116 3(1 ΙΐΟΓ. 08(1(16 ΙΟΙΙφΙΙϋ

μαχον προς τδ προχείμενον έλβεΐν έπευξάμενος,

χαταπήγνυσι την βακτηρίαν, ήν διά χειρδς έφερεν,

κατά τδν διεφθορότα τόπον της ίχβης. Διάβροχος 6%

ούσα κατ' έκεϊνο ή γή κα\ σομφώδης, ^αδίως ύπενό-

σ-ησε κατά τδ βάθος, τψ τε βάρει της βακτηρίας

άμα καϊ τη χείρ'ι τοΰ πηγνΰντος ύπείξαβα. Είτα

τούτο καΟάπερ τι κλεΐΟρον γενέσθαι κα\ κώλυμα τής

των υδάτων αταξίας τψ θεφ έπευξάμενος , πάλιν

ύπέστρεφεν, Εργφ δείξας δτι παν τδ παρ' εκείνου

γινίμενον ύπδ θείας ένηργεϊτο δυνάμεως. Ευθύς γάρ

οϋ μετά πολΰν χρόνον ή μέν βακτηρία, ταϊς δχθαις

έρΊίιζωθεΐσα, δένδρον έγένετο. Τω δε £ι ϊθρω τδ φυτδν

βρος έπάγη, κα\ μέχρι τοΰ νΰν τοις επιχωρίοις θέαμα

Ηιεοΐίδ Ιοεϊ ευ» δρεείαεοΐο βδΐ, Ιυηι η&ΓΓΟίίοηίβ " γίνεται τδ φυτδν κα\ διήγημα. "Οταν γάρ έξέπομβρίας

τε καϊ χειμάρρων ό Λύκος εκείνος πλημμύρων κατβ

τδ σύνηθες και τραχυνόμενος φέρηται, φοβερδς έπι-

καχλάζων τψ (ίεύματι , τότε περί τδν πυθμένα τοΰ

δένδρου κατά τδ άκρον επιφαύσας τψ ΰδατι, πάλιν

όγκωθε'ις κατά τδ μέσον συστέλλει τδ (5εΐΟρον, καϊ

οίον φοβούμενος έμπελάσαι τψ δένδρψ, χυρτψ τψ κΰ-

ματι παραμείβει τδν χώρον. Τοιαύτη τοΰ μεγάλου Γρη-

γορίου ή δύναμις, μάλλον δε τοΰ θεοΰ τοΰ ενεργούντος

έν έκείνψ τά θαύματα. Καθάπερ γάρ υποχείρια τις

ούσα των στοιχείων ή φύσις έδείκνυτο πρδςτδ δοκούν

άλλασσομένη τοις έπιτάγμασιν, ώστε λίμνην μέν είς

πυροφόρον χώραν μετατεθήναι, τάς δέ χαράδρας τοΰ

ύδατος οίκισθήναι, της βακτηρίας ώκειωμένης τδ

ασφαλές τοις οίκήτορσιν. "Ονομα δέ μέχρι τοΰ νΰν

έστι τψ δένδρψ, ή βακτηρία, μνημόσυνον της Γρηγο-

ρίου χάριτος και δυνάμεως τοίς έγχοιρίοις έν παντ\

τψ χρόνω σωζόμενον. Τί βούλει τούτοις των προφητι

κών θαυμάτων άντιπαρατεθήναι διά συγκρίσεως ;

ΕΓπω τήντοΰ Ιορδανού τομήν, ήν τή πληγή της μηλωτής

ό Ηλίας -ρδ της ανόδου πεποίηται , καϊ μετ' αύτδν

Έλισσαϊος ό κληρονόμος της μηλωτης κα\ τοΰ πνεύ

ματος ; Άλλ' έπ\ τούτων, μόνοις τοις προφήταις επί

τοΰ καιροϋ της χρείας σχισθέντος τοΰ ύδατος, διά τοΰ

«Ι 6οηιηιεπιθΓ3ΐΐοηΪ8 3Γ£ιιιιημιΙιιιιι ρΓχΙεΙ. €ιιιιι

οηίιιι 6Γε1η•ϊ8 πΐ)υιί1)ΐΐ5 31(106 (οιτεηΐίυιΐδ (αιιιηίδ)

111ε Ιι)τιΐ8 ίηιπκ1:ιιΐ8 εχ εοηβοείιηΐϊηε «Ι ιιβροτ γ;ι-

ρΊ(1ιΐ5([ΐιοιιηϋ3πιιιι 36 ΟυεΙουπι βο Ίηνϊεεηι οοΐΐήίοιι-

Ιίιιιη δίτερίΐο ΐεπ'ίϋίΐίδ ΓογΙιιγ, (οηε δΐιιηιηίδ 3ςοϊδ

ΪΙΙ1.Ί5 3Τΐ)0Ι'Ϊ8 Γ3(1Ϊ66δ :ΐ11(1(Ί)8 , ΓΟΓδΟδ ίΐΊΐΙΙΙΙΙ6866Π5

ϊη ηιβαίοπΊ ιιΐνεοηι εοη(Γ3ΐιϊΐ ιιικίϋδ, 36 (]038Ϊ ηιο-

Ιαεηβ βγΙιογϊ αρρί'ορίηςυβΓβ οογγο ίΐιιηιίιιο Ιοευηι

ΪΙΙοηΐ ρΓΧΐ6Γΐ3ΐ)ΪΙΟΓ. Τ;ι1ίί ηιπζΐιΊ Γ.γο^ιιγΠ νίτΐιΐδ

Γυ'ιΙ, ΪΗΐο νβΓΟ ϋο'ι, ο,οί ιηϊι ■βεοΐα ρβΓ ίΙΙοηι 6(ΐ603(.

-Ν:ιιη ρβΓΪηίΙβ 36 δί ιικηιοίρίυηι ςποίΜηηι 6δ86ΐ εΐβ-

ηιειιίοπιιη Π3(ογ3, 3(1 :ιι ΙιϊΙ ι ίιιιη ]υ1)βη1ίδ ϊιηιιιιιΐηπ

ν'κΙοΙκιΙιΐΓ, ο( 61 1360$ ϊη ίπι^ΊΓει-ιπη 3§γοπι εοη-

\6Γΐ6Γ6ΐΠΓ , 61 νΟΓβ^ϊηβδ β1ϋνΪ68ςϋ6 ΠϋΠΙΪηϊδ , 801-

ρϊοηβ δβουΓίΙβίβα» ΓοΙογβπι βοεοΐϊδ δροηιίεηΐε,

Ιΐ3θϊΐ3Γ6ηΙθΓ. Νοοιειι ουίί'ΐη ηιηοπ ιΐδποο 3(1 ηοε

ΐοπιροδ 681 ίάρϊο : ςυοιΐ ρΓΟ ιηοηιιηιεηΐο ΟΓβ^ΟΓϋ

Ιιβηεϋυϋ αίςιιβ ν'ιΠυΐΊδ 30 ίπεοΐίδ Ιοεϊ ίη οοιηϊ

ΙεηιροΓβ δβΓνβΐυΓ. Οοίά εχ ρΓορΙιβίίεϊδ ππΓβεαΙϊδ

Ιιΐδ Γβοοδ εχ 3(1ν6Γδθ εοπιρ3Γ3ηϋο ορροηϊ νίδ?

Πϊ(•3ΐη Ιϋπ1::ηΪ8 δΟΓίίοιιοηι, ςοαηι ρεΓειίδδίοηβ ρβΐϋδ

ονϊΐΐίκ 3ηΐβ βδοβηδίοηβιη Γβιϊΐ ΕΗαδ, εί ροδί ΐΙΙυιη

Εΐϊδοοδ 1ΐ3?Γ68 ει ρείΐίδ ει δρΪΓΪΐοί ϊ11ίιι$ ? Αι ΙεοιροΓβ

• ΓίΐΙ. ειι, 9.
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γεύματος διαβατδς ό Ιορδάνης έγένετο, τοσούτον Α ηοπιιη ρΐ'ηρήεΐΑηιιιι, ειιηι ιιβιι ρΰ$εβηΙβ .Ή11Ι3 βιΊΐΜ

διασχών έν έαυτώ τδ ^εϊΟρον, όσον τοις ποσΐ παρα-

σχεΐν των προφητών διά ξηροΰ τοΰ πυθμένος ένδιο-

δεΰσαι, τώ δέ εφεξής χρόνω κα\ τοίς λοιποϊς των αν

θρώπων τοιοΰτος ήν , οίος και πρόσθεν ήν. Λύκος

εκείνος άπαξ άπωσθε\ς τής άτακτου φοράς, είς τδ

άε\ τδ θαΰμα τοΰ Γρηγορίου ποιεί, παντ\ τω εφεξής

χρόνω τοιούτος μένων, οίον αύτδν ή τοΰ μεγάλου πί-

στις έν τω καιρώ τής θαυματουργίας έποίησεν. Ό

σκοπδς δέ τών γινομένων ούχ\ ή τών όρώντων £κ-

πληξις ήν , «λλ' ή τών προσοικούντων τώ ποταμή

υωτηρία. "Ωστε τοΰ θαύματος τδ Γσον έχοντος (υπο

χωρεί γάρ κα\ τοις προφήταις καί τώ μιμητή τών

ιτροφητών κατά τδ Γσον ή τοΰ ύδατος φύσις), ει χρή

μετά παρρησίας ειπείν, πλεονεκτεί τώ φιλάνθρωπε

68861, βεεΐιΐίΐ, ιιΐ ΐρδϊ 8θ1ί ρΓΟρΙιεΙΧ ρβΓ 0111116η

ΙοΓϋαηϊδ Ιι•3ηδΪΓβ ροδδεηΐ , ειιηι ι.ιιιιΐία αηιηίδ ϊΐΐο

ϊη 8686 Πιιιιιγιι (Ιίιΐυχίδδβΐ, αΊιηι βϊεεϊδ ρεάίΐιΐδ ρβΓ

ηι-'κΐηιη ηΐνουη) ρΓορΙιείχ ΐΓβιιβΐΓβηΙ. Ιηδεπ,υεηΙί

νβΓΟ ΙοιηροΓβ ΓβΠηυίβ ςυοηαε 1ιοπιίηΐΙ)«8 ΙαΙϊκ «γλΙ,

ςυβϋδ εΐίβιιι 3ηΐ6 Ιΐ'αιίϋϊΐιιιιι ϋίοπιιιι : Ενειίδ ηιιίειιι

ίΙΙε βεηιεί ηΐ) Ίιΐδο'.βηΙϊ βΐηιιβ ίηοι-αΊηβΙο ειιι-δΐι Γβ-

ριιΐίΐΐί, τεεειίδ ΐη ρβΓρβΙιιυπι (ΪΓεβοπϊ ηιίΓβευΙιιηι

ΓβεϊΙ, οπιηϊ εοηδεειιΐο ΐβΓηροΓβ 1»1ίδ π)3ΐιεηδ, φιβ-

Ιβιη οπιη ιηηςηϊ )11!ιΐ8 Οάεδ, ηυο ΙεπιροΓβ πιΪΓαειιΙιιιη

ϋιΙεΙιηΐιΐΓ , εΟεείΙ. Νιιηι ρπιροδίΐιιηι τβΐ ββΓεηι!»

ηοη 60 δρεεΐ3ΐ>3(, ιιΐ ρ,ιιΐ νί<1βι•οηΙ οΙΐδΙιιρεδεβΓβηΐ,

βοιΙ ιιΐ βεεοΐχ ΠιιηιίηΊδ βει υλπμιιιιι•. Ηαηυβ ειιηι ρ η γ

κίΐ ιηίΐ'.ΊΐΊΐΙιιιπ (εβιΐϊΐ εηϊιτι εχ χηιιο ιι:ιΙιιι:\ :κ|ιι;β

τδ παρά τούτου γενόμενον, δι' ου τών προσοικούντων Β 1»ηι ρΓορΙιεΙϊβ, <μΐ3ηι ίιηίίαΙΟΓΐ ρι•ορ1ιεΐ3Γυπι ), δι

ή σωτηρία κατησφαλίσθη, τοΰ ύδατος πεδηθέντος

δπαξ κατ' εκείνο τοΰ γεύματος, κα\ ακινήτου πρδς

τδ εφεξής διαμένοντος. Επειδή, πανταχοΰ τής χώρας

τών τοιούτων θαυμάτων διαφοιτώντων , τή δυνάμει

τής είς Χριστδν πίστεως ένεργεΐσθαι πεπιστευμένων,

καΐ πάντες μετέχειν έπεθύμουν εκείνης τής πίστεως

τής ύπδ τών τοιούτων μαρτυρουμένης θαυμάτων,

κα\ πανταχοΰ προήει τδ κήρυγμα, κα\ ένεργδν ήν τδ

μυστήριον κα\ ή σπουδή πρδς τδ άγαθδν έπετείνετο,

τής ίερωσύνης παρά πάσι καθισταμένης, ώς άν διά

πάντων ή πίστις πλεονάζοι κα\ αύξοιτο • γίνεται ουν

πρεσβεία πρδς αύτδν έκ πόλεως τίνος άστυγείτονος,

έλθείν πρδς αυτούς, κα\ τήν παρ' αύτοΐς έκκλησίαν

διά τής ΐερωσύνης συστήσασθαι. Κώμανα δέ τή° πόλει

ίηβοηιιε ϋίοοι•ε (ί(1 ςυοϋ τεδ 651) οροηεΐ : ιπ3]ογ ία

Ιιυ]υδ, φηιιη ϊη ϋίοπιιη ΐηείο 1ιυηΐ3ηίΐ3δ βδΐ, ριτ

^υοιΐ δαίιΐϊ αεεοΐίδ ΐη Ιιιΐο εοΐΐοοαία 6δ(, ειιηι αςιια

0ΪΓ03 ί11:ιιη ρ»ιΙι>ηι Ουιηίηΐδ βεηιεί εοεπήΐα βίο,υβ

ΐΌρΓ655ΐ\ βιίαιιι ϊη ροδίεηιιη ρεηηβιΐδεπί ϊιηιηοΐα.

Ροδίεαηιιαιη αιιίοιιι ε]ιΐ8ηιοαΊ ηιΪΓβειιΙυΓϋΐιι , η,ιιχ

νίηυΐβ ίίϋεί ϊη ΟΙπίδΙυηι Ιίι;ι•ί εΓβϋουαηΙυΐ', ί;ιηι;ι ϊη

οπιηεδ ρ;»ι•ΐΐ!8 ιτςίοηΊί άίιηαηαηΐβ, οηιηβδ ΠΙίυβ

Γιιίεϊ, <|ΐιιο Ιαϋιιηι ιηίι•;ιΐΊΐΙοπιιη ΙεβΙίηιοηϊο (οιηρΓΟ-

ΙιηηΊιιΐ', ραΓίίείρβδ 6886 ('ΐιρϊιιΐιηηΐ, 61 ιι1ιί<\ηβ ρΓΧ-

<1κ:3ΐίο ρΓοεε(1ε1)3ΐ. ηινδίεΓΐυηι ( δίΓεηιιβ ) βχβΓΟβ-

1)3ΐιΐΓ , δΐιιιΐίιπιι 1)οπϊ ΐηΙβη<1ε1)3ΐιΐΓ : ςυίρρβ ηριιϋ

οπιηεδ δηεεπίοΐϊιιηι γοιι«ΓιΙιιι•Ιι;ιΙιιγ , ιιΐ ρβΓ οιιιηία

Γιϋοδ ετεβεεΓβΐ (Λ αηςβτβΐιιτ : ίύεΪΓεο εχ Οηίΐΐσια

το5νομα, ^ έπιξενωθήνάι τδν μέγαν ήξίουν πανδημε\ Ο ςυβςίαηι είνϊΐηΐβ ηοΗΐΗατ 3(1 ειιιη Ιεβ3ΐϊο, «Ι νεηΪΓβΙ

ηάντες τήν χά/χν αιτούμενοι. 3(1 ΐρδοδ, 61 Εεεΐ6δΪ3Π), (\\ιχ βδβεΐ βρυά βοδ, 83εεΓ-

ιΐοΐβ 068Ϊςη3ΐο εοηβΙϋαβΓβΙ. (ϋοιηαηα βυίειη οΊνίΐηΐί ηοιηεπ 6Γ31 : εα]υδ |ιιΙ ηοδρεδ ηι»£ηϋδ ίδΐβ νΪΓ

688β νοίΐι-ΐ , νιιΙ^ο οπιηεβ Ιιηηε νεηΐ3ΐιι δίΐ/ι <];ιπ ρείεηΐεδ οτβολπΙ.

Γενόμενος τοίνυν παρ' αύτοίς κα\ συνδιαγαγών

ημέρας τινάς, και μάλλον αύτοΐς τήν περ\ τδ μυστή

ριον έπιθυμίαν έξάψας οΤς έποίει τε κα\ έφθέγγετο-

επειδή καιρδς ήν κα\ τήν πρεσδείαν αυτών εις πέρας

έλθείν, κα\ άναδειχθήναί τίνα τής παρ' αύτοΐς Εκκλη

σίας αρχιερέα • τότε τών μέν έν τέλει πάντων αί γνώ-

μαιτούς προέχειν δοκοΰντας λόγω τε κα\ γένει, κα\τή

λοιπή περιφανεία περιειργάζοντο. "Οοντο γάρ, επειδή

και ταΰτα περ\ τδν μέγαν Γρηγόριον ?ρ>, μηδέ τούτων

δν.ΐν άμοιρον είναι, τδν έπ\ τήν χάριν ταύτην έρχό-

('.ιιηι νεηΐδΐβΐ 6Γ£θ3(1εθ8, εΐ 3ΐίηιιοΙ ϋΐεβ ιιηί

εοηνεΐ'88ΐιΐ8 Ιιιηι ιΐίοΐϊϋ , Ιιιιη ΓβεΙϊδ δΐιϊβ ιιΐ3«Ίδ εο-

γιιιιι δΙυιΓιηιη 6Γ£λ ηιγϋΐεπαιη ϊηεεικίϊδδεί, ειιιη ]3ΐη

Ιεπιριΐδ 68δε( εΐΊ»ηι 'ιά ηεςοίίιιηι, ρι-ορίει- ηυοιΐ

1ο£3ΐϊ 3(1 ειιηι ηιίδδί οΐ'αιιΐ, αά οχίΐιιιη (ΙεαΊιεβηοΊ,

36 ιΙοδίί,'ΐι,Ίΐκϋ η1ίΐ[ΐΐ6ΐιι οοπιιη ΕεεΙεδίχ ριίηπίΓίιιηι

83ε6Γ(1οΐειη : Ιιιηε ρηιιείριιπι ηυίϋεηι ει ηΐ3§ίδΙΐ'3-

Ιηιιηι εϊνϊΐ3ΐΊδ οιιιηϊυιη δβηΐεηΐϊχ ΐη ήοε οεειιρ3[χ

6Τ3ΠΙ, 111 3ΠΧΪ6 .11(|116 6ΙΙΓΪ086 ΐ Πηΐΐ ΐ ΓΟΓΟ II Ι 36 8015-

6Ϊΐ3ΓεηΐαΓ, (|ΐιϊ είοςυεηΐϊβ, ςυΐ ^«ιιιμό, τείίςυοςυβ

μενον. Πολλαχή δέ ταϊς ψήφοις μεριζομένων, κα\ άλ- Ο νϊικ βρΙεηάοΓβ 056ΐ6Γ0δ ρΓΧοειΙεΓΟ νΐ^εΓείοΓ. Ρυΐί-

λων άλλον προαιρουμένων, άνέμενεν ύ μέγας θεόθεν

αΰτφ γενέσθαι τινά πρδς τδ προκείμενον συμβουλήν.

ΚαΙ καθώς ό Σαμουήλ μνημονεύεται, μήκαταπλαγήναι

κάλλος συρμάτων κα\. μέγεθος έν τή τής βασιλείας

κρίσει, άλλα ψυχήν έπιζητείν βασιλικήν, κάν έν κατα-

φρονουμένω σώματι τύχη• τδν αύτδν τρόπον κάκεί-

νος, τάς περί έκαστου τών έψηφισμένων σπουδάς

παραβλέπων , πρδς £ν άφεώρα μόνον , ει τις κα\

πρδ τής ανακηρύξεως , δι' επιμελείας βίου κα\ αρε

τής, έν τψ τρόπφ τήν Ιερωσύνην φέροι. Ώς δέ οι μέν

παρήγον τους ύπεψηφισμένους μετ' εγκωμίων, έκα

στος τδν παρ' αΰτοΰ προβαλλόμενο;, ό δέ κα'ι πρδς

ιούς ευτελέστερους κατά τδ τοΰ βίου σχήμα βλέπειν

έκελεύετο (δυνατόν γάρ είναι κα\ έν τοις τοιουτοις

1)αηΙ εηΐαι, ςυοηΪ3Π) εΐ'ιυηι Ιιίδ Ιοηίδ ιιιβςηυδ Οτε-

^ΟΓΪυδ ('.ηιιιιιΐ3ΐιΐ8 ογ.ίΙ, ιιεε εβνυηι ηυίιΐοηι πμίιιιι

οροιίιτε εχρεηεπι 6886, «ιιιϊ 3ύ Ιιοο Ι111Ι1ΠΙ5 (Ιεΐίβε-

Γ6ΐυΓ. ϋιιηι ηιιίεηι ιη πιπΙί.Ίδ ρ3Γΐ68 δΐιΠΊ-ι^ϋδ 86Ϊη-

(ΚτοηΗΐΓ, 61 3ΐϋ »1ΐιιη) ρΓχορΐ3Γ6ηΐ3ΐ(]υερΓχΓβΓΓβη(,

6Χ8ρεεΐ3ΐ>3ΐ ϊΐΐβ νΪΓ Π)3£(ΐιΐδ (Ιίνϊηίΐιΐδ ηϋηιιού 5ί1)ί

εοηβϊΓιυπι ηιΐ ρΓοροδΐΙιιπ) ηεςοίΐιιπ) 8ΐιρρβι1ίι:ιπ. Λο

ΐ|ΐιε:η»ιΙιικιιΙιιιιι δηηιιιεΙ ϊη ιΊϊ^εηιΙο τεςβ Γι•ι Ιιιΐ' ηοη

ριιΙιΙπΊΐιΐιϋιιι; ιιεε ιηιι^ιιίίικϋηε (Ότροππη π)0ΐιιβ

6886, κοιΐ ;ΐ!ΐίιιιιιιη Γε^Ίιιηι ΓεςαΪ8Ϊνΐ896, εΐί3Π)δί ϊη

εοιιίεπιρίο ΓογΙο εοΐ'ροΓβ ΓερεπηΊιΐΓ : εοιίεπ) ηιοιίο

εΐίβιη ίΙΙε, δΐιιιΐϋδ βτξ& υιιυηιηυεηςυβ εοηιι», ηιιϊ

ιΚ:ίΐΐίιΐ3ΐ);ιιιΐιΐΓ, ηεςίεείϊβ , κ! ιιηιιιη ύυιιΙ»χ3ΐ δρεε-

Ια1)3( , αη η1ϊΐ|ΐιΪ8 εΐΐααι αηΐβ ά€εΐ3Γ3ΐϊοιιειη ΐιιϋιι
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βίπα •»ίΐ3? 3ΐςυο νίιΐυΐβ ίη πιοπίηΐδ Ββεει-άοΓιιιπι Α εύρεθήναί τίνα των περιφανέστερων τώ βίψ κατά

£«&13Γ61. ('ιιιιι ηιιίοιιι ίΙΓι φΓκΙοιι: ρι-οιίιιεείΐηΐ εο-δ

ιΐο ςιιίΐηΐδ δυΠΊα^ΐιπιι ΓογιόΙηγ, φίοιη α,υίδφΐε ρΐ'ο-

ιηονεΓεί ε]ιΐδ Ιιυιιοπίκ-ιπι ηιεηΐίοηεια Γηείεηΐεβ,

.ιΐφίο Ιιίε, υΐ εΐϊβηι ν'ιΐίοπιηι (ςιιοά &ά νίιχ δρεείεπι

311'ιηεΐ) Γβΐίοηεηι Ιι.-ιΙιεΓεηΙ εοβ Ιιοιΐ:π•οΐιιι• (ροδδβ

εηϊπι βιϊηιη ίη ΙαΗΙιυβ Γερεππ αΐίςιιοιη, φαί αιιίπιϊ

1)01115 $Ιφ6Γ 608 Ρ1Ι1Ϊ ΙΙΟΙΟί, φΐί Λ'ΊίΒΟ 8ρΙβΙΙΐ1θΓ0 ρΓΕΒ-

5ΐ.ΐΓθηΐ): αυϊι1:ιιη βχ ίίδ, ςυϊ ρΓΧβΓαηι δυίΓΓββίίδ

Γι:ι•(ΜΐιΓι», ο.(ΐιι ιιιη^ιιί 111ίιΐ8 δεηΐεηΐίβηι ρΐ'ο εοηΐυ-

ιηβΐία αΐ(|ΐιε (Ιεπδίοηο αεεερίΐ, βί, πιιιι ηυΐΐυδ εοΓαηι

α,υί εΐ εΐοφίεηΐίβ ει <Γΐ£ΐιίΐ3ΐε εί πιβη'ΓβδΙΟ Γβουΐ-

Ιηΐυιη νίΐκ δρΙεηάοΓβ εβίΐεπδ ρηείηΐΐ εδδεηΐ, 3(1

83εεπ1οΐίιιηι 3θΊηίΙΙβΓ6(ιΐΓ, «χ ορίΠο'ώιΐδ δοΙΙαΙαπίδ,

ςιιίφΐε Ι.ιΙιοιο ηι:ιηιιιιηι νίΐαηι Ιο1εΓ3ΓεηΙ, 3(1 ε]υ«-

τδν πλούτον της ψυχής ύψηλότερον), ϋβριν ψήθη τις

τών προεστηκότων της ψήφου καΐ χλευασμδν την

τοιαύτην τοΰ μεγάλου κρίσιν, εΐ, τψ λόγω κα\ τω

άξιώματι κα\ τη* φαινόμενη τοΰ βίου• μαρτυρία κε-

κριμένων τών άλλων, μηδενός έπ\ τήν ίερωσύνην

παραοεχΟέντος, έκ τών βάναυσων πρδς τοιαύτην χάριν

νομίζοιντό τίνες άξιώτεροι• καΊ άμα κατειρωνευόμενος

προσελθών προς αυτόν , ΕΙ ταύτα χελεύεις, φησι,

τούτους μεν τοιούτους δντας χεριοφβήναι τους

χάσης έξειΛεγμένους της χύΛεως, έχ δέ τών συρ

φετών είς χροστασίαν της Ιερωσύνης άναΛηφΟή-

ναί τίνα , ώρα σοι Λοιπόν τον άνθραχέα χαΧεΙν

επί την Ιερωσύνην ΆΑέζανδρον ' χαϊ μεταβάν-

τες εχΐ τούτον , εΐ δοχεΐ, σύμφωνη"σιομεν χρός

Ιϊίοιίί ιυιιιιιι» αΓιψΓι Ιΐΐ3$ί5 3ρΙί εΐ ίπΌηεί οχϊϋΐϊπι;»- Β άΧΙήΛους τάΐς ψήφοις ή πύΧις πάσα. Ό μεν οΰν

ΓεπΙιΐΓ, εΐ δίπιιιΙ οβνίΐίβηδ οιιιπ ςυ»ι1αιη ίιτίδίοηε

Άά 01Π11 , 5ϊ Ιιατ, ϊιιΐ]ΐιίΙ, ]ιιΙ>α, «ί /// φιίιίαη ΙαΙε$,

ηαί εχ οιηηϊ ανϊιιηι ηχιηχετο εΐεείι αηηί, ρταιίετεαη-

Ιιιγ, αίψιε εχ αχιίιαιιχίχίί εί ϊιιβηχα ρΙείε α$ιιιηιαηιχι&

αΐίηηβια αά αάηχχιιχείΓαίχοηεχη εαεετάοίχχ, ψιί ίαΐχ

ΓΪνίΐιιΙί ρτααχΐ, Ιεηηηια Ιχύχ άεχηεερι (ιιετίί εατύυηιι-

πιπιι ΑΙεχαηάηιχη αά ιαατάοΐΊηιη νοεαηάχ , αίαχιβ

αά Ιιχιιιγ Ιταηώίχοηε [αεία, «ϊ νΐάείχιτ, ιχιβ'Γααχίι χηιετ

ηοί ιιηχνεηϊ οίνα εοηίβηίχεηχιΐί. Λΐηιιε ϊΙΙε ςιιίιίεπι

1ι;ΐίθ ΙοςυεϋαΙαΓ, 8εηΙεηΐίΧ ε]υδ οΙ)ΐΓοοΙ;ιιΐί;, 3ε ρεΓ

Ιιοε 8ϊιιιιι1ίΐΙιιιιι εί ΟΛνιΙΙ,ιΙοι'ιιιιι δΐιΠΊ'ΜΒΜΐιιι $αιη-

ιιιηιη εί 6Χ3εΐ3Πΐ ιΐϊΐί^οιιΐίαιιι ίη 5ΐιροιίοιίΙ)υ5 νίΐιι-

Ρ6Γ3Π8 30 ΓερΓε1ιεηϋερ$. ΚιίΙ ηιβςηο ίΐΐί ρεΓ Ιιοοε

(1Ϊ013 δΐιΐιίι :ιιιίιιπιιιι εο£ίΐ3(ίο, ιριικΙ ηοη 8Ϊηβ ικι-

ιηίηε άίνίηο Λΐι-χηικίι-ϊ 3 (Ιοίίΐιοιαίιΐίΐιυδ ίηΙεΓ εχίε-

Γ03 ηιεηΐίο (απ» ε$$εΙ. Εΐηιιΐ$, ίηςυίΐ, αϊ ΑΙε-

χαηάετ , ίΐι/ιι» ηιεηίχοηειη (εάίΐχ» 1 Οοπηίο εηηι

αιιί(]3ΐιι εχ ίΪ8, (|ΐιί ιιιιιι ίη[6Γ6Γ3ηΙ, ουιη η$υ ιιιοιίιο-

Γ3(υπι ίη ιιιο(1ίιιιιι ρι•οιΙιι\ί$Νοΐ , ρηηηίκ νϊΐϋιιικ 3ε

8οη1ί()Ί8 ηβ Ιοίο ()υί(1βηι οοΓροΓβ βιηίοΐυηι, ει δίηιιιΐ

:ιρρ3ΓοηΐΊΙιιΐ8 Γβ1)υ8, ιιιηιιίΐιιιβ ρπιϋοΓ εί Γβοίε, Γοΐί-

ςιιοςιιβ ευΓροΓε ε3Γΐ>οηί1)υ8 ίηΓεείο 3ε ί,οπΓκΙβίο

ορίΓιοίιιηι εί ηιιχ$ΐυηι ΟΒίεηο'εηΙειη ; εβηει-ϊβ ηιΓκΙεηι

τί$υ$ Π1310ΓΪ3 6Γ3( Ιηΐίδ ίη ιικ:ι1ίο 513Π8 ΑΙεχβηύϋΓ.

Αι ρεΓδρίεβοεηι ίΙΙιιηι οευΐιιηι ν.ιΐιΐοϊιΐ 8ροεΐ3ειι1ιιηι

ο"θδΙϋρεΓ3θίβΙ)3ΐ : νίτ ίη εχΐι οπκι ραιιρβιΊηΙβ , 30

ηβ^ΐεοΐο εοΓροΓε βείρδίιπι δοΐαηι δρεοΐΰηδ, 30 νείυΐί

δίΐιί ρΐβοεηδ ει ςβυιίεηδ εο ΙιβηίΙυ, ιμπ ΙιβΙιίΙυδ

ταΰτα έφΟέγγετο τήν γνώμην διαβάλλων αύτοΰ, χα\

διά της είρωνικής ταύτης ψήφου τήν έπ\ τοις πρν-

λαβοϋσιν άκρίίειαν καταμεμφόμενος. Τψ δε μεγάλω

γίνεται διά τών είρημένων ένθύμιον, μή άθεεί τον

Άλέξανδρον έν μνήμη τών ψηφιζομένων κα\ είρημί-

νων γενέσθαι. ΚαΙ τις οΖτος, φησίν, ό ΆΛέζανδρος, οδ

την μνήμην πεποίησθε ; Είτα τίνος τών συμπαρόν-

των έν γέλωτι παραγαγόντος είς μέσον τον μνημονευ

θέντα, (5ακίο•.ς πιναροϊς ήμφιεσμένον , ουδέ δλω τψ

σώματι , κα\ αμα δεικνΰντα τψ φαινομένψ τήν

έργασίαν χερσί' τε κα"ι προσώπψ , κα\ τω λοιπώ

σώματι κατερ^υπωμένον τη εργασία τών ανθράκων,

τοϊς μέν λοιποϊς γέλωτος ήν ύπόθεσις, έν μέ-

σοις τοιούτος έστώς ό Αλέξανδρος, τψ δέ διορα*

τικψ έχείνψ όφθαλμψ πολλήν παρεϊχεν έκπληξιν Ά

γινόμενόν τε κα\ ύρώμενον ■ άνήρ έν έσχατη πενία,

κα*1 άπημελημένψ τψ σώματι προς έαυτδν βλέπων,

κα\ οίον έπαγαλλόμενος τοΟ-ψ τψ σχήματι, δ τοις

άπαιδεϋτοις όφθαλμοΐς ην έπιγέλαστον. ΚαΊ γαρ

οΟτως' ϊχει. ΚσΙ οϋχ ανάγκη πενίας έπ\ τον τοι

ούτον έληλϋΟει βίον , άλλα και φιλόσοφος τις τ"ίν δ

άνήρ, ώς ό μετά ταΰτα βίος έγνώρισε, κα\ τών λοι

πών υψηλότερος , ώς κα*1 μέχρι μαρτυρίου φθάσαι,

διά πυρδς τελειώσας τον δρόμον. Τδ δέ λανθάνειν έπ-

εχείρησεν, ή μάλλον έπετήδευσε, κρείττων υπάρχων

της έσπουδασμένης παρά τών πολλών εύκληρίας,

χα*1 άντ' ούδενδς τδν βίον ποιούμενος, της ύψηλοτέρας

τε κα\ άληΟοΰς ζωής τήν έπιθυμίαν έχων. ΚαΊ ώς 4ν

οεαίίδ ίπιρεπίίδ πιΐίουΐυδ εΓ3ΐ. Εΐεηίπι ίΐ3 δε τεδ [) μάλιστα τον πρδς άρετήν σκοπδν κατορθώσειε, λαν-

Ιι.ιΙιοΙκιΙ. Νοη «ΐΓςεηΙε ρηιιροΠηΙο 3(1 ο]ιΐίηιθ(1ί νϊΐχ

βεηυδ άενεηεΓ3ΐ, δεϋ ρΐιίίοδορίιυδ π,ιιίϋαηι νϊτ βταΐ,

ηιιοιιΐ3(1ιιιθ(1ιπιι ίηδεουΐ3 ν ί ι ;« ίιιιϋοιινίΐ , ηιΐοο ιιΐ

οΐίαηα αά ηΐ3Γΐ)τίυηι υβηιιε ρεΓνεηβπΐ , ρεΓ ί^ηεηι

οηΓδίι οοηΓεοΐο. ίβΙεΓε βυΐεηι ιίειίίΐβ ορθΓ3 νοίεΐιβΐ,

βΙΓιοΓΪ βηΐηιο ρΓ3Κ(1ίΙυδ , ςηβηι υΐ ε3ΐη , <\\ιχ νυίβο

εχρεί'ιΐιιι•, ΓεϋοίΐβΙεηι ειΐΓβΓεί, 30 ρΓΟ ιιίΐιίΐο δ*εα-

Ιυιη (1ιιεε!θ3ΐ, εο α.υοπ" ει δΐιοΐϊηιίδ ει νεΓίβ νίΐ33

θάνειν έμηχανατο τοιούτος ών, τψ άτιμοτέρψ τών

επιτηδευμάτων οΤον εϊδεχθεϊ προσωπείψ υποκρυπτό

μενος. "Αλλως δέ, κα\ ύπερανθών τή νεότητι , σφα-

λερον ήγεΐτο τψ τής σωφροσύνης σκοπψ, φανερδν

ποιεΐν τδ κάλλος τοΰ σώματος αύτοΰ , ώσπερ έμ-

πομπεύων τή εύκληρία τής φύσεως • ήδει γάρ χαλε

πών καταπτωμάτων άφορμήν τοις πολλοίς τδ τοιού

τον γινόμενόν.

δΐιιιΐίο ΙεηεΓεΙϋΓ. Ει ιιΐ ηΐϊχίηιβ νίΓΐηΙεηι 3(1 φίβηι 8δρίΓ303ΐ , 38δ6(]ΐΐ6ΓεΐιΐΓ, ορρΓ3ΐη ιΐηΐιαΐ , υΐ ΙβΙίδ

Ϊ5Β6 ί^ηοΓβΓεΙυΐ', εοηΙεηιρΙίοΓε ^εηεΓε νίΐ3β νείυΐί ΐυΓρί φκκίηιπ ρβΓδοηβ δοδβ οεεν.Ιΐ3ΐΐδ. Αιηαο.ιϋο-

φΐίπ κιίηιιι, (|ικμ1 εχίιιΓιο Πογ8 ]υνεηΐυΐίδ ρηβίΐίΐιΐδ εδδοί, ραΓΪειιΙοδυηι εδβε όΊιοε1>3ΐ εί, ςυί οοηΐίηεη-

ι Ί :ι 1 1 1 δίΐιί 8εεΐ3Π(ΐ3ΐη ρΓοροδυϊδδεΙ , εοΓροΓΪδ κιιί ριιΙεΙίΓίΙυάίηβηι ρ3ΐεΓ3εεΓ6 , ίε1ίείΐ3ΐε ικιΐιιην ΐαη-

ςιΐ3ΐη ίη ροπιρ3 δεβε 0δΐεηΐ3ηΐεηι : ηον6Γ3ΐ εηίιη εμίδίποϋί τεηι βΓηνίιπιι ο0εηδίοηυηι 3ε (ΙοϋιΊοπιιη

οοο3δίϋΐιρηι ρ1εΓΪ5φ.ιε ρΓίεΙιεΓβ ϊοΙεΓβ.
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Νο ί^ϊΙυΓ νβΐ δΠπίρδί βΓιςιιΜ βοοϊιΐβτοί Ίιιιρι-η-

(Ιεηΐί , ((ΐιοιΐ Γ.Ίΐΐιπη <1ο1ιιΪ8δεΐ, νεί «Γιοη;* οουΐίδ

03805 βΐ οΙΓβιΐδίοηίδ πιαίβπ'αιτι ρι-χϋετεί , ΐόοίιτο δε

(ΠΓΐιοιίίΓίο ορίΩοΐο νβΐυΐϊ ροΓβοηβ φΐηιΐβιη (ΙέΓοπιιί

οοηδίιΐΐο (:)ιί:ιιιιηΙ;ι1 , ςιιο 1;ιιη οοτρυδ Ιβΐιοπίηΐδ 3(1

νϊιΐιιΐοηι οχί-ι-ο.τοΐιιι•, ψΐ3ΐιι ριιΐι ΙπίΙικΙο δ0Γ(1ίΙ>ιΐ5

ί•:ιι-1)οηιιηι ίπΓοοΐ» ο1)ΐε£βι°εΐιΐΓ , οΐ δίπιιιΐ ρεοιιηϊβ.

ι|ίΐ:ι:ιι οχ Ι;ι1)θπ1)ΐΐδ ηιιΧΓεΙ)3ΐ, 3(1 ηιηηίΐαίοπιηι 6Χ-

δεοιιΐίοηεπ) (ΠδρεηδΒΓεΙυΓ. Ρο$Ιοηφΐηηι ίβίΐικ• ευηι

εχ οοηείΐϊο ιι',κΐιιχίι, βο ιΐε $ΐ3ΐιι ο]ιΐδ 3ΐςιιε εοικΓι-

Ιίοηε οπιηία (ΙίΙίςειιΙεΓ βοπιΐβΐιΐδ ει βοίδήΐαΐυδ εβί ,

ϊΙΙιιηι (]ΐιί(]οιη Γ3πιϊΠ3ΓΪ1)ΐΐ8 8υΪ8 Ιι.ιιΐίι , εχδεηιιϊ]υδ-

8Ϊ8 ηυ% τεβ ρο5ΐυ1α1)ΐ>.ΐ : ίρβε νεΓΟ ίη οοηοΠίιπη τε-

νεΓδίΐδ εχ ρΐ'ΧδεηΙϊ ύεΐίΐιεπιΐίοηε δΐιιηρίο 3ΐ-ξαπιεηΐο

οοιι£γο^»Ιο8 ϊιΐ8ΐΊΐιιιΊ>;ιΐ , (1ε δβοεπίοΐίϊ υίΐίπο 8εΓ-

Β ηιοηοδ είβ ρι-οροηεηδ , 30 ρεΓ Ηοβ νϊίβηι οιιιη νίιΊυΙβ

εοη]ιιηεΐ3ΐη ρΓχβεΐ'ίΙιεηβ. ΡεΓ8ενεΓ3ΐ)3ΐ αιιΐβιη ϊη

Γ]ϋ8ηΐ0(1ί δοπηυηίΐηΐδ οοηνεηΐιιηι ϋεΐΐηεηβ , ςυοηιΐ

εχβεευΐϊ ηιηηιΙ.Ίΐη , ςαϊ ορεΓβηι εϊ ιι;ιν:ι!>:ιη[ , βιι-

ροΓνεηεηιηΙ , δβοιιηι 3ΐ1(1πεεηΐε5 Α1εχ3ΐκ1ι-υηι , ςυί

ιΐ Ι;ιυ;κίό ΓαϋβίιΓιβ ίιιμιπιηιΐίΐϋίοιη :ι1)?ΐει*δ(:ΐ'3ΐ ,

ει ιιι.ί^μϊ ίδΐίιΐδ \Ό3ΐΊ1)Π5 ίικίυΐιΐδ εϊ οτηβΐυβ ογϊΙ.

1Ι:εε εηίιη οιιγ;\π: ]ιΐδδϊ ειηηΐ. ΟπιιιίΙηι» :ιιιΙ<:>η ΐη

ΛΙοχ3ιι(1γιιπ) οοηνεΓδϊδ , οΐ 3(1 πονηιιι εβπι δρεοίβηι

3(1ιηΪΓ3ΐίοηε ΰείϊχΐδ, ΜΐιίΙ ηονϊ , ϊηηιιίΐ 3(1 εοβ ιη»-

βϊβίΟΓ, αοάάϊΐ χυίύα , ίί οαιΙί$ άεεερίϊ β$ίϊ$ , εϊ $εη-

ίίϋ' ίοίϊ )\ιάϊοϊιιηι ρηΙοΙιτ'ιΐηάΊηϊ» ρετηιηϊ>ΐϊ$. ΡαΙΙαχ

εηϊηι α ιηεεηηηι τετιιηι νεήΐαΐίβ )η.άϊύητη εεηεαι

ι•;,!. , αάίίίιηι ρετ -•;<■ αά ρτο[νηάϊΐαΙεηι ηιαι/ϊχ εϊ ΐηίεΐ-

ΙιρεηΐϊίΒ ρτατΙαάεη$.'8»ηηΙ ααίειη είϊαιη ρϊβία'.ϊί ΐηϊ-

ηιϊεο άβηιοηϊ ;/γογ5Μ* ίά ιίιιάϊο εταΐ , «ί νη$ εΐεαΐοπΐχ

ϊί/ιιοταΐίοηβ εοηΐεείατη, οΙϊο$ηηι εϊ ϊηκίϊΐε ε$$εί ,

ηεη ρτοά'πεί ίη ηχεάίηηι η>, ηηχ Ιρννι ρήηοϊραΐαηι

«ΐ!βΓ5Μΐιΐ5 «««{. Ηχο ΙοοϋΙιικ , ευηι οιιιη ]ΐιχΐα εοη-

δΐιοΐυηι ηιοΓΟίη ηΐιΐδηιιε δοΐεηιηοδ 3(1 Ιιοο ηηιηιΐδ

ίιίοιιειιηι είΤβοϊδδοΙ, ρεΓ δηοεπίοΐίιιπι Ρεο νϊπιιη ά\-

οηΐ. Ο.ηηίΐιιικ 3ΐιΐοιη ηονιιηι δ3οει•(1οΐ8ηι ίηΓαεηΙϊ-

1)υδ , ΓΟ^ηΙπδ υΐ ηΐίηυηιη αϋ οοοΙεδΪΛΐη 1ΐ3ΐ)εΓεΙ

οΐ'3[ϊοιιειιι , ί>ΐ3ΐϊηι ϊη ίηίΐϊο δΐι* 3(1ηιϊηίδΐΓ3ΐίοηϊδ

ΛΙο\:ιιι.!ΐτ Οδίεικίίΐ, 1ι;πκΙ ΓηΙδίιιη ίιι δεδε ΟΓε^ΟΓΪι

]ιΐ(1ίοΐυιη ίιιϊδδΡ. Ει•αΐ ειιϊηι οΓβΐϊο εϊιΐδ ϊηΐεΐΐί^εη-

Ιίηε 8εηΐεηΐΪ3ΓΐιηΊ(]ΐιε ρΐεηη , (Ιϊεβικίί ΠοιΊίυδ πίϊ-

ηιΐδ 8Χ0ΓΠ31». Ι'πίΙε ρε(ιιΐ3ΐΐδ ΐ|ΐιίι1:ιιη εχ ΛΐΙϊοα

3(1οΙεδοεηδ βραά ϋΐοβ η^οηδ ίπεηηιρίβιτι (Ηοΐϊοηεηι

'Ος &ν οδν μήτε πάθοι τι των άδουλήτων, μήτε Α

πάθους ύπόθεσις άλλοτρίοις όφθαλμοΐς χατασταίη,

διά •τοΛ>ζ<3 κοθάπερ τι προσωπεΐον ειδεχθές τήν άν-

Οραχοποιίαν έκουαίω; έαυτψ περιτίθησι, δι' ί)ς τίι

σώμα τοις πίνοις προς άρετήν έγυμνάζετο, χαΐ τ6

κάλλος τω ρ*ύπψ των ανθράκων έπεκαλύταετο, κα\

άμα τδ έκ των πίνων αύτω προσγινόμενον εις εντο

λών ΰπηρεσίαν ώκονίμητο. Επειδή τοίνυν μεταατή-

σας αϋτδν τοϋ συνεδρίου, και πάντα τά κατ' αύτδν

μετά ακριβείας έπϋΟετο, τδν μέν δίδωσι τοις περ\

αύτδν έντειλάμενος α πράττειν έχρήν ■ αϋτος δέ πάλιν

καταλαβών τ6 συνέδριον, εκ των έν χερσ\ τους συνει-

λεγμΐνους έπαίδευί, τους περ\ της ϊερωσύνης αύ-

τοϊς λίγους παρατιΟέμενος, κα'ι διά τούτων τδν κατ'

άρετήν υπογράφων βίον. Κα\ διήγεν έν τοις τοιοϋτοις

λόγοις παρακατέχων τον σϋλλογον, εω; εκπληρώσαν

τες οί υπηρετούντες αύτψ τδ προστεταγμένον επ

έστησαν, έχοντες μεθ' εαυτών τον Άλέξανδρον, λουτρώ

τε τήν έκ τών άσβίλων άηδίαν άποκλυσάμενον, και

τοις τού μεγάλου ίματίοις έστολισμένον. Ταύτα γάρ

ην αϋτοϊς έντειλάμενος ποιήσαι. Πάντων δέ πρδς τί,ν

Άλέξανδρον έπισ.τραφέντων, κα\ Οαυμαστικώ; πρδς

τδ φαινόμενον διακειμένων, Ουδέν χαινίιν πεπόν-

Οατβ, φησί πρδς αϋτοϋς ό διδάσκαλος, όρΟαΛμοΤς

άπαΐηΟέντες, χαΐ ζ\\ αϊσΟι\σει μ.ύντ{ τίχν κρίσιν

τον χάΛΛονς έ.τιτρέ$•αντες. ΣφαΛερον γάρ κρντ:)-

ριον της τών δντων άΛηθείας ί) αϊσθησις, την ιτρύς

τό βάθος της διανοίας εϊσοδον δι' εαυτής άπυ-

κΧείονσα. "Αμα δέ καΐ αύτφ τω της ευσέβειας

έχθρψ δαίμονι τούτο φίΛον ήν πάντως άργήσαι

τύ της έκΛογής σκεύος τη άγνοίςι σνγχαΛυπτομε-

νον, μηδέ ΛαρεΧΟεΙν είς μέσον άνδρα, της εκείνον

δυναστείας καθαιρέτην έσόμενον. Ταύτα ειπών

προσάγει τώ θεώ διά της ίερωσύνης τόν άνδρα κατά

τδν νενομισμένον τρόπον τελειώσας τί^ χάριτι. Πάν

των δ» πρδς τδν νέον ίίρέα αποβλεπόντων, προτρα-

πείς τίνα πρδς τήν έκκλησίαν λόγον ποιήσασθαι,

έδειξεν εϋΟϋς έν προοιμίοις της άρχης δ Άλέξ^δρος

άψευστον έπ' αϋτώ τού μεγάλου Γρηγορίου τήν κρί-

οιν. 'Ήν γάρ αύτώ πλήρης διανοίας 6 λδγος, ήττον

τώ άνθει κεκαλλωπισμένος της λέξεως. "Οθεν τις

τών νέων αγέρωχος έκ τής Ατθίδος αΰτοϊς έπιχω-

ριάζων, τδ άκαλλές τής λέξεως ύπεγέλασεν, δτι μή

τη περιεργία τη Αττική κεκαλλώπιστο • δν φασιν έκ

Οϊίοτέρας δψεως σωφρονισθήναι, ίδόντα περιστερών ρ ιΐεπδίΐ , φίοιΙ ιιοη 03 , <|ΐιαιη Αΐΐΐοϊ ϊη (ΙϊοογκΙο 3(1-

άγέλην άμηχάνω τιν\ διαλάμπουσαν κάλλει, καί τίνος

άκηκοέναι λέγοντος, "Αλεξάνδρου τάς περιστεράς

είναι ταύτας, άς έν γέλωτι εκείνο; πεποίηται. Τ£ τού

των άν τις πρδ τού έτερου θαυμάσειε; τδ μή ουσ-

υπηΟήναι τδν άνδρα τών αξιωμάτων τήν ψηφον,

καί μή συναρπασθήναι πρδς τάς μαρτυρίας τών

προεχόντων • ή μάλλον τδ Οαυμάιαι τδν έγκεκρυμ-

μένον τοις δνθραξι πλοΰτον, ψ παραχρήμα παρά τοϋ

\?εοΰ ή τής ορθής κρίσ:ως μαρτυρία διά τής τοϋ

[ίήτορος έπηκολούθησεν δψεως ; Έμο\ μέν γάρ έφ'

έαυτοϋ τούτων έκάτερον τοιούτον είναι δοκεϊ, ώς πρδς

άλληλα μέν Ιχειν τήν άμιλλαν • πάντων δέ μικρού

δίΐν τών έπ\ θαυματι μνημονευομένων πρωτεύειν.

Τό τε γάρ άντιβήναι τϊ) τών προεχόντων δρμη, τής

Ρατβοι. (]β. ΧΙ.Υ1.

ΙιϊΌειεηΐ, εχαοΐη αΐ«{ΐιο δΐιρεπ'βεΑηεα οιιγ» εχηπιηΐ.ι

05δ(Ί , ()ΐιβιη 3'ΐϋΐιΐ (1ϊνϊιΐ3 (|ΐι;ΐ(1.ιιιι νίδϊοηε ειιιεπίΐη-

ΐιιιη εδ«η, οιιιιι οο!πηι1);ιπιηι βΓΟβεηι ϊηοΓε(Γι1)ίΓι

<|ΐΐ3(1.ιιιι ρπΙΐ'ΙιιϊίικΓιηε ηϊίοιιίειη οοηδρ!ο3ΐυδ εδδεί .

ι•ΐ ψκΜίκΙηιΐ] 3ΐΐ(1ϊνϊδδ6ΐ , ηιιΐ ιΙϊοεΓεΙ, Ιιηδ 6880 ο(>

1ιιιυ1ΐ3δ ΑΙεχ3ΐιι1η , (|Η38 ίΙΙε (ΙεΓΪδίδδεΙ. ΙΙίρυηι Ιιγ-

πιιιι ιτιη^ϊδ ;ιΙΐ(]ΐιϊδ ηιΙηιΪΓΟίιΐΓ ? ψιθ(1 νίτ ίΙΙε ηο:ι

ηιοΐιΐδ εδί βιιΙΤί'βςϊο εοπιιη , ηιι! ιΐί^ηίΐηΐε ρΓΧδίπ-

1ΐ3ηΙ, ηοίΐιιε δίηπιΐ 0(1 Ιεδίίιηοη'ο ορΓιιηηΐιιιη 3ο

ρΓΜ10ΪρΐΙ111 νΪΓΟΠΙΙΙΙ ΓΠρΙΙΙδ 081 ? 31) ΙΙΙΒβίδ 3(1|11Ϊ-

Γ3ΓΪ οοηνοηϊΐ ίη <?;ιι Ικιιπίιιΐδ 3ΐ}δεοικ1ΐΐ38 (Ιίνίιί.15 ,

(|ΐΐ38 κΐ.ιΐίιιι α Ι)(•ο ριΐίΐιιπι τεοΐί ]ικ1Ίοϋ (εδίΐιηη-

ιιΐιιιιι ρετ νίδίοηεηι 0Γ310Π3 οοηβοοίΗπιπ οΜ ? Ν;\ηι

ηιίΐιί φΓκΙεηι Ιιοπιηι υΐΓυηΐ(|υε ίη δεδε ε]ηδΐιΐ(!(1ί
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0550 νίΟοΙΟΓ, «Ι ίηΙΟΓ 50 φΐίιΐοηι ρΛΓί» βίηΐ , αο Λ άτρίτζτον χαΐ υψηλής διανοίας εναργέστατο•/ έγίνετο

ηιι;ΐδϊ <1ο ρπιιπρ.ιΐιι (ΌΓΐηηιοιι 1ιπΙ>ογο νίιΐο.ιιιΐιιι-,

ίηκτ οηιηϊπ ηιιίοιη 03, φΐαι ηοιηίηο ιη'ιΐ'ηοιιΐί εοΐο-

1ιγ.ίιι(ιιγ, ρπιιιβδ ρΓορεηιοαΊιιη ΙεηεαιιΙ. Ν;ιιη ηυοιΐ

ορίϊ ιιιηΐ ϊ ιιιιι δίικίϋδ 3άνει•δ3ΐιΐδ 681, εοιΐ5ΐαηΐί$,

Γοοίΐ 3ΐφΐβ οχεοΐδϊ ηηίιιιϊ ΓηηπίΓοϊΙίδβίηκιη) ϊιιιΐΐ-

ι ϊυιη ογπΙ : 3 (|ΐιο οηιηΐα , φιχ ροι- ιηιιηιΐιιπι αρρη-

ΓβηΙ, οχ χφίο αΌδρίεϊουαηΙητ, δ'ινβ αιΐ ιηηβηϊΓι-

εειιΐίηηι βΐφίο δρΙοηιΙοΓοηι , δίνο οΐϊαιη ηϋ ΙιιιηιΊϋ-

ιαΐοηι οι οϋδευηίαίοιη βοεεάΌιβ ν'κΙοΓοηΙιΐΓ : ειιιη-

ιμιε βοΓι νΪΓΐιιΙϊ ρησιαβ Ιπΐηιενεΐ , ει νίιίοίηηι

νίιηιη 8θ1ηηι Γβ]ϊοϊοηϋηηι 0850 ,)ΐΐ(]ΐθ3ΐ•οΙ , ρι-ο ιιϋιΠο

ϊηΐιιοΙιηΐιΐΓ οηιηΐα, φυεειιηφίο ρεΓ Ιιοο βίβουΐιιπι

νιΊ ηΐΐφίο δΐιιόϋο, νεί οοηίοηιρίίοηο (1ί§ηα μηΐΐεαιι-

ΐιΐΓ. ΟιιυΛ ιιϊηιΐπιηι εΐϊηηι Ιυηε Γεε'ιβδο ϋεηιοηδίΐ'β-

Ιιιγ. Οιιηι οηϊιη Ληνοί οροιαιη , ιιΐ ϋεο βΓβΐυιη ηε "

<ϋι;ιιιιηι ΊηνεηΪΓΟί , ηοη ιΐ ί ν \ 1 ί η 5 , ηηη ϋΊ£ΐιϊΐ3ΐειη ,

ιιοη 1ιυ]ιΐ8 ηιιιηιϋ βρΙοηϋοΓββ , φΐβπιηι Γεπιηι ηίΐιϋ

ϊιι ΓεεβηΒΪοηο Ιίοηοπιηι 3 (Ιίνϊηβ δοπρίυτΗ εηιιιηοη-

Ιαρ, γγ8 ϊ(Ιοιιε38 ρπΐϋΐιαΐ φΐ3δ 3(1 (είΐϊιηηηίυιΐ) αιΐηιίΐ-

ΙογοΙ. Νοη ί«ίΐικ Ιιοε δοΐυπι 081, φιοϋ εΐ Ιηυιΐε εΐ 8<1-

ηιϊΐ'3ΐϊοιιο ιΐί^ηιιιιι δίΐ, φίοιΐ ΓθδριιϊΙ δΐιιιΐία ρπηοϊ-

ριιιη : νεηιηι οΐίοιη φΐού ρεΓ 03, φΐχ οοη&οοιιΐ3 διιηΐ,

8θίρ9θ βηρβηνίΐ. Ν»ηι φΓι ίηερίβιη αο ιηΐηιιβ ΐιΐοηοαιη

8εηΐειιΓΐ3ΐη ιΐυιιΐβχηΐ ι•ε]ίοϊΐ, ηεφίο αϋμοίΐ \ά ηιιοίΙ

ι•θδ ροχείΐ, ηι»1ιιιη φΓκΙοηρΓοΙιίϋεΙ,ϋοιιυιη υογο ηοη

εηηΠοίι. Αι <μιϊ ρΓχίετηυαιπ α,ιιοο" ηοη εοηδεηΐίΐ ϋο-

γνώρισμα • ψ πάντα τά κατά τδν κόσμον φαινόμενα

έν τω όμοίψ καθεωράτο, εΓτε πρδς τδ μείζον τε καΛ

περιφανέστερον, εΓτε καΐ πρδς τδ ταπεινόν τε χα\

αφανές οίκείως είχε ■ μόνί) δέ νέμων τή άρετη τήν

προτίμησιν, χα), μόνην τήν έν κακία ζωήν κρίνων

άπόβλητον, άντ' ούδενδς έώρα τα πάντα, δια κατά

τδν βίον ή σπουδής τίνος, ή ατιμία; άξια κρίνεται.

"Ο οή κα\ τότε πεποιηκώς έπιδείκνυται. Ζητών γαρ

τον τω Μεώ κεχαρισμένον κα'ι άξιον εύρεϊν, ουκ άξιό-

πιστον ει; μαρτυρίαν ώήθη πλοΰτον ηαραλαβεΐν χα\

αξίωμα, καΐ τάς κατά τον κόσμον τούτον περιφανείας,

ών ουδέν έν τοις τών αγαθών καταλίγοις ό θείος

άπηριΟμήσατο λίγος. Οϋ τούτο μίνον τοίνυν έστ'ιν

επαίνου τε κα\ θαύματος άξιον, το μη προέσθαι τάς

τών δυναοτευίντων σπουδάς" ά/.λά κα\ διά τών εφ

εξής αύτδς έαυτδν ύπερβάλλειν. Ό γάρ μίνον τήν

άναξίαν άπωσάμενος ψί)φον, μη προ ιβείς δέ τϊ^ χρεία

το λεΐπον, τδ μέν κακδν έκώλυσε, τδ δέ άγαθδν ούκ

έποίησεν. Ό δέ πρδς τω μή συνΟέιΟαι τώ χείρονι

κα\ τδ καλδν έξευρών, δι* αμφοτέρων έτελείωσε τδ

άγαθδν, ούτε τώ κακώ συγχιορήσας τήν πάροδον, και

τδ καλδν προιαγαγών είς ένέργειαν • ώς κατά αμ

φότερα γενέσθαι τήν εύεργεσίαν τοΰ μεγάλου Γρη-

γορίου έν τη πόλει, χ6 τε κατά άγνοιαν παρ' αυτών

πλημμελοΰμενον έπιστρέψαντος, κα\ τδ κεκρυμμένον

ιιαρ' αΰτοίς άγαθδν δι' εαυτού φανερώσαντος. .

ΙβποΓΪ, εΐΪΛΐιι 1>οιιιιπι ίιινοηίΐ, ροΓ ιιΐΓ3φΐβ Ιιοιιιιιιι ρετβείι, ϋιιηι ηοςυβ ηΐ3ΐο ιιιϋΐιιιι. ι!:ιΐ , ει οοηηηι

ηιΐ οΠΌεΙιιηι ρΓοάιιεϊΙ : αιΐοο υΐ υΐΓβςιιε ΐ'.τΐϊοηβ Ιιοηοβοίιιιη ηια^ηΐ ΟτεβΟΓϋ είνίΐηΐί εοιιΙϊβΟΓΪΐ, ςαϊ ει

ίιΐ (\ι\οά ρεΓ ϊβηοΓαηιϊαιη 3ΐ> ϋβ (ΙβΙίηςυεΙιβίιΐΓ, ανβΓίβηΙ, ει υοιιιιιη βρυό βο» 3ϋ5θοη(ϋ(ιιηι ροΓ 5050

ρηΐβΓοϋβΓίι.

Οιιιη βιιΐοηι οηιηΪ3 ηΐ3βηο ίΙΙϊ νΐΓΟ βυχ'ιϋο δηηοιΐ Ο

δρίτίΐιΐδ οχ 8θηΐοηΐί3 δΐιοοεδδεπηΐ, ηοη ϊηίοπιρε-

δΐϊνιιηι ΓιιοιίΙ, εΐίαηι ηοοοδδοιίυηι οριΐδ ίΐΐηεπδ οοπι-

ιηειηοΓηΓΟ, (\\ιο ροΓ οηιηΐα ^γ.τιϊ.τ, ηυ:ε υϊγο ιιιΐ3

3ι1ιί•:ιΙ, ΟϊΙοιίίΙίΙιΐΓ. Ουοηΐ3ηι βηίιη οηιΐιίυπδ ριιΐηηι

εΐ'3ΐ, φΐοίΐ Ιιοε οηΐο οιηιιϊα δϊϋϊ ΒίικΙίο ΙιηΙιβΓεί, ιιΐ

ίη οηιηίΙ)ΐΐ8 τείιυδ ηύ εβοηΓιυηι οοηδοΐαΐϊοηειη ρηΒ-

8ΐο εδβοί : «Ιηο φΐίιΐ.ιιη ΙΙεοΓκί, δΐνβ Ιιιοπιηι δρο-

οίβηΐεδ, δίνε νΐΙιιροΓΛίϊοηοηι φΐ»ηιϋ3ΐη βϋνοΓδίι*

νίπιπι, ιιΐ ςιιί Γπιιπϋ 30 (Ιεεοριϊοηί ορροηιιηιΐδ

βδδοί, ηπκΓοηΐεδ ο]ιΐδ ΓΟιΙϊΙυηι ο1>50Γν3ΐιΐ. Αΐηπβ

Ιπιπιιη ιι η ιι 5 φΐίϋεπι, ιμιί ιικιι-ΐιιιι» εδδβ ν'κίοΐι;»-

ΠΐΓ, δυρίιιο ΙιηΙιίΐα οχίοηδίΐδ ροΓ ΐΓ3ΐιδνθΓδ3ηι νΪ3ηι

ρυΙ>Ιίε3ΐη ρνο]οε1ϋ8 οταΐ ; πΙΙογ νενο ροεηίοιη δεΐ-

Ιίοοΐ οΌρΙοΓβιΐδ, !3ΐηοηΐ.ιιιΐΊυηι νοεοβ ίιιιίΐηΙιηΙιΐΓ,

Πάντων δέ κατά γνώμην τού μεγάλου προκεχω-

ρηκότωντϊ) τυμμαχίατοΰ άγιου Πνεύματος, ούκάκα;-

ρον άν είη, κα\ τδ της οδού -ίρεργαν διηγήσασθα•.,

ός άν διά πάντων ή συμπαρούσα τώ άνδρ\ χάρι,'

έ-εδείκνυτο. Επειδή γάρ άπασι πρίδηλον ην, οτι

τούτο πρδ πάντων τω άνδρ\ έσπούδαστο τδ πάντα π,εδς;

τήν τών δεομένων παραμυΟίαν βλέπειν ■ εΓτε πρδς

κέρδος δρώντες έκ τών Εβραίων δύο τινές, εΓτε τινά

μώμον κατά τού άνδρδς έπινοούντες, ώς ευκόλως πρδς

τδ έξαπατασβαι διακειμένου, παραφυλάσσουοιν αυτού

τήν έπάνοδον. Και τούτων ό μέν, τεΟνάναι δόξας, έν

ύπτίω τεταμένος τώ σχήματι, κατά τδ πλάγιον τής

λεωφόρου προέκειτο • ό δέ ϊτερος έπικωκύων δήθεν

τώ κειμένιρ τάς τών θρηνούντων φωνάς ύπεκρίνατο,

χαΐ παριόντα τδν μέγαν έπεβοατο, λέγων, αθρόως

;ιο ρΓΧίβΓοιιηΙοηι ιιΐ38ΐιυιιι ΐΐίαιιι νίτυπι πΐ(Ί3ΐη»1ι:ιΐ Ο (ΐυσχεθέντα Οανάτω τδν δείλαιον τούτον, γυμνδν κει-

(Ιίοοηδ : Ποροηΐο ιηοιίβ εοΓΓορΙπ» Ιιΐο ηιίδΟΓ ιιικίιΐδ

)αεεΙ, οΐιιιιο (Ιοεδί ηρματαίιΐδ αιΐ 8ορυ1ΐυΡ3ηι. Κο-

μ:•,Ι)3ΐ ίςίΐιΐΓ ηιηςηιιιη ίδΐιιηι νΐΓαηι, ηε ηο^ΐί^οι-εΐ

ίη οο ]υδ(3 ιιιοιΊιιοΐ'ΐιιη, 5θι1 πιίδβΓίυδ αΐϊηιιο ιιιοιίο

ρ3ΐιρεπαιΪ8, ρΓοε1>βΓ*;ΐ εχ ΐίδ τευυδ ςιικ δΐιρροΐο-

Γβηΐ, ι|υο εχΐΓβηιιΐδ οτηηΐιΐδ οοι•ροπ ίη]ΊοβΓ«ΐιΐΓ.

111ε ςιι'κίοηι Ιιχο εΐ Ιαϋα ϋίοεηδ δυρρΓιε.ι1)3ΐ ; Ιιίο

νοΓβ ηϋιίΙ ειιηείβΐϋδ δΐιρ»;Γ ]3εεηΐεηι ίη]εε1α ά'ι-

ρίο'κΐε, ηυ3 οΪΓειιηΐ(ΐ3ΐιΐδ ειιιΐ, ϊΐεΐ' δυ ιιιιι ρογγο

ρπιδεφΐε1)3ΐ(ΐΓ. δεά ροδίεβηιιαιη αΊ^ΓΟδδο ί 11ο, δοΐϊ

βΓβηΐ 3 φΐΊ1)ΐΐ3 ίΐ3 (ΙεΙιΐδΐΐδ εΐ3ΐ, ηιυΐβΐ.ι ίη πβυηι

$ϊιηιιΐΛΐ3 ΐ3ΐι:οιιΐ3ΐϊοιιε ίπιροδίοΓ ϊΙΙο ]»οεηΙοιη ιιΐ

σθαι κα\ πρδς ταφήν άπαράσκευον. Έδεϊτο τοίνυν

τού μεγάλου μή περιιδεϊν έπ' αύτώ τήν όσίαν ψυχήν,

άλλ' οΓκτόν τίνα τής πενίας λαδόντα παραιχεϊν έκ

τών ένόντοίν τδν Ισχατον χόομον έπιδληθήναι τώ σώ

ματι. Ό μέν ταύτα καΐ τά τοιαύτα λέγων, ίκέτευεν •

ό δέ μελλήσας ουδέν, τήν περικειμένην αύτώ δι-λο*δα

επιβολών τώ κειμένω, τοΰ πρόσω τής όδοιπορία;

εΓχετο. Έπε'ι δέ διαβάντος εκείνου, έφ' έαυτών_?,σα'ί

ο! ταύτα κατ' αυτού παίξαντες, μεταβαλών ό άπα-

τεών εκείνος τδν έσχηματισμένον Ορήνον εις γέλωτα,

διανίστασΟαι τώ κειμένω παρεκελεύετο, ύφ' ήδονϊς

τώ έκ τής απάτης αύτοϊς προσγενομένω κέρίει ίκι
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καγχάζων. Ό δέ ην έν όμοίω τω σχήματι μηδενδς Α ϊυχββΓβΙ, ΙιογΙ.ίΙκιΙπγ, ρπ» βίΐκΐίο οΐ) Ιιιιτιιιιι ΓΓβικΙε

άκούων τών λεγομένων, ϊοΰ δέ γεγωνοτέρα τή φωνή

κεχρημένου, κα\ άμα τφ ποΆ διεγείροντας, ουδέν μάλ

λον δ κείμενος, ο&τε της φωνής έπήκουεν, ούτε της

πληγής έπησθάνετο ■ άλλ' ήν ομοίως εκτεταμένος τψ

σχήματι. Νεκρδς γάρ ήν όμοΰ τη επιβολή τοΰ ιμα

τίου, κατά άλήθειαν έν τφ θανάτω γενόμενος, δν έπ\

τη άπατη τοΰ μεγάλου καθυπεκρίνετο ■ ώστε μή

ψευσθήναι τδν τοΰ θεού δνθρωπον, άλλ' ου χάριν

εδόθη παρ' αύτοΰ τδ ΐμάτιον, έν τούτω τοϊς λαβοϋσι

γενέσθαι χρήσιμον. Εί δέ σκυΟρωπδν είναι δοκεϊ τδ

τοιούτον έργον της τοΰ μεγάλου πίστεως τε και δυνά

μεως, ξενι£έσθωμηδε\ς, πρδς τδν μέγαν Πίτρον δρών.

Κα\ γάρ εκείνος, οΰ δι' ών εϋηργέτει μόνοντήν προσ-

οΰσαν έπεδείκνυτο δΰναμιν, τδν έκ γεννητης χωλδν

αυχ$ίΐιιπι οαεΙιΊηιιαιίδ. ΛΙ αΐίοι- <:ΐ•;ιΐ ίη βοαοηι

1ι;:1ιίΐιι, ηίΐιίΐ 6Χ3ΐιαΊεη$ οοηιιη ΐ|ΐι;« (Ιίΐ'οΙιαιιΙυΓ.

Οιιπι ηϋίειη ΠΙβ οίατίοιο νυεο ιιΙογοΙιιγ, 3ο βϊηιυΐ

ρβιΐβ Ιπκίοιίϋ ί'ΐιιιι εχείΐβΓΟ ιιίΙΟΓΟίυΓ, ηίΐιίΐο ιιιη§'ΐί>

ψιί ρεείβΐ νοί νοεβηι οχηυιΐίουβί, νβΐ ίοΐυπι $εη-

Ιίβ.,31, 8β<1 ίη εοιίειη Ιιβυίΐιι εχΙοη$υ$ εταΐ. Μογ-

ΐιιιι$ εηϊιτι εΓαι, ειιηι, $ίηιυ1 βια,ιιβ ραΙΠυηι βυρβτ

ειιηι ίη]βοΐυπι ομΙ, νοι-3 ηιοΓίε, ηιιαιη ϋβείρίεικίϊ

ιη.Ί^ηΊ ί1ϋυ$ ι-.ιιΐ83 $ίιιιυΐ3νοΐ'3ΐ, εοιτορίιιε οχ$ρίι-3$-

$01, αιίεο υΐ Ιιοηιο ϋΐβ (Πνίιιιΐδ 1ι;ιιι<1 ίαΐδΐΐδ $ίΐ,

$6(1 ευ] ιι$ Γβϊ βΐηΐία ραΙΙίυπι η!» εο (Ι,Κυηι ετβΐ,

«ιΙ Ιιαηε τεπι εί αυΐ αεεερί$$εΐ, υ$υϊ β$$βΐ. Οιιοϋ

$Ί 300Γ))ΐιηι εί αΐτοχ ε]ιι$ιηοι1ί ί3είηυ$ η)3$ηχ ΠΠιιχ

εί (ίιίεί <:Ι ροΐοηΙί% ε$$β νίιΐβΐιιι-, ηβηιο <|υ3$ί Γβιη

τρέχοντα τφ λαφ δεικνύων κα\ διαλλόμενον, ή τη Β ηοναηπ ιιιϊγοΙιιγ, $εά 3(1 ιιιο§ηιιιιι ϊΙΙιιηι ΡεΙπιηι γο-

σκιά τοΰ ιδίου σώματος ίατρεύων τών άδ(5ωστούντων

τά πάθη, οίς άν έπήγαγε κατά την πάροδον τοΰ

αποστόλου διά πλαγίου τω σώματι προσβάλλων δ

ήλιος • άλλα και τοΰ Άνανίου πρδς τήν ένοικοΰσαν

τφ άποστόλω δΰναμιν καταφρονητικώς διατεθέντος

καταδικάζει τδν θάνατον • ώς άν, οΐμαι, τφ κατ' εκεί

νον φόβω πϊν τδ καταφρονούν έν τφ λαφ σωφρονέ-

στερον γένηται τφ φοβερφ ύποδείγματι, πρδς τδ μή

τοις αύτοϊς έγγενέσθαι παιδαγωγοϋμενον. Είκότως

τδίνυν δ μιμητής τοΰ Πέτρου διά πολλών τών κατά

τάς ευεργεσίας θαυμάτων δείξας τδ της δυνάμεως

μέγεθος, κα\ τδν κατά τοΰ Πνεύματος χρήσασθαι τή

άπατη έπιχειρήσαντα άληθεΰσαι περ\ αύτοΰ παρ-

εσκεύασεν.Έδει γάρ, οΐμαι, τδν καθαιρέτην τοΰ ψεύ

$ρίεία(. Ναπι εί ίΐΐβ ηοη ΙιοιιιΊ'ηποηιϊο άυη(3Χ3(

νίΠυΐεηι, ςυ3 ρΓΧ(1ί(ιι$ ειαΐ, ιΙειηοη$ΐΓ3ΐ)3ΐ, ειιηι ει

ειιηι, ςιιί εΐ3υι1υ$ η3ΐυ$ ιί:ιι, ειίΓΓεηΐεπι βίςυο

δηΐίαιιΐοηι ρορυΐο ο$ΐεηάεΓεΐ, ει $ιιί εοι•ροπ$ ιιηι-

1>ι•:ι αιΐ ςιιοδευηαυβ ο:πη $ο1, ΐπιιΐδπιιιΐο 3ρο$Ιο1ο,

εχ ΐΓ3η$νεΓ$ο εοΓροπ ίηευηι1)βη$ ηά^οΓοί, *§ι•ο-

ΙαηΙ'πιιιι ιιιογ1)ο$ 83Π3ΓβΙ : νεπιηι εΐίαπι Λιι:ιιιί;::ι:,

ςιιϊ ίη$ίΐ3πι .ιρο$ΐο1ο νίιΐιιίειη εοηΙεηιηοΙ>3ΐ, ιηοπο

εοικίεηιηβΐ, υΐ ίΙΙίυβ, ορίηοτ, ρα'ΐκι α,ιιίδηυί$ ίιι

ροριιΐο εοίίοιη εοηίοηιριίοηίδ ηιοιΊ)ο 1;ι.,<ιι•;ι:τ:[, 3.1

$3ΐιίθΓεπι ορίηίοηειη ΓβνοεαΓεΙυχ , ευηι οχειιιρίο

Ιιοιτοηάο εοιτεοΐΐΐιΐΓ, ηε ε( ίρ$ε εοιιιπ)ίΐΐ6Γ6ΐ πι

ίί$ι1εηι ροεηϊβ $ιι1ι]ίεεΓεΐυΓ. Μεΐ'ίΐο ί^ίΐιΐΓ ίηιίΐαΐοΓ

ΡεΙί'ί, ευηι ρεΓ ιιιιιΐΐβ 1>εηε(ϊεα ηιΪΓαειιΙα ιηαςηϊΐυ-

έν τφ άπατεώνι τδ ψεΰδος μεταλλάττειν είς ** (Ιίηειη ροίβηΐίχ ο$Ιεη(1ί$$βΙ, εΐίδηι ευπι, ςιιί βι!-οους, και

άλήθειαν, ώς αν απασι διά τοΰτο γένοιτο δήλον, οτι

κα\ παντδ παρά τοΰ μεγάλου λεγίμενον αληθές ήν,

καΐ δπερ άν ώς αληθές παρεδέξατο, ψεΰδος ούκ ήν.

Οί μέν ουν Ιουδαίοι κατά τδν ρ"ηθέντα τρόπον της

τοΰ μεγάλου δυνάμεως, ώς ένόμισαν, καταπαίξαντες,

παίδευμα τοις άλλοις έγένοντο, μή κατατολμάν της

άπατης, έφ' ών δ θεδς γίνεται τών τολμηθέντων κατ

ήγορος.

Υ6Γ3ΙΙ8 δρίΓΪΙυΐΐΐ ΓγπιιιΙγιιι ΓαεεΓβ εοι>3ΐιι$ 66801

νκΐ'βεβιη 3(1νεΓ$υ$ $είρ$ιιιη εΙΤεείΐ. Οροι-ΐβϋαΙ εηϊικ.

ορίηοΓ, ηκ:ιιι1:ιοίί ονοΐδΟΐ'οιη οΐίηιη (1εεερΐοη$ ι.κίι-

ι1:κ'.ϊαηι εοηνεΓίεΓε ίη νοιίΐηκ•ηι, ίιι οιηηί1)υ$ ρει-

Ιιοε ρ;ι!:ιηι 1ίοπ:ΐ, ηιιο<1 εί ςιιίίίςυίά 3 ηιβςηο ίΙΙο

ΐιιιιι (ΙίοοΓείιΐΓ, ΐιιιη ΙϊβΓβΐ, νεπιηι ε$$ε(, ε( ςυοά-

ειαιςυο ρΐΌ υογο ηοε6ρ'ι$8κΐ, ηιεηιίαείυηι ηοη ε$-

$ει. Αε .ΙικΙκμ (]ΐιί(1βιιι, ςιιβηΐ3(1ιηο(1ιιηι ιΐίι (ιιιιι <'•,(,

η>3£ηϊ ί11ΐιι$ ροίοιιΐϊ.'ΐιιι, ιιΐ Γ(Ί;:ιιιΐιιΐ', ΙικΙϊΓιεαίί, ιΐοοιιιηοηΐο εχΙΟΓΪΒ ΓιιοπιηΙ : ηοη Ιοηίαηϋαιη ε$$ο

Ι'γιιιιιΙοπι, ίη (μιίϋυδ Οοηβ οοπιιη, ηυιο Ιοηΐ3νεΓΪ$, «εοιίδΜΟΓ εχ$ί$1ί1.

Μετά ταΰτα δέ συλλόγου τινδς κατά τδ ϋπαιθρον

έν τινι τών κατά τήν χώραν τόπων γεγενημένου ποτέ,

κα\ πάντων θαυμαστικώς διακειμένων πρδς τά δι-

Ρο$1 1ΐ360 ειιηι ηιιίιΐηιη οοηνοηΙιι$ $υ1) <ϋο ςοο-

(Ιαιη ίη Ιοεο Γ0^ίοηί$ ίΐ1ίΐ]ΐι:ιιΐ(1ο Γι:ί$$ε(, ϋΐιμιε οηι-

ικ•$ 3(1ιηΪΓ3ΐίοιΐ6 (ΙυΓ.ΐΐ'ίιΐίο ΐεηείΌηίιιι-, 3αΌ1ε$εειι(ιι-

δάγματα, μειράκιόν τι πρδς τους συνεστώτας έβόα, _ 1ιι$ ηιιίιίαιη 3(1 εοηξΓ6@3ΐο$ εΐ.ιιιιαίιηΐ, ηοη 3 $οΐρ$ο

μή παρ' αύτοΰ ταΰτα τδν διδάσκαλον λέγειν, άλλ' έτε

ρον αύτφ παρεστώτα διεξιέναι τους λόγους. Προσ-

αχθέντος δέτοΰ παιδδς μετάτδ διαλυθήναι τδν σύλλο-

γον, ειπείν λέγεται πρδς τους παρόντας τδν μέγαν,

μή καθαρεύειν έκ δαίμονος τδ μειράκιόν • κα\ άμα

περιελόμενον έαυτοΰ τδ Ιπ\ τδν ώμον δθδνιον. κα\

. παραθέντα τφ άσθματι τοΰ ιδίου στόματος, οϋτως

έπιδίίψαι τφ νέω. Γενομένου δέ -ούτου, ταράσσεσθαι

ήρξατο καΐ άναβοαν τδ μειράκιόν, και καταπίπτειν

κα\ διαδρΊπτεϊσθαι, κα\ πάντα πάσχειν τά έκ δαιμό

νων πάθη. Είτα έπιβαλόντος τοΰ αγίου τήν χείρα,

χα\ τήν ταραχήν κατευνάσαντος, άποπτήναι μέν αύ

τοΰ τδ δαιμονιον, τδν δέ πάλιν έν καταστάσει γενό-

μανον, μηκέτι λέγειν δρ3νέπ\ τοΰ αγίου τδνσυμφθεγ-

ιιι;ι•;ί&ΐΓ(ΐΐιι 03 (Ιιι γγ(•, $6(1 ιιΐΐι'πιιιι ΟΪ 3$$ίϋΙεηΙεΐΙ1

νειΊ)α ρΓοΓοΓΓβ. Ουπι βιιίειπ ιϋιιιϊδϊο εοηνοηΐυ ρυοτ

:ΐιΙ ι'γ.πι η«1ι1ιιιΊιΐί> ε$$εΙ, (1ίχϊ$$β η)3^ηιι$ ί$16 ΓογΙιιγ

3(1 εο$, ιριί :κΙι;ι•:ΐ!ΐΐ, 3(Ιο1οϊεοιιΐυ1ιιηι α ϋχηιοηο

ίιιΐΐ'^πιιιι ηοιι 6$$ε : 30 8 ίιιι υ 1 άοΐΓ3εΐιιιη $ΊΙιί Ιϊη-

Ιοοίιιηι, ςιιοϋ ίη 1ηιιιιεΓ'ι$ ςε$ΐ3ΐ)3ΐ, οί ογϊ$ $υί

ιιιιίηι.ι: οιΐιιιοΐιιιιι, ίΙ;ι ίη{εοί$$6 ]ανβηί. Οιιο ΓαεΙο,

ΐιίΓοαι'ι εοορίΐ οί οχεΐ3Πΐ3Γθ 3(1οΙο$εειιΐυ1υ$, οι

Ιιιιιηί ριο$ΙοΐΊ)ί οί Ιιιιι: ίΐΐυε ]ιιοΙαιί, ει (ΐιιιπίυιικ

αΠΐοϊ ίηοοιιιιιιο<3ί$, ςιιχ α (1α:ηιοιιΊυιι$ ρΓονεηίιο

$ο1οιι(. 1)είιΐ(1ο ευπι $3ΐιοΙιι$ ϊΐΐβ ιικιηυιη ίη]βεί$$ο[,

61 Ιιιΐ'1):ι1ίηηειη $οά3$$ο(, ι1;ΐ'ΐιιοηίιιι:ι (|ΐιί(1οιη ιιΐι εο

3νΐ)ΐ3$$6, ίρ$8 νΟΓΟ Π1Γ5118 3(1 ρΠΟΙΟΙΙΙ δΟΙΙΙΙΠ 31-

(]ΐιβ ΐΓβηη,ιιίΙΗΐηΐεηι Γθ(ΐ30ΐϋ5, ηοη 3ΐηρ1ίιι$ (]Ίχί550
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Γιτ'.ιΐΓ, φιοο" ν'κΙΟΓΟί βηηΓίο 3ΡδϊδΙοιιΙειη φιί υηη Α γόμενον. Κα\ γάρ δη καϊ τούτο τών μεγάλων «κείνου

Ιοπικτοιιιγ. Είβηίιη εΐΐαιιι Ιιοο ηίηιίηιιη 3(1 ηιη£ηη

ρεηίηοΐ (•,!"* ηιίιηοιιία, ςιιοιΐ ηυΙΙα αίΓϊοβϊΐίΙβ οι

ί•\ί]ΐιϊ5ίιη φΐη.ίαιη γλΙϊοιιο η»'ΐΓ30ϋ1η βαηαΐ'ιοηιιηι

ιϊΠΊγογοΙ, δοιΐ οΐ ίύ άχηιοηοδ ΓιιςβηάΌδ εΐ 8(1 οογ-

ροπβ ιηοΓΟΟδ ρΓοΠϊκηηιΙοδ δϋΠΙΟΟΓΟί ΟΓΪδ β]ΙΙ8

ηηΐιοϋΐιΐδ, ηυί ροΓ Κηΐεαιη 1η1)0ΓηηΐΊ ειΓκμιο 3(1-

ιηονηΙ):ιΐιΐΓ. ΟχΙεπιπι οιηηί:ι φΐϊιίειτι ειΐίΐη 31) εο

ηι'ΐΓΒΟΐιΙη (Ιοίηοερδ ογΛιΠο ροΓδεφίΐ, ρΓοϋχίε βοπ-

ρΙΙΙΠβ Γ65 ΠΐΟΓΪΙ ει δβΓΓΠΟηϊδ φΙΙ ρΠΕδεηδ οΐϊιιηι

κιιρβΓΠΓΟί : ιιηίιΐδ ηιιίεηι ρποιεΓεη αΐιβηιιδνβ βοππίι

φΚΒ (1ε οο ΓβπιηΙιΐΓ πιίΓβοιιΙοπιηι ηιοηΐΐοηο ηΐφίο

ΓοιηπιειτιοΓαΓιοηο Γ3013, 1ιίδ δΡΓηιοηειη οϊΓΟίιηιβΓΓί-

1)»πι. Νηηι ουπι ]ηηι Ίη οιηηοδ ρηΗεδ άίνϊηΐ νειίιϊ

ρΓΧίΓιεαΙϊο (Γινιιΐ8»ΐ3 οδδοί, εΐ οιιιηοβ Ιπηι φιί ιιγ-

Οαυμάτο)ν εστί, το μηδεμια τινι περιεργία τά κατά

τάς ιάσεις έπιτελεΐν θαύματα• άλλ' άρκεϊν προς τε

τήν των δαιμόνων άπαλλαγήν, καϊ προς την ίασιν

των ά£(5ωστημάτων τοϋ σώματος το έκ τοΰ στόμα

τος αϋτοΰ άσθμα δια της οθόνης τω κάμνοντι προσ-

αγόμενον. Άλλα τδ μέν πάσιν εφεξής τοις παρ'

εκείνου Οαύμασιν έπεξιέναι, μακράς εϊη συγγραφής,

καΐ λόγου την παρνΰσαν σχολήν υπερβαίνοντος-

ένδς δε ή δυοΐν έτι των περ\ αϋτοΰ λεγομένων έπι-

μνησθε\ς, έν τούτοις περιγράψω τδν λόγον. Παντα

χού γάρ ήδη διαπεφοιτηκότος τοΰ θείου κηρύγματος,

κα\ πάντων κατά τε τήν πόλιν, κα\ τήν περίοικον,

πρδς τήν ευσεβή τοΰ δόγματος πίστιν μετατεΟίντων,

βωμών τε και ιερών καϊ ειδώλων έν αύτοϊς άνατε-

Ιιεπι Ιιη1)ϊΐ3ΓεηΙ, ηυαινι φιί 3};Γυιιι νϊοίηιιιη 'ιηεοΐο- β τραμμένων, καΟαρΟείσης δέ ήδη τής ανθρωπινής

νοηΐ, 3(1 ρΐ3ηι άοειπη* Γκίεηι Ιγ3<]κοιϊ εδδοηΐ,

:ι1ΐ3πΙ)ΐΐδ 3ΐφΐο ιΐοΐιιυπδ, π,ιΐίηπ,υβ Ίηίΐιί ίηεπιηΐ

5ίηηι1ηοπ8 ονεΓδ'ΐδ, 3ΐηυε Ιιυηιηιιη ν'ιΐη ]ηιη 31) ίο-

«ιιιϊηηηιεηΐίδ δίηιυΙηοΓοηιηι εχριιι•§3ΐ3, 'ιηιριιι-ο Ιιο-

δΐίιιπιιιι ηίιΙΟΓε εχδΐίηείο : αΚβπυηΊ δριίΓο'ιΙίη »1-

ΐ|ΐιβ οχ ηιηείηΐϊοηο ει ϊηιηιοΐβΐϊοηο βιΓπηηϋιιηι οοη-

Ιΐηιΐιβ ΙηφιίηηιηεηΓιβ .ηΙΐδΙβΓίίδ, υηιηί1)ΐιβ ΐιοηι ίη

«ηιηΊ Ιοοο ΙεηιρΙη »(Ι 0Γ»η(Ιιιηι δυο ηοηιίηο Οΐινϊδίΐ

κίικϋοδβ ΟΛδίπιβηΙϊΐΜΐί : Γιιγογ φΓκΙηηι 3ΐφΐε ίηνί-

(ϋ.ι ίην•3δίι ειιπι, ηιιϊ Ιυηο ργχογβι ϊιηροπο Κοηιβ-

ζωής των περ'ι τά είδωλα [χιασμάτων, καΐ τής μια-

ράς των Ουσιών κνίσσης άποσδεσΟείσης, κα\ τοΰ έπι-

βωμίου λύΟρου κα'ι τών έκ τής {ο^οΟυσίας μολυσμά-

τιον άποκλυσΟέντοιν ■ πάντων δέ κατά τόπον πάντα

ευκτήριους έπ\ τω ονόματι τοΰ Χριστού κατά σπου-

δήν ναοϋς άνεγειρόντα'ν, θυμδς κα\ φθόνος εισέρχε

ται τώ τηνικαΰτα τής αρχής τών "Ρωμαίων έπιστα-

τοΰν-ι, έφ' οΐς ήμελεϊτο μέν αΰτοΰ τά πάτρια τής

απάτης σεβάσματα, ηΰςεΐτο δέ τών Χριστιανών το

μυστήριον, κα\ εις πλήθος έπεδίδου πανταχού τής

ιιοπιηι, 00 (]ΐιθι1 ρπίΓΪΐ (ΐυϊίΐί'ΐη Γ;ιΙδϊ ουίΐιΐί οΐ Γεϋ- οικουμένης ή. Εκκλησία, διά τών άύ προστιθεμένων

ςϊοιιεβ ΠΓβ'Ί^οπΜΐΙιΐΓ, ΟΓβδΓεΓίΙ ΗΐιΙοιπ πίλδΙΟΓΪιιπι τώ λήγω, προς μέγεθος αύξουσα- κα\ νομίσας δυνα-

(".ΙιΠδΓΐίΊίοπιιιι, ει ίη ηιηΙΓιΙιιιΙίιιε ιιΐι'ιςιιε Ιοιτίίπιιη τον εΐναι τή θεία δυνάμει τήν Ί5ίαν άντιστήσαι πι-

ρΓορΛ^ίΓοίυΓ Κ('ΐ:Ιοδΐ3 ροΓ ο()5, <]ΐιϊ δειπρεΓδοπιιοηι κρίαν, κα'ι έ-ισχεϊν μέν τοΰ μυστηρίου τό κήρυγμα,

.■κ)]ιιη?0ΓεηΐιΐΓ, ΐιι ηιββη'ιΐυιΓιηοηι οχεΓΟδοοηδ : οι

:ινΙ)ίΐπιΐιΐδ Πεπ ροδδο, >ιΙ δΐια δ.τνϊΓιη άΊνιη» ρο-

ιειιΐία; ΓΡβΊβΙεΓΟί, οΐ ηινδΙΟΓ'ιϊ ηιι'κίοιη ρΓ.χιΓκ-ηΓιο-

ΐϊοηι ίιιΙιίΙιοΓΟί, 01 εοηδίϊΐυΐββ Εοιίοδίηδ ενεηεΓεί,

ΐι•:κ1ιΐΓ.(τεΙ 3ΐι1ειη ΓΟΓδυδ εοδ, (]ΐιϊ ββπιιοηϊ 3ΐ1]ιπκΊί

ΡδδεηΙ, ιια" δ'ιηιιιΐ30Γ3 : Ιιίδ ιΐβ εβιΐδίβ ιιιΊΐΐΗ 3ΐΙ γο-

ΓΐοΓεβ εοηΐϊιιηι είΐίοΐβ, η,ιια; ιεπΊυίΓιιιηι ροΕίκιπιιη

ίιι εοδ δΐηΙιιειηΐ3Πΐηι ηιϊηβδ εοηΐ!'ιιοΙ)3ηΙ, ιιίβΐ οηιηί

ροιιει-ο Ιοπηοηίοπιηι 3ΐ(}ΐιο βιιρρΓιο'ιοΓυηι ιιιιιΐοΐαδ-

μίιΙ εοδ, ηιιί ΟΙΐΓϊδίί ηοιιιεη ίηνοεβΓεηΙ ει αάοτΛ-

ιεηΐ, ηιείιΐΓΐιιε ηε Ιοππεηίοπιηι νί ππ-δΐιβ οοβ 3(1

ρ,Ίΐΐ'ίιιηι ιΐκιηοηιιηι ειιΙΙυηι 3<1(1ιιχϊδδεηΐ. Ι! ι 3υΐει»

Ιιοε ΙβΓηΙίίΙε ηΐηπε ίηιρΐαηι οιϋεΐιιιη Μ8^ί>>ΐΓ3ϋΙ)υ8

βχηίϋΐΐιιηι εδί : π,ιιίρρο ΐιι οιηηοδ ίηιρεΓί'ι ρ3Γΐεβ

καταλϋσαι δέ τών Εκκλησιών τά συστήματα, μετα-

στήσαι δέ πάλιν έπ'ι τά είδωλα τους προκεχωρηκότας

τώ λόγω" πέμπει τοίνυν προς τους τών εθνών καΟη-

γουμένους πρόσταγμα, φοβεράν κατ' αυτών τήν

άπειλήν τής τιμιορίας ορίζων, ει μή παντοίοις αί-

κισμοϊς το δνομα τοΰ Χριστού προσκυνοΰντας διαλω-

βήσοιντο, κα\ προσαγάγοιεν πάλιν αύτοϋς φόβω τε

κα'ι τή τών αίκισμών ανάγκη τή πατρώα τών δαι

μόνων λατρεία, 'ίΐ: δέ περιηγγέλΟη τοις ίργο^ι: τδ

φοβερδν τούτο και άΟεον κήρυγμα, πανταχού τής

αρχής διαπεφοιτηκότων τών εις αϋτδ τούτο παρά τής

τυραννικής τεταγμένων ώμότητος• και τις έπεκρά-

τει τοΰ κατά τον τόπον έθνους τοιούτος, ώς μηδέν

τής υπερκείμενης εξουσίας πρδς τήν πονηράν όρμήν

ηίςιιε ρΓονΐηεΐΒδ ρβΓνοιιοΓαιιΙ, (|ΐιί 3(1 Ιιοο ιρδίιηι 3 ρ δεηΟήναι, οίκοθεν έχων έκ φύσεως τήν ωμότητα τε

ΙνΓ3ηηΪΓ3 0Γϋ(1(?1Ίΐ3ΐο (ΙοδίΊιΐίΐΐί εΐ ΟΓοΊηίΐί ειβηΐ : καΐ πικρότητα, κα'ι τήν πρδς τους πεπιστευκότας τώ

30 Ι3ΐίδ φπιΐβιιι βειιΓι ίΙΙΊϋδ Ιοο'ι ρΓ»;εΓ3ΐ, ηιιϊ 3(1 λόγω δυσμένειαν κα\ γίνεται παρ' αϋτοΰ φοδερδν

ρΓ3νυηι δΚιπΊιιπι «Ιηιιβ εοηηΐιιιιι ηίΙΓιΙ βυρεήΟΓΐβ έν δημοσίοις διατάγμασι, τδ δεϊν έξόμνυσθαι τήν πί-

ροίοδίαΐίδ ίικϋ^ετεί, ειιηι δΐιορίε ϊιι^οηίο βΐίμιβ στιν, ή τιμωρίαις παντοοαπαϊς κα\ θανάτοις κολά-

Ι13111Γ3 δΧνίΙδ, (Ί ίϊδ (|ΠΙ ΜΙ 1)1001 ΟΓΟίΙΊΐΙ Ϊ5«<Μ|1 ϊ II -

Γοιίδΐΐδ ΟϊδΟί : ρυΐΐϊεο ρΓκροδίΐϊδ Ρ(1ίοΐϊδ 31) εο οΌ-

πιιιιΐί.ιίπι•, ηποί! νοί Γιϋοπι 31)]ιιι•3γο, νοί οίΐιηϊ βθ-

ιιΟΓβ δΐιρρΙίείοΓυηι 3ε ηιΟΓίε ρυηίιί οροΓίοΓΟί.

ΝιιΙΙ;ΐίμιι• Γεδ 3ΐ'ΐ3 νιΊ ρυΙ)Ιίθ3 νοί ρπν;ι!;ι Ιυηο 30

ζεσθαι. Κα\ ουδέν ίν έτερον τηνικαΰτα δημόσιον τε

κα'ι ίδιον παρά τών τά κοινά διά χειρδς εχόντων γι-

νόμενόν τε κα'ι σπουδαζόμενον, πλην τοΰ πολιορκεΐν

τε καΐ τιμωρεϊσθαι τους άντεχομένους τής πί

στεως.

ϋδ, ηιι'ι ρ'.ιυϋΓ3 ηε^οΐΊα ΐΓ30ΐ3ϋ3ηΙ, §εΓε1)2ΐιΐΓ 3ο ειΐΓ3ΐ)3ΐιΐΓ, η'ΐδΐ ιιΐ ορρυβη.ίΓεηΙ βΐηιιε ρυιΓίΓοηΙ εοδ,

()ΐιϊ Γιιίεηι βηιρΙεείβΓοηΙοτ.

Εΐ'31,1 ηιιΐοΐϊΐ ηοη ϊη νει-οοπιπι αΊιηΐ3Χ3ΐ ηιίιιίδ Τίν δέ οΰκ έν ταϊς τών λεγομένων άπειλαϊς μόνον

Ι.Ί-ΠΗΤ5, δεα" ιιη3 ειιηι Ιιίδ ΥΛΠίΐδ 03ΓηϊΠοίη2Γυηι εΐ τά φόβητρα, αλλά μετά τούτων ή ποικίλη τών κόλα•

ΙΟΓΠίοιιΙοπιοι ηρρΛΓΛίιΐδ οιιιιιειη3ΐϊιτε1)3ΐοοηοιΐ55Ϊο- στηρίων καταικιυή πϊσαν επήγε κατάπληξιν, χαΐ
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πρδ τής πείρας έμποιοΰσατοϊςάνθρώποις τδν φόβον. Α

Είφη τε καΐ πΰρ, καΐ θηρία, χα\ βόθροι χα\ τά στρε-

βλωτικά των μελών όργανα • κα\ σιδηραΐ κατά πύ

ρο; καθέδραι. χαΐ ξύλα δρθια, οΤς εντεινόμενα των

ένισταμένων τά σώματα ταϊς των φοβερών ονύχων

π;;οσβολαΐς χατεξαίνετο, καΐ άλλα μυρία πρδς τάς

πολυειδεΐς βασάνου; τών σωμάτων έξευρημένα παρ'

αύτοΐς έπενοεΐτο • και σπουδή τοϊς τών έξουσ:ών τού

των έπειλημμένοις ήν μία, τδ μηδένα τοϋ έτερου έν

υπερβολή πικρίας έπιδειχθήναι πραότερον. Κα'ι οί

μεν είσήγγελλον οί δέ έπεδείκνυον • οί δέ ήρεύνων

τους κεκρυμμένους. "Αλλοι τοις φεύγουσιν έπετί-

θεντο• άλλοι δέ πρδς τάς κτήσεις τών πιστών όρών-

τϊς, ώς άν εγκρατείς γένοιντο τών πραγμάτων, έπ\

τω προσχήματι της ευσέβειας ήλαυνον τους άντ-

εχομένους της πίστεως. Σύγχυσις δέ ήν πάσα κατά *

τδ έθνος κα\ αμηχανία πολλή, πάντων άλλήλοις δι'

ύτιοψίας δντων, ού πατράσι της παρά τών τέκνων

εύνοιας έν τοις φοβεροϊς παραμενούσης, οϋ παισΐ τδ

ιτιτίδν της πατρικής κηδεμονίας έγγυωμένης της

φύσεως. Έμερίζετο δέ κατ' αλλήλων τά γένη πρδς

τάς θρησκείας σχιζόμενα. ΚαΙ παις Έλληνίζων πι

στών γονέων προδότης έγίνετο• χοΛ κατά παιδδς πε-

πιστευκότος έν απιστία μένων δ πατήρ κατήγορος

ην. ΚαΙ άίελφδς έκ της αυτής αιτίας έπολέμει τη

φύσει, οσιον κρίνων τδν ομογενή τιμωρήσασθαι, ει

τής ευσέβειας άντέχοιτο. Εντεύθεν πλήρεις μεν ήσαν

αϊ έρημίσι τών ίλαυνομένων, κενα'ιδέ τών οίκητδρων

α! οίκίαι. Πολλά δέ τών δημοσίων οικημάτων, ταίς

τών καΟειργνυμίνων άπετέτακτο χρείαις. Ού γάρήν ρ

Ικανά τά δεσμώτη ρια χωρεΐν έν έαυτοΓς τών διά τήν

πίστιν τιμωρουμένων τδ πλήθος. Άγοραί τε πασαι

κα\ σύλλογοι, κοινοί τε καΐ ιδιάζοντες, άντ\ τής συν

ήθους φαιδρότητος, τάς τοιαύτας μετελάμβανον συμ

φοράς , τών μέν έφελκομένων, τών δέ άπαγομένων ■

άλλων έπ\ τοις γινόμενοι; ή γελώντων ή δακρυόντων

ού νηπίων ήν έλεος, ού τιμή πολιάς, ούκ αρετής αι

δώς είσήει τοις δυσμενέσιν ■ άλλ' ώς έν αιχμαλωσία,

πάσα ηλικία τοις πολεμίοις τή; πίστεως έκδοτο; ήν.

Ουδέ ταΐς γυναιξ\ν έδίδου ή φυσική τοϋ γένους ασθέ

νεια, τών τοιούτων αναγκών έκτ&ς μένειν ■ άλλ' ε?ς

ήν κατά πάντων δ τής ώμότητο; νόμος, Γσω τώ μέτριο

τής τιμωρία; τών γινομένων ύπάγων τδν τών ειδώ

λων άλλοτριούμενον, μή διακρίνων τήν φύσιν. Τότε

ουν ίδών δ μέγα; εκείνο; τή; ανθρωπινή; φύσεως τήν. ϋ

άσΟένειαν, ώς ού δυναμένων τών πολλών μέχρι τοΰ

θανάτου τής ευσέβειας προαγωνίσασθαι, σύμβουλος

γίνεται τή Εκκλησία μικρδν ύποχωρήσαι τή φοβεροί

προσβολή, κρεϊττον είναι ηγούμενο; διά φυγής τάς

ψυχάς αυτών περισώσασθαι, ή έστώτας ίτΛ τής τών

αγώνων παρατάξεως, λιποτάκτους γενέσθαι τής πί

στεως • χα\ ώς άν μάλιστα πεισθεϊεν οί άνθρωποι,

μηδένα κίνδυνον φέρειν τή ψυχή, τδ τήν πίστιν διά

φυγής περισώσασΟαι, τω καΟ' έαυτδν ΰποδείγματ•,,

σύμβουλος τής αναχωρήσεως γίνεται • αυτό; πρδτών

άλλων άναχοιρήσα; τή τοΰ κινδύνου φορϊ • άμα 2ε

κα\ τούτο τοις κρατοΰσι διά σπουδής μάλιστα ήν, τδ

δι' έκζίνου καΟάπερ στρατηγού χειρωθέντος, -Λζζι

διαλϋσαι τής πίστεως τήν παράταςιν, και τούτου

ιιοιΐ), (ΙΊ.ίιιι 31116 ρεπευΐιιηι Ιιοπιίηίυυδ Γοπιιϊίΐϊιιοιιι

ίιιμεϊεηδ. Ειΐ869, ίβηϊδ, ΙκϊβΙϊίβ, δει•ο1>88 εΐ Γονε*,

ϊίειη ϊηβίπιηιβιιΐβ, αυίοιίδ ηιβπιΙΐΜ εοιΐί>ΐηιΐ{5βι•6ΐιΐιιι•

βΐ ΐΟΓΟ,οεΓεηΙιΐΓ, Ιυηι Γειτείβ δοΐΐββ ϊβηίΐίε , Ιιιηι 1ϊ-

§ηα ογι;οΙμ, ίη ηυίουδ &1»ηΐ:υηι εοι•ροι•3 (Ιυηι ΐηΐεη-

(ΙεΓβιιΙυΓ, ΙοΓΓίοϊΗιιιη υηβυΐυιιι- νίοΐεηΐίδ βάιιιοΐ'ιο-

η'ιΐηΐδ 1;ιι:οι•;ΐΓειιΙιΐΓ, αΐιμιε βΓια ϊίειη ίηηυηιΟΓη :ιι'

νβπα εοΓρΟΓυηι ΙοπηοηΙ» εχηυϊδϊ[3 30 ίίδ οχιό^ϊ-

ΐ;ιΙι:\ηΙιΐΓ : 3ε δΐυΰίυιη ίίδ, Ι|ΐιί 638 ροΐεδίαΐεδ 8ϋ86β-

ρει λιΛ, ιιηυηι επιΐ , ηε α,ιιϊδίΐυΒίιι βΐίειϊ δεευηΰυδ

εχδυρει°αιιΓιη ϊχνίΐί* ιιιϊΙϊογ νί(ΐ6ΐ°ϋ1υΐ'. Ν;ιιιι αΐϋ

ι;ιιϊ;!(Ίΐι ϋείεΓευβηΙ , ίΐΐϋ νβΓΟ (ΐ6ωοιι$ΐΓ3ΐ)3η(, ηοη-

ιιιιΐΐϊ ίΐβιη εείβίοδ (Ι οεευ!ΐ3ΐθ8 8εηιΐ303ηΐυΓ, ρ3Γ&

Γιιμϊειιΐ.1)ΐΐ8 ίηδίαΐαηΐ, ηοηηυΐϋ ίίβηι ρθ8δ6δ5Ϊοηϊ1)ΐι$

Ιήΐεΐίυηι ϊηΐιϊαιιίεδ ηυο ροΐϊΓεηΐυΓ εβπιη), βυΐ) ρΓοο-

Ιεχίιι ρίεΐ3ΐί8 νεχαίιηηΐ ει εχίΐμίΐ-.ιΐιαιιΐ 608, ηιιί Γι-

(Ιειη ηιιιρΙοΊει-ειιΐιΐΓ. Αε μιμπικι εΓ3ΐ ίη ^ειιΐε εοη-

Γιιβίο αια^ηαςυε ΐΓερΉΙαΙίο, οπιηΊϋαβ ίιιίει• 86 8υ•

βρεειίβ, ηοιι ραΐΓΐυυδ ίίΐίοιιιιη Ο6ΐιενο1εη1ϊ3 ίη <]Ϊ5-

εΐ'ίηιίηίΐιιΐδ αΐηυε ρεπευ!Ϊ8 ρεηηηιιειιΐε, ιιοιι ΙίΙϋϊ

ΙίιΙαι» ριιΐΐΊΐιαηι ευΓ3ΐίοηεηι βροηιίεηΐε ιι:ιΐιιι•;ι. δειΐ

Γαπαϊΐϊαβ αΐηυε εοςηβΐίοηεβ α1ί;ι: :ιΙι αΐϋβ ίη Γβϋςϊο-

ηιιηι 8βεΐ33 (ΙίιΙιιεί.ε ιΙί33Ϊι1ε1)3η(. Αε ίίΐίιΐδ Οι-χεο-

ι-ιι μι ειτοΓεβ αηιρίεείεηβ, Ιϊϋεΐϊυιιι ρ»Γεηΐυηι ριοιϋ-

Ιογ, ΓιΙϋ ΙίιΙεπι 3ΐηρ1εχϊ ρ»1ει• ίη ΊηΟ(1ε1ϊΐ3ΐε πιαηεηβ

3εειΐ8.ιΙυΐ' ι•ι:ιΙ. Ρΐ'βΙεΓ ϊΐεηι εικίεω ιΐο οαιίϋΐι η;ιΙιι-

Γ3πι ορρυςηαϋαΐ, Γ33 6886 ]υϋίε3ΐ)8 α εοηββηςυϊιιεο

ροβηα8 εχρείεΐ'ε, μ ρϊεΐαΐεηι 3πιρ1εεΙεΓεΙυι-. Ιϊίικ:

ρίειιχηυίιΐβιη 8υϋΐυ(1ίιΐ63 επιηΐ εοΓυιη,(ΐυϊ($υ8ρεεΙί

3οευϊ3ΐϊνε) ρΓθΓυ^Ϊ88ειιΙ : ναπκι νεί'ο αΐι|ϋε (Ιοβεηα

31) Ιι:ι!ιίΐ:ιΐυΐ'ϊΙιιΐ8 ιίοπιίεϊΐία ει;ιιιΙ : ιηυ1ΐ3 ίΐιιιι αάί-

1ϊεΪ3 εοΓϋΐιι <|υ'ι νϊηευΐϊδ εοεπ:ει•ειιΐιιι• , ρυ1>1ίεΪ8

υδϊϋυβ άε8ΐϊη3ΐ3 οταπί. ϋηιχ-οΐ'υδ εηϊιιι εβρει-ε Ίη

8886 ηοιι ροΙεΓ3ηΙ ϋοπιπι ιιιιιΐΐϊΐιΐιϋιιειιι, ([ΙΠ 1)10-

ρΐεΓ Γιϋειη ριιιιϊΐ'εηΙιΐΓ, οιηηϊβηυβ ίθΓ3 Μΐΐ[ΐιε εοη-

νειιΐυβ Ιίΐιη ρυΙ)1ίεί ηιιαιη ρτίναΐΐ , ρΓΟ εοηβυείβ

Ιιίΐ3ΓΪ13ΐε 3ΐΐ|υε ΙχΊϊΐϊα ε]υ3Πΐοϋί ίηνίεειη ε:ΐ8υ8 31-

φια ε3ΐαηπΐ3ΐο8 αεείρίεΐιαηΐ, ειιιη αΐϋ (μιϊιίειιι απί-

ρεΓεηΙυτ , βϋϊ υογο βϋϋυεεί'εηΐυΓ , είείεΓΪ οί) 63,

{|υ»; ΠεΓβηΙ, νεί ηύεΐ'βηΐ νεί ΙβεΓνιιΐΒΓβηΙυΓ : ηοιι

ιιΓίίοΓίιιΐΓΐΙία ϊιιΓαηΐϊυπΊ, ηοη Ιιοπογ οαηϊΐΐβΐ , ηοιι

νίπιιΐίδ νυιχ•ί'ΐΐ!ΐ«!ίΛ ίη ηιεηΐεηι νεηίεοαΐ ίηΓειίίίϊ,

86(1 1αη(|ϋ3πι Ίιι ιιιΐιε εαρΐ3 οιηη'ΐ8 .ΐΊ;ι« Ιιοδί'ιΐιυ»

ϋιΐι'ϊ (|υ33Ϊ (ΙειϋΐϊΓιη αΐίμιο οΐιηοχϊ» επιΐ. Νβ ιηυΐίβ-

πιιιι ο,υκίβηι ιΐ3ΐυΓ3ΐί βεχυδ ίηΐίηιιίΐαΐί ίιηΐιιΐ^εΐ)»-

ΙηΓ, υΐ ο]υ8ΐηο«1ι ρεπευϋδ εχειηρΐ^ ιηαιιει-ειιΐ, δειΙ

ιιικι 3ΐΙνεΐ'8ΐΐ8 οηιηεδ επιϋεΠίαΙί» εΓαΐ Ιεχ, εοιίεηι

ροεηχ ιηοϋο, ηυΐΐο οΊδειίιηίιιε βεχυδ Ιιαύίΐο, κιιϋ-

]ίεϊεηδ ειιιη ηιιϊ α δϊιιιυΐαεπδ βββεΐ 3ΐίειιυδ. Τιιιιε

ιικι^ιιιΐί ϋΐυ νΪΓ, αηϊηιβο'νεΓδα αΐιμιε ι•οιΐδίιΙεΓ3ΐ3

ΊιηοεείΙΗίαΙε εΐ Γι•:ι^ϋίΙ;ιΙι: Ηιιιιι:ιιι:ε ιΐϋΐιιιχ', (|ΐκ»Ι

ρΙεΓίιμιε ηοη ροδδειιΐ υδηυε :ΐιΙ ιηοΓίειη ριο ρΐ«Ίαΐο

ι1εεεΐΊ3Γε, 3υεΐοΓ Εεείεδΐχ Γιΐ, ιιΐ ΙογγιΟιΚή) ϋΐιιηι

Ίηιρείυηι ηΐηιιε ίηειίΓδίιιη ραιιΐίδρεί' ιΐεείϊικιΐ'εΐ, 83-

Ιίιΐδ είδε (Ιιιεοιίδ ρεΓΓιΐβαιη αηϊηΐ38 εοπιιη δεΓνιΐΓ!,

η<ΐ3ΐη δΐ3ΐιΙεδ Ίιι 3είβ εοΓίίΐηίικιιη 3ΐΐ|υε ρεηειιΐο-

πΐιιι ΓιιΙιΊ Οΰΐ'Ί άβδειΊιίΓεδ : :ιε φΐο ιικιχίηιε Ιιοιηίιιί-

Ιιιΐδ ρείϊοαύεΓεΙαΓ, ιιυΐίαιη αιιίιηχ ρειΊειιΙιιιη αί•

Γεπε, 5ΐ νεί μοτ ίιΐ2αιη ιυίδ Ιίιίεηι εοιίδεΓναΓοί, εαο
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εχεπιρίο ηυείΟΓ δοοεάεπάί 01, ίρδβ αηΐβ βΐίοδ βεεβ- Α χάριν εκείνον ύπδ χείρα ποιήσασΟαι τοις έχΟροϊς δι-

άεηόΌ ρεπουΐί ίηιρβίπηι άενίίβηδ : βίπιυΐ βυΐβπι εσπούδαστο.

βΐϊηηι Ιιοε ϋβ πηί γοπιιτι ροΐΐευβηΐιιι•, πιαχϊηιο δΐυάίο αηΐ, υΐ ίΐΐο Ι3η(μΐ3πι άυοβ οβρίο οττιηοπ» Γκίοί ίείεπι

ΙαηιΙεΓεηΐ αο άίδδίρΕίΓβηΐ, 3ΐ(|υο ϊάοϊΓοο ίηίπιίεί βηηίΐοΐίοηΐϋΐ•, υΐ ίΙΙυιη ΓευίβεΓεηΙ ϊη ροΐεδίβίεπι.

Αι ϊ 11ο υη» ευηι βο ςυεπι βΐ) ϊηίΐίο ηιΐ ΓκΙεπι εχ χά'\-

Ιΐιο ααάιιχβηΙ, (Ιϊβοοηί ]9τη ηιυηΟΓβ ΓυηρεηΙβ, οοΐ-

Ιεηι οιιβηκίΒΠΐ άεδειΊηπ» οεουρ3νεΓ3ΐ; ρεΓδεουΙΟΓΟδ

ηυίοιη ίηΛίοίο ειφίδάβιτι βϋοοίϊ φιο ΐη Ιοοο ΙηΙβΓβΙ,

ιηη^ηα ηιιιΐΐΐΐυιΐίηε νεδίίρϋδ ϊηΙίΓΕΓβηΙοδ : 3ΐϋ ςυί-

(Ιειη Γ3(1ίεί1)ΐΐ5 οοΐΐίδ είΓουπίδεδδ'ΐδ 0ϋ8ει•ν303ηΙ, ηβ

<|\ΐ3, 8ΐ Γιΐ£»ηι ΙεηΐβδβεΙ, βνβιΙεΓε ρθ88ΪΙ ; ηυηήυΙΠ

νβΓΟ, <μιΐ ηιοηΐεη» 8ΐι1)ίβΓ3ΐιΙ, ίη οηιηίυιΐδ ρβΓίίΙκίδ

δεηιίβηΐεδ, ]απ> ιιΐίΐί,'ΐιο ΐΐΐί εηηΐ ϊη εοηβρεείιι τε-

Γΐη 3(1 οιιιτι δΐιυβιιηΐεδ. ΙΠβ νεΓο ιοιιιίιοιη ΙιΟΓίπΐυδ,

ιιΐ Πγπι3 βΐφΐε ΐηαυυίΐίΐίΐ ογ£3 ϋευπι Γκ1υεΪ3 εοηδϊ-

Ό δέ ην Ιρημόν τίνα χαταλαβών λοφιάν, Ιχιον μεΟ'

έαυτοϋ τδν έκ νεωκόρου κατ' αρχάς προσαχΟέντα τή

«ίβτβι, ήδη τϊ χάριτι τής διακονία; ύπηρετούμενον.

Των δε διωκόντων κατ' ίχνος επομένων έν πλήθει

πολλώ, μηνύσαντος αύτοϊς τον τόπον τίνος έν ψ κατ-

εκρύπτετο ■ οί μέν έν κύκλω τήν ΰπώρειαν τής λο-

φιάς διαλαβόντες έφύλαττον, όπως άν μηδαμόβεν αύτω

γένοιτο διαφυγεϊν, εΓπερ είς τούτο τραπείη ■ οί δε

προσβάντες τφ 6ρει, κατά πάν μέρος διερευνώμενοι,

ήδη καταφανείς έγίνοντο τφ μεγάλφ, κατ' ευθείαν

πρδς αύτδν άνατρέχοντες. Εκείνος δέ διακελευσάμε-

κίει-εΐ, είηυε δβΐιιίειη οοιηπιίΙΙοπΊ, δΐιηΐΐίΐοΐ' βΐηιιε νος τω μετ' αυτού, στερεά τε καΐ άδιστάκτψ τή «-

ϊρβε ΓβεοΓεΙ, ΓΜηιΐδ αιΐ οΓαΙϊοηεηι οχΙοη<Ιι•ηδ, 3ε ιιε ποιθήσει στήναι πρδς τδν θεόν, καϊ καταπιστ^υσαι

8Ϊ ρΓορε ηυίάρηι ρβΓδεειιΙΟΓεβ βοοοδίίδδοιιΐ, ιηεία τήν σω,τηρίαν αύτώ, τάς χείρας εις προσευχην άνα-

Γιιίεπι εχοιιβδβηι ρι•ο]ίεοι•εΙ, ενοιιιρίυηι ε]ιΐδ Γεΐ,

(μιαιιι ρΓ*είρ:ε1)3ΐ ιΐίβεοηο δεΐρδίιηι ρΓοε1)θ1>ίΐΐ, ευπι

ει ίηιηιυ'.ίδ οειιΐΐδ, εί ρ33δίδ ιηβηίουβ εί 1ι:ιΙιίΐιι

3Γ(Ιυο 3ΐιμιβ εΓεεΙο εοείιιπι ίιιΙυείΌΐυι•. Αΐηιιο Ιιϊ

ςιιίιίοιη Ιιιό 3£εΙ)3ηΙ; ϊΐΐϊ νετο, (ΐιιϊ 3(1 ειιπι ετ3-

8εΓ3ηΙ, ευπι Ιοευηι ΐοΐιιηι ρβιΊυ3(Γ385θηΙ, ει ίηίΐη

οιηη'ια (Ιυπιεο 3ΐςυε 3γΙ)ιι8(3 , οπιηία ρι-οιυίηεηΐίβ

83X3, 01111105 ε3νεΓ1138 ΥΙΙΙ'ίΙΐ;! ΙΙΙΙΙΙΙ ευΠΙ 8111ΙΙ111ΙΙ (ίί-

1ϊ§εηΓι:ι ρεΓδεπιΙοΐΐ εβδεηΐ, πίΓδυβ 3(1 εοΙΙΊδ Γηϋίεεδ

εοηιεηιΐυηΐ, ιιϊ ιιιγΙιι ροΓ5θπιΐ;ιη(Ίιιιη ϋΐβ ϊη Γιιςπιη

νεΓδίιβ ίη ροίεβίβίεηι εοπιηι νεηίτεί, ηυϊ ίιιΙΊιηηιιι

τείναντα, καϊ μηδέ εί πλησίον γένοιντο οί διώκοντες

έκκρουσβήναι τω φ<56ω τήν πίστιν υπόδειγμα δετής

παραγγελίας έαυτον έποίει τφ διακίνω , βλέπων τε

πρί>ς ούρανον άμετατρέπτω δμματι, κα\ τεταμέναις

ταΐ; χερσίν έν δρθίω τω σχήματι• κα\ οί μέν έν τού

τοις ήσαν. Οί δέ προς αυτούς άναδραμόντες, πανταχή

τον τόπον περισκεψάμενοι, κα'ι πάσαν Ενστασιν

θάμνου, καϊ πάσαν πέτρας προσβολήν, κα\ πάσαν έκ

χαράδρας κοιλότητα μετά πάσης ακριβείας διερευνη-

σάμενοι, πάλιν τήν ύπώρειαν καταλαμβάνουσιν^ ώς

φό6(;> των διερευνωμένων εις φυγήν τραπόντων τοις

])31•Ιομι εοΙΙϊδ οΪΓειιπίδορίδδεηΙ. ΙΙΐ ϊξ'Λατ τκψιβ 30 Ο κάτω περιεστοιχισμένοις ύπδ χείρα γενέσθαι. Ως

ΙιΊδ ΐηνεηίαδ εδί, ηο<|ΐιβ βρυά ϊΙΙοδ εΓ3ΐ, βίςυε βρβ-

ειιΐ3ΐοΓ ΊΙΙε Ιοευπι ιιΐιί πιβριπίδ ϊΙΙε εοπδϊδίεΓεί,

δ">{$ι>ίδ άεβετίοεϋβΐ, ίη ςυο Ιοοο δεπιΐβίοτεδ ρΓίειεΓ

<Ιιι;ΐδ ι1ιιηΐ.ι\:ιΐ 3Γΐ)0Γεδ ρβυΐηΐυπ) ίηΙεΓ 8ε (ΙΊβΙηηίοδ

ηειηίηεηι δε νίά'ίδΒβ 3ΐΓΐΓπΐ3ΐ)3ηΐ. Οί^ι-εβδίδ (βιηΐεηι

80Γυΐ»ΙθΓί1)υδ ειιηϊ δυϋδΐίΐίδδεί ίηάεχ, Βίςιιε ΐη ογβ-

Ιίοηε εί ΐρδυηι Πΐυηι νίΓυηι ηι:ιρ,η;πιι ει εοηιίίοιη

ε]ιΐδ οϊειιαίδδεί, βίςιιε ϊη ορε άϊνίηβ Γβεΐυπι 0558

ίυά'ιεβΓεί, «ι ίΙΙί ρεΓδεςυεηΐϊυιΐδ 3Γΐ)0Γεβ εδδβ νίιΐο-

τεηΐυΓ, ρΓοευπιυϊΐ εί &ά ρεάε8,'0Γε(ΙΊΐ(}ΐιε δεΓηιοηί,

εί ηυί ρηυΐο βιιΐε ρεΓδεουΙΟΓ ΓυεΓβΙ, ιπιυδ εχ ρτοΓιι-

ς'ιβ ΙϊιΊκιΐ. Οιιπι ίςϊΙυΓ ιιιιιΐΐο Ιεηιροτε ίη δοΐίΐιιϋίηβ

ιιιηηοιχ'ΐιΐ (Ίηναίθβοβίιαΐ εηίπι Ικ:1!ιιιιι 3(]γ8Γδΐΐδ Γι-

(Ιοηι, ρΓ308ίι1ε ρΓονίηοΪ32 βΓβνίΐεΓ δκνίβηΐε ίη εοδ,

ούν ούτε παρά τούτων ευρέθη, κα\ παρ' έκείνοις ουκ

ην • ό δέ τον τόπον τής τοΰ μεγάλου διαγωγής κατα-

σκεψάμενος σημείοις ύπέγραφεν, έν ψ διεβεβαιοϋντο

οί ζητοΰντες μεδένα έωρακέναι, πλην εί μή δύο δέν

δρα μόνον μικρόν άπ' αλλήλων διεστηκότα. Άνακε-

χωρηκότοίν δέ των ζητούντων, 6πολειφ0ε\ς 6 μηνυ

τής, κα\ καταλαβών έν προσευχή αυτόν τε τον μέγαν

καϊ τδν σύν αύτω, γ.α). γνοϋς τήν Οείαν φρουράν, δι'

ής εκείνοι δένδρα τοις διώκουσιν ένομίσΟησαν, προσ

πίπτει τε αύτω, •χα\ πιστεύει τφ λόγω. Καϊ ό πρϊ

βραχέο; διώκτης, εϊς των φευγόντων έγένετο. Μενόν

των τοίνυν κατά τήν Ιρημον χρόνον πολύν (έπεκρά-

τει γάρ ( κατά τής πίστεως πόλεμος, χαλεπώς τοΰ

καθηγουμένου κατά των προστιθεμένων τώ λόγω τής

ςιΓιδΡΓηοοηίρίεΐ3ΐί83(11ΐ3ϊΓεΓεηΐ),31(ΐιιεοηιη88 ίη Γυ- Ι> ευσέβειας λυσσώντος), κα\ πάντων πρδς φυγήν τε-

β3Π) νεΓδί εβδοηΐ : ροδίεβςιιβηι ςιιοϋ 3(1 ηιβςηηιιι

ϊΙΙιιπι νίΓυηι βΐΐίηοΐ, (ΙεβρεΓηνεΓβηΐ οιιιη 3ΐί»ιυ3η(1ο

ίη ροΐ85ΐ3ΐεπι ρει-δεπ,υεηΓιιιηι νεηΙυΓυπι : Ιυηο 3(1-

νβΓδίΐδ τείίςυοδ Γ3ΐ)ίοδ3ηι 833νίΙ'ΐ3ηι δυβπι νεΠεηΐεδ,

ϊιι οπιηίϋυδ ρ3ΠΊ1)υδ ρΓονίηεΪ33 ρεΓβεΓυΙίώβηΐυι-

οηιηεβ δΐηιίΙίΐεΓ Ι3ηι ιηιιΙίοΓεδ εί ρπεΓοβ, ουβπι

νίΓΟδ , ηιιίευηουε ηοηιεη ΟΙΐΓΪδίί νεηεΓΒΓεηΙϋΓ, βε

ΐΓ3ΐιε1)3η1 3(1 ιιΗιεπι, εί εβΓοεΓε» οοηιρ1ε1)ηιιΐ, ρίβ-

Ι3ΐειη βίδ βΐΐεπιΐδ ευ]ιΐδρί3ηι Ιοοο ιηβίείίεϋ εΓίιηίηί

(ΙβιιΙεδ, 3(1οο υΐ ίη ηυΐΐο βΐίο ριιηΐίοο ηεβοιίο ^ιι(1^-

εϊ3 Ιυηο οεευρηία εββεηΐ, ρΓαίΐεπιυβιυ ηυο(1 ίιΐ

δοΐιιιη ιηβςίδίΓΒΐυδ ΒβΟϋΜΐ, υΐ οίηηο βεηυδ δυρρίί-

οίοΓυιη ν,τΓίαηιιε ΙοΓπιοηΐ3 δοΐεΓίεΓ εχοο^ΐΐβΐβ 3(11ιί-

1)0ΐειιΙ ίίδ . φιί Γιιίεηι ΛΐηρΙεοΙΟΓεηΙυΓ.

τριμμένων ■ έπείδή το κατά τον μέγαν αύτοίς άπ'

ελπίδος ήν, ώς ούκ άν ύπό χείρα ποτέ γενόμενον τοις

διώκουσι• τότε κατά των υπολοίπων τήν λυσσώδη

μανίαν εαυτών τρέψαντες, πανταχή κατά το έθνος

δ'.ηρευνώντο πάντας ομοίως άνδρας τε κα'ι γυναίκας

καϊ παίδας, οσοις τδ δνομα τοΰ Χριστού τδ σεβά-

σμιον ήν • κα\ είλκον έπ\ τήν πόλιν, κα\ τά δεσμω-

τήρια κατεπλήρουν, άντ' άλλης τινδς αδικίας έγκλημα

ποιούμενοι κατ' αυτών τήν εύσέδειαν, ώς μηδεΆ τότε

τών κοινών προσασχολεΐσΟαι τά δικαστήρια, ή τούτο

μόνον διά σπουδής τοις κρατούσιν είναι, τδ πάντας

αίκισμούς κα'ι παντοίας στρεβλώσεις δι' έπινοίας

έπάγειν κατά τών άντεχομένων τής πίστεως.
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"Ενθα δη κα\ μάλλον πδσι κατάθηλον γίνεται, τδ Α Τοιιε νβΓΟ βΐϊβπι ηιο^ίδ ραΐηπ» οηιηϋιυβ Οι, ηικκΙ

μηδέν άθεεί τδν μέγαν εκείνον βουλεύεσΟαι. Φυλάξας

γάρ έαυτδν διά τής φυγής τψ λαώ, κοινή συμμαχία

τοις υπέρ τής πίστεως αγωνιζόμενο•.; απασιν ήν.

Καθάπερ γάρ περ'ι τοΰ Μωϋσέως άκούομεν, δτι πάρ-

(ίωΟεν άφεστηχώς τής των Άμαληκιτών παρατάξεως,

διά προσευχής ένετίθει τοις όμοφύλοις κατά των ύπ-

εναντίωντήν δύναμιν • κατά τον αύτδν τρόπον κάκεϊ-

νος, οίον έφορώντφ δφθαλμώτής ψυχής τά γινόμενα,

τήν Οείαν έπεκαλεΐτο συμμαχίαν υπέρ των έναθλούν-

των τή ομολογία τής πίστεως. Καί ποτέ μετά των

συνόντων κατά τδ σύνηθες τω Θεψ προσευχόμενος,

αθρόως άγώνός τε καί θορύβου καταπλησθείς, ένδηλος

ην έν τοις παροΰσιν οΓον ξενιζόμενος, κα\ εναγώνιων

τω Οεάματι, και τήν άχοήν επέχων, καθάπερ ήχου

■ΓιΙιίΙ 8Ϊηβ ηυηιίιιε ιΐίνϊηο οοιίϋ'ιΐίϊ ιηβςηυδ ίΙΙε

ν'ΐΓ ΐηΪΓβΙ. Ναηι ευσι ρει- Γιι^αηι δε ρορυΐο εοηδει•-

νβδδβΐ, εοιηηιυηε οπιηίυυδ ρΓΟ Γιιΐβ (1βεβΓΐ3ηΙίΙ>ιΐ8

ίΐιιχίΙΐιιΐΜ 3ΐ()ϋ6 ρΓΚδίϋίαιη 6Γ31. ΟυεηιβόΊηοίΙιιηι

ειιϊιη <1β Μθ)'6β ΛΐιιΙίιηιιβ, (|υοά ευηι ρι-οευΐ ;ι1ιι•:,«>ι

α\> :ί<:;.ο Λιη:ιΙ<•ι:ίΐ:ιπιηι, ρεΓ ΟΓαΓιοηβιτι ροριιΐβπΐφ*

νΪΓβδ 3(1ν8Γδ11δ ΙίΟδΙβδ ϊ^'ΐΟΟΓβΙ, 600801 ΙΙΙΟΐΙΟ 81Ϊ3Π1

ίΐΐο «]ΐΐ3<>ϊ αηΊιηί οοιιΐίί ίηΙυβΓείιιι• 63 ςιιοε ΓιεΙιαιιΙ,

•Ιίνίιιιιηι 3ΐιχίΙίυηι ρΓΟ ΪΪ8, α,ιιϊ ηοιηίηβ Ωάβΐ εοη-

ίβδδϊοηίδ 4βεειΊ3Γ6ΐιΙ, ΐηνοεαοαΐ, ευήκοε βΐίςιιαικίο

«η» ειιιιι Γ3ΐηίΙί3π1>ιΐδ, υΐ 8θ1εΙ)3ΐ, ϋεαηι ρι-εεβιβ-

Ιιιγ, ΓβρβηΙβ βηβοΓε 3ε ΐΓβρίιΙβΙϊοηε Γβρίεΐιΐδ ϋδα,ηϊ

3ΐΙοι-3ηΐ ςυβδϊ τειη ηο\•3πι ηιΐιηίηιη εΐ εο ((ΐιοιΐ

ϋρεείβΓεΙ βηβ'ι, ει νείυΐί Μ>ηο ααοάβηι 3(1 ειιηι

τινδς προς αύτδν διαβαίνοντος. Καί διαγενομένου Β ρειΊϊηεηΐε, 3ϋΓ6δ 3<1η)ονεΓε βρειΊε νί(}εΙ>3ΐιΐΓ, βία,υε

διαστήματος ούκ ολίγου , μείνας πάντα τδν έν τώ

μέσω χρόνον, άκλινής κα\ ακίνητος, εΐθ' ώσπερ τοΰ

προκειμένου Οράματος είς άγαθδν καταλήξαντος, πά

λιν επανήλθε τε προς τδ σύνηθες, καί άνευφήμησε

τδν θεδν έν λαμπρότατη φωνή , τδν έπινίκιόν τε κα\

εύχαριστήριον Ομνον έπιφΟεγξάμενος , δν πολλαχή

τής ψαλμωδίας τοΰ Δαβίδ άκούομεν λέγοντος , τδ

ΕύΛογητύς ό θεός, δς ούκ Ιϊδωκετ ημάς είς ΟήραΥ

τόϊς όδονσιν αύτώτ. Των δέ περί αΰτδν θαυμαστι-

κώς διατεθέντων, καί μαθεϊν άξιούντων, δ τί ποτέ

εϊη τδ έν όφθαλμοϊς αύτοΰ γενόμενον θέαμα , ειπείν

λέγεται, μέγα πτώμα κατά τήν ώραν έκείνην έωρα-

κέναι, καταπαλαισθέντος τοΰ διαβόλου ύπδ νεανίου

τινδς έν τοις υπέρ ευσέβειας άγώσι. Των δέ άγνοούν-

Ιιαικί εχίβΐιο ρΓ36ΐεπΐο βρβΓιο ευηι ΐοΐο Ιιοε ϊηίει-

εειίβηΐβ Ιβηιρετε ει-εείυδ εΐίηιηιοΐυδ ρβπηβηδ'ΐδδεί,

ιΐεϊιιιΐο ηυαβΐ ρΐ'οροδίίαιη ΒρεεΙ»ευ1υηι 1)οηηηι βνεη-

Ιυιη ΙιβΙιιΓίδδεί, εΐ αιΐ δίβίαιη ρηδΓιηυπι ΓεαίίΙ, ει

εΐβΐβ νοεε0ευπ)ΐ3ΐΐ(ΐ3ϊϊΐ, βφίεϊειίδ ευηίδεΓίηοηβιιι,

ςαο νϊεΐοπ3ηι βιίερίϊ υιί ηε 1)εο β""»!»»» ββεΓεδοΙε-

ιαϋδ, (ΐυεηι ίη ιηιιΙΓίδ ΙοεϊβΙΛπ Ρ83ΐαΐ0Γϋπ»03νΊιΐ6ηι

3υι3ϊηΐϋ8 ριοηιιηΐίαηΐεηι : Βεηβάκία* ΰβνι, ηαϊ ηοιι

άΐάίΐ ηοι ίηρτωάαιη άεηΐ\1>ιι& εοτηηχ *. ΡαπιίΙΐίΐπϋιΐΒ

βυΐεπι ε]υ8 3<1ιηίΓ3ηΐΊΙ>(]3 εΐ βεΪΓβ νοίεηΐϊύαδ, ςυοιΙ-'

ιιβηι ϊ(1 Ιβηϋβπι βρεείβευΐυιη ΓιιΐδβεΙ, ςιιοιΐ βιιΐε

οειιΐοδ ε]υδ οΙ»νβΓδ3ΓεΐιΐΓ, (ΙΊχΐδδε ΓειΊυι•, ηια^ηβιτι

86 ΐη ΪΙΙ3 1ιογ3 -νΐιϋδδβ Γϋϊηβπι, όί3ΐ)ο1ο 31) βϋοΐβ-

βεεηΐβ ςυοάβπι ΐη εεΠίΐιιΐιύΙιυδ ρι-ο ρ'ιβΐ:«1β δηβεβ-

των £τι τδ είρημένον , σαφέστερον αύτοϊς διηγείται , ρΐίδ «ΙενίεΙο. Αίςοβ ίΙΓίδ 3(11)αε ηοπ ΐηΙεΙΙΊ^ειιΙϊΝβ

δ-ι συμμαχία κρείττονι κατά τήν ώραν έκείνην νεα-

νίας τις τών ευπατριδών , τοΤς Ιδρώσι τής πίστεως

ένηγωνίσατο, προσαχθείς ύπδ τών δημίων τφ άρχοντι.

Ηροσέθηκε δέ καί τδ δνομα, Τρωάδιον αύτδν όνομά-

σας ■ και δτι μετά πολλάς βασάνους, αΤς γενναίως

ένεκαρτέρησε , τδν διά τής μαρτυρίας άνεδήσατο

σ:έφανον. Εκπλαγείς δέ πρδς τήν άκοήν ό διάκονος,

κα'ι ούτε άπιστεϊν τινι τών λεγομένων τολμών ■ καί

&μα κρεϊττον τής άνθρωπίνης φύσεως είναι νομίσας,

τδ πό(1(5ωθεν δντα τής πόλεως, μηδενδς άνθρωπου τά

κατ'αύτδν διαγγείλαντος,ώς έφεστώτα τοις πράγμασι

λέγειν πρδς τους συνόντας περ'ι τών έκεϊ γενομένων,

Ικέτης γίνεται τοΰ διδασκάλου όφθαλμοϊς έπιτραπή-

Ίά ςυοϋ άίχϊδδβΐ, βρεΠϊυδ βίδ εχροηϊΐ, ςιιοά βυχίΜο

(ϋνϊηο ΐη ί1Ι»1ιθΓ3 3(1οΐ68εοη8 ηιιίιίαηι ηουίΐίβ ίηρΓί-

ιιιίδ 31) ΙϊεΙΟΓίΙιυδ 3(1 ρπεε'κίειη 3(1(1ϋΠϋ8, ίη εεΓ-

ΐΛΐιι'ιηε ρΓΟ Γκίε βυδεερίο (1εδυ(ΐ38δε(. Αά]εε'ιΙ ηυΐοηι

6ΐΐ3ΐιι ιιοπιεη, ΤΓΟβύϊιιπι εαπα ηοιη'ιηαηβ, εΐ ςυοιΙ

ροδί ηιι>1ΐ3 Ιοπιιβηΐβ, <|υ« ΓοΠΊΐεΓ Ιοίειβνϊδβεΐ ,

ηΐ3ΐΐ)τϋ εοΓοη3 ΓβιΙίηιΊΐυβ βδβεΐ. ΟΙΐδΐυρείβεΙυβ

βιιίβηι 6ΐ3ΐΐοη'ιΐυδ Ιιϊδ 3ϋ(1ΊΐΪ8(1ί3εοηυ3, ειιιη ηεφίε

Γιϋειιι (ΙείΟ^^Γβ ϋβ, ςο;ε «ΙίεβΓβηΐϋΓ, 3ϋ(1εΓεΙ, εΐδί-

ιιιιιΐ εχεείΐεηΐΐϋδ (|υ3ηι1ΐϋηΐ3ΐΐ3 η3ΐυΓ3 εβρεΓεί, εϊδε

]υϋϊεαΓεΐ, ςυί ρΓοεαΙ ίώββδβΐ 31) αι1)β, ευηι ιιβηιο

Ιιοηιϊηυπι ευηι (1β βαίδ τείιυδ εεΠίοτβιη Γεείδδβΐ.

Ιιυηε ρεπηιΐβ 36 δϊ ίηΙεΓΓϋίδδεί, 3(1 ΓβιιιίΙΐαΓεδ Ιοφίί

ναι καί γνώναι τά πεπραγμένα ■ καί μή κωλυθήναι β (1ε ΓεΙιιΐδίΙΙΐδ £68(18, <ν&1 ηιαβίδίπιπι, υίρεΓηιίΙίεΓε-

παρ' αύτοΰ γενέσθαι μέχρι τών τόπων αυτών, έν οίς

τδ θαύμα έγένετο. Τοΰ δέ φοβερδν είναι λέγοντος, τδ

έν μέσω τών φονευτών γενέσθαι, κα\ πολλάκις έξ

επήρειας τοΰ αντικειμένου τι τών άβουλήτων παθεΐν,

έπιθαρσεϊν Ελεγεν 6 διάκονος τη τών ευχών αϋτοΰ

συμμαχία, φθεγξάμενος ταύτην πρδς αύτδν τήν φω-

νήν • Σύ με ααράΟον τφ θεώ, καί ουδείς μοι φό

βος καί τών ποΛεμίων ηηΟά^εται. Τοΰ δέ καθάπερ

συνέμπορον αϋτώ τήν τοΰ θεοΰ βοήθειαν διά τής ευ

χής συνεκπέμψαντος-, πεποιθώς τήν όδδν δ'.ήει, πρδς

ούδένα τών άπαντώντων επιστρεφόμενος. Έσπέριος

δϊ τής πόλεως έντδς γεγονώς, και κοπώδης έκ τής

Ιιιγ δΊ1)ϊ οευΐϊδ Μίδρίεει-ε, (ΐιικ αειβ εδβεηΐ, ηειι ρΐΌ-

Ιιί1.ιει•οΐιΐΓ:ι1ι εο ρεΓνεηΪΓε ιΐδίΐυε 3(1 83 Ιοεη, ίηηυϊ-

Ι)ϋ8 ιιιΪΓ»ευ1υηι είΐίΐυηι εΓ3ΐ : 31 ΊΙΙο ρεηευίοδυηι

εδδε (ΙίεεηΙβ νεΓ$3ΓΪ ίη ηιβίΐίο τίΓΟΓυηι ε3?ϋϊδ βνϊ-

(Ιιιπιηι, 3ε δίερε εχ ϊηειίΓδϋ βΐηυεϊηιρείυ 3(1νεΓδ3ΐϋ

ροδδο 3Γεΐ(1«Γε 3ΐίςιιί(1 ιερεηΐε ρΓχίει• νοίιιηΐβ-

Ιειη, (Ιβ ηυο εο£ί(3ΐυηι ηοη εδδεί : άίίεοηυδ βερΓε-

ευιη ε]ιΐδ αιιχίϋο εοιιΠύεΓβ (ΙίχίΙ, Ιιϊδ νεΓίιϊδ 3(1

ειιηι υΐβιΐδ : Τη ιιιβ οοηηηβηάα Ωβο, βί ηιιΙΙιιι αΙ>

ΙιοίΐϊΙ)Η$ Ιεττοτ νιε ΐηναάει. Γ.ιιιιιιμιη ίΐΐε ρΐ'Χδί(1ίυηι

ιΐίνίιΐ'.πιι ργο εοηιίΐε ρτ ρΓεεεβ ιιηβ ευηι βο βηιϊδϊβ-

δεί, ΓιϋϋεϊΗ: ρΐεηυβ ϊιθγ Γ3εϊε1)3ΐ βιΐ ηειηϊηειη οΙ>•

' ΡίαΙ. οχχιιι, 6.
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νίβηι νοηϊοηΐεηι δεββ οοηνεΠεηδ. Οιιιη βϋΐεηι νε- Α όδοιπορίας γενόμενος , λουτρώ θεραπεύσαι τδν κόπον

δρβΓΪ ΐη ιιιΊιεηι ρβΓνεηΐδδβΙ, βΐ (1ε νΐβ Γβδδϋδ εκβεΐ, άναγκαϊον ώήθη.

ιΙεΓιιΐΐς.ιιιπιι 1;ι1>ϋπ: εοΓραβ ΙβνβεΓΟ οαΓ3ΐ•ε ηεεεδδβ

0858 |ΐιι1:ι|.ι:ι1. Ι)ιΐΐ!:ίιΐΊ|ι;ι[πι• ιιπίειη ΐη ίΐΐο ΙοεΟ (1χ-

ιηοη (|ΐιίι1:ιπι Ιιοιηίεϊύ», ΐη 1)3ΐηεο νβΓδαπ δοΐίΐυβ :

ευ]ιΐδ ρεΓηΐοΐοδα 3ΐ<ιυβ ρβδίΐίοΓίΐ νΐβ ΐη ΐεηείιπβ 3<1-

νβΓδυβ ρι*ορίη<]ΐΐ3ηΐεδ βχ6ΓεβΙ)3ΐιΐΓ, βΐ ΐιΙείΓΟΟ ροδί

δθΙΐδοεε3δαιη Ιιβίηε» ΠΙχ ηοη βχεΓεεηαηΐϋΓ, ηειιιο-

φΐβ βο «οεεϋεΓβ ΐ<1 Ιβηιροπδ δοΐε&βΐ, βά φΐ3δ δίβηβ

ιΙΊ.ιευηιΐδ ρΓκίεεΙυηι Ιοεί γο£3Μ»1, υΐ οδΐϊυηι αρο-

ι•ϊι•εΐ, ει ίκΐίππιι δϊύϊ ρΓχΙοι-οΐ, ηευ ΐιινϊάβΓβΐ δΐϋΐ

φιο πιΐιιυδεοΓριΐδΙανηεΓΟ ΓβΠεοηΙ. ΙΙΙο νείΌΐβδΙιιιιΙο

ιιειηΐηειη, ςιιί εΐιχα ΠΙαοα Ιιοιαιη ιιφκηιι ΐη^Γεύΐ

ιιιιβιΐδ 68861, δυΐδ ρειίϋιυδ ΓενοΓβιιιη βδδβ, δειΐ ροδί

νΐ'δροπιιη (Ιιειηοηίιπιι οιιιηεδ ΐη ροΐεδίαΐβ ΙιαΙιεπι ,

Έπεκράτει δέ κατά τδν τόπον

εκείνον δαίμων τις άνθρωποκτδνος έπιχωριάζων τώ

λουτρφ,ου ή φθοροποιό; δύναμις ενεργεί μετά σκότος

κατά των προσεγγιζόντων έγίνετο, κα\ τούτου χάριν

άβατον τδ λουτρδν ήν εκείνο μετά τάς ηλίου δυσμάς

κα\ άνενέργητον • φ παραστάς ήξίου τδν έπιτετα-

γμένον άνοϊξαι την θύραν, δούναι τε τήν είσοδον αΰτφ

κα\ μη φθονήσαι της εκ τοϋ λουτρού θεραπείας. Τού

δέ μαρτυρουμένου μηδένα των κατά τήν ώραν έκεί-

νην κατατολμώντων τού ύδατος ίδίοις ύποστρέψαι

ποσ'ιν, αλλά πάντων μετά τήν έσπέραν χατακρατεϊν

τό δαιμόνιον, χαΧ πολλούς ΰπ' αγνοίας ήδη παθεΐν

τά ανήκεστα , οϋς άντ\ της έλπισθείσης άνέσεως

θρήνοι κα\ οϊμωγαΐ διεδέξαντο • ταύτα κα\ τά τοι-

αε αιιιΐΐοδ ί'αηι ΐηιρΓίκΙεηΐβδ ΐη ΐη$:ιη3ΐ)ίΙί3 ηιαΙ» " αΰτα διεξιόντος , ουδέν μάλλον εκείνος ύφίει της

ϊ:μ:ιιγγΪ886, ο,ιιοδ ρΓΟ βρεΜίο Ιεναιηΐηε ΙαηιεηΙαΙίο-

ηεβ βΐ δεριιΙΐιΐΓΧ, 61 ξειιιίΐιΐδ εχεβρεπιηΐ : Ικιν 1 1

ε]υ5ΐηοι)ί ΙιαΙηοαίοΓΟ, άΐοεηΐε, ηΐΐιΐΐο ιηαξίδ ΐΙΙο ςυΐά-

φίβηι (1ε ειιρΐϋΐΐιιΐο ΓβηιίΙΙβΙιβΙ : βει) ίιιχίιιΐηιΐ οηιιιΐ

ιηοάΌ υτβειίδ βιιηι, υΐ δβ ίηίΓοηιΐΐΙβΓβΙ. Αι ΙιαΙηεη-

1οι* ΐη 1ικ:ι•ο ροηεηδ , δι ηοη υηα ειιηι ΐηιρεί'ϊΐο

ΙίΟδρίΙβ ρΟΓΪοΙΊΐΠΓβΙΙΙΓ, 011111 εΐ3\'0ΐη 6Ϊ ΐΓ3(1ΐ(1ΐδδβΙ ,

ρΓοευΙ 3 ΙαναεΓΟ ι1ίδεβ(ΙΐΙ; ροδίεαηιιαηι ;ι;ιΐοιη ηικία-

Ιυδ ΐηΐυδ 6Γ31, ιηιιΐΐΐρΐΐεεδ (ΐυχάϊΐη (εΓΓΟί'ΐιηι 61

εοηευδδΐοηυιη πκιΐίπκ 3 ΰίοπιοηΐο ΐηδΐπιε!ι:ιηΐιπ•,

εροείΓβ ναηιιΐςιιί ει Γαηιο ηαίβίχιη ηηΐϋΓβηι ρΓ% δβ

ΓίΐΓβηΐΙο, ίη ίοπηβ Ιιοηιΐηιιηι ει ΓεΓ.ηηιηι οειιΐΐδ ΐη-

'.ί(Ιι.'!ΐΙί;ι, ηιιπίιπ-,ίιιβοηηϋΐΐη, :ιιιΙιεϋΙΐ! ηρρίΌρίιίφηιιι-

έπιθυμϊας , άλλ' ένέκειτο παντ\ τρόπω καταναγ

κάζουν αΰτον, είς τά έντος παραδέξασθαι. Ό δέ τδ

μή συγκινδυνεΰσαι τη αγνοία τού ξένου , κέρδος

ποιούμενος, τήν κλεϊν έπ' αύτώ ποιησάμενος,

πδ'.,όω τοΰ λουτρού απαλλάσσεται. Επειδή δέ γυ

μνωθείς έντος ην, πολύτροποι τίνες φόβων χα\ κατ

απλήξεων άφορμαΐ παρά τού δαιμονίου συνεσκευά-

ζοντο, φάσματα παντοοαπά πυρί κα\ καπνφ μεμ:-

γμένην την φύσιν έπιδεικνύμενα, έν ανθρώπων κα\

θηρίων μορφή τοϊς όφθαλμοϊς εμπίπτοντα , ταΐς

άχοαϊς ένηχοΰντα, τω άσθματι προσεγγίζοντα, κύκλω

περ\ τδ σώμα χεόμενα. Ό δέ την σφραγίδα εαυτού

προβαλλόμενος, κα'ι το τού Χριστού άνακαλών δνομα,

Ιΐ3, υιΐ(1ΐ(]υε οοΓροπ δο οΐΓΟίιηιΓυηϋεηιίβ. Αι ΐΐΐε δι- ^ απαθής τδν πρώτον διεξήλθε τδν οικον. Έπ\ δέ

βΐιυπ» (οΓϋοΐδ) 3ηΙεδεδεο1)]ΐεΐεη8,€Ιιπδΐΐ(]ΐΐ6 ιιοηιεη

ΐηνοεβηδ, ρπηιυιη οοηείανο ΐΙΙχδΐΐδ ΙταηδΐνΐΙ, »ά

ΐιιίεΓΪοΓειη ;ιιιΐειιι ρατίεηιχιΐίυηι ρΓ0^Γ6δδΐι$ ΐη ηιο-

Ι681Ϊ0Γ3 ϊιιοίιϋι 8ρεεΐ3πιι1α, ίη ΐβπ'ΐυίϋοΓοηι Γα<•ϊοηι

ΐΓ3ηδΓθΓηΐ3ΐο ιΐχηιοιιίο ; εΐ δΐιηιιΐ Ιοιτ.τ ιιιοΐιι εοη-

ουίΐ εοηείβνε ει νί(1εϋ3ΐιΐΓ, 3<1βο υΐ εΐΐβηι βοΐυηι

ί.'ΐΐν.Ί τυρίυηι Παικιπαιη, (\\\χ δΐΐυΐιΐδ βδδβΐ, ιιικΐηπι

εοηδρ>ε1εη(ΐ3ΐη ρΓ,χυεΓεί, βεΐηΐΐΐΐχφΐβ ηαπιιηχ βΐ)

αηιιΐ)! βιηΙΙΙβΓβηΙιΐΓ, βε Γυι•8ΐΐ8 είδιίειιι αηηϊδ, δί^ηο

(εΐ'ΐιεΐδ δεϊϋοβΐ) ει ηοιηϊηϋ Γ.ΙιπδΙϊ, ρΓΧδίαΜοα,ιιε

ρι-βευηι πια^ίδίΗ ΙεΓΓΟΓεβ εαηιηι τεπιπι, (|ΐιχ ΐιιιη

Γιε1)3η|, (ΙϊδειίδδΐΙ. βιιιιΐφΐε ]οιη αηιια Γβορεβίυδ εχϊί'ο

Γε5'.;ιΐ3ΓεΙ, ΓϋΓδοδ ρΓΟΙιϊ^βΙιαίιΐΓ η (Ιχηιοηε, ςιιϊ

οίΐίυηι οοειιρανεΓϊΐ. Υοππη βιϊαηι Ιιοε ΠΙΓ81Ι8 ΐηιρε-

τδ ένδότερον χωρήσας, χαλεπωτέροις ένέτυχε τοις

θεάμασιν , είς φοβερωτέραν μετασκευασθέντος τού

δαιμονίου τήν δψιν • κα\ άμα σεισμώ κατακλονεϊσθαι

τδν οίκον ωετο, κα\ τδ έδαφος ύπθ(1(5ηγνύμενον γυ-

μνήν ύποδεικνύειν τήν κάτω φλόγα, σπινθήρας τε

φλογώδεις άπδ τών υδάτων έκπέμπεσθαι, κα\ πάλιν

αύτφ τδ ίσον δπλον ή σφραγ\ς, κα\ τδ τοϋ Χριστού

δνομα, κα\ ή διά τών ευχών τοϋ διδασκάλου βοήθεια ,

τά φοβερά τών φαινομένων τε καϊ γινομένων διέχεεν.

Άνεθε\ς δέ ήδη τφ ΰδατι, κα'ι πρδς τήν Εξοδον σπεύ-

δοιν, πάλιν έκωλύετο, τοϋ δαιμονίου της θύρας άντει-

λημμένου. 'Αλλά κα\ τοΰτο πάλιν τδ κώλυμα διά τής

ίσης δυνάμεως αυτομάτους έλύετο , τη σφραγίδι τής

αύρας υποχωρούσης. Έπε\ δέ κατά νουν αΰτώ προΰ-

(ΙΐτηεηΙυπΊ ραΓ οβηιιίοπι νΐιη, δροιιΐε 5ϋ» ]αηυ3 εε- ^ κεχωρήκει τά πάντα, έκβοήσαι λέγεται πρδς αύτίν

ιΐεηΐε,δί^ιιο (επιείδ) (ϋδεπίίεΐΜΐιιι•. ΡοδΙε3Γμΐ3ηι 3υ- άνΟρωπίνη φωνήτδ δαιμόνιον, μή έπ'αύτφτήν ούνα-

Ιειηείοιηιιίβ εχ δοηΐεηΙίΒ 8ΐιοεοβ8εΓ3ηΐ, εχείβιηβδδβ μιν έκείνην λογίσασθαι, βι' ής τδν βλεθρον ϊφυγεν

ιΙϊεΐΐιΐΓ αιΐ ειιιη Ιιυηΐ3ΐΐ3 νοεβ (Ιχ'ΐιιοιιίιιιιι, ηβ δΐ1)ΐ ή γάρ φωνή τού παραθεμένου αύτδν τφ φυλάσσοντι

νΐΓΐιιΙεηι ίΙΙαηι ΐιηρυΐ3ΓεΙ, ρεΓ ηιιαηι ρεηιΐεΐεηι εΠΊι- τδ απαθές έχαρίσατο.

{»ίδδθΙ; νοεειη ειιΐιη ε]ιι?, 3 φιο εοβίοϋίδε 3({|υε ρΓυεδϊϋϊο ιΐίνΐηο εηιηιηεικίαΐυδ 68δεΙ, Ιιοε οι ρΓ;εεΐί-

ιίδδο, ιιΐ 31) ίηεοηιιηοι1Ϊ3 Ιυΐυβ εί?«.1.

δεΓν'3ΐιΐ8 ίςΐΐυΐ',. ηιιειηηιΐιηοιίιιιη (Ιίνίιιηΐδ, ίΐιΐηιί-

ι°3ΐΐοηί Ιυεί ρΓ%ΓειΐΊ5 ΓυίΙ, εο η,ιιοιΐ ηειηυ εοπιιιι,

ΐ|ΐιΐ ιιη(]ΐΐ3πι ίιΙ ΙεηιροΓΪδ :ΐι|ΐι:ιιιι ίιι^ΐ'ΟιΙί ,ιιΐδδί εδ-

βεηΐ, ίηΙεΓ νϊνοδ ροδίοα εοηδροείιΐδ εϊδεί. Οιιηι 3α-

Ιοηι ει Ιιοβ ιμκε δίΐιΐ ί•εοίιΙΪ58θΐιΐ, ιΐοειιΐδδεί, ει ιηαι•-

Ι)τιπιι ΐη ιιΐυο ΓοτΙία ίβεΐη ΐΐα ιιοοίϋϊδδο εο^ηονϊβδεί,

φΐεηιαοΊηοιΙιπιι ηκι^ηυδ ίΠβ νΐτ ίη βοΐίΐοϋίηβ ιΐο^οηβ

αηΐο εχροδίιίδδεί , ρτορίετ εαϊ ΓΟδ <{>1Ά3 ει νίιΐίδ'ϊίΐ

Διασωθείς τοίνυν κατά τδν είρημένον τρόπον, 5κ-

πληξιν παρείχε τοις έπιστατοΰσι τοϋ τόπου, οΰδενος

τών πώποτε κατά τήν ώραν έκείνην κατατολμησάν-

των τού ύδατος έν τοις ζώσι φανέντος. Έπε\ δέ τού

τοις τά καΟ'έαυτδνδιηγήσατο, κα'ι τά κατά τήν πόλιν

τών μαρτύρων ανδραγαθήματα τούτον Εγνοι γεγενη•

μένα τδν τρόπο•/, δν έπν τής έρημίας ό μέγας διάγων

προοιηγήσατο, προτθείς τοις περί αύτοΰ διήγημα•.:!
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τε χαΐ θαύμασι, δι' ών τε είδε, και δι* ων ήκουσε, Α εΙ ΒαάίνΙδβεΙ, βΐ μβΓ ςυβδ βυο ρεπεοΐο «Ιςυο εχρε-

κα\ δι' ών τή έαυτοΰ πείρα της τοΰ μεγάλου πίστεως

έδιδά/Οη τήν δύναμιν, ή" προσεμαρτύρησε το δαιμό-

νιον, πάλιν ανατρέχει πρδς τον διδάσκαλον • τοις τε

κατ' αΰτδν, καΐ τοις μετά ταύτα κοινδν άφε\ς φυλα-

κτήριον, το διά των Ιερέων έκαστον έαυτδν τώ θεώ

παρατίθεσθαι. Και νϋν έστι μέν κατά πάσαν τήν

Έκκλησίαν, έξαιρέτως δε παρ' ίχείνοις ή τοιαύτη

φωνή, της τότε γεγενημένης τω άνδρΐ παρά τοΰ

Γρηγορίου βοηθείας μνημόσυνον. Της δε τυραννίδος

εκείνης ήδη κατά θείαν συμμαχίαν διαλυθείσης, καΊ

πάλιν ειρήνης τήν άνθρωπίνην ζωήν διαδεξαμένης ,

καΟ' ήν άνετος ήν κατ' έξουσίαν προκειμένη πασιν

ή περί τδ θείον σπουδή, καταβάς πάλιν έπ\ τήν πδλιν,

κα\ πάσαν περινοστήσας έν κύκλω τήν χώραν, τζρου-

ΓΪοιίία ιι>.ι§ιιί Ϊ1ΪΪΙΙ3 νίπ (Μεί νίιιι, ειιΐ βΐίαιιι ι1;ι•ιιι»•

ιιίιιΐιΐ ίιΐδΐιροτ ΙεδΙϊιηοηίυηι ροΙιΊΙιι'ΓΐΊ, ιΙίοΊείδδεΙ

(<3β ιη;ι:ιοιιΓΐ5 φΐί ιιοιι αιηρϋυβ (Ιυ1)ίΐ3ΐιδ), ϊΐεηιιιι

ΓεάΊΐ α Ι ηιαςϊδίπιηι, εΙ δΐΐίβ Χΐ3ΐί$ ΙιοηϋιπΙ)ιΐ8 εΙ

ρο8ΐ6ΓΪ5 εοιηηιυηε ρΓΧδίαΊυηι Γβΐϊιιςυβηβ, υΐ ρϋΓ

δηεεπίοΐεδ φΐίίφίο 8686 ΙΗ'Ο εοιηιιιεηιίεΐ : αίφίο

βΙΙ.ιιη ιιπιιι: ι:υιη |κ:ΐ' ΟΜίιιεηι ΕεεΙεβίΛΐιι, Ιιιιιι ρΐ'χ-

οίρυο »ριΐίΙ ϊ11θ8 ε]ιΐ8ΐηο(Η νοχ ριο ιηοιιυηιβηιυ Ικι-

Ιιο ιιι ι αιιχΠΐΐ αίψιβ ρΓΧδίιΙίί, ςιιοιΐ Ιιπκ: ίΙΙί νίτο 8

Οεχυπο ρΐ'Χδΐίΐιιηι ε$ι. Οιείβι υιιι ευιη ];πιι πυχίΐίο

ύίνίηο ΙγΓ3ηηίβ ίΐΐ» ιΐίδδοΐιιΐβ εδδβΐ, βε ρβχ Γυτδΐΐδ

Ιιυπιαηαιη νίΐ»ηι εχεεμϊδδεί, ροΓ ςαοαι βχ ροιίϊΐιιιΐϊ

βΓίΐΙ αιΐ »Γΐ)ίΐΓίυηι οιηηί1>ιΐ8 αϋυηιΐο ρι-οροΥιΐιιηι δΐιι-

(Ιίιιιη βι$3 ηιιηΐΘΐι (Ιίνίηιιιη, ιΐεδεεηιΐίΐ πίΓδίΐδ 3(1 ιιγ-

Οήκην έποιεΐτο τοϊς απανταχού λαοίς της περ\ τδ Β 1)βηι, ει οιιιιιϊ εϊτεβ τε^ίοηβ υικίϊφΐβ ρβΓββΓίΙί αε

θείον σπουδής, τάς υπέρ των ένηθληκότων τη πίστει

πανηγύρεις νομοθετήσας. Κα\ διαλαβόντες άλλος άλ-

λαχή τών μαρτύρων τά σώματα, κατά τήν έτήσιον

τοΰ ένιαυσιαίου κύκλου περίοδον συνιόντες , ήγάλ-

λοντο τή τιμή τών μαρτύρων πανηγυρίζοντες. Και

γάρ δή καΐ τούτο της μεγάλη; αύτοΰ σοφίας άπό-

δειξις ήν, ότι πρδς καινδν βίον μετα^υθμίζων πά

σαν αθρόως τήν κατ' αϋτδν γενεάν, οΤόν τις ηνίοχος

έπιστάς τή φύσει , κα\ τοις της πίστεως κα\ θεο

γνωσίας χαλινοϊς ασφαλώς αυτούς ύπο^εύξας, ένεδί-

δου τι μικρδν τω ζυγώ της πίστεως δι' ευφροσύνης

ΰποσκιρτάν τδ ύπήκοον. Συνιδών γάρ οτι ταίς σω-

ματικαϊς θυμηδίαις τή περ\ τά εΓδιολα πλάνη παρα

μένει τδ νηπιώδες τών πολλών κα'ι άπαίδευτον • ώς

ρβΓίυδίΓαΙα , ίιΐϋίΐαηιειιΐιιηι βΐ ςιιαδϊ εοι-οΙΙαπαιιι

βΐιιϋϋ βΓββ ηαιηεη ιΐίνίιιηιιι ϊηδΙίΐιιεΙίΗΐ ηρυύ οιηηεί

ιιΐιίιίπιί ροριιΐοδ δαηεϊεηδ , πι ηοηιίηε εοπιηι , ηιιί

ρΓΟ Βιΐβ ςίεεβηαδδβηΐ , (Ιίεδ ΓεβΙί αΙ»ιιιο δοΐειηηεβ

εοηνεηΐιΐδ εε1εΙ)Γ3ΓεηΐιΐΓ : ευιηφιβ αϋυδ ίιι βϋιιηι

Ιοευηι εοΓροΓβ ηιβΓί^Γαηι (ΙϊίϋχϊδϊβηΙ, ρ?Γ ίηηΐτβΓ-

δαΓΐυιη εϊΓευΓι ηιιιϋίΐιιιη οοηΒΓΟέηΐΐ ΙκΙαΙαηΙιΐΓ, ίιι

ΙιοηοΓβιη ηιαη)τιιηι ίεΓίαβ 32εηΐεδ. Εΐεηίηι εΐΐηιη

Ιιοε ηϊιιι'ΐΓΐιιη ηΐ3§ιΐ3ϊ βορϊβηΐία; αΐιριβ δοΐεπίοε είιΐΒ

(Ιοευηιεηΐυηι 681, ςιιού εοηι οπιηεβ βπ* ρΓ0Γδΐ:β

8Ε131Ϊ3 ηο ββιιΓίδ Ιιοηιίηεβ 3ΐ1 ηονιιΐϊΐ νίΐα; ίηδίϊΐυΐυιη

ΐΓ3ΐΐ8ΓθΓΐτΐ3ΓΡΐ, εΐ Ιαηηιΐϊΐιι βυΓί^ίΐ ςυίιίαιη ηαΐυΓΗϊ

ρΓϊίεείιΐδ Γιιίεϊ 3ε ϋεϊ β^ηίΐΐοηίδ Γι-ειΓίδ 608 Πγιϊιϊ-

ΙεΓ 8ΐιΙ)]ιΐ£3ΓεΙ, Ίπάιιΐ^βΐιαΐ, υΐ ρ3ΐιΙυ1ϋπ» <ΐϋΊϋ(1αηι

άν τδ προηγούμενον τέως έν αϋτοΐς μάλιστα κατορ- ε δΐιϋϋίΐΐ 8ΐιΙ>}ιΐ{;ο Γιϋεϊ 1*ΙίΙΪ3 εχδΐιΐΐιιπ'ηΐ. Οιιιη αηίιιι-

ΟωΟείη, τδ πρδς θεδν άντ\ τών ματαίων σεβασμάτων

βλέπειν, έπαφήκεν αϋτοϊς ταΐς τών αγίων μαρτύρων

έμφαιδρύνεσΟαι μνήμαις, κα\ εύπαβεϊν, κα\ άγάλλε-

σθαι, ώς χρόνω ποτέ κατά τδ αύτόματον πρδς σεμνό

τερων τε κα'ι άκριβέστερον μετατεΟησομένου τοΰ

βίου, κα'ι πρδς εκείνο καθηγουμένης τής πίστεως,

8περ δή κα\ έν τοις πολλοίς ήδη κατωρΟώθη, πάσης

θυμηδίας άπδ τών τοΰ σώματος ηδέων πρδς τδ πνευ-

ματικδν τής ευφροσύνης είδος μετατεθείσης.

βϋνεηϊδδεί βιπηι ηιιοιΐ ρΓορίεΓ εοΓροιΐδ νοίυρίβίε*

δϊηιρίεχ εΙ ϊιτιρβΓΪΐυηι νυίβυδ ίη ειτυτο δίιηϋΙβεΓΟ-

ταηι εαΐΐυβ ρεηιΐίηεΓεΙ, ςαο πιβχίηΐβ ν], ηυοιΐ ρΓ3ϊ-

εϊριιυιη βδΐ, ϊηΐεπιη ΐη ϋδ ΗδΒοριοΓβιιΐΓ, ιιειηρβ ιιΐ

ναηίδ δΐιρβΓδΓιΐΊοηϊ1)ϋ8 ίεΐίεΐίδ βϋ ϋειιιιι εοηνεηβ-

γοιιΙιιγ, ρεηιιϊδϊΐ βϊδ , υΐ ίιι ηιειηοΓΪ;ιη) δβηείοππη

ηιβΠνπιπι βεβε εχΙιίΐΛΓβΓειιΐ βΐ οΜεείβΓεηΐ, βΐφίο

ίη 1»;ΙίΓΐ3ΐη εΙΓιιηάεΓβηΙϋΓ : φΐθ(1 «ιιεεεδδα ιεηιρο-

Π8 3ΐΐ(|ϋ3η(1ο ΓιΐΙυπιπι εδδβΐ, υΐ δυη δροηΐε Ιιυιη'ιηεβ

3(1 ΙιοηεδΙίοΓειη 61 εχϋΐΊίοΓβιη νί!» ι•;ιΐίοιιειιι (Γ3ΐΐδΪΓ6ΐιΙ, ρΓ36δεΓΐίπι εαπι εΐίβηι ΠιΙεδ αι! ίΙΙηιη τεηι νίαιιι

ρΓ3;ιιιοηδΐΓ3Γβι : ΐ|ΐι;η Γβδ ηίηιίηιηι ]αιιι εΐίίΐη ίιι ρΐΐ'ΐίδηιιο βυεεεδβΊΐ βΐφΐε εοηΓεείΒ εβί, οηιιιί νο1ιιρΐ:ιΐε »

εοΓρηΓϊδ οΙ)ΙεεΐαιηεηΙΪ8 ηιΐ δρίπίικιΐβιη 1»:ΐίΐϊ:» ίυπηβηι Ιι•;η1ικΐη.

Τούτον δέ τδν τρόπον έμπολιτευόμενος τή Έκκλη- Ουαι βαΐεπι Ηοε πιοάο δβ βεΓεΓεΙ, εΙ ηπιηεΓβ δυο

σία, καΐ σπουδήν έχων πρδ τής έκ τοΰ βίου μετά- Β ΓυπζεΓεΙιΐΓ ίπΕεε1β$ΐ3 3(1ηιΊηΊδΐΓ3ΐΐ'];\, εΙ 3ΐι1εφΐ3ΐιι

στάσεως πάντας ϊδεϊν πρδς τήν σωτήριον πίστιν άπδ εχεεϋεΓβΙ νίΐ3, ειιρεΓβΙ οιηηεβ 3 δϊιηιιίβεηδ βιΐ 83-

τών ειδώλων μεταΟέντας• επειδή προέγνω εαυτού

τήν μετάστασιν, σπουδή πάσάν τε τήν περιοικίδα

διηρευνήσατο, μσΟεϊν Οέλων εΓ τίνες εΐεν οί περι-

λειφΟέντες έξω τής πίστεως. ΈπεΊ ούν έγνο) τους

παραμεμενηκότας τή αρχαία πλάνη μή πλείους είναι

τών έπτακαίδεκα, ΣκυΟρωπδν μεν γ.α\ τούτο, φησ\

πρδς τδν Θεδν άποδλέψας, τδ λιπεΐν τι τώ τών σωζό

μενων πληρώματι. Πλην άλλα μεγάλης ευχαριστίας

δξιον , οτι τοσούτους καταλείπει τους εϊδωλολάτρας

τω μετ' αύτδν έκδεχομένω τήν Έκκλησίαν, δσους αύ-

τδς Χριστιανούς ϋπεδέξατο. Έπευξάμενος δέ τοις

τε πεπιστευκόσιν ήδη τήν ε!ς τδ τέλειον αύξησιν,

κα\ τήν επιστροφή•; -ν.; άπίστοις, ούτω τοΰ άνΟρω-

1ιιΐ3Γ6πι Βαειη νΐϋεΓβ εοηνεΓδοβ , υ1>» δΐιιιιη οΐιίΐυηι

ρΓΧδεηδΐΙ, βΐϋεΐΐοδβ (ϋΓιβεηΙεΓηπο ΙυΙαιη υιυεηι

Β^Γυπιςυβ ε'ίΓεβ νϊείηιιιη ρεΓδεΓυΐβΐυΓ, δείιε νοίεηδ

εεαυί βιϋιυε βδβεηΐ εχΐΓβ Πϋβηι ΓεΓιείϊ. ΙΙι ϊβίιυΓ

εοβίιονΐΐ, ηοη ρΙυΓεβ δεριοηιϋεείηι βδβε, ςοΐ ϊηβη-

Ιϊφίο 8ΓΓ0Γ6 ρβπιιβηδίδβεηΐ : ΑεεΓίιυιιι ςΐίϊιίεηι βΐϊαιη

Ιιοε, ϊηςιιΐΐ 3(1 ϋειιηι δυδρϊείεηδ, αεεββο βϋφΐίιΐ

βοΓυηι ρΐεηίΐυϋπιί , ςιιϊ βεΓνβηΙυΓ. νεΓυηιΙβιιιεη

ηιη^ηη (ζΜΐίβπιιη ηεΐίοηο ϋΐ^ιιαιτι Γειη εδδβ »ίε1>31,

ςυο^ Ιϋΐίιίειιι δϊιηηΙαεΓοί'ϋΐιι ειι1ΐθΓ08 Γεϋηι|ΐιβΓβΙ

εϊ, ί|ΐιί δΊ1)Ί δυεεεδδΐιηΐδ εβββΐ ίη Εεείεβΐβ, ^οΐ ΐρββ

ϋ1ιπδΐΪ3ηοδ βεεερίβδβΐ : ρΓβεβίϋδ 3υΐευι ει ϋβ, φΐΐ

]απι οΓεάίαίδδεηΐ , ϊηεΓΟίηειιΐιιπι βα ρβΓΓβεΐΐοϋεαι,
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«Ι ίιιΟΓούυΙϊβ εοηνΡΓβΐοηοπι , ϊΐα (Ιβηιίεηι) οχ νΐΐη Α πίνου βίου πρδς τδν θεδν μετανίσταται, έπισχήψας

Ιιιιηιαιιη »ά ϋβιιηι τηϊζταΐ , ο1)ΙεδΙ;ιΙιΐδ ηβεεδδβηοδ

«1108, ηε ροοιιΙίαΓΟΓΠ β'ι1)ϊ Ιοοιιιη δοριιΐΐιιτχ οοηιρα-

ι-αΓβηΙ. Ναηι β: ν'ινυβ ηιιΙΙΐιιβ Ιοεί (ΙΟΓηϊηιΐδ νοοβπ

νοίυΐδχοί, 80(1 ϊη αΐίβηϊ» Ιαηφίαηι ίηςυΐΠηοδ βΐ ροΓ-

ο^Γΐηυδ ηηΜίβηδ ν'ιίαηι ΐΓηιίδυβΐδδοί, ηβ ροβΐ ηιοι•-

Ιοπ) ηυϊϋβπι ρΓΟίδΐιβ ΐηςιιίΐίιιαίυιιι βΐΐιί άΌάβεοη ίοι-ε

ριιΙΠΓΟ : 5εά%ηιεηαβηΐ'ι, ϊηηυϊΐ, επειιίο [αιηα ρτοάα-

Ιητ, ην,οά Οτει/οήαε ηεε υ'ινεηι φάάειη ιιίι αϋηηο Ιοεο

οοςηοτη'νιαίΗί «ί(, ει ροιΐ τηοτίειη αΐϊεηοηιηι Ιοεοηΐιΐι

(ιιετχΐ ϊηφιίΙΊηκί, εηιη βί> οηχηϊ Ιεττεηα ροεεεειϊοηε $ε$ε

αΐΗΐϊηιιηεεΙ, αάεο υΐ ηε ιερείΐη ηηϊιίεηι ι'ιι ρτορήο

Ιοεο $ιιεΙϊιιηεήί ; ίοΐαηι ειητη Ηίαηι ρο$$ε$εϊοιιειη

ρτείχοεαηι εί εχρείεικίαιη ρηιαεεε, φιπ (ταχιιΙΗ α

ανατχΐ'ισ: ταΐ)ΐ)ίνιη χιι εεαε ηοη αάηηΙίΗ. ΰχίοπιηι

τοις έπιτηδείοις, μή κτήσασθαι τόπον αύτώ πρδς τα-

φήν ιδιάζοντα. Ει γάρ ζών, κύριος κληθήναι τόπου

τινδς ούκ έδέξατο, άλλα παροικών έν άλλοτρίοις τδν

βίον διήγαγεν, ού3έ μετά θάνατον τή παροικία πάν

τως έπαισχυνθήσεται ■ ΆΛΛ' έστω, φησ\ , τφ μετά

τανζα βίφ διήγημα, δτι Γρηγόριος ούτε ζων έπ-

ωνομάσΰη τοπφ τινϊ, καΐ μετά θάνατον άΛΛοτρΙων

νάνων έγένετο πάροικος, πάσης τής έν τη γη

κτήσεως έαντύν άποστήσας, ώς μηδέ ένταρήναι

Ιδίφ χαταδέξασΟαι τύπφ • μόνην γάρ αύτω κτήσιν

τιμίαν είναι Ιχρινεν έχείνην , ί) πΛεονεξΙας έ~ρ'

εαυτής ϊχνος ού δέχεται. Τήν δέ άθρόαν παντδς

τοΰ έθνους μετάστασιν άπδ τής Ελληνικής ματαιότη

τος εις τήν έπίγνωσιν τής αληθείας θαυμαζέτω Ικα-

ιμιοά οηΊνβΓ8:ι ΓβρεηΙβ ηβιϊο 3 ΟΓκεαπίοα ναηΗβίε Β στος των έντυγχανόντων τω λόγω, κα\ μτδε-ς άτ;ι

ί>(1 α^ηίΐϊοιιβηι νοπίηΐίδ ΐΓαιΙιιαη οδΐ, ηιΙιηΪΓΟίιΐΓ

φπϋειη ψπουηφιβ Ιιοο βεηρίιιιη Ιε^εΙ ; ηοηιο νει-ο

Ιίιίοιη άεΐΜΐιβΙ, βεϋ αιΐ ιΐίδροδίΐϊοηεπι βίςυε οοηδϊ-

ϋυηι ΓΟδρϊοϊηΐ, ςυο Ι3ηΐ3 ιηυίαιϊο Γηι Ι» εδί βοπιιη,

ηιιϊ 3 πιεηιίβείο 3(1 νβποίειη ΐΓ3(1υοΐ'ι βυηΐ. Ν»πι

<|Η0(1 ϊη ριΐιηΪΒ δηοοηίοΐϋ φδ ΐεηιροποιίδ ίεοίάΊΐ,

(|υοι1 3(1 Γεϋςιια ιιιΪΓαουΙ» ΓρδΙίιιαηδ ογβιϊο ργχΙογ-

ιιιΐδίΐ, ηιιηο Γοροιϊΐυιη οΐιριβ ιοδίιηιρίυπι ο\ροιι.πιιι.

ΓεΓί* φια;(Ι:ΐίΐ) ριιϋΐίε»; οι υηίνοΓδ;ιΙθ5 εΜίιΙ ίιιυι1)β

ιΐΐΐιιοιιϊ οιιίϋηιη (ΙοιηβδΙΐεο, ρ;ιΐΓΐο ηυοίΐαηι ΓΪΙιι 30

ηιοΓβ δοΐειηηϊ οο1βΙ)Γ3π οοιίδΐιρί»;, ηιΐ (|υ.Ί8 ιιιι;ι ουηι

ιιγ1)3ΠΪ8 εε!εΙ)Γ3ΐκΙ»8 ιιιιϊνοΓδΒ ρΓπρειηοιΙυιη $;<:ηδ

οχ 1013 εβ Γο^ϊοηο οοηίΐπβίκιΐ : 3ΐ(|υε εοπιιη (|ΐιϊ

οοιιειίΓΓβΓΒηΙ, Ιΐιοαίιυηι ρίοηιιπι ογ.τΙ, οι οοπιω, (|υΐ

στ;ίτω πρδς τήν οίκονομίαν βλέπων, δ•.' ής γέγονεν

ή τοταΰτη μεταβολή τών μετατιθεμένων άπδ τοΰ

ψεύδους πρδς τήν άλήΟειαν. Τδ γάρ έν τοις πρώτοις

αύτοΰ τής ΐερωσύνης γεγενημίνον χρόνοις, δπερπρδς

τά λοιπά τών θαυμάτων έπειγόμενος 6 λόγος τ.<χρ•

έδραμε, νΰν έπαναλαβών διηγήσομαι. Εορτή τις ην

πάνδημος έν τή" πόλει, δαίμονί τινι τών εγχωρίων

κατά τι πάτριον αγομένη. Πρδςταύτην άπαν <τ/εδδν

συνέχει τδ έθνος, τής χώρας πάσης συνεορταζούσης

τη πόλει. ΈπεπλήρΓοτο δέ τών συνδεδραμηκότων τδ

Οέατρον, χα\ ύπερεχεϊτο πανταχόθεν υπέρ τάς καθ

έδρας τών έϊΗ^όυέντων τδ πλήθος, καΐ πάντων περί

τά θεάματα τε κα\ ακροάματα πρδς τήν όρχήστραν

άποβλέπειν προθυμουμένων , θορύβου πλήρης ην ή

ροδίΓοιιιί :ιΙ11ιιχοΐ'3ΐ)1, ιιιιιΐΐίίικίο 8ΐι1)$εΙΙϋδ «ηιΐϊςιιο σκηνή, καΐ άπρακτος έγίνετο τοις θαυματοποιοϊς ή

5υροιΤιιιιι1οϋ3ΐιΐΓ, βΐηυβ ΟΓηιιϊυυδ 3(1 $ροοΐ3θϋ1η 31-

<|ΐιο :«<τυΐ'ΐιι;ιΐ:ι οΐΌΐιοδΐΓ3ΐη ίηΐυεή ευρίεηΐίΐΐϋδ,

ρΙοηβ 0Γ31 δοεηβ ΐυιηιιΙΙυβ ει ΐιερϊιΐβΐίοηΐδ, ϊγγϊιλ-

(]υβ ρΓ%*Ιί£ΐ3ΐΟΓΠΗΐ8 ιιιίι•;ιΙιί1ίιιιιιι]ΐιη δ|ΐθ(•1;κ:ιιΙοΐ'ιιιιι

3ΓΓι(ίοΊ1>υδ οδίβηίαΐίο, Ιυηιυΐΐα 86δβ ιιιυίπο εοηδίί-

ρ.ιιιΐίιπη ηοη ηιοιίο ο1)1βοΐ3ΐίοηεηι ιηιΐδίο;β ϊηιρο-

ιΐίοηΐι:, 86(1 ηε οίΐ'οιιΐίΐΐονίΐιιΐδ ςυίάεηιοί ρΓΧ3ΐΪ£ί;ιΙο-

νίϋυδ 8033 3Πβδ 0δΐεηΐ3ΐκ1ί Ιειιιριΐδ οοηοειίεπίε. Τυιη

\ογο εοηιιηυηίδ 30 οιιιηϊ ηιιιΐΐίίικίίιιο οιυηιμίι νοχ

(Ιχηιοηειη,οιΓι (Ιίβιη ΓοδΙηηι ο,ς'οΐιιιιιΐ, ΐηιρΙηι\ιιιΐίιπιι,

οΐ :ι1) ίΙΙο βΊ1)ϊ Ι3χίΐ3(ειη Ωεπ ρείβηΐίυιη. ΡοδΙεαηιιβιιι

ηιιίοιη οηιηϊουδ δίηιυΐ Ιοηιιβηΐίυιΐδ ϊιι :ι',ΐιιπι νοχ

ΙοΙΙε1)3ΐιΐΓ, 3ε ΙοΙίυβ οίνίιηΐίί νείιιΐί υηίιΐδ οΓΐδ 8εΓ-

έτίδειξις, τής ταραχής τών στενόχωρουμένων οϋ μό

νον τήν άπόλαυσιν τής μουσικής έπικοπτούσης, άλλ'

ούτε τοις Οαυματοποιοΐς ένδιδούσης καιρδν τά εαυ

τών έπιδείκνυσθαι. Ένθα δέ κοινή παρά παντδς

εκρήγνυται τοΰ δήμου φωνή, τδν δαίμονα, ψ τήν έορ-

τήν ήγον, άνακαλούντων, καΐ παρ" εκείνου τήν εύ-

ρυχωρίαν αύτοϊς άξιούντων γενέσθαι. Επειδή δέ

πάντων άλλήλοις συμφθεγγομένων, εις ϋψος ίρετο ή

φωνή, και πάσης έδόκει τής πόλεως καθάπερ ενός

τίνος στόματος ό λόγος είναι, ό τήν εύχήν ταύτην

προσάγων τώ δαίμονι (ην δέ ή ευχή, ώς έπ' αυτής

άκοϋσαι τής λέςεως • Ζεΰ , ποίησον ήμϊν τόπον) •

άκουσας δέ ό μέγας εκείνος τοΰ ήχου τών δνομαστ\

ιιιο εδβε νί(1β1)3ΐϋΓ, ςιιο 1ι* ρΓβεοδ ιίχιιιοιιί ΆάΙ\\- -. έπ:6οωμένων τδν δαίμονα, παρ' ου τήν εϋρυχωρίαν

1ιε1)3ηΙιΐΓ (βΓ3ΐ βιιΐοηι ρΓθ03ΐϊο, υΐ ίρδ» νοΓϋβ ε]υδ ί^τουν γενέσθαι τη πόλει, φησι πρδς αύτοϋς, πέμψας

:\ιιιϋ;ιιιΙιΐΓ : ΙνρϊΙιτ. [αε ιιιιίιία Ιοεαηι), βιιιΐίΐο ββιιε τινά τών παρεστηκότων, δοθήσεσθαι αύτοίς δσον οϋ-

ιιιηςηιΐδ ίΙΙβ νίτ δοηο ηοιιιϊη31ϊιη ιηνοοβηΐίυηι ο"ίβ- δέπω πλείονα τής ευχής τήν εϋρυχωρίαν.

ιηοηειη, 3 ψιο 1;ιχϊΙ;ιΙ(.ίπ είνίΐβΐί Ποιί ρεΐε1)3ηΙ, ςιιοϋβιη εχ ίκίδίαηΐϊΐιιΐδ 3(1 ςοε ιιιίδδο, Ι3χί1α1επα αΐΐ ϊρδΐθ

ιηοχ (Ι;ιΐιιιη ϊ ι-ϊ ηΐ3]θΓεηι, ψιηιιι ορίηι-ριι!.

Η3ε 3υΐεηι :\Ι> εο νοεε Ιαηηιιαηη ΙηδΙΐ ΐ|ΐι:ΐιΙ;\ιη

κοηίειιΐίιι ρΓθΐ3ΐ3, ρεδΐί1ειιΐΐ3 ΓΓοηυβηΙειη ϊΙΙυιη Γβ-

ΓΪ.18 ηυοηιϊιιηι εί ΙυαΌδ <•«1ι•!ιπιπΐπιιιΐ εοηνεηΐυπι

εχοϊρϊΐ. Λε &ΐ»1ϊιιι ΐΓίρικϋιΐϋΐίιιιιι εηοΓίδ Ιηιιιοιιΐηΐίο

ηιίδοεΙιηΙιΐΓ, ηιΐοο ϊη ϊη Ιυοίιΐδ ε^ ε.ιΐηιηίιαίεδ είδ

τοίιιρίηίοδ εοηνεΓίΟΓεηΐιΐΓ, ειιιιι ρΓΟ ρίβυδϊυιΐδ ιΊ

03ηΐιι Ιϊ1»Ϊ3πιιιι αΐϊχ δορεΓ 3ΙΪ38 ιιχηίχ ο.ιηΐιι δηιιο

Ιυ^υ1)Γεδ ιιγ1>οιγ. ρ3δδίιη ϊην3δϊδδεηΐ. Γ.οιη εηίπι ββ-

π\ο1 ηιΟΓίηιβ ΙιοπΓιηεδ ίην3δί$$ε(, οηΐηΐοηο εϊΐϊϋδ

Ταύτης δέ παρ' αύτοΰ τής φωνής οΤόν τίνος σκυ

θρωπής αποφάσεως έξενεχθείσης , λοιμδς τήν πάνδη-.

μον έκείνην ϊερομηνίαν έκδέχεται. Κα\ παραχρήμα

κατεμίγνυτο ταϊς χοροστασίαις δ θρήνο:, ώστε αύ-

τοϊς εις πένθη κα\ συμφοράς μεταστραφήναι τάς 6υ-

μηδίας, άντ'ι αυλών κα\ κρότων τής επαλλήλου θρη

νωδίας διαλαβούσης τήν πόλιν. Ένσκήψαν γάρ ϊπας

τοις άνθρώποις τδ πάθος, Οάττον ή κατ' ελπίδας διεξ-

ήϊ*. πυρδς δίκην τους οίκους έπιβοσκόμενον , ώστε
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πληρούσθαι μέν των τή νόσψ καταφθειρομένων τά Α ρι•ορ383ΐ)3ΐυΓ 3ΐ(1«ε δ8Γρε1)3ΐ, ϊΒ"ίδ ίη ηιοιίιιηι ιΐο-

ίεράτών έλπίδι θεραπείας προσφευγόντων • γέμειν

ίέ πηγάς, κα\ κρουνοϋς,κα1. φρέατα, τών ύπδ της τοΰ

νοσήματος αμηχανίας διακαιομένων έν τή δίψη (έφ'

ων ήτόνει τδ ύοωρ τδν έκ τοΰ πάθους κατασβέσαι

φλογμδν , ομοίως εχόντων κα\ μετά τδ ύδωρ, κα\

πρδ τοΰ ύδατος, τών άπαξ κατασχεθέντων τω πάθει)•

πολλούς δέ αύτομολεΐν πρδς τους τάφους, καΐ μηκέτι

τους περιόντας έξαρκεϊν ταΐς τών κατοιχομένων τα-

φαϊς. Γενέσθαι δέ ουκ άδόκητον τοΰ κακοΰ τήν προσ-

βολήν τοις άνθρώποις• άλλα τίνος φάσματος έπι-

γινομένου τι) μελλοϋση καταφθείρεσθαι οικία, ούτως

έπακολουθεΐν τήν φθοράν. Έπε\ούν πάσι καταφανής

έγένετο ή αιτία τής νόσου, ότι τδ έπικληθέν παρ'

αυτών δαιμόνιον κακώς έπλήρου τήν εύχήν τών μα

ταίων, τήν πονηράν ταύτην έκ τοΰ πάθους εύρυχω-

ρίαν έμποιοΰν τή πόλει • ένθα ίκέται γίνονται τοΰ

μεγάλου, στήσαι δεόμενοι τοΰ κακοΰ τήν φοράν διά

τοΰ παρ' αυτού γινωσκομένου τε καΐ κηρυττομένου

θεοΰ, 8ν μόνον ώμολόγουν αληθώς είναι Θεδν, κα\

κατά πάντων τδ κράτος ϊχειν. Τοΰ γάρ φάσματος

εκείνου πρδ τής έσομένης τω οίκω διαφθοράς προ-

φαινομένου,καΐ παραχρήμα τήν άπόγνωσιντής ζωής

έμποιοΰντος, εΤς έγίνετο τοις κινδυνεΰουσι σωτήριος

τρόπος, τδ έντδς εκείνου γενέσθαι τοΰ οίκου τδν μέ-

γαν Γρηγόριον, καΊ δι' ευχής τδ ένσκήψαν τω οίκω

ιτάθος άπώσασθαι. Ταχείας δέ διά τών τετυχηκότων

έν πρώτοις τής τοιαύτης σωτηρίας έπ\ πάντας τής

φήμης διαδραμοΰσης, πάντα αργά ην, ά πρότερον

Π103 (1ρρ3δεβηδ, 3(1εθ ΙΐΙ 36ί1θδ φΐίΐΐεηΐ δΒΟΓίβ, ηηο

βρβ δαηηΐίοπ'ΐδ 3Κ|υβ Γειιιεάϋ οοιιΓυ^ίβυαπΙ, ϋβ, φΐί

πιογ1>ο ρεπϋβηΐ, ΓβρΙβίίε: ΓοηΙββ νβπ), :ΐφΐΛ! (ΙιιεΙυδ,

8θ3ΐ»ι•ϊ8Ίηθδ(ΐυο 3ε ριιίεί- εοπιηι, ςιιοδ βίΓοε'ιΙϊΙβ

ιιιογ1)Ί δίΐίβ οχαΓβ1)3ΐ, γοΓοΠϊ εδδειιΐ (ίη ςιιίΐηιβ 3(]ΐιη

ιιιογΙι'ι ίηεεηϋίιιιη τεδίίηβΐιει-ε ηοη ναΙοΙ>αΐ, φΐί δβηιοί

ηιοΓΟΟ εοιτερίί βδδοηΐ, ρει ίη(1β ρο8ΐ αςιιηπι δίπιιρίβηι,

3ΐ<|ΐιβ 3η1β«|ΐΐ3ΐτι ββιτι βιιιηρδίδδϋπΐ αΟβοΐίβ), ιηιιΐΐί

ίίειη πΙίΓΟ ΐΓβηβ'ΐΓβιιΙ 3(1 δεριιΙοι-3, βο φΐοά δΐιρβΓδίϊΙεβ

βερείίεικίΐδ πιοΐΊΐιίδ ηοη βηιρίίϋδ δΐιΟίοει-εηΐ, ηεο ίη-

ορΐη3ΐο ηΐΛΐυω ΙιοιτιΊηβδ ϊηνβαΌιεΙ, βειΐ φΐ3δί βρβ-

οίπιηι ςηοάϋβηι 3(1 63δ Χ(1εδ ςιιϊοιίδ ρβΓηίοίεβ ίηιηιί-

ηε1)3ΐ, βοεειΙβΓεΙ, ΐΐ» οοπιιηι οχίΐίυιη εηυβεςιιενε-

ΙαΓ. ΙΊ ϊ^ΊΐαΓ 03ϋ83 π>ογ1)ϊ οηιηϊΐυδ ρβίβίβεΐ» β$ΐ,

Β ηβηιρβ φΐοϋ άκηιοη 31) ίρβίδ ίηνοο'αίιιβ ηκιΐε δΐυΙΙο-

Γυη» 30 ΓηίδΟΓΟππη ρΓεεε» ΊιηρΙβΓΟί, φΐΐ Ιΐ3ηε ςιι*

ηιοι Ιιιιιιι οοηββειιο εδβεΐ, Ιαχϊΐαΐϋΐιι ίη ιΐί•1)8 εΙΓιοει-εΐ,

ηΐ3§ηο ΊδΙί νϊΓο δΐιρρίΐεεδ Πιπιΐ ΟΓβηΐβχ, υΐ ρβΓ ευπι,

()ΐιειη ίρβεΟειπη α^ποδεετοί 30 ρπΒΐϋεΒΓεΙ, ηιιειη δθ-

Ιαιη τενεΐ'3 ϋευιη εδδε, ει ίη οηιηεδ ίηιμβπιιηι Ιιβϋειβ

εοηΓιίεΓεηΙϋΓ, ηιαίΐ ΐηιμεΐυιη δΐδίεΓεί ει ίηΐιίΐιιτεΐ.

Ναιη ουηι δρεείπιηι ίΙΙιιά 3ΐιΐε Γιιΐηιβπι ρΐδίειη ηΐίειιί

(Ιοηιιιϊ βρραΓει-εΐ, βο ρΓοίΐηιΐδ (ΙεδρεΓπΐ'ιοηεηι νίι*

1ια1)1ΐ3ΐοπ1)ΐΐδ ίη]ίοοΓβΙ, ιιηα ρεπεΙίΙβηΓώϋδ δβΐιιΐϊβ

Γ3ΐίο εΓ3ΐ, 81 ϊΙΙαβ κϋεβ ηιηβηυβ (ίΓε^ΟΓ'ιιΐδ ίιΐβΐ•ε(1ε-

ΓεΙϋΓ, βερεΓρτεοεδ ιηοι-ΐηιιΐ) , (|ΐιϊ ιίοπιιιηι ϊηναδϊδ-

δεΙ,ΓερεΙΙεΓεΐ3ε8ΐώηιονει•εΐ. Ουιη 3υΐεηι εεΙεπίεΓ

ρει• εΐ)8, ςιιϊ ρήηιΐ εβ Γ3ΐίοιιε ββπτ&ΙΙ εΓ3ηΐ, 3(1

ϋπδ ματαιότητος αϋτοΐς έσπουδάζίτο, χρηστήριά τε οηιηεδ Γϊηιβ ροπηαηΛδδεΙ, οιτιηϊβ, πυκ ρΓΪιΐδ νηηί-

χα\ καθάρσια, κα\ ή έν τοις είδώλοις διατριβή, πάν- ι3ιβ άΙ(\μρ, δΐυΙΐΊΓιβ βιΐιΐιιείΐ ευΓ3ΐ):ιηΙ, οηιΐΙΐε1)3ηΙυΓ,

ΟΜίϊϋΙβ, 83επ(ϊεϊ3 ρΪ3ειιΐ3Π3, ϊη ι1ε1υ1)Π8 δϊηιυΐβ-

ΟΓΟππη εοηιιηοΓβΐΐο , οηιηΐϋϋδ ηιββηιιηι δβεεπίο-

Ιειη ίηΐιιεηΐίοιίδ , ει υηοίΐιιοςιιε εαιη 3(1 βε Ιοίϊιΐδ

ΓαπιΊΓΐΦ δΐΐ3β ββΓνβΐίίΙ* ζΐβΐϊβ αΙΙϊεϊεηΐε. ΜεΓεο(1εηι

των πρδς τδν μέγαν Ιερέα βλεπόντων , κα\ έκαστου

πρδς έαυτδν έπ\ σοιτηρία παντδς τοΰ γένους έφελκο-

μένου. Μισθδς δέ ήν αύτώ παρά τών σωζόμενων ή

τών ψυχών σωτηρία. Τή γάρ τοιαΰττ) πείρα τής ευ

σέβειας τοΰ Ιερέως φανερουμένης, ούκέτι ήν αναβολή

πρδς τήν συγκατάθεσιν τοΰ μυστηρίου, τοις διά τών

Ιργοιν διδασκομένοις τήν τής πίστεως δύναμιν. 00-

τως έγένετο τοις άνθρώποις έκείνοις ισχυρότερα τής

υγείας ή νόσος. "Οσον γάρ έν τη ύγιεία πρδς τήν τοΰ

μυστηρίου παραδοχήν τοις λογισμοΐς άσθενοΰντες

ήσαν , τοσούτον τή σωματική νόσω πρδς τήν πίστιν

έ^όώσθησαν. Κα'ι ούτω τής περ\ τά είδωλα πλάνης

έλεγχθείσης, -πάντες •πρδς τδ δνομα τοΰ Χριστού

»ιιΐεηι 31) ϋδ, ςυϊ δεη'ϊΐΜηΐιιι•, δβΐυΐεηι βη'ιηιηπκη

εοηδεςυε!)3ΐϋΓ. Οαηι εηϊιη ε]υδηιθ(1ί εχρεπηιεηΐο

ρ'ιεΙ;ΐδ δ3εεΓ(1οΐϊβ ρβΙεϋεΓεΙ , ηοη αιιιρϋυδ (ΙίΙΓεΓοη-

άαηι εεηβεΐιβηΐ, ο,ιιίη ηιγ3ΐεπυηι 3ρρΓθ1);ΐΓεηΙ, ςιιϊ

ροΓ ορεΓ3 νίΠιιίεηι Γκίεϊ εο^ηοδεευβιιΐ. Αιίεο ϊΙΓιβ

ΙιοηιίηΊΙκίδ 83ηίΐ3ΐε ηιοΓϋΐΐδ \3ΐΊόϊθΓ εΓ.ιΐ. Οιιί εηϊηι

ίη 83η'ιΐ3ΐε 3ά 3ρρΓθ1)3ΐίοηειιι ηιγδΐειίί Γβΐίοηίΐηιβ

ίιιΓιπηί εδδβηΐ, εοιροΓ3ΐί ιιιογΙ)ο 3(1 ΓκΙβίϊΐ οοη\3ΐυε-

πιηΐ. Αίςηβ ίΐα βίηιυΙαεΓΟΓϋΐη οιιΐΐηδ εΓΓΟΓε (ΙερΓΟ-

μετετίθεντο, οί μέν διά τής επιγενόμενης νόσου χει- β |,6Ι|8ο, οιηηεδ βά ηοηιεη ΟΙΐΓίδΙί ΐΓ3(1υεο1)3ηΙυΓ,

ραγωγηθέντες πρδς τήν άλήθειαν • ο! δε καΐ προφυ-

λακήν τοΰ λοιμού , τήν πίστιν τήν είς τδν Χριστδν

προβαλλόμενοι. "Εστί δέ κα\ άλλα τή μνήμη μέχρι

τοΰ δεϋρο διασωζόμενα τοΰ μεγάλου Γρηγορίου θαύ

ματα, άπερ φειδόμενοι τής άπιστοϋσης ακοής, ώς

αν μή βλαβεΐεν οί τδ αληθές έν τώ μεγέθει τών λεγο

μένων ψεύδος οίόμενοι, τοις γεγραμμένοις οΰ προσ-

εθήκαμεν. Χριστώ δέ τφ τοιαύτα διά τών δούλων

αύτοϋ τερατουργούντι πρέπει δόξα, τιμή και προσ-

κύνησις, νΰν καΐ αεί, κα\ εις τους αιώνας τών αιώ

νων. Αμήν.

ρ3Γ8 υι-^εηΐε ιπογ1)ο 3ά νεπίβίειη ηυβδί ιηαηικίαείί,

ρ3Γδ εΐίηηι Γιάεπι ίη ΟιπδΙιιηι α,υβδί ηιυηίηιοιιΐιιπι ,

(μιο ΙηΙί εβδεηΐ 3(1ν8Γ8ΐΐ8 ρεβιεηι, ο1)]ίείεηΙεδ. διιηΐ

βιιίεηι εΐίβηι αΐία ηΐΒ^ηϊ Ογοβοπι ηΓΐΓ30ϋΐ3, φΐ33

ηιειηοΓίί ιΐδ(ΐυβ βάΐιηο ΐεηεηΙιΐΓ : 83 ηοβ ίηεΓβάυΙίβ

3«Γίϋΐΐ8 ρ3ΓεεηΙβδ, ηε οίϊεηα'βηΐϋΓ ςηί ρΓορίεΓ 3ηι-

ρΐίίικίίηβιη εβιιιιη Γβπιιη ηιικ ηιειηοΓβηΐυΓ, νεπΐ3-

Ιβηι ωεηϋβείυηι βδβε ροίβηΐ, δοΐ'ίρΐίδ ηοη 3ά]εοί-

ηΐϋδ. ΟΐΓΪδΙο ρογγο ι»1ί3 ρεΓ δΟΓνοδ δΐιοδ ηιίΓ3θυΐ3

ορεΓβηΓι, εοηνεηίΐ βΙοΓΪ» . Ιιοπογ εΐ 8(ΙθΓ3ΐίο, ηιιηο

βΐ δεηιρεΓ, εΐ ίη δαΛίιΙβ δΣεοιιΙοΓυπι. Αηιβη.
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ

ΑΛΕΛΦΗΣ ΤΟΓ ΜΕΓΛΛΟΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ*.

δ. Ρ. Ν. αΚΕβΟΒΠ

νίΤΑ δ. ΜΑΟΚΙΝ^ νίΚΟΙΝΙδ

30Β.0ΚΙ3 ΒΑ 811,11 ΜΛΟΊ.

ΙιιΙοΓρΓβΙε ΚΓϊηώεο Ζίιιο ΥεΐΌΐιεη$ί.

Πικ', ψιΜοιη νο1ιιηιΐηΪ5 ςβηυβ εχ ίηΒΟπρΙίοηο ερι-

ΒΐυΙη νϊϋεΐιιι- 6858 (1) : δοιΐ 6,)υ3 ΙυιιΐίίΙικΙο ιιιοιίιιιη

ομίΝίοΙχ δυρεναί, <Ί ]ιικΐ:ιιιι ΙΠιπ οοιιιρΙεεΙϊΙυΓ ιηβ-

{,πίίικϋικ'ΐιι : ιιιε Ιβηιεη Γβί, ςυαπα ιιί ΙίΙΙβΓΪβ οοη-

βΪ£ΐι3Γεπι ίιηρεταΒίί, (ΙεΓεηιΙίΙ 3ΐ-£ΐιιιιειιΐπιιι. Ε$1

βηϊιη ιηα]υ$ ε( ιιΐιβί'ΐυδ, ηιιαηι ιιί ερΐδίοΐχ Ιεπηίιιΐδ

< οπϋίπιΐί ροδδϊΐ. Οιηηίηο εοη$αεΐυ(1ίηΊ$ Πΐίιΐδ οΙΓιΙιιβ

0850 ιιοη ιΐεΐιεδ, (-π•!) 3(1 ιπΊιΐ'ΐιι ΛιιΙίοεΙιί εοηβΓΟδδϊ

δυηιιΐδ , ΐ|ΐιι> ΙεπιροΓΟ ρεΐε1>α8 ΙΙίοΐΌϊοΙνιιιιπιι , ιιί

ιιιοηιιιιιειιΐ3 Οιπδΐϊ ρ6Γ6(:πιΐ3Γιοηί8, ιΐιιηι ϊιι 03ΓΒΘ

688εΐ, ΐηνΪ86Γ68, βοτυηΐ(]υβ δβπηοηυιιι, ςυοδ νατϋβ

(Ιε ΓεΙιι>8 ίηίΟΓ ιιοη εοηΐυΐΐηιιΐδ. Νεηιιε βηίηι εοιι-

£Γ685ΐΐδ Πΐβ Ιαοίΐιΐδ οδδβ ροΐυίΐ, ειιηι ριιυΙ.η ί ϊ;ι Ιυ3

ιηιιΐΐίρΐίεεηι εοΐΐοηυεικίί οεοαΒίοηειη 8ΐιΙ>)ίθ6ΐ•εΙ.

ΙηΙβΓ (1ί$ριιΐ3η(1ιιιιι ϊ^ίΙιΐΓ, υΐ ϊιι ε]ιΐδΐιιθ(1ί εοη-

βίνβδϊοηίυΗδ ΙίΙ, ίη ιηβιιΐϊοηεηι μι-οϋχ 6(ΐ]ιΐδ(ΐ3πι

ιηιιΐίβπβ ίηείίΐίηιιιβ. 8ί Ι3»ΐ6ΐι 61 ιι;ι!ιπ;ι ιηιιΙίοΓ 3

ηο1)Ϊ8 ηρρε1ΐ3ΐκΐ3 βδΐ, <)υίο η»ΙιΐΓ% εοικίίΐίοηε ρι•3β-

βΙαηΙΐοΓ ΓυίΙ. Νοιι βιιίειη εχ αϋοιιΊδ ίί'πηοιιίΐηΐδ

ιΐ3ΓΓ3ΐϊοηί ΓκΙειιι Γαείε^αΙ οπιΐίο, δοϋ (ϋΙί^εηΙΟΓ 63,

φΐοΐ'ΐιιη εχρειίεηΐϊβ ιιιη«Ϊ8ΐΓ3 ΓιιβΓαΐ, ρβΐ'&6(|υ6ΐί3-

ΐ;ιΐ', 61 η'ιΐιίΐ ΓβΓβ βΐϊβηυ ιιικίίΐιΐδ ΙοβΙϊιηοιιϊο εοιιΐΐι•-

πκι1):ιΐ. Νβί]ΐιο ειιίηι νίη}0, <\υα ιΐε νοΓΐ)3 Γ;ιοΐευ3-

ιηιΐ8, βοποΓε ηοΐιίδ εΐ'ϋΐ ρει-εβπηα, ιιί (ριχ αϋιιιίι-α—

Ι/ιΙΊα ιΐε ίΙΙα (ΙϊοοικΙ.ι ετηιιΐ, ρεί' βϋοδ ηο» εο^ηοδοεί'β

<ρρ»Π('Γι;1, 86(1 είδΐΐεπί 01 13 ρΒΙΌΙΙΙίυΙΙδ: ηΐιίρρε ί|ΙΙ3Β

Ιαηςιιαπι Γπιείιΐδ ρπιηϊΐίαπιιιι εχ ιιιηίοπιο ιιΙειΌ

ρπιιιβ ριιΙΙ'.ιΙ;ινπ•;ιΐ. (>ιιθηί.ΐ[ΐι Ίι;Ίΐιΐ]' Ιιοιιοτυιιι Ιιίδίο-

Π31ΙΙ 6886 !Ί'Ι!;:ί Γι'ΠιϋΙ 66115111811, 116 νϊΙ.Χ ΪΙΙίΐΙδ ΥΠ-

811118, (|ΐι;ι: 3(1 Ιιιπικιηχ νίΓΐυΐίδ Γίδΐίβίΐιΐΐΐ ρι•Γ 83-

ρϊειιΐϊχ ίιίαϋϊυιιι ροΓΥβηΐι, εχειιιρίιπιι ροδΙεΓΟδ Ια-

Ιε:ιΐ, ηενε βϊηβ Γπκ ΐυ (Γ3ΐΐδε:ιΐ ϊηνυΐαίαιιι , ιιιϊΐιί

Γιιοίεικίιιιιι οχϊ8ΐίιιΐ3νί, ϋΐ Γώί ρβΓβΓειη, ει ίηεοιιιρο-

δ'ιΐ3 δίιιιρίίείςιιε οΐ'ηΐίοηε νίι.ιιη ο;ιΐ3 ψκιιιι 1)Γβ-

νίδδϊιηο ροδδβιιι εχρίϊεαί'εηι.

Μ;κτίιι;ι: νίΓ£Ϊιιϊ ηοιηεη 6Γ31 , δίο 3 ρβτεηΐίΐιιΐδ

3ρρε1ΐ3ΐχ , φΐοΊ οΐίηι ίηδΐςαϊβ φκικίαπι ίη ιιοβίι ;ι

Α Τ& μ^ν $ΐδο; τοΰ βιβλίου, οίον εν τω της τιρογρα-

9ης τύπω, επιστολή είναι δοχεϊ ■ το δε πλήθος υπέρ

τον ίπιστολιμαΐον ορον εστίν, είς συγγραφικήν μα-

κρηγορίαν παρατεινόμενον • άλλ' απολογείται ϋπερ

ημών ή σϋνΟεσις, ής ϊνεκεν γράψαι παρεκελεϋσο),

πλείων ούσα, ή κατ" επιστολής συμμετρίαν. Πάντως

δε ούκ άμνημονεΐς της συντυχίας, δτε κατ* εύχήν έν

Ίεροσολύμοις έπιφοιτϊν μέλλων, έφ' ζ) τα σημεία τής

τοϋ Κυρίου δια σαρκός επιδημίας έν τοις τύποις ίδεϊν,

συνέδραμαν σοι, κατά τήν Άντιίχου πόλιν , και παν

τοίων άνακινουμένων ήμΐν λίγων ■ ουδέ γαρ είκος ην

έν σιωπή τήν συντυχίαν είναι- πολλάς τώ λίγω τάς

άφορμας τής σης συνέσεως έπιβαλλοΰσης.

ΟΤα δέ φιλεΐ πολλάκις έν τούτοις γίνεσΟαι, ε!ς μνή-

Β μην βίου τινδς ευδόκιμου προήλθε ρ"έων ό λίγος •

γυνή-έέ ήν ή τοϋ διηγήματος αφορμή • είπερ γυνή

ούκ οΐδα γάρ ει πρέπον έστ\ν έκ τής φύσεως αυτήν

δνομάζειν, τήν άνω γενομένην τής φύσεως. Τδ δέ

διήγημα ήμΐν ούκ έξ ακοής έτερων διηγημάτων τδ•

πιστδν εΐχεν • άλλ' ών ή πείρα διδάσκαλος ην, ταύτα

δι' ακριβείας έπεξήει δ λίγος, ε!ς ουδέν άκοήν άλλο-

τρίαν έπιμαρτυρού μένος. Ουδέ γάρ ξένη τοΰ γένους

ημών ή μνημονευθείσα παρθένος, ώς ανάγκην είναι

δι' έτερων γινώσκειν τά κατ' έκείνην θαύματα, άλλ'

έκ των αυτών ήμΐν γονέων, ώσπερ τις απαρχή καρ

πών , πρώτη τής μητρώας νηούος άναβλαστήσασα.

ΈπεΙ ούν έδοκίμασας φέρειν τι κέρδος τήν τών αγα

θών ίστορίαν • ώς άν μή λάΟοι τδν κατά ταύτα χρό-

νον δ τοιούτος βίος, μηδέ ανωφελής παραδράμοι διά

σιωπής συγκαλυφθείσα ή πρδς τδν άκρίτατον της

ανθρωπινής αρετής ορον έαυτήν διά φιλοσοφίας έπ-

άρασα, καλώς άν έχε ιν ώήΟην, σοι τε πεισΟήναι, κα\

δι' ολίγων, ώς άν οΤίς τε ώ, τά κατ" αυτήν ίστορήσαι,

έν άκατασκεύιο τε και άπλ,ώ διηγήματι.

Μακρινά ήν δνομα τη παρΟένω • εύοίκιμος δέ τις

πάλαι κατά τδ γένος ήν ή Μακρινά, μήτηρ τοΰ πατρ•Ί;

(1) ΕίΙ ερΐδίοΐη ε]ιΐ5 3ΐ1 ΟΙνιιιρίιιαι ιιιοιίϊΐΐιιιιη.
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ημών γεγενημίνη, τα"; υπέρ Χριστού δμολογίαις τώ Α

καιρώ των διωγμών έναθλήσασα, ή έπωνομάσθη παρά

τών γονέων ή παις. Άλλα τοϋτο μέν ην έν φανερώ τδ

6νομα , τδ παρά τών γινωσκόντων όνομαζ'όμενον.

"Ετερον δέ κατά το λεληθδςαύτή έπεκέκλητο• 3 πρ\ν

έλθεϊν διά τών ώδίνων εις φώς, έκ τίνος επιφανείας

έπωνομάσθη • ην γάρ δη τοιαύτη κατ* άρετήν κα\ ή

μήτηρ , ώς πανταχού τω θείω βουλήματι χειραγω-

γεϊσθαι • διαφεριίντως δέ τήν καΟαράν τε χαΧ άκηλί-

δωτον τοΰ βίου διαγωγήν ήσπασμένη , ώς μηδέ τδν

γάμον εκουσίως έλέσθαι. Άλλ' επειδή ορφανή μεν έξ

αμφοτέρων ην • ύπερήνθει δέ τη ώρα τοΰ σώματος •

κα\ πολλοϋς ή φήμη της εύμορφίας πρδς τήν μνη-

στείαν συνήγειρε • κίνδυνος δέ ην, εϊ μή κατά εκού

σιων τινι συναρμοσΟείη, παΟεϊν τι τών άβουλήτων έξ

έπηρείας, προς αρ-α'{Άς παρεσκευασμένωντών έπι- Β

μεμηνοτων τω κάλλει• διά τοϋτο έλομένη τδν έπ\ σεμνό-

τητι βίου γνωριζόμενδν τε και μαρτυρούμενον, ώστε

φύλακα κτήσασΟαι της ίδιας ζωής , εύθϋς έν ταϊς

πρώταις ώδϊσι, ταύτης γίνεται μήτηρ • κα\ επειδή

παρήν ό καιρδς, καθ' 3ν έδει λυΟήναι τήν ώδΐνα τώ

τίκω, εις ύπνον τραπεΐαα, φέρειν έδόκει διά χειρδς

τδ ώς τι ϋπδ τών σπλάγχνων περιεχόμενον • καί τίνα

έν εϊδει καΐ σχήματι μεγαλοπρεπέστερο), ϊ| κατά αν-

Ορωπον έπιφανέντα, προσειπεϊν τήν βασταζομένην

έκ τοΰ ονόματος Βέκλην • Θέκλης εκείνης, ής πολύς

έν ταϊς παρθένοις δ λίγος. Ποιήσαντα δέ το^το κα\

μαρτυρούμενον εϊς τρ\ς, μεταιτήναι τών δψεων, κα\

δούναι τη ώδϊνι τήν εϋκολίαν , ώς δμού τε τού ύπνου

αυτήν οιαστήναι, κα'ι τδ ένύπν'.ον ύπαρ ΐδεϊν. Τδ μέν ρ

ουν όνομα τδ κεκρυμμένον εκείνο ην. Δοκεί δέ μο: μή

τοσούτον πρδς τήν όνομαστικήν κλήσιν οδηγών τήν

γειναμενην ο έπιφανε'ις •ζο\ί~ο προφθέγξασθαι • αλλά

τδν βίον προειπεϊν της νέας, κα'ι τήν της προαιρέ

σεως όμοιίτητα διά της ομωνυμίας έπιδείξασθαι.

Τρέφεται τοίνυν τδ παιδίον • ούσης μέν αύτώ κα\

τιΟήνης ίδιας, τά δέ πολλά της μητρδς έν ταϊς χερσί

ταϊς ϊδίαις τιΟηνουμένης. Υπερβάσα δέ τήν τών νη

πίων ήλικίαν , εϋμαΟής ην τών παιδικών μαθημά

των • κα\ πρδς όπερ άν ή τών γονέων κρίσις ήγε μά

θημα , κατ" εκείνο ή φύσις της νέας διέλαμπεν. Ήν

δέ τη μητρ\ σπουδή, παιδεύιαι μέν τήν παίδα • μή

μέντοι τήν έξωθεν ταύτην κα\ έγκύκλιον παίδευσιν,

ήν, ώς τά πολλά, διά τών ποιημάτων αϊ πρώται τών

παιδευομένων ήλικίαι διδάσκονται. Αίσχρδν γάρ ωετο, ϋ

κα\ παντάπασιν άπρεπες, ή τά τραγικά πάθη , δσα

έκ γυναικών τάς αρχάς κα\ τάς υποθέσεις τοις ποιη-

ταϊς έδωκαν, ή τάς κωμωδικάς άσχημοσύνας, άπα-

λήν κα\ εύπλαστον φύσιν διδάσκεσθαι, καταμολυνο-

μένην τρδπον τινά τοις άσεμνοτέροις περ'ι τών γυναι

κείων διηγήμασιν. Άλλ' δσα της θεοπνεύστου Γρα

φής άληπτότερα ταίς πρώταις ήλικίαις δοκεί, ταύτα

ήν τη παιδ\ τά μαθήματα, κα\ μάλιστα ή τού Σολο-

μώντος ϊοφία • κα\ ταύτης πλέον, δσα πρδς τδν ήθι-

κδν ημών έφερε βίον. Άλλα γ.Λ τής ψαλμωδουμένης

Γραφής ούδ' ότιοΰν ήγνόει • καιροϊς ιδίοις ϊκαστον

μέρος τής ψαλμωδίας διεξιούσα • τήςτε κοίτης διανι-

σταμένη, κα\ τών σπουδαίων άπτομένη τε κα\ άνα-

παυομένη, κα\ πρ?σιεμένη τροφήν , κα\ αναχωρούσα

Γαπιΐΐΐα Ηαεηηα ΙιιοΓαΐ, ραΙπί ηοδίΐ'ί νϊϋεΐϊεεί πιη-

Ιργ, ηιια: ΐειηροΓε ρεΓδεειιΓιοηιιηι ρΓΟ ΟιπδΓι εοιι-

Γεβδϊοηε ριιςηανΰΓαΙ. Ηοε ηυίιίεηι νυΐςαίο ιιοηιϊηε

α ΓηηιίΙίαπΙηΐδ νοοοϋαίιΐΓ : δεΛ ηι-οηηιιηι οι ρεεοη-

(ΙίΙυηι ιιΐΐεπιηι 1ια1ιε1)»ΐ ιιυιιιοπ, ςηο ροΓ νϊβιιιη Γυε-

ΓΐιΙ ϊηδΪ£ΐιϊΐ3 ρπιΐδ(]ΐΐ3ΐ» ϊη Ιικίίιι α ιτιαίΓβ ριτ

οΌΙοΓεβ οϋβΓοίυΓ. Ν»η> ΐρβη ηυοηιιε ηιηίοΓ εβ νίτ-

Ιυΐε βΓ«ΐ, υΐ εοηδϊΐίο Οεϊ δεβο ϊη οιηη'ώιΐδ π^οι-εΐ,

ρυΓηηΐ(]υο εϊ ίηΐεξΓ»ηι νϊνεηιϋ ι-ηΐίοηειη ϊη ριϊιηίδ

(1ί1ϊ<;εΓοΙ, αϋεο υΐ ηοη βροηΐο, βεά ίην'ιΐη ηυοάπηι-

ιηοιίο ηιιρδεΓΪΙ : εΐεηίιη οιιηι υΐτοηυε ρηΓεηΐε οι•-

1>ηΐη ϊη ϊρδο εβδεί χίαΓίδ ΠοΓε, Γαιηαςοε ρυΙιΊΐΓΪ-

ΐικϋιιΊίΐ ιηιιΐίοδ , υΐ εαηι δί1)ί υϋΟΓειη επροηπΐ ,

ϊηεΐΙηΓεΙ, ει ρεΓΪευΙιιηι εδδοί ηϊδϊ νοίεηβ ίη πιβίτί-

ηιοηίο ευίρίηπι οοΠοεαΓεΙοτ, ηο ρβΓ νΐιη ηιΙνεΓδϊ

»Ιί(]ΐιί(Ι βί εοηΐϊη§8ΓεΙ ( ηαηι ^πβ Γοι•ηιη εηρίί ηίΐ

Γ3ρίιι»ηι δρεαη1)Ληΐ) , υΐ δαίιιΐΐ εοηδίιΙοΓεί, νϊια;

βΓητϊΐηΐε δρεείηΐιιηι εοιηηιεη(]α(υηηςιιο νίΓυιιι κίΐιϊ

εΐε^ϊι, ρΓίηιοςιιβ ραηυ ηυ]ιΐ5εε εδί Γ3εΐΛ ππηίοΓ. νε-

Γΐιιιι ευιη ρ»ιίεη(Ιί Ιεηιριΐδ ϊηδΐ3Γ0ΐ, δοιηηο εοηδο-

ρϊΐη, ιιι:ΐΜΐι ςεδΐ3Γε δϊΐιί νϊδα ε$ΐ 'κΐ ςυοι! αιΙΙιυο ϊη-

Ιγ» νίδεεΓη εοηΐΊηε1>3(, εϊ φΐβιηϋηπι ΙιιιηιηιΐΛ δρεε'ιη

ει Γογπιλ ΒΐιηιΐδΙίοΓειη ίηΙυβΓΪ, ςυί ΤΙιεε!* ηοπιϊηο

ΙίΙίοΙηηι ηρρείΐβνϊι, ΤηεεΙίΒ, ϊηςιιαηι , ϊΐϋοδ ίηίει•

ηΐ3ΐ'1)τεδ εε1ε1)ΡΓΓΪιιΐί6 : ί(1 αυΐεηι ευιιι ΙεΓ τερείεηδ

Ιεδοΐιπη ΓβΙί(ΐιιϊδδεΐ,(1ΊδεεδδϊΙ. Ε» νετο δΐ3ΐίιη δοπιηο

δθ1ιιΐ3 εδί, εϊ ρητίη ΓηοϊΙε Ιβταια, ιιΐ εϊ δοιηηοδίηικί

εχείΐβΐη βίΐ, ει ηποιΐ ίη ςιιϊείο νϊιίοταΐ , είΓεοΐϋΐη

ϊιΐίρεχοΓΪΐ. ΑΓΟΒηιιπι ϊ^ΚυΓ ηοιηεη Ηοε ϊΙΙί ΓιΓιΙ. νϊ-

(ΙοΙιιγ :ι::ΐ('.ιιι 'ηιίΐιϊ ϊδ, <)ΐιϊ ρεΓ ςπϊείεηι 3ρραηΐ£Γ3ΐ,

(Νΐιη νιιεειη ρΐ'οηιιιιΐίηδδε , ηοη Ιηη» , υΐ ςυο ηο•

ηιίιιβ ηρρ'ΊΙ.ιπιΙίΐ εδδει, ΊικΙΪ03ΓεΙ, ί|«ι:ιιιι υΐ δϊιηΊΙί-

ΐπιΙΊηο ηοηιίηϊδ ϊάεηι οδίεηϋεΓεΙ νίνεηιΐί βΐυόίιιιη

εϊ ΪΙΙδΙϋΐΐΙΐΙ!!!.

Εϋαε3ΐιΐΓ ογ^ο ραείΐυΐα εϊ φΐ3ηςιΐ3ηι ρτορη3 ϊΙΙί

ηιιΐΓίχ ηίΙιΜ'ηΐ , ΐηιιιεη ϊη ΠΊβηϊηιΐδ ΓεΓβ ηΐ3ΐη$ εηιι-

ΐΓίεΙιηΐυΓ.Οαιη :ιιιΐοιη ίηΓβηΐίχ χΐ3ΐεηι εββει ε^Γεδδβ,

«ΙοεΊΙειη αιΐηιοιίιιιη ηηΐιιιαιιι ϊη ρεΓάϊδεεικΙίδ ρυετί-

1ίΙ)υδ ϋϋδ ϊηδίίΐυΐϊδ ρτχ δε ΙυϋΙ ; (]ηίι)(]υίι1 εηίηι εϊ

■ ΓΐΜΓΐιιιιΊπιιι ρβΓεηΙεδ ϊιιι1Ίγ:ι1ι;ιιιΙ, ίη 80 ριιείΐχ ίη-

ςεηϊιιηι εχεε11βΙ)3ΐ. δΐυϋεΙ)»ΐ :ηιΙοπι ιπαίιτ ιιΐ ΓιΙία

ΓΠΙΐΠΐΉΜΓ , δβΐΐ ήθη Ϊδΐ3 ΙΛΙΙ1011 ('Χίΐ'ΠΚΙ (ΙίδεΊρΙϊ-

π.ίι ιιιιι δοΐ'Ίε , ηοα ρΙεΓυηιο,υο εχ ροείβΓυηι Ιεείϊοηβ

ρΐ'ίιηιΐ! «ΓΐϋΟίΊΐΐ 'ίΐιιη Χΐ»1εδ ίιΐιΐιππιιΐιιΐ' : ΐιιτρι; εηίηι εϊ

ίηϋεεοΓϋηι ρΓΟΓδυβ εχίδΐίηιβίοΐ, νεί ΐΓβ^ίοίδ Γοιηί-

ηβΓυηι ρεΓίυΓϋηΐίοηίοιίδ , υηο"β δεΓίϋεηιΙί ρπηοίρ-β

εϊ ηΐ'^ιιιηεηία ροεί* δπηιρδεΓαηΙ, νεί εοιηοειΙΪΜΓυαι

Γβ3(ϋΙ»Γι1)υδ, νβΙ ριιϋεηιϋδ εοι-υηι, ηπΐ Ιοί «ΓαηιιΐΒβ

αϋ ΙΙίιιιη ρεΓίηΙεΓαηΐ , Γαειίβ Ιβηβπιηι ει ϋεηε Γοπιιβ-

Ιπηι ηηίηιπιη ίηΟεϊ , εϊ ηιϊηιΐδ ρπινϋιιΐδ (Ιε Γειηίηίδ

η3ΓΓ3ΐίοηί1)ΐΐδ ^ιιοιίηηιηκχίο εοίηηπίηβΓΪ. ΡΓθί»ι1ε

ςυκ εχ (ΙίνΊηο 8ρΪΓίΐα άίεΐ3ΐ3 δεπρίϋΓ» ρΓΐηιοε ϊΙΙί

χΐ3ΐυ1χ Γ3είΠθΓ3 3ρΓιθΓ3ςιιο νίϋεΙ)3ηΙ«ΐΓ, ϋϊδοεηιΐη

ρΓοροηοΙιηΐ, ειιηι ρππιΊβ βιιίεηι Βαρϊεηΐϊαιιι δ»1ο-

ηαοηίδ, Μςιιο εχ ε3 ροΐϊδδίιηιιηι, ςιιού 3(1 ν'ιΐβπ) εϊ

ιηοΓεβ πιβχϊιηε εοη(1ιιεε1>ηΐ. Εγ,ιΙ εΓΐ3ηι ΡδηΙιιιοΓυιη

1ιηιΐί!(|ΐι:ιηιιηιη !§ηπΓ3 ρΓ3εΙίηΐΐηηί(|ΐιΟ εοπιηι ρατ-

ΐειη ?ΐ3ΐιιΐϊδ ΐεπιροΓίΙιιιΐί ρεΓοιίΓΓοϋηΐ. Νηιη δίνε δΐιτ
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βΟΓΟί β ΙεεΙυΙο, δϊνβ 3«Ι δίικίία βεεεϋεΓεΙ, δίνε Α τραπέζης, κα\ Ιπ\ κοίτην ίοϋσα , και εις προσευχάς

ίΙϊδΟβϋοΓβΙ αϊ) 6Ϊ8, δίνε είυιιηι δίΐιιιΟΓΟί, δϊνβ α ιιιοιίδα διανισταμένη, πανταχού τήν Ψαλμωδίαν είχεν, οΤόν

ΓεεειΙεΓεΙ , δϊνβ ειιΐιίΐιιιιι 8β εοηίειτεί , δϊνβ 3(1 ρΓβ- τίνα σύνοδον άγαΟήν μηδενός άπολιμπανομένην χρό-

(.'ίίικίιιιιι εχχιίΓμετεί, δβπιρβΓ ϋΐ 1)οη»ιη, δεςυε ιιιιΗο νου.

ΐοιιιροΓο ϋβδβΓβηΐβιη εοηιΐιεπι, ΡδβΙιιιυπιηι ΙϊϊΙιοΙκη οαιιΐϊΐοηαιτι.

ϋιιηί Ιιίδ βΐ βϊιιιίΐίυιΐδ ϊιΐδΐίΐιιΐίδ 8(1ιιε3ΐιιι•, ιιιβ- Τούτοις συναυξανομένη κα\ τοις τοιούτοις έπιτηδεύ-

ηιιιιΐΓΐυε ΙπκιιιικΙ.ι Ιβηβ βχεβΙΙειιΐβΓ εχειχεί, 3(1

αΊιο(1εείηιιιηι χΐ3ΐί$ 31ΙΙΗΠ11 ρει•νεηϊΐ. Πιιο φΐίυΌιη

ΐειιιροΓβ ]ιινεηΐ:ε Ποβ ηιΐπΠιβ δρΙεικΙεΓο εοβρίΐ , ει

φΐθ(1 ηιΐιιιίπιΐίοηο (Ιίμηιιιη εδί, (|ΐΐ3ΐηνϊδ εεΙηιεΙιΐΓ

ριιε1!;ε ριιΐοϋπ'.υϋο, Ι;ιΙογο Ιαηιυιι ιιοιι ροΐιιίι. Νεε

ίιι ρ:ιΙπ3 (]ΐιΊ(1(|ΐι;ιιιι χηιιε αβΊη'ΐΓ.ιΙιίΙο νίιΙιΊι-.ΐιιι•,

;ιΐφΐο Γοπιια εΐ νεηιΐδίηβ ίΐΐΐαβ, «ι ηβ ρίείοπιηι ςιιί-

(Ιειιι ιιι»ιιιΐ8 β]»δ ϋεεοΓεω βδδοηυειειιΐιιι•, εΐ ηι>33

μασι , καΐ τήν χείρα προς τήν έρουργίαν δ'.αφερόν-

τως άσκήσασα, πρόεισιν ε!ς δωδέκατον Ετος • έν <ρ

μάλιστα το της νεότητος άνθος έκλάμπειν άρχεται.

"Ενθα €4} καΐ Οαυμάζειν άξιον, δπως ουδέ κεκρυμμέ-

νον τδ κάλλος της νέας έλάνΟανεν. Ουδέ τι κατά τήν

πατρίδα πάβαν έκείνην τοιούτον θαύμα έδόκει, οίον

έν συγκρίσει τοΰ κάλλους εκείνου κα'ι της εύμρρφίας

είναι • ώς μηδέ ζωγράφων χείρας έφικέσθαι δυνηβή-

3Γ8 ιιίΐιίΐ ιιοιι ιιιαεΙΓιιιηΐυΓ εΐ εΙΓιιιςΐΙ, ιιιηχίηΐΛ αυχ- Β ναι της ώρας ■ αλλά την πάντα μηχανωμένην τέχνην.

(]ΐιε 3ΐκ1ειΐ8 εΐ ίρδοπιιιι βι'ιβιιι ίιιΐ3£'ιιΐ63 εΐεηιειιΐο.

πιηι ϊιιιί(3ΐϊοηβ εχρπιιιεηδ, 63 ίΙΙίυβ Γοπηοβ Γείΐείΐ.•»-

Ιβηι ί πι ϊ Ια γ ϊ ιιοιι ροδδεί. ΟυαιιιοΙίΓειιι ινια»ηιιιιι ]ιινβ-

ιι 1 1 ίιι ηιιρίίαδ ε]ιιβ 3ΐιιοίεηΐίιιιιι εχβπιεη ρητεπιοδ

< II <';πΐ!-[;ι|ι;ι1. Γιιΐιτ αιιίεηι, φπ μιικί(ιι;ιιιι ρηκίεηδ

ει ίιι ι-εΐιιΐδ Ιιοηεδίίδ (ΙψκΙίΐ'ΐιικΠκ εχρεπιιβ βΓ»1,

■Ιΐιεηκ1:ιιιι Ιιι 1 1 « ςειιείΌ, Ιιιιιι ιηοιίΐκΐδ Ιιοιιοδίυιη

ρΓοϋηιιιιηηυο 3(1υ1ε8εεηΐειιι τεϋηοΐβ ρηειαίϊΐ, είφΐε

δϊ 3(1 χΐιιίεηι ροΓνειιίδδεί, ΠΙίαιιι ΰεδροηιΐίΐ. ΙηΙεηιιι

Π.'ε ιιΐ:ιςιΐ3ΐιι (1ε 86 εχδρεεΐ3ΐίοιιειιι εοηοίΐηι-ε, ίιι ]ιι-

(1ίεϋδ(]ΐΐ6 τεοδ (ΙοΓεικΙεικΙο εβΓΟβϊβιιι (Ιΐεεικίΐ Γ:»-

ευ1ΐ3ΐεηι ρι-.β βε ΓοΓΓε, ηΐφιε ίΐ3 ραΐτϊ ριιείΐχ Ιαιι-

(ΐικΐΐιι ί;πιΐιιιιι (1;ΐΓ0δριιιΐϋ:ι1ίιιιιι ηιυιιιΐδ. Οιιβιιι Ιβηιεη

ρΓα;ε1:ΐΓ3ΐιι βρεπι ϊΐιίεπιιρΊΐ ϊιινίϋία ευιιι νϊι χ ίιι

κα'ι τοις μεγίστοις έπιτολμώσαν, ώς καΐ αυτών τών

στοιχείων τάς εικόνας διά τής μιμήσεως άνατυποΰ-

σΟαι, τήν τής μορφής εκείνης εύκληρίαν μη ίσχυσα•,

δι' ακριβείας μιμήσασθαι. Τούτου χάριν πολύς έσμδς

τών μνηστευόντων τδν γάμον αυτής τοις γονεϋσι

περιεχεϊτο. Ό δε πατήρ (ήν γάρ δή σώφρων κα\

κρίνειν τδ καλδν έπεσκεμμένυς) εΰδόκιμόν τίνα τών

έκ γένους γνώριμον επί σωφροσύνη, άρτι τών πα•.-

δευτηρίων έπανήκοντα, τών λοιπών άποκρίνας, έκεί-

νω κατεγγυάσΟαι έγνώκει τήν παΐδα , ε'περ εις ήλι-

κίαν έλΟοι. Έν τούτω δέ ό μεν έν έλπίσιν ί[ν ταϊς

χρηστοτέραις ■ και καθάπερ τι τών κεχαρισμένων

ϊδνων, τήν διά τών λίγων ευδόκιμη σιν προσήγε τώ

πατρ\ τής νέας, έν τοις ύπερ τών αδικούμενων άγώσι

ϊρ&3 ιιιίδ6Γ3ΐιϋα δΐΐϋΓΊρΊεηδ βιΐοΐεδεεηΐία. τήν τών λόγων έπιδεικνύμενος δύναμιν. Ό δέ φθόνος

έπικίπτει τάς χρηστοτέρας ελπίδας, άναρπάσας αύτδν έκ τής ζωής έν ελεεινή τή νεότητι.

ϋυ«! βυίειιι 3 ριιίΓε 8ΐΗΐιιΐ3 ΓυΊδδειιΙ , ριιείΐϊ ιιοιι Ούκ ήγνόει δέ τά τώ πατρι δεδογμένα ή κόρη.

Ϊ£ΐΐ0Γ3υ3ΐ : η3ηι αϋοίοδεειιΐίδ οοίΐυ εο^πονϊΐ εοη-

ϋϋιιπι ρ3ΐΓΪ8 : ίΐιιιμίϋ ]ικϋοίιιιιι ίΙΙίυδ εοιιηυΐιίιιη)

νοε3ΐΐδ, ΐ:πΐΐ|ΐι.ιιιι ίιΐ <|ΐιο«1 ραΐοΐ' άεεΓενεΐ'αΙ εΟΌεΙυηι

οδδεί , ϊη γοΙϊι|ιιιιιιι νίΐχ Ιβιιιρυδ αριιιΐ δβ ιιιιιικτο

εοηδίίΐυϊΐ, ίιι δεηΐεηΐίβηιιβ ρεηηαηδίΐ ευιΐδΐ3ΐιΐίυ8

(|ΐι:ιιιι 3ϋ ίΙ1:ι χΐ3ΐβ ροδΐυΐ3ο:ιΐυΓ. Είειιϊιη ουιιι δχ-

ρεηαηιεΓΟ ρ:ιιοηΐιιιιι 3(1 εβηι (ΙεΓεΓΓειιΙυΓ δεπηοιιεδ,

ρΓ0ρΐ8Γ83 (1110(1 ΙΙΗΐΙΐί 6Γ3ΠΙ, (]ϋϊ ί3Π)3 ρΐΐΙΐΙΐΓΪΙΙΙ-

(Ιϊηϊδ ε]υ8 3(1(1υεΙ'ι ίΙΙβιη δίΐιί ειιρεΓεηΙ υχοΓειιι 3(1-

}αιιςεΐΌ, 3ΐΐδ(ΐΐ'(Ιιπιι ει ίηίςυυηι εδδε ϋκεΐιβΐ, δίυί

ηοη ρεΓπιϊιΐϊ πι ίΐίοιΐ εοη]ιΐ8ίυπ) εοΙεΓεί, ςιιο βε-

ιηβΐ α ρβίΓβ (1ενίηεΐ3 εδδεί, 86(1 3(1 βΐΐεπιηι εοβί

'Λλλ' επειδή τώ Οανάτω τοΰ νεανίου τδ κεκριμένον έπ'

αυτί, διεκόπη• γάμον όνομάσασα τήν τοϋ πατρδς κρίσιν,

ώς γεγενημένου τοϋ κεκριμένου , μένειν έφ' εαυτής

τδ λοιπδν ήξίου. Κα\ ην ή χρίσις τής ηλικίας πα-

γιωτέρα. Πολλάκις γάρ αύΐή τους περ\ τών γάμων

προσαγαγόντων λόγους τών γεννησαμένων , διά τδ

πολλούς είναι τους κατά φήμην τού κάλλους μνη-

στεύειν έθέλοντας, άτοπον είναι έλεγε κα'ι παράνο-

μον , μή στέργειν τδν άπαξ έκ τοϋ πατρδς αυτή

κυρωθέντα γάμον, άλλα και πρδς έτερον άναγκάζε-

σΟαι βλέ-ειν ■ ένδς δντος έν τή φύσει τοϋ γάμου, ώς

μία γένεσις, κα\ θάνατος εΤς ■ τδν δέ συναρμοσθε'ντα

ΓΡβρϊεεΓβ.; ειιπι ιιηιιιιι ιι:ιΐιπ;ι δίΐ ιιι.ΊΙπιιιοιπυιιι , ρ κατά τήν τών γονέων κρίσιν μή τεθνάναι διισχυρί

ςυεπΐ3(1ηΐ0(1ιιιη ιιηιιβ οιΊυβ ει υηβ ηιοΓδ. Ευηι νειο,

ειιϊ 3 ρ3ΐνιιΓι1)ΐΐδ ΓυϊδδεΙ (1εδροηδ3, ιιοιι εββε ιιιοι-

Ιιιιιηι εηηίεικίοΐΐΐΐ, 86(1 βρε ΓβδαΓΓεείίοιιίδ Οεο νί-

νεΓΟ. ΠικιρίΜρΐΐΊ• ειιιη βε ιιοιι οΐιϋδδε, δεο" ρεΓε^ΐ'β

ρπιΐ'εείιιιιι εββε ]ιι;ϋ<αι•.• , ει ηεΓαδ Γοι-ε βί ρεΓε^ΐ'ϊ-

ιιβηΓι δροιίδο ΓιοΌηι ηοη βεΓνβΓεΙ. Ι'.]υδΐιιθιΙί γβιιο-

ιιίυιΐδΓερεΙΙειίδεοδ, ΐ|ΐΓι δίοϊ ρβΓ5υ;κ1βΐΌ οοηηΐιηιιΐιιΐ',

(ΙεεΓενίι ϊη εο, ςιιοά δίϋϊ ρΓοροδυεΓβΙ, ρει•8ΐ3ΐ•ε βε

ιιε ιηυηιεηΐο ςυί(1εηι Ιεηιροπδ 3 1:ιΙοιό ιιιλΙιίϊ υιι •

ψιβηΊ ύίδεεϋεΓβ. Οιιηιιιουπ•ιιι εί δΧ'ρε ϋίεείιαΐ ιηα-

16Γ, $6 Γείίηιιοδ 111)ΟΓ08 ίιι υΐεΐΌ (εηιρυΐ'β <|ΐιοϋαιη

ρΓχΟηίΐο ^εδδίδδε , ΐΙΙαηι νεΓΟ ρει-ρείιιο ϊη νίδεειϊ-

13«8 δοϊδ ([ΐιοι1;ιιιιιιιικ1υ είΓευιιιΓειτε. Γίΐία; Ι3ΐιιεη

ςοι.νίοΐιΐδ ιιοε ΙβοοΓειη πιβιγϊ ηεε άαηιιιιιιη ηΠεΓε-

ζετο , άλλα τδν τώ θεώ ζώντα, διά τήν ελπίδα

αναστάσεως , ΐπόδημον κρίνειν , καΐ ού νεκρόν ■

άτοπον δέ είναι τώ έκδημοΰντι νυμφίω μή φυλάσσει;

τήν πίστιν. Τοις τοιούτοις λόγοις άπωΟουμένη τοϋ;

παραπείθειν έπιχειρούντας, έν έδοκίμασεν εαυτή τής

αγαθής κρίσεως φυλακτήριον, τδ μηδέποτε τής ίδιας

μητρδς, μηδέ έν άχοίρεί τού χρόνου διαζευχθήναι

ώς πολλάκις τήν μητέρα πρδς αυτήν ειπείν, δτι τά

λοιπά τών τέκνων τεταγμένω τιν'ι χρόνιο έκυοφόρη-

σεν, έκείνην δέ διαπαντδς φέρει πάντοτε τρόπον τ:νά

τοις σπλάγχνοις εαυτής περιέχουσα. Άλλ' ούκ ην

επίπονος, ούοέ άκερδής τή μετρ\ τής θυγατρδς ή συν-

διαγωγή. ΆντΊ γάρ πολλών αυτή. θεραπαινίδων ην ή

παρά τής Ουγατρδς θεραπεία ■ κα*ι ην άντίδισίς τις
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αγαθή παρ' αμφοτέρων άλλήλαις άντιπληρουμένη. Λ 1)»1. 0"") εΓιαηι ο(Ιίείθ83 Γ]ιΐδ ββ(1υ1ίΐ3$ ιηιιΙΐ3ΐΊΐηι

Ή μέν γάρ την ψυχήν της νέας, ή δέ τδ σώμα τής

μητρδς έθεράπευεν, έν τε τοις άλλοις πάσι τήν ζητου-

μένην ύπηρεσίαν άποπληρούσα ■ και έν τώ ταϊς ίδίαις

^ερσ\ πολλάκις τη" μητρ\ παρασχευάζειν τόν άρτον.

"Οπερ ού κατά τι) προηγούμενον αυτή διεσπουδάσθη.

Άλλ' επειδή ταίς μυστικαϊς ύπηρεσίαις τάς χείρας

εαυτής Εχρισε, πρέπειν ήγησαμένη τω έπιτηδεύματι

τοϋ βίου τήν περί τούτο σπουδήν, έκ τοϋ περιόντος

τη" μητρ'ι παρεχορήγει τήν έκ των οικείων πόνων

τροφήν. Κα\ οΰ τοΰτο μόνον, αλλά κα\ πάσαν αύτη

συνοιωκονόμει τήν έπικειμένην φροντίδα. Τεσσάρων

γαρ υιών ήν μήτηρ, κα\ πέντε θυγατέρο^ν, κα\ τρι-

σ'ιν άρχουσιν ύπετέλει, διά τδ εν τοσούτοις ΙΟνεσιν

αυτής κατεσπάρΟαι τήν κτήσιν.

:ιιι< ίΙΙ;ιπιιιι ϊηβΙβΓ βΓ3ΐ, ε( ιιπιΐιι» ιμΐίειίιιιιι ϊιιΙογ ο;ΐϋ

νίςβυαΐ ι-ειηιιιιεπιΐίο. δϊηιιίιίεπι βΙιργλ οιΐίΙοϋκΊιαΙ

3ΠΪη)11Π1 ΠΙΐίΒ, 311ΕΓ3 ΟΟΓρΟΙΊ ΠΙ«ΙΠ5 ίηδ6Γνίβ1)3ΐ ,

ι-ίι]ΐιΐ! ίη ΓβΓκμιίδ οΐϊίεϋδ οιηηίΐχΐδ πιίηϊδΐΓ3υ3ΐ, ιιι

ρΓΟρί'ίίδ 6113111 ΙΙΟηίϋΙΙδ Ι1131Π ρ.ιΙΙΙΊΙι ρΠΚυεΓΡί.

Οπ;υ ΐ.Ίπκ'ΐι ίΙΙί ρηκοίρα» ειιη ηοη επί ι : μίΙ

ρθίΙΐ.'ΠφΙ."ΙΙ11 830ΙΊ8 οΠΊοϊϊδ 83ΐίδΓεε8Γ3ΐ, 6ΧΪδΙίΐ1)3η$

ΐ(] δΐιο νϊίΒΟ ίιΐδΐίΐιιΐο εοηνεηιτε, εχ ΙβΙοΐ'β δΐιο

ιιιαίΓΪ νίεΐιιηι δΐιυιηίηίδίΓΒΌηΐ. ΙιΙιμιε ηοη ει βοΙιιιιι

εθΓ(1ΐ ι'ΓιιΙ, 86(1 8ΐΪ3ηΊ ΙιΙ ιιπίινιιι ι'ιιπιππιι ιιιιι','

ΙενβΓΡί. ΜϊΐεΓ εηίιιι ί)ΐιηΙποι• ΓιΙίοδ βΐ α,ιιίηίμιε Γιΐίαδ

1ιίΙμ•1'.:ιι : ΐΓΪΙηΐδ ριχίετεβ ρΓίικ:ίρίΙ)ΐΐδ νοΓίϊ^:»! ρΓ»;-

8ΐπ1)3ΐιΐΓ, φΐοηίαιη ε]υδ ροδδεβδίο ίη ιοί ςεηΐίϋϋδ

ϋίδδεη)ϊη3ΐ3 ιτ;ιΐ.

Ποιχίλως τοίνυν της μητρός ταΐς φροντίσι διά β ΰηηι ϊ^ϊΙιιγ ιιι.ΊΐεΓ νατϋβ ευτίδ (ΙίδΙΓΪηκεΓεΙυΓ (ρ3-

τοΰτο μεριζομένης • ήδη γάρ 6 •πα-τ;ρ έξεληλύθει τδν

βίον • έν πάσι τούτοις κοινωνδς ήν τή μητρ\ τών

πόνων, συνδιαιρουμένη τάς φροντίδας , να\ το βαρύ

τών άλγηίόνων έπικουφίζουσα • κα\ δμοΰ μεν τη

παιδαγωγία της μητρδς άμο,ιμον, διεφύλασσεν εαυτή

τδν βίον έν μητρώοις όφθαλμοΐς διαπαντδ; εύθυνό-

μενόν τε και μαρτυρούμενον ■ ομού τε παρέσχε πρδς

τον Γσον σκοπδν, τδν κατά φιλοσοφίαν λέγω, μεγάλην

τή μητρί διά τού βίου εαυτής τήν ύφήγησιν , κατ'

ολίγον αυτήν πρδς τήν άϋλόν τε κα\ τελειοτέραν ζωήν

έφελκομένη. ΚαΙ επειδή τά κατά τάς άδελφάς πρδς

τδ δοκούν έκαστη μετ' εύσχημοσύνης ή μήτηρ ψκονο-

μήσατο, έτ.άνεισιν έν τούτω τών παιδευτηρίων πολλώ

χρόνω προσασκηΟε\ς τοις λόγοις, ό πολύς Βασίλειος,

16Γ βιιΐιιι ]ηιη ιιιιΙιιπέ εοηεεδδβΓ.ιΐ), ίη οιηιιΐύιΐδ Ι;< ■

υοηΐηΐδ ιηηΐι-ί 8β δοεΐηηι ρΐ'χΙ>ε1)3ΐ, ιΊ δοΙΠείΐιΐιΙί-

ιηιιη ρηηβηι Ίρδ3 δΐιυίεηε εβιη μπινί ηιοΐβδί'ιαπιπι

οηβΓβ 1εν:>1ι:ιΐ. δ'ιιηιιΐ ΛΐιΙοιη εΐ ηιαίιίδ (ΓίδείρΓιικι

ν.ΐ:ιιιι ;ι1> οιηηί ΓρρΓεΙιειίδίοηο ίηΐε§Γ3πι 861'νηνίΙ ,

εηπι ίη ε]ιΐ8 οειιΓιβ δβιηρβΓ β^εΓεί ε]π8ΐ1ειη(]ΐιβ

Ιεδίιιηοηίο ρτοϋβΓείιΐΓ, εΐ δε νϊεΐβδίηι εί ιηηςιΐ3ΐιι

30* ρ:ΐΓειη ρΐιίίοδορηϊίβ δεοριιπι εχεηιρίο νΐΐββ δΐι»

(ϊιιεεπι ρνχίχιίΐ, ρηιιΙ;ιΙίιιι ίρ-:ιηι 3(1 ρπι-ίοινιη ρεΓ-

ΓεεΙίοΓειηηιιε νϊιαηι ΐΓ3)ιεηδ. Οιιιιι ίΐιιίειη ΓεΠςυ?ε

δΟΓΟΓεδ Ιιοηεϊΐε εοΐΐοεβι* εδδεηΐ 3 ηΐ3ΐΓε , 3 ριι-

Ι)1ϊείδ ΙίιΐίΜΜπιιιι ξγηιη38ϊίδ, ίη ιμΓι1)ΐΐδ ιϋιι νεΓδ3ΐυ$

ΓιιοτηΙ, ΓενεηίΐυΓ ιιιηςιιιιβ ΒβδΊΙΊηβ ϊρδίιΐδ ΜβεπηηΒ

ίΓ3ΐεΓ : ςιιειη ίΙΙα βοίβηΐία εί είοςυεηΐϊβ νείιεηιεη-

ό άδελφδς τής προειρημένης. ΛαΕούσα τοίνυν αύτδν Ο ΙεΓ ιΊηΐιιιιι εχίδΓιιιιιιιΐδ οηιηεδηιιε ιΙεδρίεΊεηΐεπ» ά\-

ύπερφυώς έπηρμένον τφ περ\ τους λόγους φρονή μάτι,

κα\ πάντα περιφρονούντα τά αξιώματα, καΓύπέρ

τους έν τη δυναστεία λαμπρούς έπηρμένον τώ δγκω,

τοσούτιρ τάχει κάκεϊνον πρδς τδν τής φιλοσοφίας

σκοπδν έπεσπάσατο , ώστε άποστάντα τής κοσμικής

περιφανείας, κα\ ύπεριδόντα τοΰ δ}ά τδν λόγον θαυ-

μ.άζεσΟαι, πρδς τδν έργατικδν τουτονΐ κα\ αϋτόχειρα

βίον αύτομολήσαι, διά τής τελείας άκτημοσύνης, άν-

εμπόδιστον έαυτώ τδν ε!ς άρετήν βίον παρασκευά-

ζονία. Άλλ' ό μεν εκείνου βίος, κα\ τά εφεξής επιτη

δεύματα, δι' ων όνομαστδς έν πάση τή ύφ' ήλιον γε

νόμενο; , απέκρυψε τη δόςη πάντας τους έν αρετή

διαλάμψαντας, μακράς &ν εΓη συγγραφής κα\ χρόνου

πο)Λοΰ ■ έμο\ δε πρδς τδ προκείμενον πάλιν ό λόγος

τετράφθω. Επειδή γάρ πάσης ύλωδεστέρας ζωής

ύπόθεσις ήδη αυτής περικέκοπτο, πείθει τήν μητέρα

καταλιπούσαν τδν έν ΙΟει βίον, κα\ τήν κομπωδεστέ-

ρανδιαγωγήν, κα\ τάς έκ τών υποχειρίων θεραπείας,

αίς προείθιστο κατά τδν Εμπροσθεν χρ6νον , δμότιμον

γενέσθαι τοις πολλοίς τω φρονήματι , κα\ καταμϊξαι

τήν ιδίαν ζο>ήν τη μετά τών ταρ^ένυ}^ διαγωγή ,

ςηϊΐηΐεδ, ει Γ.ινΙμ δΐιρεί'βηΐεηι εηδ ο,ιΓι ιη ηΐ3ς'ΐ8ΐΓ3ΐυ

οβμίιΙ, Ι3ηΐ3 εε1εΓϊΐ»Ιβ 3<1 ίιίοιιι δηρίεηΐίχ δίτιιΐίιιιη

ίηοίιανίι, ιιΐ ηιιιηϋί ρο8ΐ1>3ΐ)ίΐ3 εΐαηίαΐβ, «Ιεδρεείη-

ςηε (•1<κ]ΐιΐΊΐΓι;ι• μ1(ΐι•ϊ:ι, Ι.'ΐΙιοΓίιΐΜίπι Ιιοε ορεΓΟδυηι-

ςιιε νίνεηιΐΐ ^εηιΐδ ρεΓ ρ3υρεΠ3ΐεηι ρεΓΓεεΙβηι 3ηι-

ρΐεχιΐδ, ('χρειϋΐιιηι κίΐι'ι :κ1 νΪΓΐιιΙειη νίιηιι κΙπιχει•ίι.

ΟχίεΓυηι ίΐϋιΐδ νίΐ:ι 3ε ΐηβΐϊΐιιία ηηϊηυδ ίη οηιηίΐχΐδ

ογ1)ι5 ρ3Γΐί!)(ΐ8, π,ιιχ ί1Ιιΐδ(ΐ':ιιιΐιΐΓ 3 δΰΐε, εεΙεΙ)Γ3ΐιΐ8,

μΙοπ,Ί δη» δρΙεηιΙοΓειη οιηηίιιιη νίπυΐβ ίΙΙιΐδΙΓίϋΐη

«ιΐυειιι-ηνίι, Ιοιιμηιη δεπρίίοηεηι ει ηιυΐΐυηι Ιεηι

ρβΓΪδ άεβ'κΙεΓβηΐ. Οηηρι•ορΐεΓ ϊΙΙιιε, ηηοΌ <ϋ{ξΓεδϊ3

681, Π0δΐΓ3 Γεν8Γΐ3ΐΗΓΟΓ3ΐίθ. ΟΐΙΠΙ ίρ83 3 δ8 ΟΠΙΙ1011»

Ιιη•1)ΐι]ριιΐΊοι•ίκ νίΐ;ι: ιη;ι!επ3ΐη 3ηιρηΐ3δδε(, ρεΓδίιβ-

δϊΐ ηιβίΓί, ηΐ, Γείίοΐβ ρΓίδΐίηορ νϊΐοβ εοηδίιείηϋίηο,

εΐ3ΐ'ιθΓ6(|ΐΐ6 νίνοηιΐϊ ηιοιίο, ο,ιιηδ ιιιΐο 8ϋΙ)ιΙί1η8 ε(

3ηείΙΐ38 3ΐ1 ηδΐιβ ρ'Γορί'ίοδ 3ϋ1ιί1)ΐιεΓ3ΐ, βεευηι ε]ιΐδ-

ιΙι:π) δΟΓίϊδ 3(ηυβ οπΓιηΊδ εδδο νεϋεΐ, αΐηιιβ ιιιι»

ευηι ίΙΙίδ νίίβηι ειιιη νίΐξίιιϊυιΐδ ΙηαΊιεεΓεΙ. δε<1

ιΐ3ΓΓ3ΐίοηίδ 1ΐ Ι ιι ιιι νοίο ρ:\π;ιιιρεΓ ίηΙεπιιίΐΙβΓε, ηε

ΓΟΐη, φιπ 8ΐιΙ)1ίιΐ)ίΐ38 νΪΓξίηίδ ηι:ΐ!;ϊδ (Κί 1;ιι ;:Ιπγ, δ'ι-

ΙεηΙίο ΐΓ3ηδε3;ηιΐδ.

όσας είχε μεθ' εαυτής έκ δουλίδων, χα\ υποχειρίων άδελφάς, κα'ι ομότιμους ποιησαμένη • μάλλον δέ μικρόν

τι βούλομαι παρενθεΐναι τώ διηγήματι, κα\ μή παραδραμείν άνιστόρητον πράγμα τοιούτον, δι' ου μάλλον τδ

ύψηλδν τής παρθένου καταμηνύεται.

ΤΗν τών τεσσάρων αδελφών, ό δεύτερος μετά τδν

μέγαν Βασίλειον, Ναυκράτιος δνομα, φύσεως εύκλη-

ρίι, κα\ σώματος κάλλει, κα\ ^ώμη, κα\ τά/ει, κα>.

τή πρδς πάν έπιτηδειότητι διαφέρων τών άλλων.

Εχ <]ΐΐ3ΐιΐ0Γ ΓΓ3ΐΓΪυυδ ϊδ ςιιϊ $εειιη()ιιηι ΒπβίΙίιΐΓΠ

ιι;ιΐιι ι:ι:ιχί;ι:ιΐϊ ι•Γ3ΐ, Ναιιεταίπΐδ νοεβυαιιΐΓ, }ιινειιίδ

εχίηιίίδ Ιιι;ιι ίιιμειιϋ Ιιιπι εΟΓρΟΓΪδ ιίοΐίΐιιιβ ρι•;ί>-

ιΐίΐιι» : η3ΐυ ει ριιΙεΙίΓΐΙυιΙΊηε εί γοΙιογο είεεΙοΓΪίαΙε,
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εΐ ΙιαΙιίϋΐΗΐο φΐ.ιιΐ3ηι 3ι1 οηιηϊη ρβΓ3£6ΐΐ(Ι;ι ΐ'εΐίφΐϊδ Α ΠροελΟών ούτος εις δεύτερον έτος και εικοστών, χα\

ρΓΧ$ΙαΙι»1. Οιιϊ οιιηι νίεοδπηιιιη δοοιιηιΐιιηι .τΐϋΐίδ

Βΐιηιιηι εοιιΓοοίδβκΐ, ύίοεικίοςηο ριιΐιΐίοε Ι3ΐε δΐυ-

(Ιίοπιιιι βιιοπιηι βροεϊΐϊΐβιι (ΙβϋϊδββΙ, ιιΐ οηιηε »ιι-

(ΙίθηΙίιιηι Ιΐιο.ιίπιιιι ιρδίιι» ίκΐηιίι-.ιιίοιιο εοιηπιο-

νΐ'ΐιΊιΐΓ, (Ιίνίηα φΐίκΐηιιι ρΓονίιΙεηΐϊ.ι ποξηο ηιο.πΐίβ

ϊηιροΐυ ιΐιιείιΐδ, ρρτβΐϊδ οηιηίΐιιιβ φΐχ ϊη πΐ3ΐιίΙ>ιΐδ

Ιι.ίΙιοΙιπΙ , .1(1 κοίϊι :ι γ ϊ:»ιιι ει ϊηοροΓη νϊΐηιη 80 εοιι-

Ιιιϋΐ, ηϋιίΐ δεειιηι ρΓΚίει1 δεϊρδίιηι ΓεΓοηβ. 8εουΐυδ

εβί ειπη ο ϋοτηοβΙίοΊδ ιιηπδ ϋΙΐΓ^.ιρΙπυδ ηοηιίηβ

ΐ|ΐιί εΐ ΊΙΙιιηι ιΠ1ί{;οΙ>.ιΙ, εΐ εοιίεηι νίΐχ βΐιιϋίο Ιεηε-

1)3ΐυι•. Γ^;ιοΐιΐ5 Ί§ίΙιΐΓ δεεεδδΐιηι φΐοηκί.ιηι ρΓορΙεΓ

Ιπιίοιη (05ΐ «ιιίεηι Ιιΐδ Πιινϊυβ φΐΐ ρβι• ηιεπΊαιη

Ροηΐί ρΐ'ονϊηοϊ.ιηι ΙαΙιίΐιιι•, οιΊηδ ρπηεϊρΐυηι λΙι ίρδ.ι

ϋιιοεηχ Απήοηϊη, ρεΓ Γβ^ϊοηβιη^ιιβ ηοδΐι•3ΐη ΐιιΓΙιπί

δοΰς των οικείων πίνων επί δημοσία; ακοής τάς απο

δείξεις,ώιτε άπαν έπ' αΰτώ σεισθήναι των άκουόντων

τ6 Οέατρον, θεία τιν\ προμήθεια των έν χερσιν απάν

των ύ-εριδών, προς τον μονήρη κα\ ακτήμονα βίον

άπήλΟεν έν μεγάλη τιν\ της διανοίας ορμή, ουδέν επ

αγόμενος μεΟ' έαυτοΰ πλην έαυτοΰ" εϊπετο δέ τις αΰτώ

καν -Ηυνίκετών Χρυσάφιος τοΰνομα, τω τε πρδς αύτδν

ε/ειν έχεϊνον έπιτηδείως, κα\ τώ τήν αυτήν προαίρεσιν

τ.ερ\ τον βίον ένστήσασθαι. Διήγε τοίνυν καΟ' έαυτδν

έσχατιάν τίνα καταλαβών, προς τψ "Ιριδι. Ποταμδς

δε δ ΤΙρις έστ\, μέσον διαρρέων τδν Πίντον ■ δς άπ'

αυτής τής Αρμενίας τάς αρχάς ϊχων, διά τών ημετέ

ρων τόπων, έπ\ τδν Ευξείνου Πόντον τδ ίεϊΟρον έκ-

δίδωσι. Περ'ι τούτον εύρων τίνα τόπον ό νεανίας ϋλϊ)

ϊη ΡοιιΚιιιι Ειιχίηιιιιι), ηριιιΐ Ιιιιιιε Πιινίιιηι η.ιείιΐδ Β βο0εία κομώντα, κα\ λόφον τινά της ύπερτεταμένης

3ΐ1ο!θ5θοιΐ5 Ιοουιιι φΐεηκίβηι αΌιΐδϊδ ηεηιοηΐιιΐδ

οοηδ'ιΐιιηι, ει εοΙΙεηι ιΙΟΓβο ρΓκοεΙδί ηιοηΐί* δίφοι•-

εχίειίδο ι•ε<ΌΐκΓιΐυιη, ϊη εο ριοοιιΐ 3» (ΐιΊ).ιηίδ Ιιι•

ιιιιιΙΐί1)Π8 οιηιΓιΐΜίδφΐε ΐηιιι ηιίΐίΐίχ Ιιιιη ]ικϋο.ίοπιηι

ρεηιιιΊ)αιϊοηί1>ιΐδ εΐ δΐιτρ'ιΐιι εοιίδΐίΐιιΐιιβ, ν'ιίαηι 3<»ο-

1)31, 81'φΐε ;ι1) ΐΠίβ ιηοΐεδίϋδ, φΐίϋιιβ 1ιιιιη»ιι» νίΐ.ι

νεχηΙιΐΓ, Γι1)ει-3η8, βεηεδ φΐοκιΙ.ιιη δ'ιηιηΐ νίνεπίεδ

εβΓδΙηΙε εΐ ιηοιΙ)θ ΙαυοΜίιΐΡθ οιιι\ι1)ηΙ , δΙιιιΓιιιιτι ί>1

ηεςοΓιιιιη ίΐΐιιιΐ ριιΐηηβ » δϋο νϊνειιιΓι ίιΐδΐίΐιιΐο ηοη

βΐιΐιοποΐ'ε. Υοηηηιΐο ίβίΐιιι• ( φίοιιϊ.ιηι »ι) οηιιιε βε-

ιΐ(ΐ8 νειιηΐΐεκ ϊπ<1π81γκ« δοΐεπίδδίηιιΐδ επιΐ) νίοΐιιιη

8θηίΙ)ΐΐ3 φυεπΐ;ιΙ>?.ΐ, ει Ηίδ ΙαΙιοπΙιυδ ρατϊΐοΓ ιίοιιια-

1)»1 ηϋοΐβδεοηΐϊηιη : ηεε οΐ) ϊιΐ «Ιηεπ αηίιηο οι»-

ΐετηκ νοΙιιηΙ.ιΓι ρ.ίΓεί'ε (ΙεβΊηεΙιαΐ, βϊ φΐϊιΐ αϊ) εη

τοϋ ίρους όαχίας έγκεκρυμμίνον, έν &\ι-φ διήγε, τών

άστυκών θορύβων κα\ τών ά-ο στρατείας τε κα\ τών

έν δικαστηρίοις όητορικής άσχολημάτων πό^ω γενό

μενος. Κα\ πάντων τών περί τδν βίον περιηχούντων

τήν άνθρωπίνην ζωήν έαυτδν έλευΟερώιας , τους

πρεσβύτας τινάς πενία και ά^ωττίι συζώντας, ταΐς

ίδίαις χερΛν έΟεράπευε ■ πρέπειν δοκιμάσας τω ϊδίω

βίο) τήν τοιαύτην άσχολίαν διά φροντι'δος ϊχειν.

Θηρεύων τοίνυν ίχΟύας ήγρευεν δ γεννάδας ■ κα\ διά

τδ πρδ; πάν είδος θηρευτικής έπινοίας έπιτηδείω;

Ιχειν, έπόρι^ε διά τής θήρας τοις στέργουσι τήν τρο-

φήν • γ.α\ τήν νεότητα τοις τοιούτοις άμα κατεδάμαζε

πόνοις ■ άλλα κα\ τοις μητρώοις Οελήμασιν, ει ποτέ

τι παρ' αυτής προτταχΟείη, προΟύμως υπηρετών, δι"

ιΐίψκιπιΐ;» ιιι»η•Ια1)3ΐυΓ, (Ιιιρίίΐ'ί βΐιιιΐία ΓεοΙε νιΐ.ιηι ^ αμφοτέρων κατώρΟου τδν βίον • τοις τε πόνοις κατά

ίηβιίΐιιεηδ,ηΐ εΙΙΐΙιοΓβ ΓβΓνοΓβπι χΐηιίδ εΐ8ΐΊη"ΐιεπ:ΐ,

ει ο1)δεΓΐικ•ικΙο ιιι:>ΙγΊ ΓβεΙβ νια ηιΐ 1)ευιη ρει (Ιίνίη»

ιηαΐΗΐηΐ.Ί εοιιίεηϋβΓεΙ.

5ίε ί<;ΊΐιΐΓ ρ!ιί1θ8ορΙι:ιιΐδ, ει νίΐα δΐιπ ηιαίΓειη Ι)οη-

Ιηιιι ΓειΙϋειίδ, ι]ΐιίηΙυπι ηιιηιιηι εχε^εΓηΐ , ειπη εΐ

ιεηιρεταιιΐί» ρεείιιβ ϊιΐδίριιειει ει Ιοίίδ νίιίΐιιΐδ ηι;ι•

ΐΓΪδ οΙ)8εςιΐ8Γ81(ΐΓ νοίιιιιΐηΐί , (|ΐι»ιΐ(Ιο ηιίββΓε (Ιοίίδ,

υ ( ορ'πιοΓ, ικΙνβΓβηΓΜ ^ΐ'.ινε εΐ Ιι-ηςϊοπιη νιιΐιιιΐδ ϊιι-

ίϋι-ΐιπιι εδί ςιιοιΐ είίαιιιίΐηΐε ει πιοΕΓΟΓε Ιοίβηι Γηιιιί-

Ιΐιιηι αβεεϊΐ. Κερειιΐε ειιϊιη ηϋοΐεδεεηβ νίΐίε βυοπ-

ρίΙιΐΓ, ηοη ιιιογΙιπ »Μΐ|ΐιο αιιΐ βοΐΐΐα υΙΙα Γ.ιΐίοηε ,

ίηιηι.ιΐιΐΓ.ι ηιοπε δΐιΐιΐηΐιΐδ : 80(1 βυιη »ιΙ νεηβιίοηβηι

ρΐ'οΓεείιΐδ 05801, ςιια ΊικΙιΐδΙίΊΛ $εηίη εοηΓεεΙίδ ΗΙίβ

νίεΐυί 8ΐιρρε(1ίΐ3ΐ)3ΐ ιιεοο.δ83ΓΪ.ι , ηιοΓίηιΐδ όοηιιιηι

ΓεροιΙ.ιΙιΐΓ, ιιη3 οιιηι ίΙΙο ΐρβο βοοΐο ει ίη οηιη'ι νίΙ:ι

Γ,οιι]ϋηεΙίδδϊιιιο ΟΐΓ^δαρΙΓιο. Ρίοειιΐ 3ΐιΐεηι βΙιεπα

Γη.ιίεΓ, Ιγϊιιπι ιΐίεπιηι ίιίηεΓε βϊ) ε.ι Γεηιοΐη οβία-

πιϊΐαΐο. Οιΐ3? Ιίεεί ίιι οηιηϊ ςβηβη: νϊτΐιιΐίδ ροΓΓεοΐη

0550,1, Ι;ιηκ•:ι οιιηι 1»ηι :ιοογ1ιμιιι ηιιιιΓκιιη 3 φΐούηιη

βεο.ορΊδδεΙ, παίιιτπ, ιιΐ ρατ οβί, 8ΐιροΓ3ΐιΙε, εο1ΐ3ρ53

ρχηηϊπιαί.κιιιε Ιαηΐιιηι ηοη δϊιηπΙ ειιηι νοεε δρίπΐιιηι

ηηιί8ίΙ. ΚαΙίο οηίιη ()ο!ογϊ8 ηαηςηίιιηϋηη νΐεΐα δΐιο.-

εαηιιίΐ, Ίρκη^πο νείιιΐί βοηεΓοβιΐδ ηιιί<!αιη 3ΐ)ιΙεΐ3

ϊηιρΓονϊδο νηΙηεΓβ αΓΠϊοΐα ].ιοηίΙ.

Υ.ρ3.τί•}\) τής νεότητος, τη τε περ\ τήν μητέρα σπουδή,

διά^ϋιν θείων εντολών, πρδς τδν θεδν εύοδούμενος.

Πέμπτον διήγαγεν Ιτος τούτον τδν ■ζρ'ιτ.ην φιλοσό

φων, κα\ μακαρισ:ήν ποιών τήν μητέρα τή ίδια ξω^,

οίς τε κατεκόσμει διά σωφροσύνης τήν οίκίαν ζαιήν,

οΤς τε παρείχε πασαν τήν δύναμιν έαυτοΰ τώ Βελή-

ματι τής γεννησαμένης. Είτα βαρύ τι κα\ τραγικδν

πάθος εξ επιβουλής, οΓμαι, τού αντικειμένου τή μη-

τρ\ συνηνέχθη , 5 παντί τφ γένει πρ'.ς συμφοράν τε

καΙ πένθος έπήρκεσεν. Αιφνιδίως γάρ ϊκ της ζωής

άναρπάζεται, ού νοσήματος προελπισΟήναι τδ πάθος

παρασκευάσαντος, ούκ άλλου τοιούτου τινδς τών συν

ήθων καν γνωρίμων έπαγαγόντος τώ νέι.) τδν θάνα

τον • άλλ' έπν Οήραν όρμήσας , δι' ής παρείχε τοις

γηρωκομουμένοις τά επιτήδεια , νεκρδς τώ οΓκί;) αύ-

τοΰ έπανάγεται , αυτός τε εκείνος , κα'ι 4 κοινωνδς

αΰτψ τοϋ βίου Χρυσάφιος. Πόάόω δέ ην τών γινομέ

νων ή μήτηρ, τριών ήμερων όδδν άφεστώσα τής συμ

φοράς. Και τις άφίκετο παρ' αυτήν μηνύων τδ πάθος•

ή δέ τελεία μέν τοις κατ' άρετήν άπασιν ην , πλην

έκράτει κάκείνης κατά τδ ίσον ή φύσις. Όκλάσατα

γάρ τήν ψυχήν, άπνους τε καν άφΟογγος παραχρήμ»

έγένετο , τοΰ λογισμού τώ πάθει παραχιορήσαντος ,

καν Εκείτο δμοϋ τή προσβολή τής πον^ρίς ακοής, καΟάπερ τις αθλητής γενναίος, άπροσδοκήτω κατα-

σεισΟείσα πληγή.

ΙΓιε ηιββίιηβ Μαεπηχ \ΪΓΐιΐδ αρρ.ιπιϊΐ, (]ΐια> ηοη 'Εν τούτω δέ έφάνη τής μεγάλης Μακρινής ή

δοΐιιιη »ε ίηνίείαιη 3ΐφΐε ειεείαιη δεΓνπνίΐ, νεπιηι αρετή• όπως τω πάθει τδν λογισμών άντιστήσασ»,
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έαυτήν τε άπτωτον διεφύλαξε , χα\ της μητρικής Α βΐϊαηι πιαΐΓΪ8 Ϊηι1)θθϊ11ί»3ΐειη Γιιΐδίΐ βίπιιβ ΒΐΐδΙΐηιιίΙ.

Νβιη αηίιηιιηι β]ϋ8 §Γβνί88Ϊιηο εβδίι άβ]66ΐυηι βχεϊ-άσΟενείας έρεισμα γενομένη , πάλιν έκ τοΰ βυθού

της λύπης αυτήν άνενεώσατο ■ τω καθ' έαυτήν στε(5ρ\ρ

τε χαί άνενδότω , κα\ τήν της μητρδς ψυχήν πρδς

άνδρείαν παιοοτριδήσασα.

Οϋκοϋν οϋ παρεσύρη προς το πάθος ή μήτηρ ,

ουδέ Επαθε δυσγενές τι καϊ γυναικεΐον , ώστε βοή-•

σαι πρδς το κακδν , ή περιρ\όήξασθαι τδ ίμάτιον , ή

έπικωκϋσαι τω πάθει, ή ταΐς γοεραϊς μελωδίαις άνα-

κινήσαι τους θρήνους. 'Αλλά ήσυχη διεκαρτέρει τοις

λογισμοΐς, ταϊς της φύσεως προσβολαϊς διωθουμένη,

λογισμοϊς τε τοις ιδίοις καϊ τοις παρά τής θυγα-

τρδς αυτή πρδς τήν τοΰ κακοΰ θεραπείαν προσαγο-

μένοις. Τίτε γάρ δή μάλιστα υψηλή τε κα\ επηρμένη

ή τής παρθένου ψυχή διεφάνη * δτι κα\ έν εκείνη μέν

Ιαηβ 61 Γβοΐ'βαιίδ, ϊιινίείο ΐ'οΐιοτβ δυο 3(1 ίηϋΊΐιΐιΓι•

ικίιι βΐ Ιοίο'αηΐίαηι ίιιβίίΐυίΐ.

δίε ΐβϊΐυτ ι.ίιιι1(!ιιι ιηαΐΟΓ (ΙοΙογϊ ΓεβΓιιίι, ηεε ίη-

ιϋμιιιιιιι :ιΐ!ΐ βΟβιηίηαΙυιη <ιυί(1μί;ιηι βώηίδίΐ, υΐ ν••1

νοοίίβΓΒΓΟίΐΙΓ, \οΙ ρβΐΐίιιηι δείΐκΙβΓβΙ, νβΐ β]υΙ>ΓβΙ,

νβΐ Ιαοΐυοδϊδ είβηιοιίΐιυδ ΙαηιεηΟΙίοηεϊ ΐηΙεικΙεΓεΙ.

δειΐ Γαιίοηβ δεηδϊηι ίηιρείυδ παίιιΐΜ' ϋερυϋι, Ιυιη

ρι-ορί'ϋβ, ΐυηι ΟΙί,Έ οοηβίΐϋβ ββςτϊίικΙΊηϊ ηιυϋϊοϊηαηι

αίΤβΓβηΙϊΙιιΐδ. Τυηε εηίηι ιιιηχϊιηο νΪΓςΐηΪ8> 3ηί•ιιυ$

εχεείδΐΐδ 61 βυΜίηιίδ εχδΐίΐίι. Εΐβιιίιη ςυβιιινίδ ίιι β:>

ν'ιπι 8031)1 η.Ίΐιιΐ'3 βχβΓοβΓεΙ ( 6Γ31 εηίιη Γι-αΐβΓ 61

Γΐ'3ΐΓυηι οΙκιπδδίιηαΒ ο,υί Ιηιιι 36βιΊ)0 ββιιβιβ ηκιιΊϊί

ή φύσις τδ' ίδιον Ιπασχεν • άδελφδςγάρ ήν, και άδελ- Β βχδΐΐηείυδ ΓϋβΓβΙ), ίβιτιοη ιιαίιιτα δυυΐϊηιιοι• ΓβοΙΛ,

φών ό κεχαρισμένος, 6 τώ τοιούτω τρόπω τοΰ θα

νάτου άναρπασθείς. "Ομως υψηλότερα γενομένη τής

φύσεως , συνεπήρε τοις ιδίοις λογισμούς τήν μητέρα,

καΐ υπεράνω τοΰ πάθους Ιστησε • τω καθ' έαυτήν

ύποδείγματι , πρδς ύπομονήν τε κα\ άνδρείαν παιδα-

γωγήσασα ■ άλλως δέ καΐ 6 βίος αυτής άε'ι δι' αρετής

Γ»Ιϊοηί1)ΐΐ8 δΐιίδ ηιβίιειιι 8ΐι1)1εν3ΐ>3ΐ, εχεηιρίοηιιε

8>ιο 30" ραΐ'ιβηΐΐαιη βΐ νίιΊυΐβιιι επιιΐΐεηδ ρ6ΓΓιοίβ1)3ΐ

υΐ (1θ1θΓ0 δΙΙρβΙΪΟΓ 6Χ8Ϊδΐ6Γ6ΐ : <]ΙΙ3»ςΐΙ3ΐη 61 β,ίιΐδ

νίΐ3 νϊΗιιΐβ δβηιρβΓ εχεείΐεηδ ηυΙΙυηι δίηε1)3ΐ εβδβ

Ιβπιριΐδ, (ΐιιο ΙΉ316Γ ρΓορΙβΓ πιοβδίϊΐίβηι ροΓιιΐδ 3Π•

86Γ6ΐιΐΓ, ςιιβιη ρι;ε$βηΐί Ιιοηο ^.ιπϋοιεί.

υψούμενος, οΰ παρείχε τή μητρ*. καφδν έπ'ι τώ λείποντι δυσχεραίνειν μάλλον, ή τώ δρωμένω άγαθώ

έπαγάλλεσθαι.

ΈπεΙ ουν έπαύσατο τή μητρί, ή τε τής παιδοτρο-

φίας φροντ\ς κα\ ή τής παιδεύσεώς τε κα\ κατα

στάσεως τών τέκνων μέριμνα, κα'ι αί πλείους τής

ύλωδεστέρας ζωής άφορμα'ι , εις τά τέκνα κατεμερί-

σθησαν τότε, καθώς προείρηται , γίνεται σύμβουλος

τής μητρδς ή τής παρθένου ζωή πρδς τήν έμφιλό-

σοφσν ταύτην καΐ άϋλον τοΰ βίου διαγωγήν κα'ι

Ουηι ϊ^ίΙαΓ ]3ηι 61 ηιιίπεηιΐοηιιιι Ιϊ1>βΓ0ΓΐΐΓη οιΐΓβ

ει εάιιεβίΐοηϊδ βίο,υε εοΙΙοεβί'ιοηΐδ εοηιηι εβδβΐ βοΐ-

ΙίοίΙιιάΐηε Ιί1)6Γ3ΐ3, βΐ ιηοΐβδίί* άοηΐΕδΓιοίε ηΐ3]οΓβ

εχ ρβιΊβ ίιιΙβΓ ίρδηβ Γιϋοδ (Ιϊνϊδ» ΓοΓεηΙ : βυοίοι•,

υΐ (Ιϊεΐυιη 681, ηιβίιί νίι•§ο Γαϊι, ιιΐ 3(1 δβρΐβηΐΐ*

δΐυίΐϊιιηι ει ριΐΓβιη νϊνβηάϊ Γβΐϊοηεηι δεβε εοηίεπεί :

63ΐη•|υε 3 ΐ'οΐίφΐίδ οιηηϊϋιιβ Γε1)υ5 ει ρηδ1ΐιΐ3 εοη-

άποστήσασα τών έν συνηθεία πάντο;ν, πρδς τδ Γδιον Ο δΐιείιιιΐίηβ, 3(1 ρΓορτίαιη Ιιυηιίΐίδ 3ΐ)]βε(3!(]υβ νϊΙβΒ

τής ταπεινοφροσύνης μέτρον μετήγαγεν • όμοτιμον

αυτήν γενέσθαι τψ πληρώματι τών παρθένων παρα-

σκευάσασα, ως χαΐ τραπέζης μιας , κα\ κοίτης , καΐ

πάντων τών πρδς τήν ζωήν κατά τδ Γσον συμμετέ-

χειν αύταίς , πάσης τής κατά τήν άξίαν διαφοράς

ϋφαιρεθείσης αυτών τής ζωής. Καΐ τοιαύτη τις ήν

ή τοΰ βίου τάξις , κα\ τοσούτον τδ ΰψος τής φιλοσο

φίας , κα\ ή σεμνή τής ζωής πολιτεία έν τή καθ'

ήμέραν τε καϊ νύκτα διαγωγή , ώς Οπερβαίνειν τήν

έκ τών λίγων ύπογραφήν. ΚαΟάπερ γάρ αί διά θα

νάτου τών σωμάτων έκλυθεϊσαι ψυχα'ι, και τών κατά

τδν βίον τούτον μερίμνων συνεκλϋονται, ούτως κε-

χώριστο αυτών ή ζωή , κα\ άπωκιστο κάτης β'.ωτι-

κής ματαιότητος, κα'ι πρδς μίμησιν τής τών αγγέλων

ζωής έ|4όυΟμίζετο. Έν οίς γάρ οΰ Ουμδς , οϋ φθόνο-,

ού μίσος , ούχ ύ-έροψία , ούκ άλλο τι τών τοιούτων

ένεωράτο- ή τε τών ματαίων επιθυμία, τιμής τε κα'ι

δόξης, κα\ τύφου, καϊ ύπερηφανίας, κα'ι πάντων

τών τοιούτων έκβεβλημένων. Τρυφή δέ ήν ή εγκρά

τεια, κα'ι δόξα τδ μή γινώσκεσθαι. Πλούτος δέ ήν ή

άκτημοσύνη , κα'ι τδ πάσαν τήν υλικήν περιουσίαν,

οίον τίνα κόνιν τών σωμάτων, άποτινάξασθαι. "Εργον

δέ τών κατά τήν ζωήν ταύτην σπουδαζομένων ουδέν,

δτι μή πάρεργον. Μόνη δέ ή τών θείων μελέτη , και

τδ τής προσευχής άδιάλειπτον, κα\ ή &πανζ~ο; ύμν-

<ρδ£α• κατά τδ ίσον συμπαρατεινομένη τω χίόνω, διά

νυκτδς κα\ ημέρας πάσης • ώστε αύταίς *α\ ϊ^,-Όν

ΙΆτκοί. (Ίκ. ΧΙ,ΥΊ.

ιηθ(ΐ6ΐ'3ΐίοιιειιι 3(1(1ιιχϊ(, ιιΐ ίιι εα νίιςίιιυιη ιηιιΐιί-

ΐικίπιε 63(1ειη ευπι ίΙΙϊδ εοικΙίΐίοηετίτβΓεί, ιπι.\<|ΐιο

ηιεηδ3, βίιηϋί ΙεείυΙο, ρ:ιι ί (Ιειιίηυε ε( χςυα ιίί ιιιιι

οηιιιίιιιιι ιμι:ι• 3(1 νϊΙβΠ) ρβΠίηεηΙ, Γ3ΐίύΙ16 υιεί'βιυΓ,

οηιιιΐ εχ ϊρδβΓυηι νίι» άίβΐιΊΐβΐίδ (ϋΟβιβηΙίΒ δυΙ;ΐ3ΐα.

0ΐΙ3ΙΙ1θ1)Γ6Π1 Οΐΐδ 6Γ31 νϊΙ,Έ ΟΓ(1θ Ι311(3(]11β III δ»-

ρίεηΐΐ»! δίικίϊο ρΓΧδΐηηΙΪ3 βΐ Ι3ΐη ςι-ανΐβ νίνεηϋϊ

ϋϊδείρΐϊιιβ, υΐ ηιιΙΙβ (1εδεΓΪ1)ί ροδβΐΐ ΟΓβΓιοηίδ Γ3-

ειι1ΐ3ΐε : ςυβίεβ βη'ιπι δΐιηΐ βηΐιηϊ, ςυΐ εοΐ'ροπδ νίη-

ειιΐίδ δοΐιιϋ πιοΐεδίϋδίΐιιβ 1ί1)6Γ3ΐΊ βχ Ιιοο νϊΐα: εαΓ-

οβί'β βνοΐβνβπιηΐ : Ιαϋδ ειβΐ ββΓυιη νϊΐβ, ηυίρρε

<1ϋ•Β 3 1) οιηηϊ Γβιυιη Ιιυιιιβηαπιπ) -ναηΗαΐβ αΐίβιια

3ιΙ ;ΐ!ΐμν!ιιπΐ!ΐι νίΐ3Ε δίιηίΐίΐιιιΐίιιοιιι ρΓΟχίηιε 3006-

Ίεΐιοΐ. Νοη ίι•3, ηοη ίιιν'κΐίη, ηοη οϋίιιιιι, ιιοη δα-

βρίεΐο ίηίοΓ εβδ οεπιβ1)3ΐϋΓ ; οιηηϊδ Ιιοηυι-ίδ, ς!οιϊ;6

ει »1ϊ3Γαηο ϊ(1 ^εηυβ ϊηβηίυιη γοπιπι ειιρί(1ϊΐ3$,

οηιηϊδ ΓβδΙυδ 61 διιρβΐ'1)Ϊ3, εΐ ιοίίςιια δίιΐ)ί1Ϊ3 νίΐ'ιβ

ίιιϋο Γ6]ειΊ» 6Γ3»1. Οεϋείβδ δϋβδ ίη ΐειιιρεΓ3ΐιΐί:ι

εο11οθ3ΐ)3ηΙ ; ςΐοηβηι δίοιιι ίιι 60 ριιΐ:ι1>;ιιιΐ βϊίαιιι

(ΐαο(Ι ιιοΐχ εδδβηΐ ιιβπι'πιΊ ; «ΙϊνΗϊαβ, ςυθ(1 ηίΐιϊΐ ροβ-

δί(]6Γ6ηΙ, (|υθ(1(|110 ΙβΙΤβΙΟδ ΟΙ1Μ168 °εθρΪ3δ, 13Ι1(]ΙΙ3ΙΙΙ

ριιΙνεΓβιη, 3 οοΓροποιίδ δΐιϊδ εχευδβίδβεηΐ. ΝυΙΙυιη

:ιιιΐ.Ίΐι ιιοη ίηιιικι δΙιιοΊιιηι εδδβ ΊικίΊκιιιΙ, ηυού ία

Ιΐ36 \'ίΐ3 611Γ3η(1η (ό!γ!1.Ι:ΙΙ|Ι1ι• ρθΠ6Γ6ΐΙ1Γ. δοΐβ ίΙΙϊο

ΓεΓϋΐιι (Ιίνίιιαί'υιιι νΐβεΙιΒΐ οιιγβ , ρεί'ρείυυιικιυε

ρι-ι'ειιικίί δίικίίυηι , ει 3δδϊ(1υ3 ρβαίπιοπιπι ύεοβη-

Ιβΐ'ιο, (]ΐι« ηιιΗο ιηιΐ|<ΐ3ΐιι ΙεηιροΓβ ηοε Ηίε ηϊΰ

31
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ηοείβ ΐηΙεππΗίε&ηΙυΓ : υΐ ίη οα ι•ε εΐ οριιβ ίρδβπιηι Λ είναι τούτο, καΐ ίργον, άνάπαυσιν. Τήν τοϊνυν τοιαύ-

|),ΙΙΊ||'|- 61 0,0168 ΟΟΙ18Ϊ510ΓΟΙ. ΟΐΙΓΟΠίΙΙΙΙ ί"ί1ΐ||• ΙΐΙΙ-

ηιβη.•) ό'ϊεεηϋί νίβ Ιιβηο νίνεηοΊ ι :ι Ιϊοιιοιη εχρίίεατβ

φΐ631? Επα ίρβαπιιιι νίΐ.ι ίιιΐιτ Ιιιιιιι:ιη»ιιι εοβίβ-

δίειηηιιε ι>3ΐιιι•»ηι ίιιΙεΐ']εοΐ3 , υίπυδφΐε ρβτΓιεερδ,

υίπα,υβ Γίηίιίπιη : εΐεηίιη φκιίεηιΐδ :ι1) Ιπιπιβηίδ

ρεΓίοΓυαίίοηϊυυδ 86 νίικίίο'.ιπιΐ, υοηιίηίβ εοηάΊΐίοηβ

ρι-χδΟηΙίοι• 6Γ31; φι.ίΙιμιιικ βοίβηι ίη εοΓροΐ'β εει•-

ικΊι.ΊΐιΐΓ, εΐ Ιιοιιιίηίδ εοηΓιηβΙιβΙυΓ Γΐ£ΐΐΓ9εΐ8εη$ηυηι

ίιΐδίπιιηεηΓιβ υίευαίιιι•, αη^εΓιεχ εΐ εοιροηβ εχρεΝί

ιι.ιΐιπ:ε οοιίουαΐ : βιΐδίΐ (οτδίΐβη :ι1ίφΐίκ βΐιαηι ηοη

ϊιιΓΐ!ΐ•ϊοι•οιη 6886 εοηΙεικΙεΓε. Οιιηηιΐοφίίιίειιι ειιιη

ε»ιηε νίνβιιΐββ, 3(1 δίηιίΐίΐυϋίηεηι νβεβηΐίιιηι εοτ•-

ροΓε ροΐββίηίαιη, οηει β εοΓροπδ ηοη ρΓεηιεΙ)3ηΐυΓ :

δβό" εχεείβ» εΐ δΐιυΐίιηίδ 6Γ«1 οιιπιιιι νίΐβ, φΐίρρε

την διαγωγήν τίς άν ύπ' βψιν άγάγοι λόγος ανθρώ

πινος ; Παρ' οίς μεθόριο; ήν ή ζωή τής τε ανθρω

πινής χα\ της ασωμάτου φύσεως. Τδ μέν γαρ έλευ-

θερωθήναι -ών ανθρωπίνων παθημάτων την φύσιν

χρεϊττον ή κατά ανθρωπον ήν τδ δέ έν σώματι

φαίνεσθαι κα\ σχήματι περιειλήφθαι, κα\ τοις αίσθη-

τικοϊς δργάνοις συζήν , έν τούτω της αγγελικής τε

κα\ ασωμάτου φύσεως τδ Ιλαττον εΐχον. Τάχα δ* άν

τις τολμήσας εΓποι μηδέ χαταδεεστέραν τήν παραλ-

λαγήν είναι • δτι σαρκ\ συζώντες , καθ' ομοιότητα

των ασωμάτων δυνάμεων, ούκ έβαροϋντο τω έφολχίω

τοϋ σώματος• άλλ' άνωφερής τε χαΛ μετέωρο; ην

αυτών ή ζωή , ταϊς οΰρανίαις συμμετεωροπορούσα

δυνάμεσι ■ χρόνος ήν της τοιαύτης διαγωγής , ούχ

ςυοε ίΐΐΐο ετεείοηυε βηίιηο ευηι εεβίεδίίΐηΐδ ί1ΙΪ8 ολίγος ■ κα\ συνηύξετο τω χρόνψ τά κατορθώματα ,

ροΐ68ΐαίίΙιυ5 νεηαϋηηΙιΐΓ. Ιιι Ιιοε νίνεπάΜ ίιΐδΐίΐιιΐο άεΐ πρδς τδ χαθαρώτερον ταΐς των έφευρισχομένων

ηοη ρ;»Γνο ΙεηιροΓβ νίχεηηΐ, ευηι 388Ϊ(1υίδ ίηνβη- αγαθών προσΟήκαις της φιλοσοφίας έπιδιδούσης.

ΐοπιιιι Ιιοιιογιιιιι αεεεδδίοιιίυιΐδ, 8»ρίεηΐϊ33 δίικίίιιιιι 3ΐΐ£6ηΐ68 3(1 ιιι»]οΓειιι »ηίιιιί ιιιιιιΐ(1ίΐί»ιη αρρΓορϊη-

ςιιατεηΐ.

ΑιΙ Ιιιιηε βιιίειΐ) Ιαηι ρΓχεΙβπιιη κεοριιηι 3886-

<]ΐιεη(1ιιιΐ) ιηβ^ιιο 6Γ»1 .ιι!]υηιεηΙο Γγ»Ιογ ηυίιίαιη οο-

<)ειη εχ ιιΙεΓΟ ειΐίΐιιβ, ηυ'ι ΡείΓηδ αρρβίΐβϋηΐιιτ, ϊη

(|ΐιο ρΗΐ'ϊπκΓι (1οΙθΓ68 ΠηίιιηΙ ηιηίοι• : ηίεεηίιη ιιΐΐί-

ηιυβ 3 ρ»ΓεηΓώιΐ8 .«ιΐδεβρίυδ εδί ΠΙίιικ, ΐ|ΐιί κϊηιηΙ ει

ιΐ3ΐυ8 ει οι•1ιΐ!8 ΓυίΙ. ί>ιιο εηϊηι ΐεηιροΓε ίρββ ίη 1α-

εεηι ειΙευαίιΐΓ, ρβιεΓ β νίιβ ά>εεδδίι. Ηυηε, ο,υχ

ίΐΐΙι'Ι' 1ΪΙ)6Γ08 6Γ31 η 31(1 ΙΙΊ3ΧΪΙΙΙ3 , (|ΙΙ3 (Ιο ί|15ΐίίΐΐΐ3

Ιιχε ε6ΐ ΟΓαΐΐο, ρβιιΐο ροβΐ ε]υδ οπυηι 3ΐ> υϋΟΓε

τΠν δέ αυτή, δ μάλιστα πρδς τδν μέγαν τούτον τοΰ

βίου σκοπδν υπηρετών, αδελφός τις δμογάστριος ,

Πέτρος δνομα αύτώ , έφ' ψ ϊληξαν της μητρδς ημών

αϊ ώδΐνες. Ούτος γάρ ϊ[ν δ τελευταίος τών ώδίνων

βλαστός• 8ς δμοΰ τε υίδς, κα\ όρφανδς ώνομάσθη•

άμα γάρ τώ παρελθεΐν τούτον εϊς φώς , καταλείπει

δ πατήρ τδν βίον. Άλλ' ή πρεσδυτάτη τών αδελφών,

περ\ ή"ς δ λόγος , μικρά της θηλής αύτδν παρά τήν

πρώτην γίνεσιν μετάσχοντα, εύθϋς άποσπάσασα τής

ηυΐΓίεΐδ 8(ΐΙ)1:ιΐυπι ϊρ83 δΐ.ιΐίιιι ειιυΐΓΪίΐ, εχεεΙΙεηΙϊ- Ο τιθηνουμένης , 8ι' εαυτής ανατρέφει τε κα\ έπ\ πά-

(μιο (ΓΐΜ'ϊρΙίιι.1 ο«5 ιιοί) νίΐ , 83εΓΐ8 Ϊη8ΐί1υ(ΐ8 3 ριιεΓο

ίρ8ΐιιη επκϋεηε, βιίεο ιιι ιιίΐιϋ οίϋ εοηεεββεπί, ςυο

ρθ88ε( Βΐιιιΐϋδ ίηηηίουβ ν;ιε;ιιν ; η:ιιη ίΙΙΪ 86 61 ρ3•

ΐΓβηι 61 πΐ3§ί8ΐΓυιιι 61 ειΐ8ΐικΙοιιι, εΐ ιηαίΓΟίιι, εΐ Άά

ιιρίίιιι.Ί (](ΐ33ηυε ('υιΐ8ΐιΙΙΐ'ί(:ειιι ρΓχϋιιϊι, Ιβίεπιηιιε

Γΐ'ΐΙιΙίιϋι ιιΐ 3ΐι1εςιΐ3ΐη εχεεϋεΓεί 6 ρικ•ιίΐίη ίη ΐειιοιο

ΐΙΙο ηΊηΐίδ Ποιο 3(1 εχεείβυηι ρΐιίίοδορίιϊχ ^πιιΐιιηι

αδΓεηιΙοΓΪΙ. Ε;» α,υίϋεηι ει-ίΐΐ ϊη^ειιϋ Ιιοιιίι.ιΐΐ', ια ,ίιΙ

υηιηί» ίπΊ'κιιη ςοηεΓ3 εΐϊαπι (ρι;ι: ιιιπηϊϋυβ εχεΓεβη-

Ιιιγ ρεπΓΐδεεη(ΐ3 ιιηΐιΐδ εδδβ νϊιΙεΓείυΐ' : (]ΐι;ιι ι• ηυΙΙο

ι1ικ.•ι: ρπ ΙΊ:•ι-ΐ:ιιη εοηιπι ροΓίΙίϋηι ε$1 3δ8εειιΙιΐδ φΐ;ε

€33ΐεΓΪ ιηυΐΐο ΙεηιροΓβ ει 1ίΐ1)οι•ε άίδεηηΐ 3 ρριεβ-

ρΐι>ΐ'ΊΙ)ΐΐ8. Ιδ 6Γ80 δΐιιϋίοπιηι βχίεΓηοηιηι οεειιρα-

Ιϊοηεδ »δρεπΐ3ΐυ8, εΐ ϊηςεηΐυιη ;κ1 οηιηεδ υοηηβ

σαν τήν ύψηλοτέραν ήγαγε παίδευσιν, τοις ίεροΐςτών

μαθημάτων έχ νηπίων αϋτδν ένασχήσασα , ώς μή

δούναι τη" ψυχή* σχολήν προς τι τών ματαίων έπιχλι-

θήναι. Άλλα πάντα γενομένη τώ νέω , πατήρ , διδά

σκαλος, παιδαγωγ&ς, μήτηρ , αγαθού παντδς σύμ

βουλος, τοιούτον αϋτδν άπειργάσατο, ώς πρίν έξελ-

Οεϊν τήν ήλικίαν τών παίδων έτι έν μειρακίω , τ^

άπαλότητι τής ηλικίας άνθοΰντα , πρδς τδν ύψηλδν

τής φιλοσοφίας σκοπδν έπαρθήναι. Καί τινι φύσεως

εύκληρία πρδς πασαν τέχνην ιδίαν τήν διά χειρδς

ένεργουμένην έπιτηοείως Ιχειν , ώς μηδενδς χαθηγβυ-

μένου, διά πάσης ακριβείας έκαστου τήν έπιστήμην

χατωρθωκέναι , ών χρόνψ καί πόνω τοις πολλοίς ή

μάθησις γίνεται. Ούτος τοίνυν τής περί τους ΙςωΟεν

<Γι8ι:ΊρΙϊιΐ38 ρεΓείρϊεικΙπδ ηριαιη Ιι»υεη8, δεηιρεΓφιε Ο τών λόγων ασχολίας ύπεριδών , ίκανήν δέ διδάσκαλον

ΓΟδρΊεϊεηδ 3(1 δοΐΌΓβιη, (μιαιιι δίοί 1<ιικ]ΐι:ιιη ΙοΓιυδ

Ιιοηϊ δεορυπι ρΐ'οροδαεπίΐ, εοδ 3(1 \ ίιΐ ιιίπιι ρΓο-

ςΐ-('88Η8 ΓβεΐΙ, III 111 ΓβΗςΐ13 νίΐ3 013^110 Γ•;ΐ8ΪΙί() νιι•-

Ιιιΐίδ ρΓΧ8ΐ3ηΐϊ3 πΊΙιΊΙο ίηΓεηοΓ Γ.ιι <• ]ικΙίε3Γ6ΐιΐΓ :

Τιπιε ιιιιίοιιι 80Γ0Π ε( ηιαίΓΪ ογ.ί! ϊιιβ(3γ οηιιιίιιηι,

ει ιιιΐ3 οιιιη ϊΙΙίδ :κ! αιΐζοίίοίΐιιι ίΙΙιιηι νίίβηι εοιιίεη-

<1ε1)3ΐ.

Ειιιη ηιιίοιη £ΐ'3νϊ φΐοϋβιη ΙεηιροΓβ Ι;ι1ιοι:ιγ(.•Ιιιι•

ϊηορϊα εΐ ίιιιηε, τηαΙΙϊηυβ Γ;ιιικι υεηεΓιεειιΙίχ εχεϊΐ3ΐϊ

ιιιιιΙίΐ|ΐιε εοιιΙΙιιβΓειιΐ Άά ειιιη Γεεεδδυιη, ηυεπ) ϊηεο-

ΙιΊκιιιΐ ; Ι.ιιιΐιιιιι ιηιΙυδίΓΪη 511Λ ρ»υρ6ΓΪΙ}ΐΐδ εϊΙ)3ΓΙ0•

πιτιι 8υυηιϊηίδΐΓ3νϊ( , ιιΐ :ιιΙνειιΙ;ιιιΙΐιιιιι Γι πμιι•ιιΙ ί:ι

Ιοοιίδ ΊΙΙε, ηοη δοΐίΐυοΌ νίιΚτοΐιΐΓ εδ$ε, 50(1 είνίΐ38.

παντδς αγαθού μαθήματος τήν φύσιν έχων , άε! τε

πρδς τήν άδελφήν βλέπων , κα'ι σκοπδν ίχ&Οο\> παν

τδς εκείνην ποιούμενος, εις τοσούτον έπέδωκεν αρε

τής είδος , ώς μηδέν ϊλαττον τού μεγάλου Βασιλείου

δοκεϊν Ιχειν έν τοις κατ' άρετήν προτερήμασιν έν τψ

μετά ταύτα βίω. Τότε δέ άντ\ πάντων ήν τη αδελφή

χαΐ τη μητρ\, συνεργών αύταίς πρδς τήν άγγελιχήν

εκείνην ζωήν.

"Ος ποτέ χα\ σιτολειψίας χαλεπής γεγενημέ-/ης ,

κα\ πολλών πανταχόθεν κατά φήμην τής εύποιίας

πρδς τήν έσχατιάν , έν ^ κατφκουν , έπιύ^εόντων •

τοσούτον δΓ έπινοιών τάς τροφάς έπλεόνασεν , ώς τψ

πλήθει τών έπιφοιτώντων, πόλιν είναι τήν έρημίαν

δοκεϊν έν τούτω είς γήρας λιπαρδν προελθούσ» ή
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μήτηρ , πρδς τδν θεδν μετανίστατο, έν ταϊς άμφοτέ- Α Ιηΐεπιη δβηβχ ,ΉΐιηούΊιιη ιηαΙϋΓ ίη υΐΓΪιΐδηυβ Πΐίϊ

ρων των τέκνων χερσί τδν βίον εαυτής άναπαύσασα.

ΤΗς άξιον τήν της ευλογίας Ιστορήσαι φωνήν , ί] επί

των τέκνων έχρήσατο, των τε μη παρόντων έκαστου

κατά τ!) προς φίλον έπιμνησθεϊσα, ώς μηδέ ένα γε

νέσθαι της ευλογίας άπόκληρον , κα\ διαφερόντως

τους παρόντας αυτή τψ Θεφ διά προσευχής παρα

θεμένη. Παρακαθημένων γάρ αυτή κατά τδ πλάγιον

έφ' έκάτερα της κλίνης των δύο τούτων , έκατέρα

χειρΊ έφαψαμένη τών τέκνων , ταύτα προς τον θεδν

ειπεν έν τελευταίαις φωναϊς• € Σο>, Κύριε, κα\ άπάρ-

χομαι , καΐ ά-οδεκατώ τδν καρπον τών ώδίνων.

Απαρχή μοι ή πρωτότοκος αυτή , κα\ έπιδέκατος

ούτος ή τελευταία ώδίς. Σο\ δέ άφιέρωται τζαρί τοΰ

νόμου έκάτερα, κα\ σά έστιν αναθήματα. Ούκοΰν έλ-

0οι 6 αγιασμός έπί τε την αρχήν μου ταύτην , και

έπ\ το έπιδέκατον τούτο ■ > δείξασα ταΐς έπιδεικτικαΐς

φωναΐς τήν θυγατέρα κα\ τον παΐδα. Ή μέν ουν

τοΰ εύλογεΐν παυσαμένη, κα\ τού ζήν έπαύσατο, τοις

παισίν έπισκήψασα τδ τή πατρώα σορώ κα\ τδ εκεί

νης έναποΟέσθαι σώμα. Οι δέ πληρώσαντες τδ δια-

τεταγμένον , ύψηλότερον εΓχοντο της φιλοσοφίας ,

άε\ -ρδς τδν Γδιον διαμιλλώμενοι βίον , κα\ τά

φβάσαντα τών κατορθωμάτων τοις εφεξής άπο-

κρύπτοντες.

Έν τούτω ό πολύς έν άγίοις Βασίλειος τής μεγά

λης Καισαρέων Εκκλησίας ανεδείχθη προστάτης • 8ς

έπ\ τδν κλήρον τής έν τω πρεσβυτερείω ίερωσύνης

τδν άδελφδν άγει, ταίς μυστικαϊ; έαυτοΰ ίερουρ-

γΐαις άφιερώσας. ΚαΙ έν τούτω πάλιν αϋτοϊς έπί τδ « ειίΓδίΐδ 3(1 |$Γ8νϊοΓ3 5.'ΐιιοιίθΓ»ςιιο ιΙίιίβΟυαΙιΐΓ, οιιι;

ΠΊ.ιιιίυιΐδ ιηοι-ϊΐΊΐΒ , ηΓφανίΙ :>ιΙ Ριίιιιι. ϋυ]ιΐδ ςιι»

ΙΐΟηΟίΠοΐ'ίΟΙίίδ νΟΧ ΙΪΙι'ϊίΙ ΪΙΙΪΙΙδ, ί|1ΚΙ βΤξΆ ΙίΙΐι'ΙΟΗ

083 681, οοιηηιειηθΓ8Γ6 ηοη βπΐ βΐίοηιιηι. Νηηι <μιιπ

(Ιο ηοδοηΐίυιΐδ βϊιιιριΐιιΐϊιιι αηιηηΙβΓ ιιιοιιΓιοιιοηι ίεείΐ,

ιιΐ ηυΙΙιΐδ 68861 εχρβΓΒ ΙιεηείΙίεΙίοηίδ : Ιιιιη ρΓΧ-

εϊρυβ ρΓΧ8βηΐβ8 ϊρβα ρι-εείΐιιΐδ βιιϊβ οίΗυΙΗ Οοο.

Εΐεηϊπι «ιιη βϊ εχ υίΓαςηε ραπβ ΙεείυΙϊ ικίνοΐδΐ

388κ1εΓεηι, ιιΙιοιίι ηοηιι υίπιιιιςιιε Ι3η£«ηβ , Ιπβοβ

νοί'Ιιϊδ ροΒίΐ'εηιϊδ Οόιιιιι αΙΙοειιΙα 681 : « Τίΐη, Οο-

ιηίηε, 61 ρπηιίΐίηβ εΐ άοευπιηπι (Ιίοο Γπιοΐιιιιηι ιιιεπ

πιει. Ι'πιιιίΙίηπιιιι «ιίιιι Ιοοιιιη Ιιχε ιιιϊΐιϊ οΐιΐίικί

ρηπιοξειιίΐη , < ) οι : ι ! ι μ : ο ν« ο εχΐΓβηιιΐδ Ιιίε < Ι » ■ ι ■ "ι 1 1 1 1 1 .-*

ΙΗίιΐδ. Ί'ίΙιϊ ηιιίοιιι Ιοςβ υΙΠΗ|υθ ιΙιΊιιίιΙιιι', εΐ (113

βηηΐ ιιιιιιιογ.ί. 1η Ιιαηε ϊ^ίΐιιΐ' ρπηιοςειιίοηι ηιεηηι

" βΐ Ιιηιιε (Ιεεϊπιυηι νβηϊηΐ δβηοΐίπιοιιίη», οπιΐίοηβ

Ρ61'8ρϊεΐ13 (Ιοδ'ίβηηΐΐδ 61 Ιίΐί.1111 61 ίίΐίιιΐιι. Η» βΐ 1)0-

ηειίίεΐίοηϊ ει νϊΐχ Γιηβιτι 8ΐ3ΐυϊΙ, πιπί ρι-ίιΐ8 ηιιιιι -

(138861 ΓιΓιϊδ υΐ 86 ίη ΒοριιΙοππη ραΐεπιιιιη ϊιιΓογγθπΙ :

ίι! ίΙΙί ιιΐί ]ιΐ88Ϊ Γιιοκιιιΐ ειιηι ρΓίΟδίΗίδδοηΙ, ίη Γβΐΐ-

(111ΙΠ11 Ιοηιριΐδ :κ1 δβρίεηΐί» Γη » Ι ϊ @ Ί 1 1 η ι , δβιιιρεΓ

ευιιι 3η1β36ΐα νίΐα ρυςηαηΐεδ, 61 ρι-χίειϊΐβ Ιιεηε-

Γαείβ ρο&ίοι κ>γϊΙιιι5 δυρβΓΒΓβ ΒΐυϋεηΙεβ οοηΐεηοΌ-

1)3ΠΙ.

ΙιιΙει-ε» ϊηΒΪ|?ηίβ ιηΐεΓ κηηεΙΟΒ ΒιΐδίΙίυβ , ηΐ3£ΐιχ

0'Χδ3Γ8Χ (ΙβοΙβΓβΙυδ 6δΙ 3ΐιΓΐ8(ε8, εΐ ιη)'5!Η'ΐ8 δηοπ -

Γιεϋί 81Μ5 ΓπιΙιοιη οοιΐ8θθΐ;ιιΐ8, 3(1 530Τ3Π1 ρΓο^ΙινΙοιΐ!

(ΠμιιϊΙιιΙοηι ρΓΟνεχϊΙ. Λ 1<ιιιο Ιιίο ιίιγκιικ 618 νίΐ9Β

σεμνότιρίν τε κα\ άγιώτερον προ-^ζι 6 βίος , τή ίερω-

ούνη τής φιλοσοφίας έπαυςηθείσης. Όκτώ δέ μετά

ίοΰτο διαγενομένων ετών , τίρ έννάτω ένιαυτώ , 6

κατά πάσαν τήν οίκουμένην όνομαστδς Βασίλειος, έξ

ανθρώπων πρδς τδν θεδν μετοικίζεται , κοινή πέν

θους άφορμτ\ τή πατρίδι κα\ τή οίκουμέντ) γενόμε

νος. Ή δέ πόρ"ρ"ωθεν έκ φήμης άκούσασα τήν συμ-

φοράν, Επαθε μέν τήν ψυχήν έπ\ τή τοσαύτη ζημία

(πώς γάρ οϋκ ϊμελλεν άπτεσθαι κάκείνης τδ πάθος,

ου κα\ οι έχθρο\ τής αληθείας έπήσθοντο; )■ καθάπερ

δέ τήν τοΰ χρυσοΰ φασι δοκιμασίαν έν διαφόροις γί-

νεσθαι χωνευτηρίοις , ώς ε? τι τήν πρώτην διαφΰγοι

χωνείαν , έν τή δευτέρα διακριθήναι , κα\ πάλιν έν

τή τελευταίοι πάντα τδν έμμεμιγμένον ρ°ύπον τή ΰλτ)

83εεΓ(ΙοΙϋ (ΙίμιιίΐιΐΝ 83ρίεη1ί96 εοιι]ιιιιο(ίΐ δΐιιιΐίο «ι-

ιιιιιΙ:ιγοΙιιγ. Ροδί 3υ1ειη ;ιιιιΓΐ8 οείο ΐΓ3η83εΐΪ8 «Ι

11(1110 ϊηοΙίΟΙίΙΟ ρΟΓ ΙοΤίΙΙΙΙ ΟΐΙίΟΙΙΙ Π.•ΙοΙ)01Ί•ΪΙΙ1Ι18 Ββ-

ί'ιΐίυβ :ιΙι ΙιοιιιίιιίΙπΐ8 3(1 1)οιιιιι οοηεε88ΐ(, εοπιπιιιηεηι

ριιΐι-ί.ο 61 Εεείβϊΐβϊ Ιιιείυδ οιχοδίοιιοιιι ρΓχΙιεηδ. Ηαιιε

«ιΗιηιίΐαίοιη ευιη βά Μηοΐ'ϊηιιιιι γοπιογ (Ιεΐυϋδδοι,

βιΓιιιιο ϋΐ3 ςυίϋΒΐη ηοη ροΐιιϊΐ ίη Ιηιιΐο (Ιβΐιϊιιιοηΐο

ηοη εοπιηιονβπ : ( Γ|ΐι 1 εηϊσι δΟΓΟΓεηι ηοη Ιβηςειεί

(ΙοΙογ ςιιο ΐρδϊ φΐοφιε ίηϊιιιίοί πίΓιοίοΙιαιιΐιΐΓ ?) βιΐβ-

πιεη υΐ ηιιπιιιι ίΙϊνβΓβϊδ βΐυηΐ Γιιπιγκ ίΐιιι^ εχρΙοΓβτί,

ηΐ δι ρπηιηηι βνββεπί, ϊη βΙΙογβ 3(1]υ(1ΐο6ΐυΓ, βι

ΓΐίΓδϋηι ϊη ελίΓεπιβ οηιΐιβδ ε]αδ πιΐιίοι ίχ εοηιιηίδΐχ

δΟΓ^βδ ιΊιιιιιιΐιιι- : ονφπΜΐιπιι ιιιιΐππ ορΓιιιιϊ 3Ι1ΙΪ

ϊηάϊείυπι εδδε, δϊ ρεΓ οιηηεβ ΐΓβιΐδϊειίδ ηϊΐιίΐ οπιϊΐΐαΐ

άποκαθαίρεσθαι ■ τήν δέ άκριδεστέραν είναι βάσανον ϋ δΟΓοΊυπι : δίε εϊ οοΐιΐίβίΐ , υΐ νηπίβ ηιοίοδίί.ιΐ'υιιι

τοΰ δοκίμου χρυσοΰ , § διά πάση.; διεξελθών χωνείας

μηδένα ρ"ύπον άποποιήσειε • το'ιοϋτόν τι κα\ έπ'

εκείνης συνέβη ■ ταΐς διαφόροις τών λυπηρών προσ-

βολσΐς τής υψηλής διανοίας βασανισθείσης , παντα

χόθεν άναδειχθήναι τδ τής ψυχής άκιβδήλευτόν τε

και άταπείνωτον. Πρότερον μέν έν τή τοΰ άδελφοϋ

τοΰ άλλου μεταστάσει • μετά ταΰτα δέ έν τω χωρισμψ

63δί1)υ8 0Χρ1θΓ3ΐ3,ρΓΧ'δΐ3Ι)ΐίδ ΪΙΙίΐΙΒ 31)11111 ρΓϋΙΐΐΐΙΙΙΟ,

ιιϊΐιϊΐ ιιικ|ΐι:ιιιι ϊη 63 δοκϋιΐϊ, ηϊηίΐ ;ιιίιι!1ι'ΐίιΓι ιορε-

ΠΓβΙυΓ. Αε ρι-ίηκι ΐ|ΐιίιΙοιιι ροι ΊοιιΙιιιιι ΓιιεΙιιηι ΓυεΓ3ΐ

ϊη οΐιϊΐα ηΙΐΐΊ ϊιιν Γι•3ΐΓΪ8 : (Ιείηίΐε ίη ιιιιιΐιίβ ίιιηειε,

ΙογΙϊο ςιιαικίο εοηιηιυηε μοηοι-Ίβ ιΙοιήβ Βαδίΐίυδ ιΐο

6638)1. δίβΙΪΙ ίι,'ίΐπΓ, 1;ιιιΐ|ΐι;ιιιι ίηνίϋΐυδ ρυ^ϊΐ, ηΐιΐΐο

0αΙ»πΐίΐ3ΐιιιιι ΊηιροΙιι Ι;ώοί:ιο1.ι.

τής μητρός ■ έκ τρίτου δέ , ότε τδ κοινδν τής γενεάς καλδν, ό μέγας Βασίλειος, τής ανθρωπινής ζωής έχω-

ρίζετο. "Εμεινε τοίνυν, καθάπερ τις αθλητής άκαταγώνιστος, οϋδαμοΰ τή προσβολή τώ^ συμφορών άπο-

κλάσασα.

"Εννατος ην μετά τδ πάθος τοϋτο μήν, ή μικρδν

υπέρ τούτο , και σύνοδο: επισκόπων κατά τήν Άντιό-

χου πόλιν ήθροίζετο , ης και ήμεϊς μετέσχομεν. ΚαΙ

ΐπςιϊή πάλιν πρδς τήν έαυτοΰ έκαστος άπίλύύημεν,

ΕΓ3( ρθδΙ 113Π6 ^ΟΐΙΙΠΙΙΙΙ ΙΙΟΠΙΙδ (11011818 , ,ΤΐΗ

ριιιιΙοιιιιιρΙϊιΐΒ,ειιιιιερϊδεοροΓυιιι υοιιοίΐίιιιιι ιηιϋεΐυπι

681 ΛιιΐίοοΙιί,Γ, οιι ι ιιθ8 ίίειη ϊιιίοιΙιιίιιιιΐΒ. 8εϋ ροΒί-

ο;ΐι|ΐι:ιιιι (Ιοιιιιιιη ηιιίδ(|ΐιε δΐιαηι ιΓίΒεεδδίιιιιΐδ, «ηΐε
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ηπαπι βηηϋβ ρΓίΟΙβΓΪΓΟί, ηιίΐιί Οΐ'εβΟΠΟ ευρ'ιιΐίΐαβ Α πρ'ιν τδν ένιαυτδν παρελΟεΐν, ένθύμιον έμο\ τώ Γρη-

ίιιείϋιΐ ιιΐ 80ΓΟΓΟΠ1 ϊηνίδΟΓΟίη. Μα^ηιιιη οηίηι ίιιίοι--

εο8βει•3ΐ Ιεπιρηι-ίδ ϊηΙΐϊΓν :ιΙ Ι υι:ι , ςιιο ιηιιΐιιο ίηΙβΓ

Λ05 εοηδροείυ ηοη ροΐιιιτηηιιΐδ Γπιί, ρΐΌΐιίοεηΐίΙιιΐδ

ΙειιίαΙίοιιυηι ηιοΐεδίϋδ ({113$ :ιίι.1ιχΓβίί8 ρηηείρίΐιυβ

ρ;ιΐι-ία ριιίςυδ υΐιίςιιβ δΐΐδΐίηυεί'βιη. Ναηι ϋίιιιείίεηΐί

ιιιϋιϊ Ιειηροπδ 8ρ»1ίαιη, ψιοιΙ ίηΐεΐ'ίηι Πιιχοΐ'3ΐ, (Ιιιηι

ο]υδΐηοι1ί ρθΓΐυΓΐ>ηΐϊοηϊ1>ιΐ3 εοη^Γεδδυδ ηοδίει- ίιη-

ρειΠίοτ, οείο ρΙιΐ5 ηιϊηυδ η 1 1 1 1 ο γ π ε 1 1 νϊύεΙΐαίιΐΓ. ('ιιιιι

ϊ^ίΐιιΐ' ί .ιιιι ηπιΐΐιπιι ϊΐϊηεπδ εοηιεεϊδδειη, ηεε ηιη-

ρΐίιιβ (103111 ιιηϊιικ (ΙΊβΐ νια ΓββίϋΓβι, νίδϊο ηιίΙΓι ρετ

ςηίειειιι ιιι»ηϋ'θ8ΐϋΐΐ) εοπιηι <]ΐι« βΓβιιΙ ενεηΙυι-3

ίικϋοΐιιπι οδίοιιάίΐ. ΥϊιΙβΙιαΓ εηϊηι ιη'ιΐιί £08ΐ3Γβ ηΐ3-

ηίυιΐδ ηκΐΓίγπιιη γοΙηιιιϊ»» , εχ ί|ΐιί1ηΐ5 βρίοικίοτ

εΐιιεεοβΐ, φΐβϋδ ε Ιενϊ δροουΐο, δ'ι βιΙνεΓδΟ δοϋ ορ-

γορίω γίνεται πρδς αυτήν οιαβήναι. Πολύς γαρ ή-<

ό δια μέσου χρόνος , έν ψ τα; επισκέψεις αϊ τών

πειρασμών περιστάσεις έκώλυσαν, ας ϋπέμενον παν

ταχού της πατρίδος ΰπδ τών τής αίρέσεως έπιστι

τούντων έξελαυνόμενος. ΚαΙ άρ•.0μοϋντ£ μοι τδν ο: >

μέσου χρόνον, έν ψ την κατ' οφθαλμούς συντυχϊαν οί

πειρασμοί διεκώλυσαν , ούχ ολίγον έφαίνετο το διά

στημα δκτώ μικρού δεϊν παραμετρούμ»νον ϊτεσιν.

Επειδή τοίνυν το πολύ τής οδού διανύσας, μιας ημέ

ρας άπεΐχον όδδν , 6ψις τις ήμΐν εξ ενυπνίου φανεΐσα,

φοβέρας έποίει τάς ελπίδας τοϋ μέλλοντος. Έδόκουν

γ3ιρ λείψανα μαρτύρων διά χειρός φέρειν ■ είναι δε

άπ' αυτών αύγήν , οία εκ καθαρού τίνος γίνεται κατ

όπτρου , όταν, πρδς τδν ήλιον τεθή άντιπρδσωπον,

ροιΐ3ΐιΐΓ, θβΓΟίΙΐΙιΐΓ , ςιιο ππΜειιι Ιυιιιίη'ΐδ ΓιιΙ^οΓε ρ ώστε μοι τάς δψεις προς τήν μαρμαρυγήν τής λαμ-

οειιΐί ηιεί ρβΓ8ΐΐΊΐι^ε1)3ΐιΐιΐΓ. Ποε βυίοιη νΐδυπι πιίΐιί

18Γ οεεαιτίΐ εαύειη ηοοίε, ηεε ρΐβιιε, (ΐιιϊιΐ ροΓίεη-

«ΙεΓεί εοη]ΊοεΓε ροΙεΓΜίη ; δοΐΐΐείΐαβ ΐΐ3(|υε ίηΐηιο

3ςίΐηΙ>3ΐιι, ο1)δ8Γν3ΐ)3ηΐ(ΐαε υΐ ε]υδ δίβΐιιΓιεαίίοηεηι

βχϊΐϋ ]ιιϋίε3Γειη.

Γ.υηι ]3Π) η<1 δεεεδδυηι, ϊη ςιιο Ϊ1ΐ3 ηιι^εΐίεαηι εοε-

ΙβδΙοηιφιε νίΐαηι άεςεϋαΐ, βρρΓορίηςυαδδεηι, ιβππ-

Ικιπιιιη ςυειιιιΐΛΐη ϊιιΙβΠΌ£ανϊ ρι'πηιιιιι (1ε ΙϊβίΓε, ηιι

βιίεδδεί : ψιο τεδροικίοπίε ίΐΐυιιι ]3ΐη (|ΐΐ3ΐ!ο ϋίε

όϊδεοδδϊδδε, εο^ηοδοεηδ βυιτι 3ΐΙει•3 ηοΐιίβ νϊβ ρίο-

(Ιϋδδε οΐινίίίπι, Ιιιηι εΐίαιιι (Ιε π'.η^η» ίΙΙ:ι ρειτοιι-

ι.Ίΐιΐδ δΐιηι : οΐΜίκιιιο ΊΙΙε τεδροηάίδδεί, ε:ιιιι φιοιίαπι

τηοτίχ) 1:ι1)0Γ3ΐ•ε, ιΐ)3]θΓ6 ϊηεεηδϋδ βΐυάϊο, ςυοιΐ Γ8-

Ιίιριιικι (Ί-;ιΐ \ί.ι• ΓεδΓιιΐ3ΐιΙεΓ 3ΓΓΪραί. Γίαιη Ιίιιιοπ:

πηδόνος άμδλύνεσθαι. Κα\ τής αυτής μοι νυκτδς εϊς

τρ\ς γενομένης τής τοιαύτης δψεως, συμβαλεϊν μέν

οΰκ είχον καθαρώς τού ενυπνίου τδ αίνιγμα ■ λύπην

δέ τίνα τη ψυχί^ προσεώρων, γ.α\ έπετήρουν τη έκβά-

σει κρΐναι τήν φαντασίαν.

ΚαΙ δή γενόμενος πλησίον τής εσχατιάς , έν ^ δι-

ήγεν έχείνη τήν άγγελιχήν τε χα\ έπουράνιον κατορ-

θοΰσα ζο,ιήν , ήρδμην τών επιτηδείων τινά περ\ τοΰ

αδελφού πρώτον , ει τιάρων είη ■ φήσαντος δέ προς

ημάς , αύτδν έξωρμηκέναι, κα\ τετάρτην άγειν, συν-

είς όπερ ήν, δτι δι' ετέρας όδοϋ γέγονεν αύ.τώ πρ&ς

ημάς ή δρμή, τότε κα\ περ\ τής Μεγάλης έπ-υνθανό-

μην τού δέ φήσαντος, έν άρ\όωστ!α γεγενήσθαί τινι,

σπουδαιότερον είχόμην , έν έπείξει τδ λειπόμενον της

61Ϊ3Π1 ςιιοιίκιη ροΠεΓΓίΙϋδ 3ηϊιηιΐ8 Γιιΐυι-ιιιη ρΓίε- Ο οδού διανύων. Κα\ γάρ με λύπη τις κα\ φόΕος μηνυ-

8»§ϊεΙ)3ΐ : βειΐ ειιιιι 3(1 Ιοευηι βεεειΙεΓειιι, εοιινειι-

ΐιιβ 1;»ιι,Ί(ΐιιιιι (Ι';ιιιι:ι εηίιιι ιιιε]αιιι αιίεδβε ΓγλΙγϊΙϊιιβ

ρΓΒεηαηΐιανβΓϋΐ) εχ Ιοεϊβ ϊη ςυίίυδ 1ι:ι1ιίΐ;ιυ;ιηΐ βιΐ

ποδ εοηΠυχίι. Ν:πιι 1ιοπογϊ8 ,ςΐ'αΐί» απιίείδ οΐινίαιη

ρΓβεειΙεΓβ οοηδυενεπιπί. Αι ν'ΐΓ^ίηυπι εΙιΟΓυδ αά

εεείεδΐβηι ηιοιίεδίε ηοβίηιιτι αιΐνοηΐιιιιι εχδρεεΙαΙ);ιΙ.

ΥοΓϋΐη ειιπι Γεεΐδδεηκίδ εΐ ρΓοοαιιιϋ εΐ Ιιειιειϋεεικίί

Γιηειη, βΐηιιε ΊΙΙβ;, ίηεϋηβίο ρΐ'ϊιΐδ ΟϋρΊΐε 1)ε»ε(1ί-

εΐϊοηϊ , Ιιοηεδίε (Ιϊδεειίειιίεδ ίΐΙ)ϋδδεηΐ αά Ιοε3 βπη,

ηεε ιιιιβ ςιΓκΙειτι ('βπιιιι ηρυ(1 ηοβ Γο1ί(:ΐ3 εϋδεί,

Γβείΐε ϊ(1 ςκοιΐ εΓαΐ εοη]εεί , ηοη εβδε ϊηΐβΓ εα8

ϊΐ>δ:ιι ιπιι (Ιιιοεηι ; ει ρπεεειίοηΐε (μιοι1;ιιη βίςιιε

οδΐϊυιη ηρροΓΪοιιΐε, βπεί'.ιιιι ίΙΙαηι (Ιοιιιυιη , ϊη ηϋ»

ϊηεΓ3ΐ Ϊ1Ι3 Ι1138Π3 ϊιΐβΓβδδΐΐδ 5ΙΗ11 ; νεΙιεηιειιίεΓ 3ϋ-

Ιεηι Ιιιηε Β^^ΓΟΙηΙΐΜΐ, ικ'(](ΐε νετο ϊη Ιεείο 3υΙ δίΓβΙο

(]ΐιορϊ3ΐη , δε(1 Ιιιιηιΐ ςιιίεδεε1)3ΐ, $υ1ι]εεΐ3 83εεο

1;ιΙκι1;ι, εΐ 3Ι18Γ3 ε;ιριιΙ β]ϋ8 δυδίίηεηΐβ Ιηυιιία, (ΐιιιυ

ρυ1νίιΐ3ΓΪ8 Ιοεο ίηδί^ϋϊ ϊϊ„ίιι•3 εοΙΙιιηι ε]ιΐδ δυΐιίΐιαΐ,

βΐ εεΓνϊεοικ ϊρδίηδ ίιι 8ε ιΙεεοΓΟ Γεείρϊεΐιαί.

τής τοΰ μέλλοντος ύποδραμ•ών διετάρασσεν ■ ώς δέ

χαΐ χατ' αύτδν έγενόμην τδν τόπον , χαΐ προκατήγ-

γε[ι]λε τή άδελφότητι τήν παρουσίαν ή φήμη" τότε

σύνταγμα τών ανδρών άπαν , έκ τοϋ άνδρώνος πρδς

ημάς προεχέβη • σύνηθες γάρ αϋτοΐς τιμάν τή ύπαν-

τήσει τους χαταΟυμίους. '() δέ έν γυναιξί τής παρ

θενίας χορδς εύκόσμως κατά τήν έκκλησίαν τήν εΐσ-

οδον ημών ανέμενεν. ΈπεΊ δέ τέλος εϊχεν ή ευχή τε

κα\ ή ευλογία, κα\ αί μέν μετά τδ ύποσχεϊν τή ευλο

γία τήν κεφαλήν εύσχημόνως άναποδίςουσαι πρδς

έαυτάς άνεχώρουν, ύπελείπετο δέ έξ αυτών πρδς ημάς

ουδεμία- είκάσας δπερ ήν, μή έν έκείναις είναι τήν

καθηγουμένην , προτ-^σΛμένοΌ τινδς ί~) τδν οίκον,

έν ψ ήν [ή] Μεγάλη, κα\ τήν βϋραν διαπετάσαντος,

έντδς τής ιεράς εκείνης έγενόμην μονής• ή δέ σφο-

δρώς ήδη τή αρρώστια κατείχετο• άνεπαύετο δέ ούκ

έπ\ κλίνης τινδς ή στρωμνής , άλλ' έπ\ τού εδάφους,

σανίδος ύποτεταμένης τω σάκκω , κα\ τήν κεφαλήν

ετέρας πάλιν σανίδος ύπερειδούσης , ης ή εργασία

τοιαύτη τις ήν , ώς άντ\ προσκεφαλαίου τή κεφαλή γίνεσΟαι, έν λοξώ τφ σχήματι τους τένοντας ύπο-

βαίνουσα , καΐ καταΟυμίως άνέχουσα έφ' εαυτής τδν αυχένα.

1 ϋιιηι ϊβΐΙϋΓ νϊϋίδδεί πιε ρΓορε ΓοΓεδ εδδε, βεβε ίιι

ειιΐιϋικιι εΓΐ^εηδ, 3εευπ•εΓε \\\ά ιμι'κίεηι ηοη ροΐιιΐΐ

(ηηπι Γεοπ «ΙεΓεεεΓβηΐ νΪΓεδ), δο.ιΙ 1;ιηιεη 8ο1ο ηιη-

ηιιιη :ιΠί^ειΐδ, δεηιιε ηυηηΐιιηι ρηΙοΓαΐ εχ ΙιιιιηΊΙί

ΙβεΐυΙο ρτοιηονεηδ, Ιιοηοΐ'ειιι ΙιαΙιπΊΐ, ςιιεηι ιιιΐΐιϊ

οΙ»νί;ΐιΐδ ρΓ!05ΐ3Γ8 ηοη ροΐ-ταΐ : δεϋ ε^ο ηεευιτεηδ

ππιιιΐιιΐδ'ΐικ! δΐΐδείρίοιίδ Ιιιιιιιί άε]εε1αιη ειοίΐηνΐ, εΐ

ΈπεΙ ουν εΐδεν έγγϋς τών Ουρών με γενόμενο-/,

όρΟώσασα έαυτήν έπ' άγχώνος, προσδραμεΐν ούχ

οία τ' ήν, έν τω πυρετώ ήδη τής ισχύος υπολυΟεί-

σης• ιτήςασα δέ έπ\ τού εδάφους τάς χείρας, κα>. έφ'

δσον οίον τε ήν, ίξω έαυτήν τοϋ χαμευνίου προτεί-

νασα, τήν τής ύπαντήσεως έπλήρου τιμήν ■ κάγώ

προσδραμών, κα\ ταϊς χερσ\ν ύποβαλών χαμαΐ ΐδ
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πρόσωπον κεκλιαένον, άνώρθωσά τι αυτήν πάλιν, Α ειιΐι'ιΐί δοΐίΐο ΓΟδΙίΙυί. Ηΐο ίΐΐα ηιαιιϋκι» 3ι1 ϋειιηι

καΐ άπέδωχα τώ συνήθει της κατακλίσεως σχήματι.

Ή δε προτείνασα τω θεώ τήν χείρα, ι Κα\ ταύτην

έπλήρωσάς μοι , > φησΊ, - την χάριν, ό Θεός• κα\

ούχ ΰστέρησάς με εκ τής επιθυμίας μου• δτι έκί-

νησας τον σον οίκέτην είς έπίσκεψιν της παιδίσκης

σου. ι Καν ώς αν μηδεμίαν έπαγάγοι τη έμή ψυχή

δυσθυμίαν, τδν στεναγμδν κατεπράϋνε, και τήν συν-

οχήν τοΰ άσθματος κρύπτειν πως έβιάςετο • διά

πάντων τε πρδς τδ εύθυμότερον μεθηρμόζετο, τών

καταθυμίων λόγων αυτή τε κατάρχουσα , και ήμΐν

τάς άφορμάς, δι' ων ήρώτα, παρασκευάζουσα. Τής

δε περί τοΰ μεγάλου Βασιλείου μνήμης τη ακολουθία

τοΰ λόγου παρεμπεσούσης , έμοι μεν έπώκλαζεν ή

ψυχή, κα\ συνέπιπτεν έν κατηφεία τδ πρόσωπον ή

διιΐιΐηΐί.- : ι Γ,ΐ'.ιιίακ,ι ίηςπϊΐ,- Ιίΐιίη^ο, Όοιηϊηβ 1)6513,

(]ΐιί 01 Ιιοο ηιΐΐιί 1»Γ§ϊΐιΐδ 05, ηοο ι]υο(1 ορίβυαΐ αιιϊ-'

Ι1ΠΙ5 ηιειίδ βϊ ϋοηε£η$Ιί : βριΙ ίιηριιΐίδΐί εβιτυπι

Ιιιιιιιι, νι ι πιο Ιιιιιπι ηιιοϋΐ,ιιιι ίηνίδθΓβΙ. ι Λι: ιιι; ηϋαιιι

ηηίηιο ιηοΐΐ'δΐίηιη Βϊροτ^βΓβΐ, §εηι'ιΙιιηι πιοΐΐίευαΐ,

οι οβ!»γο (ΙίΠϊοιιΙΐΛίειιι ερ'ίΓοηιϋ εοηηηαΐυτ, βεαιιο

3(1 ηίΐιιπίαΐβιιι οηιιιί ιαΐίοηο Γυνο'.'.ιΙιιιΙ, ]ιιειιιιιΙί

εεΐ'ΐηοηίδ «ι ίρδ» <ιυ;εί•οηδ οεοαδίοηοπι, ει ηοΐιίδ

ιηΐ6ΓΓθ^3ΐίοηϊ1)ΐΐδ βιιίδ ιυαίοπιιηι ρΐ'ίεΐκ'ηδ. 5β(1 ειιιη

δΟΓίοδ ϊρβη δβιηιοιιίδ ηοδ ηιΐ ηιοπίίοηβιη (Ιο ΒηδΊΙϊο

ροπίιιχίδδεί, ιιιΊΙιί ηυϊιίοιιι εοιηηιοΐιΐδ οδΐ αηΐιιιυβ.

οι ρΓίβ πιοεδίίΐία νυΐΐιΐδ οοηε'κϋι, οι ρχ οουΐίβ Ι;ι-

ΟΓνηια: (1εί1(ΐε1>3ΐιΙ. Αι ϋΐα ΙοηΙιιιιι αοΓυίΙ, ιιΐ οβιίεηι

ροΓίϋΓΐΜΐίοηο ηουΐδοιπη ϋο]ϊοοΓβΙιΐΓ, ιιι οχ ϋα»ΊΙϋ

δε τοσούτον άπέσχε τώ ήμετέρω συνταπεινωθήναι Β ιιιοιιιοπη, δΐιΙ'Ιίιηίοϊίδ ρΐιίίοδορίιϊϊβ ηιαΙΟΓίηπι 3ΐτί-

πάΟει, ώστε ίφορμ,^ν πο'^ησαμένη ΰψηλοτίρας φιλο

σοφίας τήν περ\ τοΰ Αγίου μνήμην, τοιούτους διεξ-

ηλΟε λόγους φυσιολογοΰσά τε τδ άνθρώπινον, κα'ι τήν

Οείαν οίκονομίαν τήν διά τών σκυθρωπών κεκρυμ-

μένην τώ λόγω διακαλϋπτουσα ■ τά τε περ\ τής μελ

λούσης ζωής, καθάπερ Οεοφορουμένη τώ άγίω Πνεύ-

ματι, διεξηύσα• ώστε μοι τήν ψυχήν "ξω μικρού

δ:ϊν τής ανθρωπινής φύσεως είναι δοκεΐν συνεπαρθεϊσαν τοις λεγομένοις, κα\ έντδς

άίύτω-; τη χειραγωγία τοΰ λόγου καθισταμένην.

Κα\ ώσπερ έπϊ τής τοΰ Ίώ6 ιστορίας άκούομεν,

δτι πανταχόθεν τή σηπεδόνι τών τραυμάτων δλω •:ώ

σώματι βι' ΐχώρων δ άνήρ συντηκόμενος, ού πρδς τδ

άλγύνον τήν αίσθησιν τοις λογισμοϊς έπεκλίνετο, άλλ'

ρίβηδ, οα (Ιϊδρυΐαιίι, νβπιιιι ΙιιιηίΛηηπιηι 03ΐι?3ϊ

εχ{]ΐΓΐΓ8ΐΐδ, ει οεειιΐΐηηι ιιι ΓοΙιιΐδ Π(1νεΐ'5Ϊ& ριονί-

ιΐοηΐίαιη ϋεί αΊεεηιΙο αροπρηπ, οΐ ςιΐ8ε ροιίίηεηΐ »«1

ν ΐ Ι α ιτι Γιιίπι-;ιιιι Ιηηη,ιιαηι ϋϊνίιιο δρίπΐιι ;ιΜ1;ιΙα, ρβΓ-

Ο11ΓΓ0Ι13, 111 3ΠΪΠΊΙ18 111**118 ΐΐΐΐΐ'ιδ ϊ] Ιϊ 113 βΧ('ίΐ3ΐ11δ (Ί

ε]ιΐδ οπιΐίοηβ ίη (.•α:ΙβδΐΊ1ιιΐ5 ηιΐνΐϊί εοιι$ιίιυΐιι$ εχΙΓ»

ιι:ιΐΜΐ;ιιη ΙιοηΓιηίδ ροβίΐυδ εδδε νίιΙεΓΟίυτ.

τών ουρανίων

Αε (]ΐιεηΐ3(1ηιοι!υηι ΙοΗ, υΐ ίη ο]ιΐδ Ιιίδίοιϊ» Ιε^ί-

πιυδ, ηιιαιιινίδ ΙοΙυπι ουΓριΐδ, ιιίεειίΐιυδ υιηΐίιρ^β

ριιιιΧ'δεεηΐΊΙΐϋδ, δαιιίβ οοηΐ:»1)θδεθΓεΐ, δειίδυιιι οιΐ

<)ο1θΓειυ Γ.ιΓιοεΐηιιηιΙο ηοη άεηιΐιΐοΐΐίΐ : κειΐ εοΓροιβ

έν μεν τώ σώματι, τό άλγοΰν εΐχεν δ δέ πρδς τήν ψιϊι1(•πι δεηιϊεΐιηΐ ϋοίοπϋΐι, αηίιηο νείΌ 3ΐ1 ρΐΌρΐ'ί:ιηι

Ιδίαν ένέργειαν ούκ ήμβλύνετο, οϋδε διέκοπτε τδν

λόγον τοις ΰψηλ,οτέροις έμβατεύοντα• τοιούτον τι χλ\

Ιπΐ τής μεγάλης έώρων εκείνης, τοΰ πυρετού πασαν

τήν δύναμιν αυτής καταφρύγοντος , κα\ πρδς τδν

θάνατον συνελαύνοντος, καθάπερ δρόσω τιν\ τδ σώμα

εαυτής άναψύχουσα, ούτως άπαραπόδιστον εΐχεν έν

τή1 περ\ τών υψηλών θεωρία τδν νουν, ουδέν ύπδ τής

τοσαύτης αρρώστιας παραδλαπτόμενον. ΚαΙ εί μή

πρδς άπειρον έξετείνετο μήκος ή συγγραφή, πάντα

άν καθεξής διηγησάμην • δπως έπήρθη τφ λόγο) περί

τε τής ψυχής ήμϊν φιλοσοφούσα , κα\ τής διά σαρκδς

ζωής τήν αίτίαν διεξιούσα ■ και δτου χάριν δ άνθρω

πος , κα'ι δπως θνητός ■ κα\ δθεν δ θάνατος ■ καΐ τίς

ή άπδ τούτου πρδς τήν ζιοήν πάλιν άνάλυσις. Έν οίς

αείϊοηεπι ιιίΐιίΐο Γ»οΙυδ εΓαΐ ϊηιΙιεεϊΙΙίοΓ ; ηεε 8ΘΓ-

ηιοηοπι αΐΐίοηϋυδ (Ιο τείιυδ ίηδίίΐυΐυηι ίηίΟΓΠίπιρο-

1)81 : βίο ίη ιτΐ3Βηα ίΐΐ» οβπιουαηι : εΐεηϊιη ΙίεβΙ

Γε1)Π8 οηιηβ ΓοΙιυΓ ίρβίιΐδ εχβϊεοαδδοί, εί οοΓριιβ

ε]ιΐδ Ιηιιςιιαιη γογ8 ςυοιίαιη ίΓίκεΓίεϊειίδ ηά «ιογΚί»

εοηιροΙΙοΓεί, ηιειιΐβιη Ιαιηεη εχρειίίίαπι, ει ΐαιΐ(ΐ>ι;ιιιι

ιτιογΙιο ϊΠχδαιτι, ίη ΓβΓυηι δΐιΐιΐίηιίιιιιι εοηίοτηρίιιΐ'φΐιο

(1εΙίηβ1)αΙ. Οαοά ηϊδί νοΓΟΓεΓ, ηε ίη ίηιηιεηδαιη 0Γ8-

Ιίο ρΓΟίΓαΙιεΓεΙυτ, οτάΊηε οοηοΐ» ρεΓβεευΙιΐδ εδδβ,ι; :

φΐοηιοίΐο (Ιίεεηϋο ρρονεοΐα δϊΐ, υΐ εί (Ιο Ιιοηιϊιιίδ

αηίιηο (Ιίδραΐαΐ'βΙ, Γίΐίοηεηκιυε νίΐίβ 1ιυ]υδ ίη ολγοο

ρεΓοιίΓΓΟΓεί, εί ςιιεπι αά Γιηοιη Ιιοιηο, οι ηιιοηιοιία

ιηοΓίαϋδ ι:ΐ φι:ι (Ιΐ' εαυδα ίηιιηοιΊ»Ιίδ, εί φικ Ιι'ιπε

ηά ηΙιεπιηι νϊΐαηι τεδοΐυΐίο. Οιια; ηυίιίεπι οιηιιίιν

απασιν, ώσπερ έμπνευσθεΓσα τη δυνάμει τοΰ άγιου ρ Ιαηςυαπι νί ερίιίΐιΐδ ΓηρΙ», 8»ρίεηΐ8Γ (ΙίδΙίπΓίοςιιΟ,

Πνεύματος πάντα διεξήει σαφώς τε κα\ ακολούθως, έν

ευκολία πάση τού λόγου ρέοντος καθάπερ έκ πηγής

τίνος, κα\ άπαραποδίστως πρδς τδ πρανές φερομένου

τοΰ ύδατος.

Έπείδέ συνεπεράσθη δλόγος,< "Ωρα σοι, > φησ\ν,

ι αδελφέ, πολλώ τω κόπψ τήςδδοιπορίας πεπονηκότι,

βραχύ τι διαναπαύσαι τδ σώμα. ι Κάμοι μεγάλη μέν

κα\ αληθής άνεσις ήν τδ προσορϊν τε αυτήν κα\ τών

μεγάλων έπακροασθαι λόγων • έπε'ι δέ τούτο κεχα-

ρισμένον ην κα\ φίλον αυτή , ώς δν διά πάντων

πείθεσθαι τή διδασκάλω δοκοίην, εν τινι τών παρα

κειμένων κηπίων χαρίεσσάν τίνα καταγο>γήν παρ-

εσκευασμένην εύρων, ύπδ τήν τών άναδενδράδων

σκιάν άνεπαυόμην άλλ' ούκ ην δυνατδν τών εύφραι-

ιΙοείΒΓ.ινίΐ, ΟΓαΐΐοηβ ϊρδϊιΐδ Γβοίΐβ 1αιιΐ|υηηι βςυα ει,

αΐϊηυο ΓοηΙβ ϋοΠιιοηΐβ οΐ δϊηε υΐΐο ίιιιρε-ΐίιηεηΐο ρεΓ

ριοηιιιιι ιΐεΐιιΐιι.

Ρ»οΐο αυίοιη (1Ίοοη(3ϊ Πηο : < Τοιηριΐδ οβί, » ίηηυίι,

- ΓιαίοΓ, ιιΐ ρϊΐιϋδροΓ ηυΐεδεηδ, βϊ εοτριΐδ οιιτεΒ,

ηοίρρε ηπί (Ιο νί» Ιοη^» Γοδδΐιβ ε'ικ. » Εβο αιιίοιϊ

(]υ»πινϊδ ϊη ε](ΐβ ΒβρεεΙιι ει δβπιιοηε, 1:ιιη ^ι:ινϊΙ)ΐιο

ϋο τείχΐδ νοΙιεηιεηΐεΓ νβΓεηιιβ οοιιΐίΐιίεδεοΓεηι, Ιλ-

ιηβη ςιιοηίίΐπ) βίο εί §Γ3ΐιιιη βτηι, ιιο ηοη Ίη οηιηϊ-

1)ϋ5 ηΐ3§ίδ11Λ; Ρ3Γ0Γ0Ι11, ίη ΙίΟΙΊίδ ρΓΟΧΙΐηϊδ §Γ3ΐΐΙΠ1

ηιιο<1ιΐ3ηι (ΙίνεΓδΟΓίιιηι ηβοΐιΐδ, δΐιΐ) ΒΐΙιιικίΟΓυιη ιιηι-

1)Γα (]ΐι'ιε500ΐ)3ηι, βειΐ ιϊυΐΐαη- εχ ιευυβ ]ιιευηι1Ίδ

ροΙΟΓβιη ο1)1οοΐ3ΐίοηοηι ροΓείροΓβ, ουιη βηϊηιιι»
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ΐηΐυβΓεΓυηιΐΓΐΒΐίιιιηβχδρεοΐΒΐίοιιβρΓβιηϋΓβΙυΓ.Ναηι Α νίντων τήν αίσθησιν έχειν, τής ψυχής ίνδοθεν

οοηιιιι (|ΐι;ο ροΓ φπειοι» αίρ,χοιαιπ ιοιιιι,ίικι (:χ

]>ΓΧ86ΠΙΐ1>υ$6Χρ1ίθ3ΓΪ νίϋΥ-1)3(ΐΙΓ. ί?ρ60(30υΙΐ1Π1 611111)

ριοροδίΐυηι νβτβ δβηεί'ι ηιβΓίγπδ Γείίο,υίβδ ΓοΓβΓβββί,

ηυχ ρβοοαίο ςυϊϋβιιι ιιιογΙιιχ ίιιΙι:ι!Γιΐ;ιιιΐι; δρίτϊΐιΐδ

£Γ3('ια δρ!οικ1ο5θϋΐβηΐ. Ει Ιιχο ουΜαιη οοι-υιιι ςιιί

πιβουπι 6Γ3ΠΙ βχροδυί : ου ιιι αιιΐυιη ιΙβιιιϊββίοΓβ

αηίπιο Ιιΐδΐία οχδρεοΟίΌΐιιιΐδ, ΠΙα ηβκοϊο (|ΐ)θ)ΐιοαΌ

εοςίοιίοηβδ ηοδ(Γ33 οοη]ίοϊοη5, πιϊ$Ίΐ π,ιιί ΙχΙϊογβ

(ΙεηυηΙίαΓβΙ, ]υ1)6η$ ηοβ Ικιπο 6836 αηϊιιιο βΐ ιηβΐϊο-

ΐ'βηι άβ 86 δρι'ΐη εοηεϊρβΓβ : βεηβϊδδβ οιιίιιι ιηυΐ'υυιη

ϊιι ηιοΐίιΐδ νβΓίΐ. Μχΐ' ίΐυΚ'ΐιι ηοη 3(1 ηοβ ιΐβοίρϊοηϋοδ

ιΐκχ-υίπιΐιιι•, 86(1 βΐ ΥΟΓΟ, 1Ϊ06( 60 ΙΟΙΙιρΟΙΌ 11(18 ία

ίι;ιιοι\ΐΓοιιιιΐ!> : Γ6\'6Γ3 βηϊηι Ιαηα,υαιη ουί'δΟΓ αΙϊι|ΐιϊ$

3(1ν6Γ83Ι'Ϊ0 8Ιφ6Γ3ΐΟ ]3ηΐ]3Π) δΐίΐϋίί ΙΙ16131Ι1 3ΐΙϊη£6Ι13

των σκυθρωπών έλπίδι συνεχόμενης. Των γάρ εν

υπνίων ή δψις έκκαλύπτειν μοι διά τών φαινομένων

έδόκει τ6 αΓν.γμα. ΤΗν γάρ ώς αληθές -6 προκεί

μενοι θέαμα, μάρτυρος αγίου λείψανα, α τη μεν

αμαρτία ένενέκρωτο, τή δε ένοικούση τοϋ Πνεύματος

χάριτι κατελάμπετο. Κα\ ταΰτα προς τίνα διεξήειν

τών προακηκοδτων μου το ένύπνιον κατηφέστερον

δε κατά τδ είκδς ημών έν τη προσδοκία τών λυπη

ρών διακειμένων, ούκ οΐδ' όπως στοχασαμένη της

έν ήμΐν διανοίας, άγγελίαν τινά τών εϋθυμοτέρων

πρδς ημάς διαπεμψαμένη, θα£(5εΓν ένεκελεύετο, και

τάς άμείνους υπέρ αυτής 'χειν ελπίδας• έπήσβετο

γάρ της προς τδ κρεϊττον (5οπής. Ταύτα δέ ού πρδς

άπάτην έλέγετο, άλλ' έξ αυτής της αληθείας δ λόγος

61 3(1 ρΓοεπιϊ ιι ϊιι 3ρρΓορίηηυ3Π8, νΐοΙΟΓίίεςϋο ευτο- Β ην, καν ήμεϊς πρδς τδ παρδν ήγνοήσαμεν. Τψ δντι

Ι13Μ1 αδρίοίεηβ, Ιαιίφΐ.ιιιι νοίί ]3Π1 οοιιιροδ βϋβοΐιΐδ

βΐΐ, 1χΐ3ΐυΓ, δίοίφιβ υΐ 3Π)ίεΐ8 ΙχΙιιιιι νίειοι 'κι' ιιιιιι-

Ιίιιιιι ίϋειΊ : βίε Ϊ11;ι ςαοα,υβ «Ιϊοοίη πιε1ίθΓ3 ιΚ: δβ

]υ1)β1>3ΐ δρεΓ3Γ6 : Ϊ3ΐιι δΐιροπίίο νοεβίϊοηϊδ ρΐ'ηοιιΓιιιηι

βρεείβηδ, 30 ιαπίιιπι ηοη ϊΙΙη Λροδίοϋ νβΓΐ>3 ο"β δε

εΐ'ιβιη ιΓιεειίδ ', ι ί)β ιοΜιμιο ΓβροδίΟ 6δΐ ηιϋιΐ οο-

Γ0ΙΙ3 ]ιΐ8ΐίΙΪ3? ςιοιη γο«1<Κ-ι ιιιϋιι ]ιΐδΐυ9 ίιιοΌχ, ι

<]ΐι:ιικ1(ΐ([ΐιί(Ιι:ιιι ι ηοηιιπι εειΊ3ΐηεη (ΟΐΙ.ινί, εΐ ειΐΓ-

βυιιι εοιίδΐιιηηιανϊ, 61 Πιίβηι 8βΓν»νί. ι

φθεγγομένη, ότι < Απόκειται μοι λοιπδν δ της

γάρ καΟάπερ τις δρομεΰς παραδραμών τδν άντίπα-

λον, κα\ ήδη πρδς τω τέρματι τοϋ σταδίου γενόμβ-

νος, προσεγγίζων τω βραβείω, κα\ τδν έπινίκιον

στέφανον βλέπων, ώς ήδη τετυχηκώς τών προκειμέ

νων έπαγάλλεται αΰτδς έαυτώ, καΐ τοις εύνουστέροις

τών θεατών τήν νίκην ευαγγελίζεται • άπδ τοιαύτης

ήμΐν διαθέσεως κάκείνη τά χρηστότερα περί αυτής

έλπίζειν έδήλου ■ ήδη πρδς τδ βραβεϊον της ανω κλή

σεως βλέπουσα, κα\ μονονουχ'ι τδ τοϋ Αποστόλου

δικαιοσύνης στέφανος, δν αποδώσει μοι ό δίκαιος

Κριτής ■ » επειδή < τδν καλδν αγώνα ήγώνισμαι, κα\ τδν Βρόμας τετέλεκα κα\ την πίστιν τετήρηκα. ι

Αά 1)οιιοπιιιι ϊ^ΊΐϋΓ ηιιπίίυιιι νεεΓβαΙΐ διιιτεχίιηιΐδ Ήμεΐς μεν ουν πρδς τήν τών αγαθών άγγελίαν

ιιΐ ϋδ ρΓα'8βιιιί1)ΐΐ8 ΓπιεΓβηιιΐΓ : βΓ»ηΙ αιιΐηιιι Ικτεο ε&θυμοι καταστάντες, τής τών προκειμένων άπι>-

ν:ΐΓΪ3, 61 ΙίεΙίΐίο; ρίειηΐδ 3ρρ3Γ3ΐυδ. Ναηι Ιιιιειίδίμιο η λαύσεως ξμεν. Ποικίλα δε ί\ν ταΰτα, κα\ πάσης πε-

Βίικίίο ηΐ3<;ιι;ι ίΙΙα άεδοεικΙεΓαι : νεπιιιι οιιιι ΓυΓδυβ

ϊη β]υδ εοηδρεείυιη νειιϊδδβηιιΐδ, ηοη ρεπηίδίΐ ΐη3-

ιιίίοι- ΐειηρυβ εοηδίιηιοΓο, 80(1 3 ριιοιΊΐίίΐ 8υα ιηβηιο-

Γίαηι εοΓυιη τεροίβηδ, ΐ[ΐι;ο εοη(ί^6Γ3η(, Ιαικριπηι

(!θ δΟΓΪρΙΟ 01111113 ΓεΟΟΙΙδΟΐΐηΙ, 110(1111) ΪΙΙβ |ΙΓΠΊ(:Π1ΐίΙ-

Ιοιίδ, (|ΐΐ£θ (Ιο ραΓοηΐιιηι ιιοέΐΐΌΐυηι νίΐ» Γοεοΐ'ΐΙίΐΙι.ι-

ΙϋΓ, (|ΐι;οι|ΐιο νεί βηΐο νβΐ ροδί ΟΓΐιιτη ηιευηι βνβΐιβ-

γπϊιΙ : η3Γΐ'3ΐίοηί ηιιίοιη ϊδ 6Γ31 ρΐ'οροδίΐιΐδ Ωηίδ υΐ

1)οο (,ταΐϊαδ η^οΐΌΐ : ϊρδΟΓυηι οιιίιιι ρανοιιΐιιηι νίοηι,

ιιοη 1:ιιη ορί1)ΐΐ8 εΐ3Γ3ΐη βΐ ίΙΙιΐδΙΓΟΠΐ, ΐ[ΐι:πιι ιΓινίηα

ϊίοηϊ^ιιίιηΐο ηιιοίηιη ειιιιπι1ιιΙ:πιιΐ|υο. ιΙι:ιικιιικΐι•:ιΙι:ιΙ,

πιηι ρΓορίοΓ οοιιΓοδδϊοηβηι ΟιτίδΙΐ ρ3ΐΓΪδ ςεηίΐοΐΌδ

ίί'ΐϋδοηΐ ορριι^ηηΐϊ ηΐηιιβ νβχβΐί : ηνιιιιι βυίειιι πι:ι-

ΙΟΓηιιηι ίηάΐςηαΐϊο ι-ο^ϊα δΐΐδΐιιΐίδδοί, οιηπίαιμιο ιΐίπικ

πλήρωτο θυμηδίας ή παρασκευή, οϋτω τής Μεγάλης

κα\ μέχρι τούτων τη σπουδή κατιούσης. ΈπεΊ δέ

πάλιν έν όφθαλμοΐς ?)μεν αυτής, ού γάρ εΓα τήν

εύσχολον ώραν έφ' εαυτών διάγειν, άναλαδοϋσα τών

έκ νεότητος αυτής βεδιωμένων τήν μνήμην, καθά-

περ επί συγγραφής πάντα καθεξής διεξήρχετο • κα\

δσα τής τών πατέρων ζωής διά μνήμης είχε, κα\ τά

πρδ τής έμής γεννήσεως, και τδν μετά ταϋτα βίον

σκοπδς δε «ύτή* τοϋ διηγήματος ήν πρδς τδν θεδν

ευχαριστία. Τών γάρ γονέων άπεδείκνυ τδν βίον,

ού τοσούτον έκ περιουσίας λαμπρδν τοϊς τότε κα\

περίβλεπτον δντα, όσον έκ θείας φιλανθρωπίας

έπαυξηθέντα , τών μέν τοΰ πατρδς γονέων διά τήν

εις Χριστδν όμολογίαν δεοημευμένων τοΰ δέ κατά

Ιιοη» 31ΪΪ8 (Ιοπιϊηϊδ ιΙϊδίΓΪουϊδδβΙ : 3ΐ1αηιβη βιΐοο ροΓ ρ μητέρα προπάτορος έκ βασιλικής άγανακτήσεως άν-

(ίιίοιιι ει-ονίδδϋ, αϊ εο (ειηροΓβ ηυΐΐυβ βίβ οίηνίοι-

6Χ3(ϊ(βΓΪΐ. Ηοιιι ηιιίειΐ) ΓβηιΙΙϊβΓβηι , ςυβηινϊδ ρΐΌ

ηυηιΟΓΟ 1ί1)θΓθπιηι πιυΙΐίρΙΊοϊ ι ικίοηο Γυϊδδεί άίνίδβ,

(3016η οιιιιι οιιιιιιιΐιιιΐ) ιΙίνίιι,Ί ο1οιιιοιιΙ)3 δϋδεορίδδβ ,

υΐ ρ3Γ0ηΐιιιιι ορ63, δϊη^ιιίοπιιη ΙίϋεΓΟΓυηι 80Γ3 δΐι-

ρβίανβΓΪΙ : 8ΪΙ)Ϊ 3ϋΐ6Π1 6Χ 330,113 ϊη ΓΓ3ΐΓ6δ ρ3Γ(Ί(Ϊ0Ι1β,

νοίί'ΐιπιιη Γεοΐδδβ ηϊΐιϊΐ, 36(1 οιηιιί:ΐ ιιιιηΓιΙιΐϋ 83εεΓ-

(ΙοιΪ8 (Ιίνϊηο ηιηηϋιιΐο ϋίδρεη83δ3ε, ο( Πεο δυρρβιΐϊ-

ΙαηΙβ ίιιΐοηι δϊΐιϊ ΓιιΪ38β νί(:ιπι, ιιΐ ηοιριο Ιιιιιο ]ιιχΐ3

ρΓΚΟβρίυηι, ηκιηϋιυδ ιΐυδίοιίΐ |3])ογ3ιό, ηοηυε 3(1

(ϊοιη'ιηεηι υηςπβηι ΓββροχβπΙ, αυ( ϊη ειι]ιΐϊ(]ΐΐ3ΐιι

ϋοηβΓιοβηίία 1ιοηεδ(& νίνοικϋ βρβηι εοΐΐοεανοηΐ.

ηρημένου , χα\ πάντων τών προσόντων ε!ς έτερους

μετακεχωρηκότων δέσποτας• και όμως εις τοσούτον

διά πίστεως τήν ζωήν αύξηθήναι , ώς μη είναι τδν

υπέρ αυτούς έν τοις τότε χρόνοις όνομαζόμενον. Πά

λιν δέ τής περιουσίας αυτών κατά τδν άριθμδν τών

τέκνων έννεαχή διατμηθείσης, ούτως έκάστω δι'

ευλογίας πληθυνθήναι τήν μοϊραν, ώς υπέρ τήν τών

γονέων εύκληρίαν τήν έκαστου τών τέκνων είναι

ζωήν αυτής δέ εκείνης τών μέ« έπωνομασθέντων

αυτή κατά τήν τών αδελφών ίσομοιρίαν ύπολειφθήναι

μηδέν , άλλα πάντα ταϊς χερσ\ τοΰ ίερέως κατά τήν

θείαν έντολήν οίκονομηθήναι • τδν δέ βίον αύτης

1 II Τίιηοΐΐι. ιν , 7.
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τοιούτον έκ της τοΰ θεού χορηγίας γενέσθαι, ώς

μηϊέποτε λήξαι τάς χείρας εις έντολήν ενεργούσας,

μηδέ πρδς άνθρωπον άποβλέψαι ποτέ ' μηδέ δια τίνος

ανθρωπινής ευεργεσίας γενέσθαι αύτη τάς προς την

εύσχήμονα διαγωγών άφορμάς ■ άλλα μήτε τους

αίτοίντας άποστραφήναι , μήτε τους δίδοντας έπι-

ζητήσαι, λεληθότως τοΰ Θεού καΟάπερ τινά σπέρματα

τάς βραχείας έκ των έργων άφορμάς είς πολύχουν

καρπδν ταϊς εύλογίαις έπαύξοντος. Εμού δέ τους

ίδίο'υς πόνους , έν οΤς ήμην, διεξιδντος, πρότερον μέν

τού βασιλέως Ούαλεντος διά τήν πίστιν έλαϋνοντος ,

μετά 6έ ταύτα της έν ταΐς Έκκλησίαις συγχύσεως

πρδς άθλους ημάς κα\ καμάτους έκκαλουμένης, ι Ού

παύση, φησ'ιν ή Μεγάλη, άγνωμίνως έπ'ι τοις Οείοις

αγαθοί; διακείμενο; ; Οϋ θεραπεύσεις της ψυχής τδ

άχάριστον ; Ούκ άντιπαραθήσεις τοις των πατέρων

τά σά ; Καίτοι γε κατά τον κόσμον τούτον έν τούτω

δη μάλιστα μεγαλαυχοΰμεν, έν τώ ευ γεγονέναι, κα\

άπδ ευγενών φύναι δοκεϊν. Πολύς, φησ\, κατά την

παίδευσιν έν τοις τότε χρόνοι; δ πατήρ ένομίζετο ,

άλλα μέχρι των έγχιορίων δικαστηρίων ή κατ' αύτδν

ΐΓστατο δόξα. Μετά ταύτα δέ των λοιπών διά της σο

φιστικής αυτού καθηγουμένου , ούκ εξήλθε τδν Πόν-

τον ή φήμη• άλλ' άγαπητδν ην έκείνω τδ έν τή -α-

τρίδι περίβλεπτον. Σΰδέ, » φησ\, < πόλε σι, καΐδήμοις,

χαΧ έθνεσιν δνομαστδς εΙ• γ.α\ σέ πρδς συμμαχίαν

τε κα\ διόρθωσιν Έκκλησίαι πέμπουσι, καΐ καλούσΐ'

λικούτων αγαθών τήν αίτίαν , δτι σε τών γονέων α!

ϊχοντα πρδς τούτο παρασκευήν ; ι

Ταύτα διεξιούσα, έγώ μέν παρατείνεσθαι πλέον τδ

ήμερήσιον έπόθουν μέτρον, ώ; άν μή λήξειε κατα-

γλυκαίνουσα ημών τήν άκοήν • άλλ' ή φωνή τών

ψαλλόντων πρδς τάς έπιλυχνίους ευχαριστίας έξεκα-

λεΓτο, κάμε πρδς τήν έκκλησίαν έκπέμψασα, πάλιν

ή Μεγάλη διά τών ευχών πρδς τδν θεδν άνεχώρει.

Κα\ ή μέν νύξ έν τούτοις τ;ν. 'βς δέ ήμερα έγένετο,

έμο\ μέν πρόδηλον έκ τών δρωμένων ην, δτι δ έσχατος

αυτή της κατά σάρκα ζωής δρος ή ένεστώσα ήμερα

ήν , πάσαν τήν έγκειμένην τή φύσει δύναμιν τού

πυρετού δαπανήσαντος. Ή δέ πρδς τδ ασθενές τής

διανοίας ημών βλέπουσα, παράγειν ήμας έκ τής κα-

τηφεστέρας ελπίδος έμηχανάτο, πάλιν τοις καλοϊς

εκείνοι; λδγοις διαχέουσα τής ψυχής τδ λυπούμενον

έν λεπτώ λοιπδν καΊ συνεχόμενα) τω βσθματι. "Ενθα

δή κα\ μάλιστα ποικίλως διετίθετό μοι πρδς τδ

φαινόμενον ή ψυχή ■ τής μέν φύσεως είς σκυθρωπό-

τητα, κατά τδ εϊκδς , βαρουμένης, διά τδ μηκέτι

προσδοκαν τής τοιαύτης φωνής κα\ αύθις άκούσεσθαι ,

άλλ' δσον ούδέπω τδ κοινδν καύχημα τής γενεάς

έλπίζειν έκ τοΰ ανθρωπίνου βίου μεταστήσεσθαι•

τής δέ ψυχής, οΤον ένθουσιώσης έκ τών φαινομένων,

κα\ δντως έκβεδηκέναι τήν κοινήν φύσιν ύπονοούσης.

Τδ γάρ μηδέ έν έσχάταις άναπνοαϊς ουσαν παθείν

τίνα ξενικδν επί τη έλπίδι τής μεταστάσεως , μηδέ

δειλιάσαι πρδς τδν χωρισμδν τής ζωής, άλλ' υψηλή

τή διάνοια τοις έξ αρχής αυτή περί τού τήδε βίου

κεκριμένοις μέχρι τής έσχατης έμφιλοσοφεϊν ανα

πνοής, ούκέτι μοι έδόκει τών ανθρωπίνων είναι- άλλ'

οΤον αγγέλου τινδς, οικονομικώς άνθρωπίνην ύπελ-

Α Οιιπιοΐίοι» υΐ ηυηαυβηι ρείβηΐεδ Γερυΐβπΐ, βίο ϋαιι-

Ιβδ ηιιικμηιιιι αυΧδϊνίδδε : οιιπ» Ώειίδ οοοιιΐΐβ ςιΐί-

(13Μ ταΐΐοιιβ ρ3ΐ•νθδ 1»1)0Γβδ δυοδ ΐαιίφκιπι δβηιΐηα

3(1 ΙϊιιοΙυιη ηιιιΙΙϊρΠοεηι 1>ειπ8ηίΐ3ΐε δυ» ρεπΙηοεΓει.

8<ίά οιπη ρι-ορποβ ε(ξθ ΐ3ΐ)0Γ6δ, ηιιοβ 8ΐΐδΐϊηυβΓ3ΐη,

ΓβοβηδϋΓβηι, ρπηιιιηι οπιη η Υαίβηΐβ ίηιρβΓβίοπ;

ρι-ορίει- Γηΐβιη Γιιίδδειηυδ Ίη εχδΐΓιυιη ριιΐδ'ι ; άειηάο

ουιη ΕοοΙβδ'ιβΓοηι ρειίιιιυβίίο ηοβ 3<1 οεΠηιηίη» οΐ

βιιιΙοΐΌδ βνοοβίΌΐ : <Νοη(1ο*ίη8δ,> ίιιφιίι ίΙΙιι,ι ιΐϊνί-

■101-ιΐΗΐ 1)βηεβοίοΓυπι ϊιηηιεηιοΓ εδδε ? ίη8ΐ•»ΐί βηϊπΓι

νίΐίιιηι ηοη οοΙ>ΐ1)εί)ίδ? ηοη εοη)ρ;ΐΓ»Ι)ίδ ρβΓεηΙιιηι

Γ3ΐΐοηί1)υδ 1ϋ3δ? Αίαυϊ δϊ ςυαπίιιη» ρεΝϊιιεΙ 3(1

1ΐ3οε νϊΐαηι ε» ι-ε ΒίοπαππίΓ, ςυοιΐ οΙ»γο $;οηει•ο

η»1ί, οι Ιιοηβδίίδ οΠί ρβΓεηΙ'ιυιΐδ δίπηιΐδ, ρηίει• βυϊ-

(Ιεηι ϋΐΐδ Ιεηιροπϋΐιβ ει μινοηϊδ εηίειιιΐδ ΠοππΙ, ιιΐ

Β ίηΙΟΓ οϊνεδ ει ϊη )αι1Ίοϋδ ε]ιΐδ βίοπβ οοηδΐδίεΓβΙ.

Ροδί .ιυΐοηι ειιιιΐίΐίο ςιΓιΊειη ϊρδΐιΐδ δε Ιοη^ϊυδ εχ-

Ιιιΐίΐ, Γ3Π13 Ιηιηεη Ροιιΐυηι ηοη 681 ε^βδ^. ΒβΙΐδ

ειιίηι ϊΐΐϊ Γυϊΐ ίη ρ:»1πα οίαππη εδ&ε. Τα ηιιίεηι, » ίη-

ςιι'ιΐ, ι εϊνΐ1.ι1ίϋιΐδ, ρορυϋδ, ηαΐ'ιοιιΐϋυδ εε1ε1)Πδ ε»,

Ιε 3(1 ΓεΓεηιΙιιηι βιιχϊΐίααι, Ιε 3(1 Γ88 οοιιβίϊΐιιβηιΐβ*

Εοο1β8Ϊ3ϊ βΐ ηιίΐΐυηΐ εΐ νοϋ3ηΙ, ει ϋεί ιηυηιΐδ ηοη

Οδρκίδ ? ηεε Ιαΐίιιηι 1)οηοπιηι οβυδβηι Λ^ποκείδ Τ

ΡαΓβηΐυιιι ειιϊιη μΓεεοδ Ιο η<1 Ιιοο Γ9δΐί«ϊηηι ιοίΐυηΐ,

ηίΐιϋ αυΐ ρερεχί{|ϋυιη 3(1 εβιιι γοιπ ορΐδ ΙιβοβηΙοπι

άοιηεδίίεχ. ι

• καΙ ούχ δρας τήν χάριν; Ουδέ έπιγινώσκεις τών τη-

εΰχα\ πρδς ύψος αίρουσιν, ούδεμίαν, ή δλίγην οίκοθεν

Ο Ηχο Ϊ1Ι3 οιιηι ρεΓδοα,ιιεΓείιΐΓ, ύίοιιι εςηϊιίεηι ρΓΟ-

(Ιυιΐ Ιοιίβίιΐδ ορΟοηιη, ηε ϋυΐεί «ΟΓηιοιιβ 3ΐΐΓ8δ ηο-

6ΐΓ»δ (ΙεδίδΙοΓβι οΙ)1εοΐ3Γ8 : βεά 03ηΐ3ηΐίιιηι νοχ ω«

3(1 8Γ3ΐϊ3δ 0βΐ'η(ΐ3δ νεερεΠίηβδ νΌοβυβί. Οιιβηιουι-ειη

ευιη ηιε 3(1 εοοίεδϊβιη (ΙϊηιίδΐδδοΙ, πίΓδυιη τηαχηΆ

ΪΙΙ3 ρΓοεϊϋϋδ 3(1 ϋευπι βεοοδδίΐ. Αο ιιοχ α,υίϋοπι

Ϊ13 ΐΓ»ηδαοΐ3 851. Ουιη 3ϋ1επι (ΙϋυχίδδβΙ, ηιίΐιί ηϋί-

ϋειη εχ ϊηάίοϋδ αιβηϊΓεδίαηι 8Γ31, (ΙΊοιη ίΐΐαηι οϊ

εΐιΐδ ν'ιΐΜ ΙβΓηιίηυηι ίοτε, ουιη ςηϊίςυίΛ η3ΐυΓ36

νΪΓίιιηι ίηεΓ3ΐ, ΓεϋΓΪδ οοηδίιηιρδΐδδεί. »0(1 ίΐΐβ οο^ί-

ΐΒΐ'ιοηϊδ ηοδΙι-35 ΓΟδρίοϊοηδ ίιη!)6εί1Ηΐ3ΐ8ηι, ρΓχεΙβπ»

ίΙΙίδ 8εηηοηΐ1)ϋδ εΙΓυηαεηδ, ςυοά Γείίπηυιη βΓβΙ

βΟΊίεΐΛ; βηϊηυε, ϊη δΐιηιηιβ δρίΓβηϋϊ (ΙΊΙΓιουΙΙβΙε, ηοβ

3 ΐΓίδΙίοΓβ δρε ;ι1)(1υεει•εοοη»υ3ΐιιι•. Τιιιη νειο βηϊ-

ηιιΐδ ιηεηδ ρπβδεηΓι δρεείβευΐο ν.τπίβ 3ηΊείβ1)3ΐιΐΓ

Β ιηοϋ'ΐδ : ηιυη εΐ ιοΙαΓβ ίρδ3 ιηε, υΐ ραι- 681, βιΐ ηιοβ-

βΐϊΐϊατη ϊηιρείίευβί, ουιη ηοη βροΓΜΓειη βιηρϋυβ πιο

ΙβΙεηι νοοοηι αικίίΐυππη, 80(1 α,υβηιρπηιιιιη εοηι-

ιηιιηοηι βΙΟΓίαιη ποδίτΐ ^εηεπδ εχ ΙιηηίΒηβ νίΐη ηιϊ-

{5Γ»ΙιΐΓ3πι ρυίαιεηι, 81 ηιεηβ εχ οϊβ ςη»! νίαβυαΐ,

0Γ31 Ι3ης03ΐη ηιιπιΊηε αΟΙαΙα, εβηιςυε νεΓε εχ εοπι-

ηιοηΐ ιΐ3ΐ«Γ3 εχοεβδίβδε 3Γϋ'ιΐΓ3ΐ)3ΐϋΓ. Εΐεηίηι ουιη

εχίΓεηουηι νίΐοε βρίπΐυιη (ΙυοβΓεΙ, ϊη δρε ηιϊ§Γ3Γιοηϊδ

ηίΐιίΐ ηονϊ δεηΐίι-ε, ηεο ΓιιηεΓΟ ίη ίρβο νίΐίο εχϊΐυ:

δεϋ αη'ιηιο εχεβίδο άε Ηβο νϊΐ» ]ιΐ(1Ί('3ηΙειη, ςιιθΛ(Ι,

3ΐιϊιηαηι 380Γ81 ; ρΙιΊΙοίορΙιβιϊ, ηιΊΙιϊ ηοη ηοιηίηίδ

βηιρίίϋδ νί(1ο1)3ΐιΐΓ, δοιΐ εη]υδ(ΐ3Πΐ αη^εϋ, ςυί αίνϊηβ

ρΓ0νϊ(1εηΓΐ3 Γοπιΐ3ΐη βυηϋδδεί ηι,ηίΒηβηι, ηεο υΐΐβ

0θ($η3ΐίοιΐ6 3υΙ ηεοεδδϊΐηϋιηε ουιη Ιιβο νΐιβ ηιοΓίβΗ

οοη]ϋηεΙιΐδ οδδοί, ηίοιιε ϊΐβ ηΐΐι'ιΐ ΐηάεεοΓυιη βάηιίΐ
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ιεηβ, 8ΪΙ16 ροΠϋΓΐιίΐίοηβ ϊη 03πιε ρεπηβηει-εΐ, αι1 Α Οόντος μορφήν, φ μηδβμιδς ούσης πρδς τδν έν σαρχΐ

ρΓορπαβ αίΐεοΐίοηοδ ηοη βΐίπιηεηΐβ. Ιΐ3<]υο ιηίΐιί

νΗεΙκιΐιιι• ιΓινίηιιηι ΐΙΙιιιη οι ριίΓυηι βροηδί οοβίοδίϊβ

31Ι10ΓΡΙΙ1, φιειτι ίη ηηίηιΐ «Γοηηϊδ 3ΐ>$οοικ!ίΐιιιη αΐιιβ-

γ.ιι, Ιιιηο ϋ$ (|αΐ αϋβιβηΐ οδίοηάοιε, βΐ ϋΟΓάΐβ »<Γβ-

«•Ιίοηβιη ϊηάίεαι-β, 3<1 οιιιη απειη άβδίϋβι-βΐιαΐ, ΓεβΙί-

«3Π8, υΐ ΟΟΓρΟΓΪβ νίΐΙΟΙίΙίδ 1ί1)6Γ313, ίΌΐβΓΪΙΟΓ ίΙΙϋΠΙ

εοηνβηίΓβΐ : νει-β εηίιη 3(1 νίπιιίεηι οιιι-δΐιιη ίιιίεη-

άβΙ)3ΐ, ειιιη ιιϋιίΙ εοπιηι πηλ» ϊη Ιιαο νϊΐα ]υοιιικΐ3

βιιηΐ, οευΐοβ ε,ιιΐδ 3(1 βε εοηνειΊΡΓβΙ.

βίον της συγγενείας , ή οίκειώσεως, ουδέν άπεικδς

έν άπαθεία την διάνοιαν μένειν • μή καθελκούσης

της σαρκδς τον νουν προς τα Γδια πάθη. Δια τούτο

μοι δοκεϊ τον θείον εκείνον κ<χ\ καθαρδν έρωτα τού

αοράτου νυμφίου, δν έγκεκρυμμένον εΐχεν έν τοις

της ψυχής άπορ^ήτοις τρεφόμενον, Ικδηλον ποιεΐν

τότε τοις παροΰσι, κα\ δημοσιεύειν την έν καρδία

διάθεσιν • τδ έπείγεσΟαι πρδς τον ποθοϋμενον, ώς άν

δια τάχους σύν αϋτώ γένοιτο των δεσμών έκλυθεϊσα

του σώματος. Τώ δντι γάρ, ώς προς άρετήν ό δρόμος έγίνετο, ούδενδς άλλου τών κατά τον βίον ηδέων προς

έαυτδ τδν όφθαλμδν επιστρέφοντος.

}αι» ιιΐ3χίιΐι3 (Ιίεϊ ρ3Γ8 ρι-χ(6πει-3ΐ, οΐ δϋΐ 3(1 οο- ΚοΛ τ?ι« ί«ν ή^-Ρ^ί ίδγ! παρφχήκει τδ πλίον,

<-ϋβιι ζιι 3ρριορίιΐ(]ΐιηΙ)3ΐ; 31 ΐΙΙα ιιιειιΐίδ 3ΐ30πΐ3ΐεηι *α" * ^!0ί 7ΓΡ>•"= δυσμάς έπεκλίνετο. Τη δε ούκ έν-

ιιοη ΓοαιϊιΐβΙ).ιΐ, κειΐ ηυο η>3βΐδ 3ι] βχίΐαηι αρρηι-

ρίιια,ααΐΜΐ, εο εΐβι-ϊαβ δροηδί ίηΐυειίδ ριιείιιϊΐυο'ί-

ηβω ιιΐ3]οΓ8 Γί'8ΐΐιΐ3ΐίοηε 3(1 3πΐ3ΐιιπι εοηίεικίβΐιαΐ,

ηοη .ιηιρϋϋδ ηοδ ρΓΚβεηΙεδ, δε(1 ΐΙΙιιιη ϊρδίιπτ 311ο-

ηιιβηδ, ιμιεηι (ΙεΠχίδ οοιιΐϊδ οοιηρΙβοΐεϋηΐιΐΓ. Νβπι 1ε-

εΐιιΐιΐδ ο]υδ αά οιϊεηίοηι νοΓ§β1ΐ3ΐ. ϋεδίηειίδ ί§ίΙιΐΓ

ηοΐιίδοιιιη Ιοςυϊ, ρι-εοίΐιυδ άβίηοερδ 1θφΐεΙ)3ΐαι- «ιηι

ϋεο, ηιβη'ώυβ κυρρίϊοηηδ, βΐ Ιειιυί νοοε ίΐα βηΙιηιιΐΓ-

ηιιΐΓβηδ, ιιι ψικ άΊεβϋβηΙιΐΓ, ηιεϋίοεπιει• 3 ηοΐιϊδ

βχβικϋίβηΙιΐΓ. ΤβΙίδ βυίειτι εηΐ ρι-εεβίίο, υΐ α"υ-

υίυπι ηοη εβδεί, ςυίη ΓαηάεΓβΙυι• Άά Οεαπι, ει 3ρ

111.1 ϋειίδ βικΓαεΙιΐΓ.

« Τυ, • ΐηςιιίεϋ&Ι, « ϋοπιίηο, ηιοπίδ ηιείιιπι ηο1>Ϊ8

βΙΐδΙεΓδίδΙϊ. ΤαείΓεοίδΐί, υΐ ηυΐυδεε'νίΐ» Πηίδ, νει•* β φδβον. Σϋ ζωής αληθινής αρχήν ήμϊν έποίησας τ

ηουίδ εδδεί μιϊηοίρίαηι νίΐ33. Τυ ηοβίΓβ εοιφοΓβ 3(1 τέλος τής ένταΰΟα ζωής. Σΰ προς καιρδν διαναπαύει
ΰΟΓρθΓ3

Ιεηιριΐδ δοηιηο ΐΓ3(1ϊδ, Γαι-δαηΐφίο βοιιιηο δαδοίΐβδ

εχΐΓβιηβ Ιυΐιβ. Τα Ιειτβηι ηοδίΓβηι, α,υβηι ηιβ-

ιιϊυιΐδ ΓοΓΟίβδΙΐ, Ι3ΐιυιΐ3ηι (ΙεροδΐΙυηι 18ΓΓ33 εοηι-

ηιϊΐΐϊδ, ει ο,ιιο(1 βί ιΙβ(1εΓ3δ ΓυΓ$υηι τερείϊδ, συοά

ϊη ηοϋίδ ιηοΓ(3ΐε βία,υβ ϋεΓοΓηιβ εβι, ίηιιιιοπαΙΊ-

1316 εΐ ΚΓ31Ϊ3 ι1εεοΓ3ηδ. Τα ηοβ 3|> βχδεεΓβΐϊοηβ

ρ6^^^ιο^ι16 ΙίοβΓββίί, ιιίΓυπιςυε ρι•ο ηοϋίδ εΙΓβεΐυδ.

Τα άΓΒοοηϊδ εαρΐΐ3 οοΙΙϊβΐβΐϊ ', οαί ρεΓ νοι-β^ηειτι

εοιιιιιιηβεί» Γαυείουδ Ιιοιιιίιιειη εοΓΓΪριιεΓβΙ. Τα

Ρ0ΓΙΪ3 13ΓΙ3ΓΪ ΟΟΙίΓΓ.ΙΟΐίδ 61 (1β1)ϊ1ί(3ΐ0 , «1 11 ϊ 11101118

ΙιαΙκΊι.Ίΐ ϊηιρεΓΪυπ) ". (Ιχιηοηε ηοϋϊδ ηι) π-κηπ-ε-

αίοηβηι αοΊΐαηι ρβίεΓεοϊδΙϊ. Τα 3(1 ηοδίϊδ ρεπιϊείεηι

ει νίΐ33 ηοδίΓβ» δεεαπΐ3ΐοηι ϋεοΊδΐΐ βΐ^ιιιιιη ηιείαβη-

εδίδου ή προθυμία, άλλ' όσον τη έξοδψ προσήγγιζεν,

ώς πλέον θεωρούσα τού νυμφίου τδ κάλλος, έν σφο

δρότερα τη έπείςει πρδςτδν ποΟοϋμενον Γετο- τοιαύτα

φΟεγγομένη , ούκέτι πρδς ημάς τους παρόντας, άλλα

πρδς αϋτδν εκείνον , πρδς δν άτενές άφεώρα τοις

δμμασι. Πρδς γάρ άνατολήν τέτραπτο αυτή τδ χα-

μεϋνιον • χα\ απόστασα τού πρδς ήμας διαλέγεσΟαι,

δι' ευχής ώμίλει τδ λοιπδν τω Θεώ, χεριΕ τε ίκε-

τεϋουσα, κα\ ύποφΟεγγομένη λεπτή τη φοίνή" ώστβ

ημάς έπαΐειν μετρίως τών λεγομένων ■ τοιαύτη δέ

η\ ή ευχή, ώς μηδέ άμφιβάλλειν, δτι και πρδς τδν

Θεδν έγίνετο, κα\ παρ' εκείνης ήκούετο.

« Σϋ,» φησίν, « έλυσας ήμϊν, Κύριε, τού θανάτου τδν

δ

ιαΰεις

ΰπνω τά σώματα, καΐ πάλιν αφυπνίζεις έν τη έσχάττ)

σάλπιγγι. Σϋ δίδως παρακαταΟήχην τη γή τήν ήμε-

τέραν γήν, ήν ταϊς σαϊςχερσ'ι διεμίρφωσας• κα'ι πά

λιν άνακομίζη δ δέδοικας, αφθαρσία κα\ χάριτι με-

ταμορφώσας τδ θνητδν ημών κα'ι άσχημον. Σϋ έρρϋσω

ημάς έκ τής κατάρας κα\ τής αμαρτίας, αμφότερα

υπέρ ημών γενόμενος. Σϋ συνέΟλασας τάς κεφάλας

τού δράκοντος , τού δια τού χάσματος τής παρακοής

τώ λαιμώ διαλαβόντος τδν άνΟρωπον. Σϋ ώδοποίησας

ήμϊν την άνάστασιν, συντρίψας τάς πύλας τοΰ άδου,

κα\ καταργήσας τδν τδ χρίτος έχοντα τοΰ θανάτου

διάβολον. Σΰ έδωκας τοις φοβουμένοις σε σημείωσιν

τδν τύπον τού άγιου σου σταυρού είς καΟαίρεσιν τού

Ιϊϋυδ Ιβ, ιιοί.Ίΐιι 83ΐιοΙχ εηιείδ, 3Βΐβπιβ ϋουδ, οαί Ο Αντικειμένου καΐ είς άσφάλειαν τής ημετέρας ζωής.

:ιιΙ«Ιΐοΐ3 δυηι βχ αΙεΓΟ ηι»ΐΓίδ,(|υεπ) εχ ΐοΐίδ νΐπΐιιΐδ

(ΙϋεχίΙ αηϊηιιΐδ ηβυδ, οαί εΐ εβΓηεηι εΐ βηίηιιιηι 3υ

3(Ιο1εδεεηΙί3 ηιεβ αά Ιιοε υβςιιε εοηδεοΓβνί Ιεπιριΐδ.

Τα ιηίηί ίκΙΙιίϋε αιιςείαιη Ιυείδ, (]αί ηιε (Ιυεβΐ 3(1

Ιοοαηι ΓεΓΓί^επί, ιι1)ί ςιιίεΐίδ εβΙ ηςιΐ3, ίη δίιιαδ

63ΐιοΐοπιηι ΡαίΓαιη. Τιι'ςιιί ίίβηιιηεαηι ΙΥεβίδΐί ^13-

(ΓΐΜΐιι, εΐ ρ3Γ3(1ίδθ Γ6(1ϋί(1ίδΐί Ηοηιίηεηι, ςαί Ιεοαπι

οπιοί δΐιήΊχυδ 6Γ31, εΐ αά πιΐβΟΓίοοΓίΙίηπι οοηίιι^ε-

Γ31 ΐιΐ3ΐιι, ηιοηιεηΐο εΐίβαι ιηεί ίη Γοβηο Ιαο. 5Ί-

ςαία"ειη ει ε;ξο επιοίΠχβ βαιη ΐοοαιη οοιιΠ^ειίδ ιί-

πΐΰΓβ ιαο οβΓίιοδ ηιε.ΐδ, 6ΐ»Ι)]αάίοίί8 Ιΐιίδ ηιοΐαοηβ.

Νε δβρίΓεΙ ιηο ε1ΐ308 ίΐΐαά Γοιηιί(ΐ3ηάυηι, 3ϋ εΐεείίβ

Ιυίδ. Ν•ΐ ίπιρ •ιϋ;ιΐ ίιινίιΐιΐ'; ίΐετ ηιοιιπι, ηο Γερηιίβη-

Ιογ 3πΐε οοιιΐοβ Ιυοδ ρεοοβίβ ηιεβ ; δι ρΓορίΟΓ η»-

5 Ρδ3ΐ. Ι.ΧΧΠΙ. 5 Ηθ1)Γ. ιι.

Ό θεδς ό αιώνιος, ψ έπε^ίίφην έκ κοιλίας μητρός

μου • δν ήγάπησεν ή ψυχή μου έξ δλης δυνάμεως , φ

άνέθηκα κα\ τήν σάρκα και τήν ψυχήν άπδ νεδτητός

μου, κα\ μέχρι τού νύν. Σΰ μοι παρακατάστησον

φωτεινδν δγγελον τδν χειραγωγούντά με πρδς τδν

τίπον τής άναψύςεως , δπου τδ ύδωρ τής αναπαύσεως,

παρά τους κόλπους τών άγιων Πατέρων δ δ:ακίψας

ττ-ν φλογίνην (Ιομφαίαν, κα\ άποδοΰ; τώ π^ραδείσω

τδν άνΟρωπον τδν συσταυρωθίντα σοι, καΙ ΰποπε-

σόντα τοις οϊκτιρμοϊς σου • κάμοΰ μνήσθητι έν τη

βασιλεία σου • δτι κάγώ σο\ συνεσταυρώθην , χαθ-

ηλώσασα έκ τοΰ φόβου σου τάς σάρκας μου• κα'ι άπδ

τών κριμάτων σου φοβηθεϊσα. Μή διαχωρισάτω με

τδ χάσμα τδ φοβερδν άπδ τών εκλεκτών σου. Μηδέ
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άντιστήτο) ό βάσκαΛίος τή ^Φ μου, μηδέ εύρεθείη

χρτενώπιον των οφθαλμών σου ή αμαρτία μου, ει τι

σφαλείσα διά τήν άσθένειαν της φύσεως ημών, έν

λόγω, ή έργω, ι) κατά διάνοιαν ήμαρτον, δ έχων επί

γης έξουσίαν άφιέναι αμαρτίας, άνεςμοι• ίνα άνα-

ψύςω, κα\ ευρεθώ ενώπιον σου έν τη άπεκδύσει τοΰ

σώματος μου, μη έχουσα σπϊλον έν τη μορφή της

ψυχής μου. Άλλ' άμωμος, κα\ άκηλίδωτος προσδε-

χΟείη ή ψυχή μου έν ταϊς χερσί σου, ώς θυμίαμα

ενώπιον σου. ι Κα\ ταϋτα άμα λέγουσα, έπετίθει

την σφραγίδα τοις δφθαλμοίς κα\ τφ στόματι κα\ τη

καρδία. Κα\ κατ' ολίγον, ή τε γλώσσα τώ πυρετώ

καταφρυγείσα, ούκέτι δ'.ήρθρου τον λόγον, και ή

φωνή ϋπεδίδου. Κα\ έν μόνη τη τών χειλέων διαστολή,

αυτήν έγινώσκομεν.

Κα\ έν τούτοις της εσπέρας έπιλαβούσης , κα\ φω

τός είσκομισθέντος, άθρόον τδν τών ομμάτων δια-

στείλασα κύκλον, καΐ πρδς τήν αύγήν άπιδοΰσα, Ικ-

δηλος μέν ήν φθέγξασθαι τήν έπιλύχνιον εύχαριστίαν

προθυμουμένη • της δέ φωνής έπιλειπούσης, διά τής

καρδίας κα'ι τής τών χειρών κινήσεως ζτύίιρου τήν

πρόθεσιν, χαΧ τά χείλη προς τήν Ινδοθεν όρμήν συν-

εκινεϊτο • ώς δέ έπλήρωσε τήν εύχαριστίαν , κα\ ή

χειρ έπαχθεϊσα διά τής σφραγϊδος τφ προσώπω, το

πέρας τής ευχής διεσήμαινε, μέγα τι κα\ βύθιον

άναπνεύσασα, τη ■προσε•^ τήν ζωήν συγκατέληςεν.

Ώς δέ ην τδ λοιπόν άπνους τε καΐ ακίνητος, μνη~0ε\ς

τών εντολών, ας εύθΰς παρά τήν πρώτην συντυχίαν

πεποίητο, είποΰσα βούλεσθαι τάς εμάς τοις δφθαλμοίς

αυτής έπιβληθήναι χείρας , κα\ δι' έμοϋ τήν νενο-

μισμένην θεραπείαν έπαχθήναι τώ σώματι, έπήγα-

γον τώ άγίω προσώπω νεναρκυίαν έκ τοΰ πάθους

τήν χείρα, όσον μή δόξαι τής εντολής άμελείν ουδέ

γάρ τών έπανορθούντων οΐ οφθαλμοί προσεδέοντο ,

χαθάπερ ΙιΑ τοΰ κατά φύσιν γίνεται ύπνου, τοις βλε-

φάροις εύκόσμως διειλημμένοι- τά τε χείλη προσφυώς

μεμυκότα, κα\ αί χείρες εύπρεπώς έπανακλιθεϊσαι

τφ στήθει, πάσα τε ή τοΰ σώματος θέσις αυτομά

τως κατά τδ εύσχημον άρμοσθεϊσα , ουδέν τής τών

χοσμούντων χειρδς έπεδέετο.

Έμο'ι δέ διχόθεν έγίνετο πάρετος ή ψυχή• εις τδ

φαινόμενον Ιβλεπον , και τήν άκοήν διά τής γοερός

τών παρθένων οιμωγής περιηχούμην. Τέως μέν γάρ

έν ησυχία διεκαρτέρουν έκεϊναι , κα*. τή ψυχή τήν

δδύνην έγκατακλείουσαι, τήν τής οιμωγής όρμήν τψ

πρδς αυτήν φόβω κατέπνιγον , ώσπερ δεδοικυίαι

κοΛ σιωπώντος ήδη τοΰ προσώπου τήν έπιτίμη-

σιν, μήτι παρά τδ διατεταγμένον αϋταίς φωνής

τίνος παρ' αυτών έκραγείσης, λυπηθείη πρδς τδ

γινόμενον ή διδάσκαλος. ΈπεΙ δέ ούκέτι χατα-

κρατ:ϊσΟαι δι' ησυχίας τδ πάθος ήδύνατο, τοΰ

πένθους οιονεί πυρός τίνος ένδοθεν αυτών τάς ψυχάς

διασμύχοντος , αθρόως πικρός τι; κα\ άσχετος άναρ-

(5ήγνυται ήχος• ώστε μοι μηκέτι μένειν έν τώ καθ-

εστηκδτι τδν λογισμδν, άλλα καθάπερ χειμά^ου τινδς

έπικλύσαντος , ΰποβρύχιον παρενεχθήναι τώ πάθει,

και τών έν χερσίν άμελήσαντα, όλον τών θρήνων εί

ναι. Καί μοι δικαία πως έδόκει και εύλογος ή τοΰ

πένθους άφορμτι ταΐς παρΟένοις είναι. Οΰ γάρ συν-

Α ιιιγ:λ ίηίίπηίΐβίεηι οοΙΙβρδβ, 3ΐιΙ νβι•1)0 οιιΐ ορειο

ηιιΐ οο£ίΐ3ΐίοηε ρεοεβνί, εοηϋοηα ΐιΐ ηιίΙΓι, Ια (|αϊ

ηβ&εδ ίη Ιογγ» ο'ίιηίιίεηά'ί ρεοεβίβ ροΐεδΐ3ΐοιιι, ιιΐ

ΓοΓΓΪ^βΓβΓ ει ίη εοΓροΓίβ δροΐίβιίοηε ηηΐβ εοηβρβ-

εΐιιηι Ιηυηι ίηνεηίαι•, ηοη ηβΐιεηδ ιηαουίαιη ϊιιΓοπηί»

βηίιηί πιει. δεά δίηε ΓερΓεηεηδίοηε εΐ Ιαϋβ δηδοί-

ρϊαΙαΓ αηίηιιΐδ ηιβιΐδ ϊη ηΐ3ηίϋιΐδ Ιηίδ Ιαηηιιηιτι ίη-

οεηδυηι ϊη εοηβρβεΐιι Ιυο. > Ηίδε άΊεεηδ οειιΐίδ εΐ

οιϊ οι οογΛϊ ΟΓϋοίβ δί^ηυπι ηρροδίιϊι. 1/ιιΐ(;ιΐ3 νοΐΌ

Γε1)ΓΪ ρηιιίαΐίπι ρειιίΐαβ εχδϊοοβίβ, νβιΊ)3 ηηρϋιΐδ

ηοιι εχρπηιο1)8ΐ, ει νοχ ϊηιρϋεαυβίιΐΓ. Οηϊγο βοΐ3

Ιαυίοπιπι <1ϊΙαΐ3ΐϊοηβ ει ιηαηιιιιηι ηιοΐιι, 03ΐη ρτε-

εηΓιοηϊ ίηοπηι1)θΓ8 εοβηοδοεοβιηιΐδ.

χα\ τή τών χειρών κινήσει , τδ έν προσευχή είναι

Β Ουηι ίηΐεπιτι νοδρεΓ βάνεηϊδβεΐ, ει Ιιιηιβη ίΐοΐυηι

εδβεΐ, ΐΙΙβ οειιΐοηιιη ογΒοιιι εχρίΐεαηδ, ει ηά δρΙεη-

(Ιονοιη ΓΟδρίεϊοηδ, 3(1 νεδροπϊιιαηι §ι-3ΐϊ»πιηι βεΐ'ιο-

ιιειη |ΐπιιιιιηΐϊ:ιΐ!'Ι;ιιι> ρΓοηιρΙιιηι αιιίιηιιπι $γχ βε

ΓεΓε1)»1 : δεά νοοε (ΙβΠοϊοηΐε, εοΓϋε, οΐ ηκιπιππη

ινιοΐϊοιιε ρΓοροδίΙο δβιΊδΓηειουαΐ, εΐ 3(1 ϊιιΙογϊογοιτι

•ιΟΌπΐοηοιη 1;ι1ιγ» εοιηιιιονβΙ)3( ; 3ΐ)δθ1υΐ3 «ιιίειιι

ί,'πιΐί.ΊπΐΗΐ 30ΐίοηε, ηιβηυιη αά ίαοΐεηι δϊ»ιΐ3ΐιϋ:ιιη

3(1ηιονϊΐ, οι νοΓι ίΐηεηι 3(1εδ8β (ΙοβΙ.'ίΓΛνίι, ει ηΐ3-

^ηιιηι (]ΐιοηιι]:ιιΐ! «ο ρΓοΓιιικΙπ'.η βρ'ΐΓΪΙιιηι (Ιυοοηδ,

ειιιτι ρΓεοηΐϊοηη δίηιιιΐ ει νϊΐηιτι Ιοπηίηηνίΐ. ϋιιιιι

ϊ^ιΙιιγ ηοε δρ'ΐΓ3ΓεΙ αιτιρίϊιΐδ εΐ ]30βΓβΙ ίηιιιιοΜΙίδ,

ε§ο ηιεηιΟΓ εοΐ'υηι ςιιοβ ίη ίρβο ρπηιο οοηβΓοδδΐι

ηιΐηϊ ηΐ3η<ΐ3νεΓ3ΐ, (Ιϊοβηδ 80 νεΙΙβ, ιιΐ ιηβηιΐδ ηιοα

δΐΐιί οοιιΐοδ ε1αυ(1εΓ0ΐ, εΐ δοϋΐιιιη οπ δπο ρΓΓΟδΙηΓβΙ

" οΙΠοίϋΐη , δβηείο νυΐΐυϊ ιΙοΙογο Ιηη^αβιιίοιη ηιβ-

ηυιτι ΒΐΙΙΓιΙιυϊ, ηε πιβικίαίπηι ε]ιιβ ηο^Γι^οιε νί(1ε-

γογ ροΐϊυδ ηυηηι ςυοά ε]υδηιθ(1ϊ οΙΙίοϊιιηι ο<ίιΙΪ5

ε]ιΐδ εδβεΐ ηεοοδδβΓΪϋηι : ςιιΐρρβ ςυ'ι (|ΐκ;πΊ3(1ηιο-

ίυηι Πι ίη βοηιηο ηαΙιίΓαϋ, ρβίρευι-ίδ (Ιοοογο οοη-

ΙβΐΊί εΓ.ιηΙ : οι ΙβΙιγ» ίΐΐϋεπι οΐ3ηδ3, ιτιβηπδςιιβ νε-

ηυβίε ρεοΐοπ εο1ι.τΕΓεηΐεδ, ΙοΙιΐδ (1εηΊ(]ΐιε εοΓροπδ

δίΐιιβ 83 (Ιί^ηίΐΒίβεοηιροδΐΐαβ, υΐ οΐ'ηαηΐϊυηι ιιιβιια

ηοη ίικϋϊχΐ'οΐ.

Μειίδ βιιίεηι βιιϊηιιΐδ (ΙιιρΙίεϊΐΟΓ ηιΐβκΙιηΙιΐΓ, Ιιιηι

οΐ) 03 ηυδβ οβΓηβ1)3ΐη, Ιιιπι οΙ) 1ιιεΐιιοδ3δ νΪΓ£Ϊηιιιη

νοοεβ, (|ΐιί!)ΐΐδ αιιτεβ πιο»; είι•οιιηΐδηηη1);ιηΐ : Ιι.ηιΐο-

ηιΐδ ειιϊιη ϊΙΙλ (]ΐιίεδοοηΙοδ "δε ΓογΙϊΙογ βΡδδΡΓ.ιη'..

ρ ίΐηίηιοηϋο (ΙοΙοΓεηι ίηοΐυδίιηι οοηΐίηεηΐεκ Πι-ΐιΐδ

ίηιρείυπι οοηιρΓΟδδΟΓβηΙ, οΙιβεΓνΒηΐεδ οηιη, νοιοιι-

Ιοδηιιε, ςιιηηινϊδ οοΓριΐδ ο]ιΐδ ]3ΐη εοηΐίεεδεοΓβΙ, ηε

ίηΟΓερβΓΟηΙΐΙΓ 301, δί αΐΙΛ νΟΧ ΟΟηΐΓ.-Ι ρΓΟΡδΟΓίρΙΙΙΙΙΙ

επιπιρεΓεί, ηε ηιη^ίβίΓη εχ 03 τε ηιοΐεδίίαιη ο»ρε-

γοΙ. 1]Ι)ί. νεΓΟ βίΐεηΐίο οΌΙογ ηοη ροΐιιΐΐ βηιρίϊιιβ

εοοΓοειί, ηοη λΓιΙθγ (|υ3ΐη δί νίείοβ οβπιηι βηϊηιοβ

ηιιίίΐηηι ϊρηΐδ οχυπτεί, δΐίιΐϊιη ίη βοοΓΟίιηι εΐ ίη-

ΟΓΟ'ϋηΐΙειη Ιιιείιιηι ρτοπιροπιπί : ιιοΌο ιιΐ πκ'ιο ηιίΐιϊ

ηοη οοηδίδίετεί βιηρΓιυδ ίη ρΓορρδίΙο, §βϋ Ιβικριπιη

3ΐίπι]υδ ο1)πιΐ3 ΐΟΓΓοπίΊδ ίηιρείιι οοιίοτοί ρΟΓίιιτ!)»-

• Ιίοηί δε()ΐιε Ιοίηιιι ΙβιηβιιΟΙίοηίυιΐδ άζτα. ./Επ,ιιβιη

ηιιΐβιη 30 ^υδι3η1 ιηίΐιί (Ιοίεηίΐί Ιιΐβοιιιΐίίμιε ειιιΐδ:ιηι

1ιη1)ει•ε νίΓ^ίηεδ νίϋοΙ'ηηΙιΐΓ; ηοη εηίιη δε εοηδοοίιι-

άΊιΐ9 ηι:1 βΐιΙιρπίΛΐϊοηε (]ΐΐ3ρίηιη Ιιυηιαηη, οιιΐ :ιΙϋϊ
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β,ϊυδίηοιϋ Γείιυβ, φΐ3δ ίη οΙαιυ'ιΙβΓιΙηι* 8υΪ8 Ηοιη'ι- Α ηθείας τινδς τής κατά σάρκα κηδεμονίας την ατίρη-

ιιεδ £Πΐ\ίΙιτ Γοπιιιΐ, οιΊ)3ΐ98 (ΙοΙιΊκιιιΙ : »ι•ιΙ 1.ιπ-

ηυαιιι 31) ίρ$3 ίιι Πειιιιι βρε εΐ αιιϊιιιοπιιη «ιΐιιΐο

Νΐ^ιιιιι-Ι.ι• 6886ΠΙ, |ΐ!οπιΙι;ιηΐ : Ιιχ•6 ϊη ΙαιηοηΙηΙίοηί-

Ιιυδ δϋίβ οοηφιβΓεΙ'βηΙιιι•, ϋίοεηΙεδ,ιΕχΒΐίιιοΙυιιι βδΐ

Ιυηιειι οοιιΙογιιπι ηοδίΓΟΠίιιι ; εΐ'ερία 651 Ιιιχ φΐχ

3ηίιηΪ8 ηο8ΐΓΪ8 ϊη ίΐίηβΓβ ρΓχεε(ΐ6ΐ)3ΐ ; (Ιί^εοΐιιιη

681 νϊΐ.ι: ιιοδίΓχ ρΓ3Β8Ϊϋίιιιη, δΐιΐιίαίιιιη ίρεοίπιεη

ίιιίε^Γίοΐίί; 3ΐ>8θίδδΐιηι οοηοοπίίίε ν'ιηουΐυηι, εοη-

Ιΐήΐιιηι ίιιιυοοΗΙϊιιιιι (Ίηικιιηειιΐυηι. Τβ όΊιεε ηοχ

ει•;ιΐ ιιο1)Ϊ8 άίβί Ιοεο, νϊΐα: Ιυχ δρίεικίοι-ε ί11υ$ΐΓ3ΐα:

]'αιη νβΓΟ νβΐ (1ΪΘ8 ϊη ΐεηβΙίΓηβ εοηνειΊεΐυτ. > (ίπινίιΐδ

:ιπΙι•ιιι ρι;ι•ΐι•ι• 6Χ16Γ38 ΐίκ-ΐιιιιι ϊιιΙειιιΙο1)3ΐιΙ, ιμι;•:

ηιαίΓβπτι ίρδ.Ήΐι βΐ ηυίπεειη 3ρρε11»Ι>3ΐιΐ : οταιιΐ 3ΐι-

Ιιίιι ίΙΙ.ιι (]ΐΐ38 ρεηιιΐΊΧ Γαηιίβΐ'ΐιε ΙειηροΓβ ϊη ίΐϊ-

σιν άπωδύροντο, ούδ' άλλο τι τοιούτον ουδέν έφ' ώ

•προς τάς συμφοράς δυσανασχετοΰσιν οι άνθρωποι •

άλλ' ώς της κατά θεδν ελπίδος αυτών, κα\ της τών

ψυχών σωτηρίας άποσχισθεϊσαι, ταύτα έβίων, κα\

ταϋτα έν τοΐ; Ορήνοις άπωλοφύροντο , < Έσβέσθη ι

λέγουσαι, ι τών οφθαλμών ημών 6 λύχνος• άπήρθη

τδ φως της τών ψυχών οδηγίας- διελύθη της ζω?,ς

ημών ή ασφάλεια" ήρθη ή σφραγ\ς της αφθαρσίας-

διεσπάσθη δ σύνδεσμος της σωφροσύνης • συνετρίδη

τδ στήριγμα τών άτονούντων , άφηρέθη ή θεραπεία

τών άσΟενούντων • επί σοΰ ήμϊν κα\ ή νϋξ άντ\ ημέ

ρας ην, έν καθαρά ζωή φωτιζόμενη ■ νΰν δέ και ή

ήμερα πρδς ζόφον μεταστραφήσεται. > Χαλεπώτερον

παρά τάς άλλας τδ πένθος έςέκαιον αϊ μητέρα

ιιιοιιίοπιιιι ΙαΓξϊΐΊοηβ ρι•ο]θθΙαδ ίιι ν'ιίδ 5ΐΐδΙυΙθΓ3ΐ, Β αυτήν κα\ τροφδν άνακαλοΰσαι. Ήσαν οέ αύται, 1ς

έν τω της σιτοδείας καιρώ κατά τά; όδοϋς έ^ρ"ιμμέ-

νας άνελομένη έτιθηνήσατί τε κα\ άνεθρέψατο , κα\

πρδς τδν καθαρίν τε κα'ιάφθορον Βίον έχειραγώγησεν.

Έπε1, δέ πω; καΟάπερ έκ ΒυΟοΰ τίνος την έμαυ-

τοϋ ψυχήν άνελεξάμην, πρδς την άγίαν έκείνην κε

φαλήν άτενίσας, ώσπερ επιτιμηθείς έν τή αταξία

τών έπιΟορυβούντων διά τοΰ θρήνου, ι Πρδς ταύτην

Βλέψατε, ι εΐπον μεγάλη τή φωνή, πρδς τάς παρθέ

νους Βοήσας • « και τών παραγγελμάτων αυτής άνα-

μνήσΟητε ' δι' ών τδ έν παντ\ τεταγμένον κα'ι εΰσχη-

μον παρ' αυτής έπαιδεύΰητε. "Ενα καιρδν τών δα

κρύων ήμϊν ή θεία ψυχή αύτη ένομοΟέτησεν , έν τφ

τής προσευχής καιρώ τούτο πράττειν παρεγγυήσασα'

8 χα\ νΰν ποιεϊν Ιξεστι, τής τών θρήνων οιμωγής εις

συμπαθή ψαλμωδίαν μετατεθείσης. > Ταύτ' έλεγον

μείζονι τή φωνή, ώ; άν τδν ήχον τών θρήνων ύπερ-

ηχήσαιμι. Είτα μεταστήναι παρεκάλεσα μικρδν έπ\

τδν σύνεγγυς οίκον, καταλειφθήναι δέ τινας έξ αυ

τών, ών ήδέως έν τή ζωή τήν Οεραπείαν προσίετο.

3ΐιΐ6ΐ'3ΐΐ|ΐιε, ε( αιί 038ΐ3ΐη Βΐηυο ίιιουιτιιρΐ3ΐη νί-

νειιϋί Μΐίοηβιη ίιιΓοπιι;ινοπι(.

Υβπιιη ρο8ΐεα(|ΐΐ3ηι αηίιηυηι Ιίίηςιΐϊΐη εχ ρι-ο-

ίιιηιΐο ΐ|ΐιοιΙ:ιιιι 3ιι^ογ6 οοΙΙοβί, ίη 83εΓυηι ίΙΙυϋ ε»-

)>ιιΙ ίηίειιιίεηδ βεϊεηι οειιίοπιιιι, ο,ιοδί Γθρι•οΙιοιΐδΐΐδ

:ιΙι εα ρΐ'ορίεΓ ίηοοιιιΐίΐιιιιι ϊΐΐιιιη (ιιηιιιΐίικιιιΐίυιιι

δίΓΟρίΙυηι, ηκιριια νοεε οΐ3ΐιι»ιΐδ : ι ΛιΙ Ιιηηε, ίη-

(|ΐι:ιιη, ΓΟδρίείΐε, νίΓςΐιιεβ, ει ρΓ.οοορίοηιηι γ] 1 1-,

Γοοοπίαιηίιιί, ηιιίΐιιΐδ :ιίι 63 η<1 οηιηε ιΐβουβ 61 Ιιο-

11051:110111 681Ϊ8 ΪΙ18ΐίΐΙΐΐ£6. ΰϊνίΐΙ(18 ΗΙβ 31)1111118 111111(11

ηοΐιίδ Ι3(:ι•νηι;ιπιηι Ιειηρυβ ρΓΧ8εΓΪρ8Ϊ(, ΐ<1 Οειϊ ]ιι-

1)6118, 011111 ν:ΐ03|•6ΐΐί ρΓ6ϋ3ΐί()Ιΐί : (|110(1 ιιιιιιι: εΙΪ3ΐη

ροΐββίίδ υΐϊιεβίΐ, ΐ3ηιειιΐ3ΐίοιιΪ8 εΐ3ΐιΐ0Γ6ΐιι ρΪ3 ρ$α1-

ίΐιοπιιη (Ιεεαηΐβΐίοιιε εοηιηιυΐ3ΐιΙβ8. ι Ηχο ςυ»ιιι '

ΙΙ13ΧΪΙ116 ροΐεΐ'βιιι οΐ3ΐ'3 νοοβ ϋϊοεΙ)3ΐιι, υΐ 8υρβΓ3Γ6ΐυ

Μ-,-ορϊΜιιιι εοηηιιβί'εηΐίιιη) ; ιΐι-ϊηιΐο εο1ιοΓ(3ΐυ8 μιιιι

ο»8, υΐ Ίιι ρΐ'οχίηι.Ίΐιι ι1(ιιιιιιιη βεεβιΐιτειιΐ, ΓεΙίεΐΪ8

ι!ιΐ[ΐΙ;ιχ;ιΙ :ιΓ(|ΐιίΙιιιχ ιμκπ•υιιι ορεΓα Ιίΐιειιΐιιιβ ίΙΐ3,

(Ιαιη νίνβΓβΐ, υΐεϋαΐυι-.

Ιη ιμιίιιιι ιτ;ιί ιιιιιιιοΐ'ο (|ΐι;ο<!.Ίΐη Γοιιιίιΐ3 ηο!)ϊ1ί8-

βϊιιιη, (Ιϊνίιϋ* εΐ βειιεΓβ , ει εοΓροΓΪβ Γονηια 3ΐ(|ΐιβ

3ΐίΪ8 ηοηιίπ'ώυβ ΠΙιιβΙπβ ίη ϊρ83 3ΐ1ο1ϋ806ΐιΙΐ3 εοη-

ΒΐίΙυΙη. ΙΙ;ι•ι; υΊγο ουίίίαιη ηοιΐ68ΐΐ88ϊηιο ίη ιηβίρϊ-

ιιιοηϊο εοΙ1οο3ΐ3 ΓιιεΓβΙ, βειΐ 1>Γβνί ΙειηροΓβευιη ΐΙΙο

ν'ΐΧ6Ι-3ΐ. 0ΐ13Γ6 ΐΊΙ'.ψι^!•) 1ί',κ'Γ;ι!;1 , νίιΙ||ίΐ31Ϊ8 81156

οΐ!8(οϋοιη 36 ιηη^ίκΐΓ.ιιιι ιηι^ικιιιι Μ:ιοιίιιιιιιι οίε-

£«Μ•3ΐ, εΐ ειιιη νΪΓ£ίηΊΙ)ΐι« ρΙυΓίιηυη) νεΓ83ΐ)3ΐηΓ, υΐ

31) 6Ϊ5 Γβείαιιι οι βχ νϊηιιΐε νΐνβηιΐϊ ιμΓιοιιοιιι εάί-

806Γ61. ΥοδΙίηιια ϊΙΙϊ ο.πιΐ ιιοηιβη, ριιΐιτ Λιιιχίιι»

VI» ;ΐ1ι;ΐ!ΐ1Γ, ΙΙΙΙΙΙ» β 11ΙΙΙ1Ι6Γ0 86η3ΐΟΓϋ111 ΙΙΙϋ^Ιΐί 0011-

βϊΐϋ : 3(1 Ιιβηο β^ο, « Νιιπε ηυίίίβηι, ϊικ|ΐι.ιιη, ίηνί-

ιΓκκιπιι ιιιιΐι βΐ'ΪΙ, >Ί ιΙιΊΊιιιγΙ.ο κρΙι'ΐκΙίιΙίοΓοηι 3ιΙ]ε-

ο•ίίιιιιι$ υπιαίιιιη, β( ριπ':ιηι ίΙ!;ιιιι Ίιηηΐ3θυΙ»Ιηηΐ(|!ΐβ

('ΠΓΙΙβΙΙΙ οΙίΙΓΙΟΓίϋΙΙΒ νβδΙΪΓΗΟηΐ'ΐβ ΪΙΙιΙπι'ΓΪ ΠΙ Ι!Ν. ι Αι

ϊΙΙα ΐιιΙοΙΙϊ^εΓβ Γο$ροηι1ϊΙ οροΠοτο , ςιιίϋιιβιη ϋΐί

83ηοΐχ ίη Ιιοο ρεηοΓβ ρΓηΙιαίυιη Γοι•εΙ : ιιϊΐιίΐ βηίιη

8 ιιοΐιίβ £6Γί Γ;ΐ8 688β οοηΐΓ3 νο1ιιηΐ3ΐειη ίρΒΙΙΙΒ.

ϋιηηϊηο βυίβηι ιριοι! ϋοο £ΐ'3ΐιιιιι 3θοερΙιιιΐΗ|ΐιο

08561, ίιίοιτι οι ]ιιοιιμι!ιιιιι ΓυΙιπΊΐηι.

Εγ31 •|ιι;ι:(1λιιι ρι•;ι•!Όοΐη νίΐ'^ίιιιπιι εΙιΟΓΟ ϊη ιιιίιιί-

«ΐβΓίί 8γ:ι<1ιι ηοιιιίηε ί;ιιιιρ;κΙί3, (\αχ ε,ίυδ δειιίειι-

Ιί.ιιιι «1ε Γιιιιογιιιιι ροαιρ'ΐ8 80 ρΐαηβ βοίτο ιίίοοίοΐ.

Έν ταύταις ήν γυνή τις τών εύσχημόνων, πλούτω,

καΐ γένει , κα\ τή τοΰ σώματος ώρα, καΐ τή λοιττή

περιφανεία περίβλεπτος έν νεότητι γενομένη* κα\

συνοικισθεϊσά τινι τών έπ\ μείζονος άξιας, κα\ Βρα-

χϋν συνοικήσασα χρδνον, κα\ έν νέψ τφ σώματι τής

συζυγίας διαζευχθεϊσα, φύλακα, κα\ παιδαγωγδν τή;

χηρείας τήν μεγάλην Μακρίναν ποιησαμένη, συνήν

τά πολλά ταϊς παρθένοις, τδν πρδς άρετήν Βίον παρ'

αυτών έκδιδασκομένη. Οΰετιανή δνομα τή γυναικι,

ίίς 6 πατήρ εις ήν τών είς τήν τών υπάτων συντε-

λούντων Βουλήν • πρδς ταύτην εΐπον, άνεπίφθονον

είναι νΰν γοΰν τδν φαιδρότερον έπιίαλεΐν κίσμον τώ

σώματι, κα\ λαμπραϊς όΟίναις κατακοσμήσαι τήν

καΟαράν έκείνην κα\ άκηλίίωτον σάρκα. Ή οε

μαθεϊν Ιφη χρήναι, τι τή αγία περ\ τούτιον καλώ;

εχειν έδοκιμάσΟη• μη γάρ ευαγές είναι παρά τδ κε-

χαρισμένον αυτή τι παρ' ημών γενέσθαι πάντως.

Πάντως δέ δ τω θεώ φίλον τε καΐ εΰάρεστον, κάκείνη

καταθύμιον εΐναι.

Και ην τις προτεταγμένη τοΰ χορού τών παρθένων

έν τώ τής διακονία; ΒαΟμώ, Λαμπαδία δνομα αύτη•

ή ακριβώς έφη γινώσκειν περ\ τών κατά τήν ταφήν
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δεδογμένων εκείνη• έπε'ι δέ ήρόμην αυτήν περί τού- Α

των ( παρούσα γίρ Ιτυχε τη* βουλήσει) , Εφη. μετά

δακρύων ■ « Τη άγια κόσμο;, 6 καθαρδς βίος διεσπου-

δάσθη • τούτο καΐ της ζωής έγκαλλώπισμα, κα\ τοϋ

θανάτου έντάφιον εκείνης εστί ■ τα δ' δσα πρδς καλ

λωπισμών σώματος βλέπει , οΰτε έν τω της ζωής

χρόνω προσήκατο, ούτε ε!ς την παροϋσαν χρήσιν

έταμιεύσατο ■ ώστε ουδέ βουλομένοις ήμΐν Εσται τι

πλέον, τής είς αύτδ τοϋτο παρασκευής οΟ παρούσης.

— Κα\ οϋκ Εστίν έν τοις άποκειμένοις εύρείν,Εφην

έγώ, των έπικοσμήσαί τι δυναμένων τήν έκφοράν ;—

Ποίοις, εΐπεν, άποκειμένοις ; Έν χερσ\ν Εχεις παν τδ

άπόθετον ίδοΰ τδ ίμάτιον, ιδού τής κεφαλής ή καλύ

πτρα, τά τετριμμένα των ποδών υποδήματα • οΰτος 6

πλούτος ■ αύτη ή περιουσία. Ουδέν παρά τδ φαινό-

μενον έν άποκρύφοις απόκειται , κιβωτοΐς τισιν ή Β

θαλάμοις ήσφαλισμένον. Μίαν άποΟήκην ήΊϊει τού

ιδίου πλούτου, τδν θησαυρδν τδν ούράνιον εκεί πάντα

αποθεμένη, ουδέν έπ\ γής ύπελείπετο. —Τί ουν, Εφην

πρδς ταύτην έγώ, εΐ τών έμο\ πρδς την ταφήν ήτοι-

μασμένων προσαγάγοιμι, μήτι τών άβουλήτων αύτη

διά τούτο γενήσεται ; ι Ούκ οΓεσθαι Εφη, τούτο παρά

γνώμην εΐναι αύτη. ι Προσέσθαι γάρ αν αυτήν κα\

ζώσαν τήν τοιαύτην παρά σού τιμήν κατ' αμφότερα,

διά τε τήν Ιερωσύνην, τήν άει τιμίαν αυτή , κα\ διά

τήν κοινωνίαν τής φύσεως* μηδέ γάρ άλλότριον αυ

τής τδ τού αδελφού νομίσαι. Διά τούτο κα\ ταΐ; σαΐς

χερσ'ι κοσμηθήναι τδ σώμα διεκελεύσατο. ι

'ΕπεΊ δέ τούτο έδέδοκτο, κα\ Εδει περισταλήναι

ταΐς όθόναις τδ Ιερδν εκείνο σώμα , διελόμενοι τήν ~

σπουδήν, άλλος άλλο τι περί αυτήν έπενοοΰμεν. Και

έγώ μέν τήν έσθήτα τών έμών τινι προσαγαγεΐν

ένεκελευσάμην ■ ή δέ μνημονευθείσα Ούετιανή, τήν

άγίαν έκείνην κεφαλήν ταϊς ίδίαις χερσ\ κατακο-

σμοΰσα , επειδή κατά τδν αυχένα τήν χείρα ήνεγκεν,

ι Ίδοΰ, φησί , πρδς έμέ βλέψασα, οίος περιδέραιος

χδσμος τής Αγίας έξήρτηται. > Κα\ άμα τούτο λέ

γουσα, έκλύσασα τδν δεσμδν έκ τού κατόπιν, προ-

έτεινε τήν χείρα, κα\ δείκνυσιν ήμΐν σιδηρού τού

σταυρού τδν τύπον, καΐ δακτύλιόν τίνα τής αυτής

Ολης • απερ αμφότερα λεπτής όρμιάς έξημμένα έπ\

τής καρδίας διαπαντδς ήν. Κα\ έγώ είπον ι Κοινδν

γενέσΟω τδ κτήμα. Κα\ σϋ μέν Εχε τδ τού σταυρού

φυλακτήριον ■ έμο\ δέ αρκέσει ή τού δακτυλίου κλη

ρονομιά• > κα\ γάρ έπι τής τούτου σφραγϊδος ό σταυ- Ι)

ρδς έκεχάρακτο. ΤΩ ένατενίσασα, φησ'ι πάλιν πρδς

έμέ ή γυνή • ι Ούκ αποσκοπούσα γέγονεν ή εκλογή

τούδε τού κτήματος. Κοίλος γάρ κατά τήν σφενδό-

νην έστ\ν δ δακτύλιος, κα\ έν αύτώ έκ τού ξύλου τής

ζωής κατακέκρυπται• καΐ ούτως άνωθεν ή σφραγ'ις

τώ ίδίω τύπω μηνύει τδ ύποκείμενον. »

"Ως δέ κα\ περικαλυφθήναι τή έσθήτι τδ καΟαρδν

σώμα καιρδς ήν, κάμο'ι τήν διακονίαν ταύτην ή εν

τολή τής μεγάλης εκείνης άναγκαίαν έποίει• παρούσα

τώ Εργω καΐ συνεφαπτομένη ή τής μεγάλης εκείνης

ήμΐν κληρονομιάς κοινωνήσασα, « Μή παραδρομής,

φησίν, άνιστόρητον τδ μέγεθος τών ΰπδ τής αγίας

ταύτης κατορθωθέντων θαυμάτων.—Τί τούτο; ι Εφην

έγώ. ΊΙ δέ μέρος τι τού στήθους παραγυμνώσασα,

Ηίεε ;ι ηιβ Ιιίδ ιΐε Γείηΐδ ϊηΙεπΌ("αΐ3 ( ΓυιΙε ειιϊιιι

ίηΙβΓ6Γ3ΐεοη$ιι1ΐ3ΐίοηί ) οιιπι 13ιτ)ίιι'ι$ ι-εδροηϋεηδ :

< 1ιιΙ(•^Γ(• εΐ |Μΐπ• νϊνειιιΐο , ϊιιψιΐΐ, δ3ιιεΐ3 μΙΓι

οι-ιιαιιιοιιΐ ιιιιι ραΐ'ανίι , φ\οά εΐ νίίαιιι ίρίίυδ άεεο-

γ;ιι•οΙ εΐ βερυΙΐιίΓαιιι : ιιαιιι ςιιοιΙ αά εοΓροπδ οπια-

ΐιιιιι δρεείβΐ, ιιιί: «1 κ ιιι νίνεΓεί αεεερϊΐ, ηβε ϊη Ιππιε

ιΐ8ΐκ]ΐ Γεβεΐ'νιινϊΙ. Οιι.ικ• ηε μ νεΙίιΐ)υ$ υ,υ'κίεηΐ,

:ι ιι ι ι>1 ϊ ιιμ ΙίεεΙ, < ιι ιιι ιιιί 1ΐ3ηε η•ιιι ηηη δηρρείαΐ :ιρ-

ραταίιΐδ. — ΝϊηΠηε , ίιιψιιιιιι , τεεοιιιΐίΐυιη ε$(,

<|ΐιο ]ΐΛ8ΐ3, εΐ Γ\Μ•ι|ΐιί:ι• ροδδίηΐ 3ςΙθΓ113ΓΪ? — Ο,ιιίιΙ,

ϊηςιπί ίΙΙ;ι , ΓεεοηιΙίΐιιηι η3ΓΓ»8? Οιιη!ι|ιιη] τεεοη-

ϋίιί εδί Ίη ιηαηίυυδ Ιιυΐιοδ, εεεε ρ»Ι1ϊιιιη, εεεε εαρίΐίβ

Ιΐ'ί,'ΐηειι , ει Ιτ'ιΐΛ ρεύυηι εβίεεβιιιειιία. ΙΙχ βιιηΙ

ορε$, Ιιιιί: βιιρεΙΙεχ : ηίηίΙ [ημΊπ ίιΐ ςιιοά εει•ηϊδ

ϊη ιιιτιιΐί* ιιιιΐ ιΐιηίαιηίί ευπιΐίΐιπη ΙαΙεί : ιιηαηι ιΐίνί-

Ιϊιιπιιη 8113Π1ΙΤΙ εεΙΙαιτι ηονεΓαΐ , Ιΐιεδαιιηιηι εαε-

ΙεδΙεηι : ίΙΙίε οιιιηίιι ευΙΙοεβνίΙ, ιιϋιϊΐ ΓεΙϊα,ιΓιΙ ίη

Ιβπ',ι. > Τιιιη βξο , ι Πιιίιΐ , ίπηοαιη , 81 ηιΐ Γυηυβ

οπιιιηιΐιιιιι ε.\ !Ϊ8, <|ιι;γ ιιι Π ι ΐ ρ;ιι•:ιΙ;ι 8001 3ΐί(]υϊ(1

ρΓοίεΓΒΐη, ιιιί ιιι ιηεοη$υ11ε Γικίιπιι εχί$1ϊιιι»υίΐ? > 1(1

ριχίοι• Ββηίβηΐΐαπι ε]υ$ ίιιίπππιι $ε ηοη 3ιΊιΊιγ3γΊ

ι ΐ'ΜριιιιιΙΊΐ : < Ν:ιιη 018Ϊ νϊνει•εΙ , (1ιια1)υ$ < ϊο εβυβϊβ

ηοη ΓοριΐιΓιιιΐΊΐ ΙιοηοΓεηι Ιυυπι, νεί ρτορίεΐ' δαεεΓ-

(ΙοΙϋ (ϋ0Μπΐ;ιΐειιι ηιι.ιιιι βεηιρεΓ νειιεΓαΐα ε§1 , νεί

ρΓυρίεΐ' η;ιΐιΐΓ.ε ηεεεδίίΐυϋίηειη ; ηεςυε αΐϊβηυιιι

(ΙικΊΊΊΐ ϊ(1 ηιιοϋ 3 ΙΊ ;ιΙγ<• ε$$εΙ : ϊ(1εϊΐ'εο ηΐ3ηΊ1)ΐΐ9

οΐίαιίι Ιυίδ εοΐ'ρυβ ιιι ειιι ιιταίικ• ιιιαηιΐιινίΐ. >

^αη1 ίη'ιΙυΓ ϊΐα νΐκηπι εδδεί, βΐ 83επιηι ϋΐυιΐ

εβτρυβ Ιεβί νε8ΐΊ1)ΐιβ οροΓίειεί, βΐυιΐίυιη ιιιίεΓ ηο?

άΊνϊ(1εη(ε8 *ίι <•;•. ϊρςαπι , 3ϋυ$ ηΙϊικΙ εοι;ϊΙ:>υ;ιηιΐΐ8 :

εΐ α%ο (]ΐιί(1ειη ϊϋδΒΪ ευΐίίβηι εχ ιηεϊδ ιιι νεδίεηι

ιιΙΐΐ'πιΊ : ϊ1Ι:ι νεΓΟ, ςυβ <1β ωεηΐΐοηεηι Γεείιηυβ,

ΥεδΓΐ3Π3 ρΓϋρΓΪίδ Ι>ΙίΙΙΐΊ1)Ι1Κ 0ΠΙ3Πδ 53ΠίΙιιιη ϊΐΐιιιΐ

εηρυΐ , οιιπι ε]ιΐδ οεΓνΐοϊ ιηαηιιπ) δυυιηΊδϊδδεΙ,

< Εεεε , ϊηςυϊι 3(1 ιηο Γεδρϊεϊεηδ , ηιοΐβ β εοΙΙο

83ηεΐ03 ηιοηΐΐίβ οηιαηιεηΐιιηι ρεηίΐβΐ : * εΐ Ι»;εε

όιεεηδ βοΐιιΐίδ ροηε νίηειιΐίδ ρΓΛίεηιϋΐ πιοιιιι Γογ-

τευηι εΓυοΐδ δϊβηαιη, ει βηηιιΐυπ) ςυεπκίβηι εχ εα-

(Ιεηι ηιβίβπΒ ; -|υχ(]ΐιϊ(1εηι υίΓαηυο Ιοηιιϊ τείΐϊιιιίιιιΐο

3ρρειΐδ3 βειηρεΓ εοηΐΐ ηάΙιΧΓεΙιβηΙ. Ει β§ο, ι €οηι-

ηιυηϊδ, ϊιίφοπι, δΐΐ Ιιββο ροδδεδδίο. Αι: 1(ΐ (-ιΓιύειη

1ι:ι1ιγ:ιχ επιεϊδ ϊηδΐ^ηε ' ηιϋιί 3ϋ1ει» Ιικπ'ίΓιΙιιΙίδ

βηιιυϋ δβΐ'ΐδ ειϊΐ, • δί(ΐιιί(1εηι ίη Ιχφΐδ γΓιλπι ρη!η

οπιχ εΓ3ΐ ΐηιρΓ6883. Αι ευιη ηιιιϋεΓ ϊηΐιιειίδ γμγ-

δυδ 3(1 ιηε, « Ιη (1011(5811110, ίηηυίΐ, ηοη ί»1)βΓΓ:ΐ8ΐϊ,

εΐεηίηι εχεηνβΐιιβ οδΐ βηηιιΐιΐδ δΐιΐ) ϊρβη ρ-ιία, ϋι'κιυη

άβ ϋ^ηο νϊΙίΕ ρ3Πίευ1:ιηι οοηι1Ίΐ3ΐη ΙιβΙεΙ, ηιιοιΐ

8υρεΓ3(1]3εεηδ ρ3ΐα δίιιιϋ'ι ηοΐ3 δΊ^η'ιΩεαί. ι

Γχιεπιηι ειιιη Ιεηιριΐδ ροδεεΓΟί ηΐ ε:ΐδΐιιιη ο: -

ρυδ νεδίο Ιε^εΓεΙιΐΓ , ςιιοιΐ (ΐυίιίειη οΓΓιείιιιη εχ

ιηβυη» ηιβηϋβίο αά ηιε ρεηΐηβυαΐ ηεεεδβ.ιπο,

ευιηηιιβ ρΓίεδεηδ εβδεί , αο δϊηιιιΐ οοιΚτεείαΓεί εα

ηπ» ηιεεηπ) ηο^ηχ ΗΙΊαβ ΙΐίεΓειΙΐΐβΙϊδ ραιίϊεερδ

ίυεΓβΐ, ι Νε ρΓ33ΐ8ΓηιϊδβΓΪδ, ΐηΐ|υίΙ, ίηίπειΐ τεί ηϋ-

ηπι-ΜΐιιΙ;ι; 3ΰ 1ΐ3ε δ»ηεΐ3 ρει-Ρεείκ πΐ3•;ηϊΐιιι1ίηβιη. —

0ιιΐ(1ιΐ3ΐη ϊδΐιιιΐ εδΐ? > ϊηηιι&ιη. Αι ϊΐΐη ραΠεηι ρεε
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Ιοπδ ϋοηυιΐιιιΐδ, « Υίϋεβ Ιιοο,, ΐηψιίΐ , Ιο'ηυε βΐ 0ΐ>- Α ι Όρας, ίφη, τδ λεπτδν τούτο χαΐ αφανές ύπδ τήν

δειιπιιη δυοεοΙΙο δί8ΐιιιιιι?»(νϊιΐ6ΐ);ιΐιιι•3ΐιΐεηιριιηοΐο

βίιηϊΐβ Ιβηυί βειι εοιιΓεοΐο ;) βίιιΐϋίςυβ Ιυοεπίίηι

ρι-ορίιΐδ ηάιηονίΐ βιΐ Ιοοιιηι ιηίΐιί (ΙβιηοηδίΓβΙυηι :

« Οιιίοίπηηι, ΐηηιιαιη, ϊϋηιηβηΗυηι, βί Ιβηιιβ δί^ηυηι

ΐη Ηαο ραι-Ιε 681 ? — Ει Ιιοο, ίηςυίΐ, (Ιίν'ηΊ αιιχΊΙπ

ϊιι υι;ΐ£ΐιαιη ΜαοΓΪηίηι ηιοιιιιηιεηΐηιη ΐη ο]υδ οογ-

! ροΓΟ. ΓβΙΊόΙυηι εδί. Εΐεηίπι ειιιη 3εει•1)β ΐιιΐυηιυίδδει

•, 3ϋηι Ικεε ρ,ΐΓδ, οι ρβπευΐοηι οκβίίΐ ηε Ιυιιιοι• δβεβη-

:<Ιιΐ8 6δδεΙ, 3ΐιΙ ηβ ΙβΙίιιβ ββΓρβηβ ηιαίιιηι ίίεΓβΙ ίηι-

'ιιιειίϊεβυ'ιΐε, βΐ αά Ιοεβ οοηΐϊδ βρρΓορίηφι.ΐδδβΐ, ιό-

βηνϊι δ,τρϊυδ 61 οΙΐδβοΓονίι ηιηιβΓ, υΐ ηιεάίοί ηιβηυηι

3ΐΙιιιΊΐΙβι•οΐ : 63111 ΠΒΐιΐφΐβ ηιίοιη ;ι Ποο ριο δβΐιιΐε

Ιιοιιιϊιιιιηι οκίεηδ.ιιη 6δδβ; ίΐΐη νει-ο ειιιη :ιϋ(|Π3ΐη

0ΟΓρθΓΒρ3ΐΙβΓηη1Ϊ6ηίδΟ6υ1ίδ3ρ6ΓΪΓ0η)ΟΓΐ)ΟϊρδΟ8Γ3

δερ\όην σημεϊον ; ι Στίγματι προσέοικε διά λεπτής

(ίαφίδος έγγενομένω. ΚαΙ άμα τδν λύχνον έγγύτερον

έποίει τοΰ δεικνυμένου μοι τόπου, ι Τ£ ουν, εΐπον,

θαυμαστδν, ει άφανεϊ τινι σημείω τδ σώμα κατά

τοΰτο μέρος έστικται; — Κα\ τοΰτο, φησ'ι, της με

γάλης τοΰ θεοΰ βοηθείας μνημδσυνον τώ σώμα-.!

ύπολέλειπται. Επειδή γάρ έφϋει ποτέ τι κατά τδ

μέρος τοΰτο πάθος άνιαρδν, κα\ κίνδυνος ην άνατμη-

θήναι τδν Βγκον, ή πάντη κα\ πάντως εις άνήκεστον

προελΟεϊν τ6 κακδν, εί τοις κατά τήν καρδίαν τόποις

πελάσειεν • έδεετο μεν ή Μήτηρ, φησι, πολλά κα\ .

Ικέτευε παραδέξασθαι τοΰ ιατρού τήν έπιμέλειαν, ώς

κα\ ταύτης έκ θεοΰ της τέχνη; έπ* σωτηρία φησί

τών άνθρώποιν καταδειχθείση;. Ή δε τ6 γύμνωσα•

νϊυδ ]ιι ϋϊοαΓοΙ, 3(1 νθδροιαιη, ειιη) δοΐίΐαηι ιη:ι1ι•| ριο- Β τι τοΰ σώματος όφθαλμοϊς άλλοτρίοι;, τοΰ πάθους

ρΓΪΐδ ηιβηίουδ ηβνπδδεί ορεπιιιι, ίη δβεεΙΙιπιι βαηοΐϊδ-

δίιηιιπι ΐηι?ι•05δ3, Ιοίαιιι ηοείβιιι ρι-ο?Ιι•3ΐη οιιπιΐίοιιυιη

Ορο δΐιρρϋοηνίΐ, 61 ί(ΐια; βχ οοιιϋδ υΥΠιιεΙιηΐ, αΐ|υαιιι

ευιη Ιβιτβ εοιτιιιιίδίΌηδ, 1ηοι•)ηΐ3Γυιη ΙυΙιιπι, ιηοιηο

ιιιειίϊο.'ΐηιοιιΐιιηι ααΊΓιοιιϊΐ. ΜβΙιΐ αιιίειη εχαιιιιιιαίίε,

1ιυι•ΐαιιΐί(|ΐιβ ιιΐ ηιεάίοο υΙβΓβΙυΓ, δϊυί 3(1 εχρείΐεη-

άυνη ηιοιίηιηι βηΐϊδ βδδβ ΓβδροηϋϊΙ, μ ηιβηα δΐιβ

1Η316Γ ίρδ» Ιοοιιηι δβηείο βί^ηο ηιυηίιεί. Οιιηι

\ξ\ΐυτ ηΐ3ΐ6Γ ίη δίηιιηι ο]υδ ηιβηιιπι ΐηΐιιϋδδοί, ιιΐ

6311) ρηηοηι δί§η3ΓεΙ, δίβΐιιιηι ι]ΐπάοηι εΚϊι, ηιοιΊιυί

31116111 ίΐΙ)ϋΐ. 56(1 ΙΐίΕΟ ρ3ΓΪ3 Πθΐ3 , 1θΟΟ ΙΐΟΓπΜΠδ

ΙιιηιοΓίδ ηρραηιϊΐ, οι 3(1 Γιηοπι υβαυο ρβΓηίΒηδϊΙ, αϊ

ββδβΐ, α,ιιοηοιίιιιοιίυηι 3γ1)ιΙγογ, ύϊνίηβε: ορΐβ ϊηάϊ

χαλεπώτερον κρίνασα, εσπέρας καταλαδοΟσης, Ιπειδή

τη ΜητρΙ τήν συνήθη διά τών χειρών ΰπηρεσίαν

έπλήρωσεν, έντδς γενομένη τοΰ θυσιαστηρίου, παν-

νύχιον προσπίπτει τω 0εώ τών ιάσεων κα'ι τ6 άπο^-

ρ"έον τών οφθαλμών ύδωρ προς τήν γήν άναχέασα,

τω έκ τών δακρύοιν πηλώ, φάρμακο^ προς τδ πάθος

έχρήσατο• της δέ Μητρδς άθΰμιυς δια/.ειμένης, καΙ

πάλιν ένδοΰναι τώ ίατρώ παρακαλούσης, άρκεΐν ϊλεγε,

προς Οεραπείαν αύτη τοΰ κακοΰ, εί τή Ιδία χειρί ή

Μήτηρ έπι6'αλεΐ τψ τόπω τήν άγίαν σφραγίδα. Ής

δέ έντδς έποιήσατο τοΰ κόλπου τήν χείρα ή Μήτηρ,

έφ' ψ περισφραγίσαι τδ μέρος, ή μέν σφραγ'ις ένήρ-

γει• τδ δέ πάθος ούκ ήν. « Άλλα τοΰτο , ι φησ\, € τδ

ειιιιη, ηοο αά β^βηοΐβδ βΓΛίϊβδ Όβο εοηΙϊηεηΙβΓ ηιο- Ο βρα^ σημεϊον, κα\ τδτε άντ\ τοΰ φρικτού ώράθη ελ -

κους, καΙ μέχρι τέλους παρέμεινεν. Ώς άν, οΐμαι, τ? ς

θείας επισκέψεως μνημόσυνον εΕη πρδς άφορμήν κα\

ύπόθεσιν της διηνεκούς πρδς τον Οεδν ευχαριστία;. »

Έπεί δέ πέρας είχεν ήμΐν ή σπουδή , κα\ έκ τών

ενόντων περιεκοσμήθη τδ σώμα, πάλιν φησιν ή διά

κονος, μή πρέπειν νυμφικώς έσταλμένην αυτήν έν

όφθαλμοΐς τών παρθένων όράσθαι. € Άλλ' έστι μοι,

φησί, τής μητρδς της υμετέρας τών φαιών πεφυ-

λαγμένον ίμάτιον ■ 8 άνωθεν έπιβληθήναι καλώς έχειν

φημί • ώς άν μή τώ έπεισάκτω διά τής έσθήτο;

κόσμω, τδ ίερδν τοΰτο κάλλος λαμπρϋνοιτο. ι Έκρα^

τει τα δεδογμένα• καΙ τδ ίμάτιον επεβλήθη- ή 44

έλαμπε κα\ έν τώ φαιώ, τής θείας, οΐμαι, δυνάμεως

και ταϋτην προσθείσης τήν χάριν τώ σώματι• ώσ

νεΓείυτ. >

Ρο8ΐ63(]ϋ3ηι βΐϋΐΐΐο ηοδίΓΟ Γιηβηα ΐηιροδίΗΐηυδ,

βΐ (Ιοηιβδίίείδ οορϋδ εοΓρυβ εχοΓηβνϊιηιΐδ, ηοη

(ΙεεεΓο ϋίχϊι ηιΐηϊδίΓΒ ϋΐβ εοΓρυβ 3(1 βροηδ;» βίηιϊ-

Ηίικϋηβηι 0Γη»Ιιιηι βηΐε οειιΐοβ νΪΓ^ίηυη) ροηί.

« 8θ(1 6δΐ , ίπίΐυιΐ , ηιΐΐιϊ εχ νβδίΓίβ ηΐΛίΓίδ νβδίϊ-

ηιεηΐΐδ ηΐ^πιιη ρηΐΐϊυπι, ςυοιΐ Γεοΐβ, υΐ ε^ο φΐίύεπι

ββηΐΐο, ροΐεπι $υρεΗη]ΐεί, ηβεχίει-ηο ει 3ο"νεηΐίΐίο

ϊδίο νβδίΐΐυβ οπΐ3ΐυ ριιΐοΐιπίιιϋο ηαϊε 830Γ3 ϊΙΙυδίΓβ-

ΙβΓ. » Οιι* δεηΐεηΐί» ευηι νβΐυίδδεί εί ραΙΗιιιη 3ϋ-

ΐ'βεΐιιηι εβδεί, ϊρδβ Ιβηιεη ϊη αηιϊεΐα ρυΙΙο, αΜνϊηβ

υΐ 3γ1)ϊΙγογ ροίβηΐϊβ, ει Ιιβηε οοΓροπ 3(1(1εη1ε §Γ3

Ιΐβηι , ϊ(3 δρ1εη(1ε1)Λΐ , ιιΐ αυεηΐΒάηιοαΊιιη ϊη ςιιίειε "* χατά τήν τοΰ ενυπνίου δψιν ακριβώς αύγάς τινας έχ

νΐδίιπι 0δΙεη(ΐ6Γ3ΐ, Γ3(1ϋ ςυϊΐίαπΐ οίαηε εχ ε]ϋ8 ραΐ- τοΰ κάλλους έκλάμπειν δοκεΐν.

εηπίυίΐίηε εΙυεεΓε νϊίεΓεηΙιΐΓ.

ΙηΙβΓίηι <1υηι 1)330 3§ε1)3πιυ8 εί νΪΓβΐηυηι εβηΐυ

ΐ3ηΐ6ηΐ3ΐΊοιιϊοιΐ8 εοπιηπίΐο Γεδθη3ΐ)3ΐ Ιοευ», Γβιηβ.

ιιεβεΐο ςυοηιοιίο ιιικίϊςαβ (1ί1Γυδ3 , οηιηεβ Γιηίιϊηιΐ

3(1 Γιιηιΐδ εοηίΐυχεπιιιΐ, 3(1εο υΐ εοηουπεηΐεδ νεδίί-

1)ΐι1υιη ηοη εβρεΓεΙ. Οιιιιι ί^ϊΐυΓ ηοείυπιβ ρεΓνίβί-

Ιβΐϊο, υΐ ίη ηιβπγπιηι οεΙε^ΓΐΙβίε, εβιιεηίΐϊδ ρδβΐιιιίδ

ρβΓΓεεΙβ εδδεί εί ΟΓεριΐδουΙυιη, εοηίΐιιεηΐίιιηι νίείηίδ

ε 1οο"ΐ5 οηιη'ώιΐδ νίΐΌΓυηι ει ηυΐίεπιιη ιηηΙΙίΐιιοΌ

ρδηΙιηοΓίιηι (Ιεοβηΐίΐΐίοηι-ιη ίΐεΐίϋυβ ίιιίεΓρβΠηηηΐ :

<'8» «ιιΐοηι φιηιηνίδ ρΓορίεΓ 03ΐ3ΐηίΐ3ΐεηι βηίηιο

εδδβιη οοηδίεπίΒΐυδ, Ιηιηοη οχ Γο1)ϋδ ριχδειιΐίΐχΐδ,

ηυυάύ Γκτϊ ροΐοίΐ, ορει-αιη ίβϋϊ , υΐ ηίΐιϋ ϊη Ιαϋ

Ώς δέ ημείς έν τούτοις ήμεν, καΙ α! ψαλμωδίαι

τών παρθένων τοις Ορτ^ο-.ς καταμιχθεϊσαι περιήχουν

τδν τόπον, ούκ οιδ' δ-ως έν κύκλω πανταχόθεν αθρόως

τής φωνής διαχυθείσης , πάντες οι περιοικοΰντες έπ\

τδν τόπον συνέ^όεον ώς μηκετι τδ προαύλιο-/ Ικανδν

είναι χωρεΐν τους συντρέχοντας. Τής ουν παννυχίδος,

περί αυτήν έν ύμνωδίαις, καΟάπ:ρ έπ\ μαρτύριαν

πανηγύρεο)ς, τελεσθείσης• επειδή όρθρος έγίνετο, τδ

μέν πλήθος τών έκ πάσης τής περιοικίοος συρ\όυέν-

των ανδρών κα'ι γυναικών , έπεΟορύδει ταΐς οίμω-

γαϊς τήν ψαλμψδίαν ■ εγώ δέ, καίτοι κακώς τήν ψυ-

χήν Οπό τής συμφορά; διακείμενο;, ομω; έκ τίιν
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ενόντων έπενόουν, ε! δυνατδν, μηδέν των έπ'ι τοιαύτη Α Γιιιιοιό (ΙοδίϋΟΓβΓΟίιιι• : ίΐιΐφίο ουιιΐΐιιοιιίοιιι ροριι-

χηδεία πρεπόντων παραλειφθήναι. 'Αλλά διαστήσας

χατά γένος τδν συρ\ίέοντα λαδν , χα\ τδ έν γυναιξί

πλήθος τω των παρθένων συγκαταμίξας χορω, τον

δέ των ανδρών δήμον τω των μοναζόντων τάγματι ■

μίαν έξ έκατέρων ευρυθμόν τε κα\ έναρμόνιον, καθά-

περ έν χοροστασία, τήν ψαλμωδίαν γενέσθαι παρ-

ίσκεύασα, δια της κοινής πάντων συνωδίας εΰκόσμως

συγκικραμένην • ώς δέ προήει κατ' ολίγον ή ήμερα,

κα\ έστενοχωρεΐτο πάς ό της εσχατιάς τόπος τψ πλή-

θει των παραστάντων ," ό των τόπων εκείνων δια της

επισκοπής προεστώς ( 'Αράςιος δνομα αϋτψ • παρήν

γαρ σϋν παντί τω της ίερωσύνης πληρώματι) παρ-

άγειν ήρεμα παρεκάλει τδ σκήνωμα • ώς πολλού τε

ϊντος τοϋ μεταξϋ δι^τήματος , κα\ τοΰ πλήθους

Ιιιιιι ιιι βοηοη ιΠδΙί'ίΙιιιοηδ , ιιι ιι Γιοι ιιιιι<] ιι*ί ιιιιιΐΐ'ιΐιι-

ϋίηεηι 3ΐΙηιίδ06ΐΐδ νΪΓβίιιιιΐίΐ οΙιογο, νϊιοπιηι ηιιίοιιι

Ιιιιΐκιιη 3δθΐ°ι1)θη$ ηι<>ιΐ3θ1ιοΐΊΐηι οαΊιιί , ιιιιιιιιι

(]ηοιιιι!;ιιιι ΟΧ ιιΐπβα,ιιο δΙιιϋΊιί ηρΐυπί οοηοίηιιιιιυ |ΐιο,

Ιαυςυαιη ίη ρδαίιιιοδ οιιιιοιιΐίιιιη οοιίβίνδΐΐι, έ οοιιι-

πιιιιιί οιιιιιΐιιιιι οοηοεηΐιι βρίε οοημιιιοΐυηι οηΐίιιοηι

ίιΐδΐίΐιιοιο. Υβπιηι οιιιιι ρ:ιιιΙαΐϊιιι ρΓΟβΓΰά'ΟΌίιΐΓ

ιΐίοδ, οΐ Ιοοιίδ ρπο οοηΠιιβηΐίυιη ηιιιΐΐίΐιιύϋηο αιιςιι-

8(υ3 ΠΊΐιΙοΓιΊιιν , φιί οι Γεςίοιιί ρΓίείβΟΐιΐδ 6Γ31

ερίδοορυδ, Αι•3χίιΐ8 ιιυιιι'ιιιο (ιμΙογλΙ ειιίιη ουηι υηί-

νοΓβα ηιυΐΐίίικίίηο δ3θοιόΌΐυιη ) , ρΓΧοερϊΙ , υΐ βοη-

8ΐιιι ριτοοοιίοτοί Ιαίιοπιαοιιΐιιπι. Ναιη βΐ δΐιΐίδ Ιοηβΐιιιι

νί» ίιιίοινιιΙΙιπιι ϊηΙβΓ0βι1εΙΐ3ΐ , ει ηιυΐΐίΐυιΐο ;ι!ίο-

ςιιίη υΐι ιιιοΐιιηι ϊηοϊΐαΓιοΓεηι ίηιροίΐίιηοηΐιιιιι ηΐΐιι-

πρδς τήν ύξΜτέραν κίνησιν έμποδών γενησομένου• χα\ Β ΙίδδβΙ. 1)οίιι<1β οιιιηοδ, ({1108 ίη ηιυιιΟΓβ δΐιο ουουηιΐο

άμα ταύτα λέγων προσεκαλεϊτο πάντας τους τής ίε

ρωσύνης αύτω συμμετέχοντας, ώς &ν βι' εκείνων

κομισΟείη τδ σώμα.

ΈπεΙ δέ τοΰτο έδέδοκτο, κα\ έν χερσ\ν ήν ή σπουδή•

ύποβάς τήν κλίνην έγώ , κάκεϊνον επί τδ έτερον μέ

ρος προσκαλεσάμενος • άλλων τε δύο τών έν τω κλήρω

τετιμημένων, τδ δπίσθιον τής κλίνης μέρος ϋπολα-

βόντων, ή"ειν τοΰ πρόσω έχόμενος, βάδην, ώς είκδς,

χα\ κατ' ολίγον ήμϊν γινομένης τής κινήσεως. Τοΰ

γάρ λαού περί τήν κλίνην πεπυκνωμένου , κα\ πάν

των άπλήστως εχόντων τοΰ ίεροΰ εκείνου θεάματος ,

ούχ ήν έν ευκολία τήν πορείαν ήμϊν διανϋεσθαι• προ-

ηγεϊτοδέκαθ' έκάτερον μέρος διακόνων τε καΐ υπηρε

τών ούχ ολίγον πλήθος, στοιχηδδν τοϋ σκηνώματος

ιιιιιΓίδΙίΌδ Ικιυοίκιΐ οΐ ;\ι1]ιιΙοΐΌ5 , υΐ δυ.3 ριχδοιιΐίκ

00Γ01Ι5 ιΙθΟΟΓ3Γ61ΐΙ, ΟΟΐίΟΓίβΙΟ,δ 081.

Οιιιιι :ιΐιΙ<•ιιι Ιοοο Ϊ13 οοιΐδΙΪΙυΐ3 8ΐιιιϋθ8ε ιγογοιόιι-

ΙΙΙΓ, 0£0 ΓοΓΟίΠΠΙΙ 81ΐΙΐίθ118 ΊΗιιιΐι 3(1νοο3νϊ, ιιι ιιΐΐο-

ΐ'3ΐιιρ:ιιΊοιιι 8ΐΐ8ΐίηοΓεΙ: ροδίεποτεδ νεΓΟ ΓειεΙπρ;ι<-

168 51ΐ1>ίθΓΙΐηΙ ;ιΙίί ιΐιιοιίι' οίοπι ίιΐδίςιιεδ νΪΡΪ : 'δοΐΐδίπΐ

ίβίΙϋΓ ρΓθοει1ε1ΐ3ΐιΐΓ, ουηι ει φΐί ρΓ86ί1)3ηΐ ροιίοίοιι-

Ιϊηι ϊιιοειΙοΓεηΙ, ει ιιοβ ίΐεηι μηιώιΐίιιι δθΐ]ΐιοι•οιιιυι\.

Είοπ'πιι οιιιη Γιεςυοηδ ρηρυΐιΐδ ΓοΓείΓυηι ο'ιγοηιιι-

813ΙΌΙ, 1160 13111 ΙΙΙΪΓίΐΙΐΊΓΐ (Ί 8111 10 8ρ60ΐ301ΐ1θ ρΟδδΟί

βχρίεπ, ηοη οι•3ΐ Γβοίΐβ ηοΐιΐδ ίΐοΐ• ΓβοεΓβ, εχ υΐτα-

(|ΐη: ηυίοιη ριιιΐο ρι;οοοι1ο1ι;ιΙ ηοη εχϊ^ιιιΐδ ιϋηοο'ΐο-

τυηι ιιιίπΊίΐΐΌΐ•ιΐΜΐ([ΐιο ηυηιεΓυδ, <|ΐιϊ οηιηοδ οηΓιηβ

προπομπεΰον, τάς έκ κηροΰ λαμπάδας έχοντες πάν- β ρΓΟ^ΓΟίΙΐειιΙεδ, βοοειίδΟδ οοτοοδ ιιΐιΐιιίΐιιΐδ ζοδίηΐιπιιΐ.

τες • κα'ι ήν τις μυστική πομπή τδ γινόμενον, ομο

φώνως τής ψαλμωδίας άπ' άκρων έπ\ έσχατους, καθ-

άπιρ έν τη τών τριών παίδων ύμνωδία, μελωδουμέ-

νης. Επτά δέ δντων, ή οκτώ τών έν μέσω σταδίων

άπδ τής εσχατιάς επί τδν τών αγίων Μαρτύρων οΤ-

χον, έν ψ κα\ τά τών γονέων άπέκειτο σώματα• δια

πάσης σχεδδν τής ημέρας μόλις τήν όδδν διηνύσαμεν.

Ού γάρ εϊα τδ πλήθος, τό τε συνερχόμενον κα\ τδ

άε\ προιγινόμενον, κατά ^ώμην τήν πρόοδον γενέ

σθαι. Έ-ειδή ουν έντδς τοΰ οίκου κατέστημεν, απο

θεμένοι τήν κλίνην, τά πρώτα εις προσευχήν έτρε-

πόμεβα- ή δέ ευχή, θρήνων γίνεται αφορμή τω λαώ.

Τής γάρ ψαλμωδίας κατασιγασθείσης• επειδή τδ

Ιερδν εκείνο πρόσωπον αί παρθένοι προσέ6λ=ψαν .

Ι χα\ ή σορδς ήδη τών γονέων άπεκαλΰπτετο, έν ή" κα-

ταθέσθαι δεδογμένον ήν μιας τίνος ατάκτως βοησά-

σης , ότι οϋκέτι μετά τήν ώραν ταύτην τδ θεοειδές

τοΰτο προσδλέψομεν πρόσωπον ώς και αί λοιπα\

παρθένοι τδ Γσον μετ' αυτής έξεβόησαν, σϋγχυσις

άτακτος τήν εΰτακτον έκείνην και Ιεροπρεπή ψαλμ

ωδίαν διέχεε, πάντων πρδς τήν τών παρθένων οί-

" μωγήν έπικλασΟέντων. Μόγις δέ ποτέ ημών τήν σιω-

πήν διανευόντων, και τοΰ κήρυκος εύχήν ύφηγουμε

νού, κα\ τάς συνήθεις έκβοώντος τη Εκκλησία φω-

νάς, κατέστη πρδς τδ σχήμα τής ευχής ό λαός.

1 0311. III.

{}\\χ (|ΐιί(Ι(•ιιι ροιυρ3 ηοη οιιιοΐκιΐ ηιν8ΐοι•ίο, οιιιη η

ρπιιοίρίο ιιιΐ Γιηειη ιΐδςυε αΌοαιιΙαΙίη ρδ3ΐιηοπιηι

οιΐιΙΐΊΐι νοοο Ιιίρΐίΐ'ίιμιο ΟϊηοηΙίιιιη οηΐΐηο, δίουΐ ί!!β

ΐΓ'ιυιη ριιοΓΟΓυηι οιιηΙιΐ8 ", 3ΐ)δθ1νοΓθΙϋΓ. Ρογγο οιιιιι

ϊιιΙογ δοοοδδΐιηι εΐ δπηοίοπιιη ιικιγΙυιίπιι χιΐοηι, ίιι

ςηβ ριιΐ'οιιΐιιιιι οΐϊβηι οοΓροΓΒ ίΐ«Ϊ0806υαηΐ, βορίοιιι

οοΐο<|ΐιο ΊηΙεΓοεο'εΓοηΐ 8ΐ:ιι1ϊ;ι, Ιοίιιιη ρΓορο (Ιΐοιιι ίη

οο δρ.ιΐίο οοηΠοίοηιΙο οοιίδΐιηιρδίιηυδ ; οοιι^γοιΠογι-

Ιίαηι εηίιη ηιυΙΐίΙιιαΌ ηιι;ι; 38δϊι1ιιο ιιιηβϊδ 3ΐΐί.οΙι;ιΐιΐΓ,

ηοη δίηοθ3ΐ ηοβ εχ δοπίοηΐίη ρτο^Γβϋί. δοϋ ιιΐιί

ΐη(Γ3 ΓοΓΟδ Ιεηιρίί οοηδίίΐίιηιΐδ, ιίοιιιιιιιι, οΌροδίΐο

Γογ61γο, ηοβ αιΐ ρΓοοηΙίοηοιη οοηνοπίηιιι&: <|ΐι:ΐ'

<] ιι ί ϋ<•ιιι ρΓοοιΗίο ρορυΙο 1υοΐιΐδ*ιιιαΐοΓί.•ιιη ρΓ»;Ιιιιί(.

δϋοηΐίο οιιίηι ρ-αΙπιί8 03ηεηϋίδ ίηιροδίιο, οιιιιι 8.ι-

0Γ3Ι11 ΪΙΙ3ΙΠ νίΐ'ί,'ίηίδ ΓΐΙΟΪΟΐη 35ρ0Χί58611Ι, 01 ρ3Ρ01Ι-

Ι ιι ιιι ]3ΐιι Οδδοί ρ.ιΙοΓ»οΙιΐδ ΙιπιιιιΙιικ. ίη 0,110111 ίΙΙ.ΛΙΙΙ

ι1οοΓ6νβΓ3ΐιιυ8 ίηΓοιτο, ιιιι;ΐι|ΐιο εηπιπι ηοδ ροδί ο:ιπι

Ιιοπιιη ϋίνίηιιιιι ίΐΐιιιΐ οιιριιΐ ηηιι ηιιιρίίιΐδ δρβοΐιιΐιι-

Γ08 ροπιΐΓΐιηΐΊιΐδ βχο1ηηΐ3η(ο, ει Γοΐίο,ιιίδ ιΐβίηοορβ

νΪΓ^ίιιίϋιΐδ 080*601 νοοίΓοΓαΐίοηβ δΐιυδεα,ιιεηΐίυιΐδ, ίιι-

οοιηϋΐίΐ ηιΐίοιίαιη οοιιΓιΐδίο, τοοίο οοηδίίΐιιΕιιηι ει ββ-

(Ίΐιιιι ίΙΙιιηι ρδ3ΐηιοηιηι οηιιΐιιηι 081 οοηδοοιιία : ιιβιη

νΪΓ^ίιιυιιι ΙιιοΙιι Γι»οΙί οιηηίιιηι αηίπιί οοπιιηονου.*!ίι-

ΐιιι•. ΐΜιμιο ηοΐιίδ ηιιΐυ δίΐοηΐίυπι 'ίιΤιροΓβιιΙίΙιιΐδ ο Ι

ρΓχεοηε ρΓίεβιιηΙο οι βοΐίιοδ Εοοίοδίκ νοοοδ ίικΊα-

ιιι»ιιΙο, νίχ ΐαηϋοιιι ροριιΐιΐδ 86 αά ρΐ'οοιιιιϋιιιιι εοην•

ρϋδΐΐίΐ.
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ϋχΐϋπιηι εοηνεηϊεηΙεΓ Γβείο ρτεοβηοΜ Οηο ηϋβ Α Και επειδή τδ πρέπον ή ευχή πέρας ϊλαδεν, φί^ος

(Ίιιιογ (|ΐιίιΙαιη ίηνβδίΐ (Όΐΐδ'κίεπιιιίειιι ρΓΧϋερΙυηι

ίΙΙιΐιΙ, <]ΐΐϋ ρπιΙιΊΙιοηιιπ' ρ3ΐΠ8 3(11 ηΐΒΐΐΊδ πιιρίΐιιιΐί-

ηβηι ηροΓΪΓβ * : <Εΐ φιοιηοιίο, ΐηηυαηι,Ιιοο εβο }υ-

ιϋιίιιιιι οΟϊιριϊπηι, $ί ίη ρητβιιΐυιη οοι•ρυπϋ(ΐ8 νίίΙβίΌ

Γΰΐιιιιιυηεηι Ιιιιιιιαηχ ηαΐυΓ% ΙιίΓρ'ιΐιιιΠηοιη, οιιικ

νοΓΪβίιτιϊΙβ δίΐ βα οοΐΐηρδβ (Γΐδδ<>1υΐ3(|υε »ι! ΙιίΓροηη

εΐ ΐηοοηιΐίίαιιι ροι-νεηϊδδε (ΙοΓοπιιίΐηΙεηι. ι ΙΙ*ο »ιι-

Ιεηι ιαϊΐιϊ εοξϊΐαηΐί Γοπιιίιΐίιιειη .ηιχίι ίιιϋί^ιιηιίο

Νοο7, ειιμιβ Ιιίδίοπα ιιιε ο,υίϋ Γαοΐο οριΐδ εδδοί

.ιιΐηιοηυίΐ.

Ριίιΐδο,υαηι ϊ^ϊΙιιγ εοτροΓΒ ηοδίπδ οειιΐίδ εβδεηΐ

εχροδίΐβ, [ΐιΐ! ;ι δίηιΐοηε οροι•ΐ3 βιιπί : ηαιη οιιιη

ομοιί'ΐιΐυιιι ο>δοΐ βιιΐιΐηΐιιιη ο\ αΐΓ3ςυβ ρ3Γ(β

8ΐιιηηΐ3, Ιίι,ΐι.Ίΐιιι ίιι]ο(Ιιιηι εδί : ςυο ϋηίβο

μέ τις της θείο; εντολής εισέρχεται, της κωλυούσης

πατρός ή μητρός άνακαλύπτειν άσχημοσύνην. ι ΚαΙ

πώς , Ιφην έγώ, Εξω τοΰ τοιούτου γενήσομαι χρίμα-

τος, εν τοις των γονέων σώμασι βλέποιν την κοινήν

της ανθρωπινής φύσεως άσχημοσύνην διαπεπτωκί•

των, ώς είκδς, κα'ι διαλελυμένων, κα\ είς ειδεχθή κ»

δυσάντητον άμορφίαν μεταβληθέντων; ι Ταύτα δέ μοι

λογιζομένω, κα\ τής τοΰ Νώε κατά τού παιδος άγα-

νακτήσεως έπιτεινούσης τδν φόδον, συμβουλεύει τδ

πρακτέον ή ιστορία τοΰ Νώε.

Έπεκαλύφθη γαρ σινδόνι καθαρά , πρΙν εν δφθαλ-

μοΐς ημών γενέσθαι τά σώματα τη τοΰ πώματος

έπάρσει, καθ' έκάτερον άκρον τής σινδόνος άντεισιού-

σης ■ κα\ οΰτως ΰποκρυφθένχον τή σινδόνι των σω-
Μ!ΐιι::ι:ι, μι,πίιπι ιιιμ-ι ιιιιιι εη : ΐ]ΐιυ ιιιιιι-υ σης και ούτως υποκρυφυενΜϋν τη σινοονι των σα

ΓΟΐιΙβοΐίδ ριτεπίαπι οορροπίιιΐδ, ε§0 βΐ ΓΟβίο- " μάτων άράμενοι τής κλίνης τδ ίερδν εκείνο σώμα

πι» ερΐϋΓοριιβ ίΐΐβ, οιφίδ ιιιεηΐϊοηοηι Γοοί, οοι•ριΐϊ

ε ΓεηείΓο Ιοίΐεηΐεβ ,ΐηχΟ ιηϊίΓεπι .ιρροδίιίιηιΐδ, αίφΐε

ϊΐα νοίιιιη υΐΓϊιιεφίβ οοηιρίΐ'.νίιηιΐδ : ιιηο εηίιη εοη-

80115(1 Βηιΐ'ροΓ θΓανοΓ3ΐιΙ ϋευω, πι οοι•ροπΙ>ιΐ8 ροδί

ιηοΠεηι οοριιΐΒΓειιΙιΐΓ, ιιΐ φίκ ίηίοι• ϊρ538 Γιιει-ηΙ

νίΐηε οοημιιιοΐϊο, ηε ίη ίρ33 (μπιίεηι πιογΙο (Γίδβοΐ-

\8Γ0111Γ.

ΰιιηί ηιιΐοηι ]ϋδΐίδ Ιοβ'αίιηε ρεταείίβ ΓεΓΌΐΙοηίίκη

βδδεί, ρΐ'οβίΓαΙυβ 3(1 ΙιιηιυΙιιηι βΐ ριιΐνετεπι οδοιι-

ΙηΙιιβ, (ΓΪδΙίδ ει ΐ3εΓ}ΐιιηιΐδ Λ'ΐδθθ(1ο1)ηιιι, οο^ίΐηηδ

ί,κιΐιΐ'ΐ Ιΐιιτκ• νϊΐα εδδεί οτΙιαία. Οιιιη ηιίήί ϊη ίρδο

ϊΓιηεΓβ νίΐ' ι|ΐιί(Ι»ιη ΊΙΙιΐδΙπδ Ίη γο ηιίΠίαπ, ηιιί ϊη

είνίΐϋΐι; ΡοηΓι, οιιί ιιοπιοη ΑυβίΐδΐίΟ, ϋπχ βχεί'εϊΐιιβ

έγώ τε καΐ ό μνημονευθείς τών τόπων επίσκοπος,

τη μητρ\ παρακατεκλίναμεν, κοινήν άμφοτέραις πλη-

ροϋντες εΰχήν. Τοΰτο γάρ παρά πϊσαν τήν ζωήν συμ-

φώνως άμφότεραι τον θε&ν ήτοΰντο, άνακραθήναι

μετά τδν θάνατον άλλήλαις τά σώματα, και τήν κατά

τδν βίον έν τη" ζωή" κοινωνίαν μηδέ έν τω θανάτω

διαζευχΟήναι.

Έπε\ δέ πάντα ήμΐν τά έν τή κηδεία νενομισμένα

πεπλήρωτο, κα\ έδει πάλιν της επανόδου γενέσθαι,

έπιπεσών τω τά'^ω, κα\ τήν κόνιν άσπασάμενος, εϊ-

χόμην πάλιν τής οδοϋ κατηφής τε χα\ δεδακρυμένος,

λογιζόμενος, δσου αγαθού διεςεύχθη ό βίο:. Κατά δέ

τήν δδδν άνήρ τις τών έν στρατεία λαμπρών, στρα-

βΓ3ΐ, 3ΐι«1ίΙ;> είΙβιιιΊΐίΙβ, βΐηιιε χξΓΟ Γοΐ'οηδ, είΐηι γ τιωτικήν ήγεμονίαν έχο>ν τών έν πολίχνη τιν'ι τών

ΒΐιΙ)(1ίΐ'ΐ3 1ιυηΐ3ΐιίΐ0Γ ο1)νϊ3ΐη ρΓΟοείδϊΙ. ΕγβΙ ε*ϊηι

πο1)Ίδ οΐ βιιιΐβκϊηίδ οΐ 3ΐιιϊεί1ίχ ιιεεεδδ'ιΐ(ΐ<1πιβ εοη-

]ϋΐιεΙΐ!8: Ιιϊε ηιϊΐιϊ (Ιε ίρβ3 ιιπγλομΙιιιιι η.ιιτ.ινίΐ, φιοά

Η111ΙΜ) 3 !]ιιηί;ειΐδ Ιιίδίοιί» Γ30Ϊ3πι δΟΓίϋεπιΙϊ Ιϊηοιυ.

Είειιίηι οιιιη ΐ30Γ)"ηιί8 ιηηϋυιη ΒΐΙΙιΊυοηΙεβ, οοΙ1οΐ]ΐιϊ

εϋπμϊιιιιΐδ, ΊΗβ 3(1 ηιε, ι Αιιιΐϊ, ϊηςυίΐ, (\\χα\β ςηβη-

ίιιιιιςπο 1)θΐΐ(ΐιιι ηι'ι§Γ3νϊΐ ο \Ί13, ι βίςυε ίΐα δεπιιο-

ιιοιιι εχυΓδίΐδ εδί. •

έστημεν, « "Ακουε, φησ\, προς με λέγων εκείνος,

κατά τδν Πόντον, ή Σεδαστόπολις δνομα , μετά τών

υπηκόων ένδιαιτώμενος , απήντησε τε φιλοφρόνως

κατ' αυτήν γενομένω, κα'ι τήν συμφοράν άκούσχς,

και χαλεπώς ένεγκών (ην γάρ δή τών έκ γένους ήμΤν

οικείων τε κα\ επιτηδείων), προσέθηκέ μοίτι διήγημα

τοΰ κατ' αυτήν θαύματος, 8 δή καΐ μόνον έγγράψσς

τή ιστορία , καταπαύσω τήν συγγραφήν. Επειδή

γάρ έπαυσάμεθα τών δακρύων, κα\ είς δμιλίαν χατ-

οΤον, χαΐ δσον άγαθδν τής ανθρωπινής μετέστη

ζωής. » Κα\ ταύτα ειπών, οΰτως άρχεται τοΰ διηγήματος•

ι Μα^"3 ηιΐΙΓι ιιχοηηιιε ηιο:>; (|ΐιοη(ΐ3ηι οιιρίιΐ'ιίαδ « Έγένετό τις ήμΐν επιθυμία ποτέ τή γαμέτη χα\

ίηε'κΐίΐ νκίοηιΐϊ νΪΓΙηΙΐβ (5γιηηαίϊιιιιι, 8ίε εηΐιιι,» ϊη- έμο\ καταλα6εϊν, κατά σπουοήν, τδ τής αρετής φρον-

ςιΐίΐ, ι Ιοοιιιη ίΙΙιιηι ίη ηηο 1)03(υδ ίΐΐο ηηίιηιΐδ τιστήριον. Οΰτω γάρ οΐμαι χρήναι, ι φησ\, ι τδν

(ΙεβεΐΜΐ, βρροΐΐηηιΐιιπι εδδΰ 3γ1)ΪΙγογ; ηουίδουιη χώρον εκείνον κατονομάζεσθαι, ι έν φ τήν διαγωγήν

3(ιΙοπί ογ»1 (ίΐίοΐβ, ευ]ιΐ8 οειιΐυιτι εχ ροδίϋεηΐϊ ηιΟΓ- είχεν ή μακάρια ψυχή• συνήν δέ ήμΐν κα\ τδ θυγά-

1)0 οα1:ιιιιίΐ38 οεουρ3Γ3ΐ, 3(1βο ιιΐ οΙ)(1υεΐ3 Ιπηΐεβ τριον, έν φ τις έκ λοιμώδους ά^οωστίας συνέβη περ\

οίΓοβ ρυρίΙΙαηι, εοηΐΓβοΙοηιιε βΐυοι-ε ΓοοιΙιιιη οδβοί

ηιίδθΓ:ιιΐ(Ι(ΐηΐ(ΐιιο κροοίϊοαίιιηι. 0ίνίιΐ3ΐιι ί^ΐΐατ ΐΐίβηι

(Ιοιιιιπιι ϊη^ιεδδΐ, ίΐ3 δοραΓηΙϊ δΐιηιυδ ίη εο δβρίεη-

ΙΪ30 νβοηηΐίυηι Ιοοο, υΐ ε^ο ηυϊιΐβιη (ΙίνεΓίβΓοηι,

ιιΐιί 1ιη1)ϊΐ3ΐ)ΛΐιΙ νίπ, ηιΓιυυδ ρι•;Όβΐ'»1 Ρβίπιβ ΙγάΙζτ

ΐικίδ, ίΐΐη ΒυίειηίηΙιΐδ ιιΙ)ίεΓ3ΐιΙ νΪΓ§ίηεδ, ε(ΐπι 53ηε-

13 ΜηοΓίιι» νοΓδηΓεΙιιι•. Ηίο οιιιη 3ΐίςυ3ηΐιι1ιιηι εδβε-

ηιιΐδ οοηιιηοι•»Γι, Ιοηιρυδ εβδβ (Ιυχίηιιΐδ ϋΐ (Ιίδοε-

άοΓοηιυδ. 1*πι<[(ΐε (ΙΊδοεδδκιτι 3(1οπια1)αηιυβ, ουηι

ηΐΓΐηηιιο ηοΐιίδ Ιιιιηιηηβ ςπχ(ΐ3ηι νίδ ϊΠηία οδΐ. Ν3ΐη

οΐ ΐΥαίοΓ Ιυυδ ππΐιί ](ΐυε1>3ΐ, υΐ ιηαηεΓεηι οι δίαιίίο-

τδν δφθαλμδν συμφορά1 κα\ ήν θέαμα ειδεχθές , χα\

έλεεινδν, παχυνΟέντος τοΰ περ\ τήν κόρην χιτώνος,

χα\ έκ τοΰ πάθους ύπολευκαίνοντος. Ώς δέ έντδς

ήμεν τής θείας εκείνης διαγωγής , διελόμενοι κατά

γένος τήν έπίσκεψιν τών έν τω τοπίο φιλοσοφούντων,

έγώ τε καΐ ή ομόζυγος • έγώ μέν έν τώ άνδρώνι ήμην,

ών καθηγεϊτο Πέτρος ό σδς αδελφός ■ ή δέ τοΰ παρ-

θενώνος έντδς γενομένη τή Αγία συνήν ■ συμμέτρου

δέ διαγενομένου έν τώ μεταξύ διαστήματος, χαιρδ;

είναι τοΰ άποχωρεΐν τής εσχατιάς πάλιν έχρίναμεν*

κα\ ήδη πρδς τούτο ήν ημών ή ορμή, σύμφωνος &

* ΙιΟνίΙ. χνιιι. ' Οοιι. IX.
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ΓΛρ'
έκατέρων ή περί ημάς φιλοφροσύνη έγένετο. Α δοπιπι ηΐ6η35Ε ρβΠίεερδ ΓιΟΓβηι; εΐ 1)6313 ΐιΐί ιιυιι

Έμοί τε χα\ δ σδς αδελφοί μένειν ένεκελεύε-ο , καΊ

μετασχεϊν τής φιλοσόφου τραπέζης• ή τε μακάρια

την έμήν γαμετήν ού μεθίει, άλλ' έν κόλποι; Εχουσα

το Ουγάτριον, οΰ πρδτερον έλεγεν άποδώσειν, πρίν

τράπεζαν αύται; παραστήσασθαι, κα\ τφ της φιλο

σοφίας δεξιώσασθαι πλούτω• φιλοΰσα δε, οία είκδς, τδ

παιδίον, κα\ προσάγουσοι τδ στόμα τοις δφθαλμοϊς ,

επειδή είδε τδ περ'ι τήν κόρην πάθος, "Εάν μοι, φησ\,

δώτε την χάριν, κα\ της τραπέζης ήμΐν κοινωνήσητε,

άντιδώσω μισθδν ύμΐν της τοιαύτης τιμής ούκ άνά-

ξιον. Τίνα δη τούτον, ειπούσης τής τοΰ παιδίου μη

τρός ;"Εστι μοι φάρμακον, ή Μεγάλη φησ\ν, δ δυνατώς

έχει τδ κατά τδν όφΟαλμδν ϊάσασθαι πάθος. ΈπΙ δε

ι1ϊι»ίΐΐ(:!ιηι ιιχοΓΟπ) ηιεαιη, κοιΐ Οΐΐοίαπι ίη $ίηα £6-

ι•('ΐι$ ηοιι ρπιιβ ίΙΙηηι 8β ιτιΐιϋΐιη .ίιιι 3ίε1)3ΐ, ηιιηηι

ΙΙΙΗΙδίΙΚΙ 3ρρ3Γ3836ΐ, (Ί Π08 ρΙΐίΙΟδΟρΙΐίΐΕ «ΙΐνΐΙϊΐβ

βεεερϊδδεί, -ρυείΐυίαπι αυΐρ.ηι οβϋΐιίαηβ ει βϋηιονεηδ

08 οειιΐίδ ε]ιΐ8, ιιΐιί ρυρϋΐίΐηι αΠεοίηιΐ'ι νίιϋΐ: δίΐιοε

ιηιΙΓι, ίηςιιίΐ, οοηεεδδεπιίδ υΐ βριιιΐ ηο8 εβδε νείί-

Ιίβ, £ΐ-ηΐί:ιι» νο1)Ϊ8 Ι:ι1ί ΙιοηοΓε ηοη ϊηαΊ£ΐιαηι Γβ-

Γι'ΐ-ιιιι. Ι'Ίί|ιι:π!)? ίηςυίΙ ρυεΙΙυΙχ ηιαίοΓ. ΕδΙ ιηίΐιί,

Γ6δροηύίΙ ιιι:ιι;ιι;ι, ηιπΠπιιιΐι.ΊΐΙιιιιι 3)1 πιπιικίιιιιι

Ιιυηε οευΐιιιη βρροδίΐυπι. Ουκ ψι'κίνιη ρτοιηϊδβιο

πιπί ιιιΐηί 3 (|ΐι<)ιΙ;ιηι εχ νΪΓ^ίηιιη) εοηείανί ηιιιιΓια-

13 β88ε(, Ιίίκ'ΐιΐοΓ ηΐ3ΐΐ8ίηιιΐ8, ρο8ΐ1ιαΙ)ίΐ3, ςιιιε ηοβ

υΓββΌβΐ, ρΓοΓιεί8εεηι1ί ηεΓεδδίΟΐε.

τούτοις , δηλώματός μοι τζαρί τής γυναικωνίτιδος ήκοντος ύπδ την ύπόσχεσιν έκείνην καταμηνύσαντος,

άσμενοι παρεμείναμεν μικρά φροντίσαντες τής επειγούσης ημάς πρδς την όδοιπορίαν ανάγκης.

ι 'βς δε τέλος εΤχεν ή ευωχία, κα\ πλήρης ήν ήμΐν Β «Οιιιιι ίβίΙιΐΓ ί'Οηνΐνίυηι, ηιιοϋ ΡεΙπίδ ΙιυηιαηΐΙηΙβ

ή ευχή, τοϋ μέν μεγάλου Πέτρου ταϊς οίκείαις χέρ

σων εύωχοΰντοςήμας, κα\ φαιδρύνοντος, τής δε αγίας

Μακρινής, διά πάσης ευπρεπούς θυμηδίας την δμό ■

ζυγονήμίνάνιείσης• οΰτω φαιδρύνοντες κα\ γεγηΟό-

τες, τήν αυτήν δδδν έπανήειμεν, διήγημα τω έτέρω τά

καθ" έαυτδν έκάτερος έντή όδοιπορία ποιούμενοι" κάγώ

μέν διεξήειν τά έκ τοΰ άνδρώνος, δσα τε εΐδον, κα\

δσα ήκουσα• εκείνη δέ τά καΟ' έκαστον έκδιηγουμένη,

καΟάπερ έφ' ιστορίας, ουδέν ωετο δεΐν, ουδέ των μι

κρών, παραλανθάνειν ακολούθως δέ πάντα καΟάπερ

έπ\ συζυγία τής συγγραφής διεξιοΰσα • ώς κατά τδ

μέρος γέγονεν εκείνο, έν φ ή ύπόσχεσις ήν τής τοΰ

οφθαλμού θεραπείας, έκκόψασα τήν διήγησιν , Τί

τοΰτο , φησ\ , πεπόνΟαμεν ; Πώς τής υποσχέσεως

εΐ £Γ31Ϊ3 8113 0οΐκΙίν0Γ3ΐ, ΙιλΙκ'ΙιΜ ΓΐΙΙΙΊΙ), ΐι\υ: ίί]!1ι:

ιιοΙ)ί8 α 8»ηεΐ3 Μβεήηα οιηιιί εοηνεηίεηΐϊ ]υειιηι|ί-

Ι.'ΐΙι: ιτπνιιΐ;) ΐ'6Πΐί883 ε88ε(, Ι;οΙίΙί.ι ε( ββιιαΊο ρίοιιί

ιί08 ϊη νϊ;ιΐιι ι1ι•(Ιίιηυ8 : εΐ ηιιχ ιιΐπςηε ηοείππη

εοηΙίβεΓαιιΙ ίηΙεΓ ειιη(1αιη η3ΓΓ3ΐ)3ΐηιΐδ : 6{ξο ςιιϊ-

0*611) (|ΐΐ36ουη(ΐιΐ6 ϊη νΪΓΟΓυπ) εοηεΙ»νί νεί νίάεΓβπ)

νοί 3υ(ϋνεΓ3ηι, Γεεεηδείοαηι ; ει ίΙΙβ νίεΐ5$ϊη) 13η-

ηιιαιη εχ ΙιϊβΙοΓΪίΐ δίιιςυΐβ τερείεηδ, πίΐιίΐ οιιιιιίιιο

ψι;ιΐιΙιιπινί5 ρ:ιινιιιιι οιιιίΐΐεηιΐιιιιι εχί»1ϊιΐ)3ΐ):ιΙ. 1(3-

ο,υε ευηι ηοη .ίΙϊιργ, ηιιηιιι εχ βεΐ'Ίρίο Ιηηηιιπιυ ίη

3ΐΙεΓ3 Ιαιιεε :ιρρειιϋεη8, οηΐίηε ειιηιΊη ρετουΓΓεΓεΙ,

].•ιηΐι]ΐιΐ' ;κΙ 63Π) ρεί'νεηίδβεΐ ραποιη, ηιι;ε ευΓ3ΐίοηΪ3

οευϋ ρΓθηιϊδ8ίοηεηι εοηΙϊηε1)3ΐ, η3ΓΓ3ΐϊοηειη ίηΙεΓ-

η)ΐ11εη$ : ΟιιίιΙιι;ιιιι, ίηςυίΐ, 6@ίιηυ8? Ουοηιοϋο ηε-

ήμελήσαμεν , τδ έπαγγελθέν ήμΐν εκείνο έν κολλυ- "" βίβ,χίιηυδ ρΓΟίηϊδδΐιπι ίρδίιΐ8? ΟοΙ1γΓίιιηι, ϊηςιιηηι,

ρίιρ φάρμακον ; Κάμοϋ συνδυσχεραίνοντος έπ\ τη

άμελεία , και τίνα δ:ά τάχους έκδραμεΐν έπ\ τδ

φάρμακον έγκελευσαμένου , βλέπει κατά τδ συμβάν

ιιρδς τήν μητέρα έν ταΐς χερσ'ιν δν τής τιΟηνουμένης

τδ νήπιον, κα\ ή μήτηρ τοις όφθαλμοϊς τοΰ νηπίου

ένατενίσασα , Παύου , φησί , δυσχεραίνων έπ\ τϊ)

άμελεία. Μεγάλη τοΰτο φωνή ύπδ χαράς άμα χα\

εκπλήξεως λέγουσα. Ίδοϋ γάρ ουδέν έλλέλειπται ήμΐν

των έπηγγελμένων • άλλα τδ άληθινδν εκείνης φάρ

μακον, τδ των παθημάτων ίατρικδν, δπερ έστ'ιν ή

ίκ των ευχών θεραπεία , κα\ έδωκε, καΐ ένεργδν ήδη

γέγονε , κα\ ύπολέλειπται τής κατά τδν όφθαλμδν

άό(5ωστίας οϋδοτιοϋν, τω Οείω έκείνψ φαρμάκω κε-

ίΙΙυιΙ ηιιοά ηοϋΪ8 ρπιιιιίδίτηΓ/ Ουιιιηυε εςο ίιεπι

ηε^Ιί^εηΙϊαιη ίηοιίδηιοιη, ]υΙ)εΓειηηιιο υΐ εεΙεΓίΐεΓ

ηΓκρηδ 3ά ϊΐίπιΐ εχροδεεηιΐιιη) εχευπ•εΓεΙ, ϊιιΓαηδ

ϊιιίεηιη ιριχ ϊη ηιηηίϋΗδ ηιιΐιίείδ εηΐ, ηιαίνεπι π•-

ερΐείΐ : εΐίαηι η)3ΐβΓ 3(1 ε]ιΐδ οειιΐοδ βεϊειιι ϊιιίεη-

άεηβ : ΝρβΙΊβεηΙϊ,τε, ίπηοίΐ, ηοδίΓα; ιΐοί,ίηβδ δυο-

οεηδεΓε. Εεεε Ιίΐιί 1)οη3 ίίοΙε δοΐιιΐιιηι φίοι! ϊΙΙα

ρΓ0Π)ϊδεΓ3ΐ : νεΓβπι εηίπ) ιιιοιΊιοιιππ ιηοϋ'κ ϊηηηι

ςυοε ρΓεεϊοιίδ Πι, ηο1)Ϊ8 εχ1ιί1)υ![, ειι]ιΐδ 63 νϊδ ίϋΐΐ

ιιΐ ηε νεδίίςίυπ) ηυίιίεηι ιηοΓΐ)ί ΐη υειιΐο Γείίεΐιιιη

511, αιίεο ιΐίνίηο ίΙΙο ιιιοιΙίΐ':ΐΜΐ(Ίΐΐο ίΙΙε ειιι-3(υδ 681.

Λκριε ίΐ.ι Ιοφιεηδ Π1ίο1;ιιη δυδεϊρίεηδ , ηιΐΐιϊ ίη

ηιαηιΐδ ΐΓΛιϋιϋΐ. Τυηε εςο ιηπ3(ΐι1:ι (;π;ι: ίη Εναίι-

καθαρμένον. Κα\ άμα ταΰτα διεξιοΰσα , αυτή τε ρ βεΐίο η»ΓΓ3ΊΐϋΓ ίηεΓ6θΜ1)ϊΠ:ι εο^ίΐβΐίοηε εοπιρίε-

τδ παιδίον ένηγκαλίζετο , κα\ ταϊς έμαΐς ένετίθει

χερσί. Κάγώ τότε τά άπιστούμενα κατά τδ Εϋαγγέ-

λιον θαύματα, τή διανοία λαβών, Τί μέγα, εΐπον,

διά χειρδς θεοΰ τυφλοϊς τάς δψεις άποκαθίσασΟαι•

οπότε νϋν ή δούλη αύτοΰ, τάς ιάσεις έκείνας τιατορ-

θοΰσα τή είς αύτδν πίστει, κατείργασται πράγμα ού

πολύ τών θαυμάτων εκείνων άπολειπόμενον; > Ταΰτα

είειίδ : < ΟμΉΙ ιιπϊιιιτ), ίικ|υηη), ε ιικιηιι 1)ι•ί ε33608

νίιίεηάϊ ρίΐΐι -*ΐ;ιΐ<:ιιι αεεερϊδδε, ςυαηϋο ηιιηε ε]ιΐδ

ίΐιιι•ίΙ1;ι ρεΓ Γιιίεηι ίη ίρδίιιη ρΓ%δΐ3ΐ ΊΙΙ.ΐδ πι ι -Μΐίοπο. '!

οριΐδ (Ίΐί'ΐι εεπιϊπ)υδ, 1;;ιιιιΙ πιιιΐΐο ιηΪΓ.ιευΙίδ ίΙΙίδ

ίιιΙΊ'ΓΪιΐΝ. ι Μ.π'. ίΙΙε η<ϊΙιί ιΐιιη; ηπΓΓ.ΊΙ , δίιι^ιιΐΐιΐδ

νυεειη ε]ιΐδ ίιιίεπρρΊι, εΐ δ'ιώδεεηΐΛ οδΐ ο>ρία 1α-

(ίλίιι;ιι ίιιι). Αίφΐι: Ιιχε ςιικίειη » ηιϊΐίΐε.

λέγων μεταξύ λυγμφ τήν' φωνήν ένεκόπτετο, τών δακρύων έπιρ'ρ'υέντων τφ διηγήματι. Τά μέν ουν

παρά τοΰ στρατιώτου, ταΰτα.

"Οσα 8έ καΊ άλλα τοιαύτα ιζαρϊ τών συνεζηκότων

αυτή, κα\ δι' ακριβείας τά κατ' αυτήν επισταμένων

ήχούσαμεν, ούκ ασφαλές οΐμαι προσθεΐναι τφ διηγή

ματι. 01 γάρ πολλο\ τών ανθρώπων πρδς τά εαυτών

Ου,ι: πιιΙοιπ αϊ) ίΙΙίδ ςυί δίηιυΐ ευιη ε3 νϊχει-υιιΐ,

ηιι'ΐφΐε οηπιεπι ίΐϋιΐδ νίΐιιιη ρΐηηε ρεΓ8ρεεΐ3η) ε(

εο§ηίΐ.ιιη 1ΐ3ΐ)ε1)3ηΙ 3εεερυΓίαι, Ιιιιίε ιιαίΊαιίοηί 31-

Ιονειηΐη ηοη εεηδεο : ρΙοΓίςαε εηϊιη ρΓΟ εο (ΐυβη
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Ιιιηι ίρβί ροδδυηΐ είϊίερΓβ, ΟΓεαιιηΙ 03 πυα: (ΙϊευηΐιΐΓ, Λ

ςυχ νβΓΟ αυιϋεηΐίδ δΐιρεηηΐ ν'ΐΓββ, ΐαικμηπη 3 νο-

πΐηΐβ Γειιιοΐ3 ηιβηιΐίεϋ δΐΐδρίείοιιί1)υδ ίηβίΟίβηΙυΓ.

ΓΐΌϊηιίε π)ΪΓ3ηύ3ηι ίϋιιιιι ίη ρεηυι-ία βΐ Γαιιιο α«τ'\-

ΓΐιΙΐιιιιιηι ρίξείεπηίΐΐο. ΟυοιηοιΙο ίη ραιιρεηιηι υβυ,δ

ρι•ο]εεΙιιηι ΓιοηιεηΙιίΓη, ηι-ε (Ιυιη (1ί»ΙπΙ)ϋ6ΐ•6ΐιΐΓ, ηεο

ροδί, ίηιιιιίικιΐιιηι βϊΐ, 56(1 εαϋειτι ιηεηδυΐ'» ιιιιηιβΓΟ-

ΐ|ϋθ ρβπηβηδεπί : ηΓιαφιε Ιιίδ Ιοη^ο πΐίΐβίδ αιΐηιί-

γ.ίιι<1:ι, ιιιοιίιοιυιιι οιιναΐϊοηοδ, εχρυΐδίοηεδ (Ιχιιιο-

1111111 εΐ νι'ΓΛ» ίΐΙΙΙΠ'ΟΠΙΙΙΙ |1Γ;θι1 Ϊ01ΪΟΙ1 ι>£ί '. φΙΛ! φίΚΙείη

ιΜΐιηϊβ ϋδ (|ΐιί (ΙϋίςβηίΟΓ εχρΙθΓ»ΓϋηΙ, νβπι 0886

εοηίΐαΐ, ,ΓιοίΊ Ηιΐοηι δΐιροΓαΐ'β νίιΙεαηΐυΓ, ηβε Γιεπ

ροΐιιίδδβ ]υ(1ίεεηΐιΐΓ αϊ) ϋδ, ςυι ολιίιϊ η)3§ίδ :κ1ιΙί(ΐί

δΐιιιΐ, (|ΐπ ηβδείιιιιΐ ρΐ'οροΠίοηε ΓκΙοί ηιιιηοΐ'ΐιιη 1ϊεπ

άίδίπίκιΐίοηβιη : οι ρατνα ςυϊιίοπι ιΙ»Η ΙιβϋεηΐίΙιιΐδ

ρ;ΐΓ\ α ιη Γκίειη, ηΐ3£ΐο αιιίειη ίΐΐίδ (μιϊ ίηςεηΐί Ιίιΐε Β

ρπεύίΐϊ δΐιηΐ. Ππ.ιηιοΐιΐ'εηι ηβ οΟειιάαηΐιΐΓ ςαί 3(1

ειοϋειηίαιη (Ιίνϊηϊδ ιηυηοπϋϋδ δυηΐ ίηιΙιβεΐΙΙϊοΓεδ,

πιΐιΐίιηίοΐ'3 ίΙΙίιΐδ ιηίΓηϊΐιΙα δίΐεηΐίη ρπείοπιηιΐϋ,

83118 εδδβ 6χίδΙίιιΐ3ηΐ63, ϋδ ηυ* (Ιίι:1;ι δΐιηΐ β]υδ

1ιίδ(οη»ιιι ουηείυδίδδε.

μετρ» τδπιστδνέν τοις λεγομένο•.ςκρίνουσι•τδδέ υπερ

βαίνον τήν τοΰ άκούοντος δύναμιν, ώς έξω τι); αλη

θείας, ταϊ; τοΰ ψεύδους ύπονοίαις υβρίζουσα ΔΑ παρ-

ίημι την άπιστον έκείνην έν τω λιμώ γεωργίαν

πώς έχβαλλόμενος 4 πρδς τήν χρείαν σίτος, ούδεμίαν

αίσθησιν έποίει τής ύφαιρέσεως, έν τω όμοίψ διαμέ

νων δγκω , κα\ πρ\ν διαδοθή ταϊς των αιτούντων

χρείαις ■ και μετά τοϋτο υλ\ άλλα τούτων παραδοξό-

τερα* παθών Ιάσεις, κα\ δαιμονώντων καθάρσεις,

και άψευδεΐς προνοήσεις των έκβησομένων άπαντα

τοις μέν δι' ακριβείας έγνωκόσιν, αληθή είναι πι

στεύεται , καν υπέρ πίστιν ?|• έπϊ δέ των σαρκωδε-

στέρων, ίξω τοΰ ενδεχομένου νομίζεται, οι ούκ Γσασιν,

ότι κατά την άναλογίαν τής πίστεως, κα\ ή τών χαρι

σμάτων διανομή παραγίνεται• μικρά μέν όλιγοπίστοις,

μεγάλη δέ τοις πολλήν ϊχουσιν έν έαυτοΐς τήν εΰρυ-

χωρίαν τής πίστεως. Ώς άν οδν μή βλαβεΐεν οί άπι-

στδτεροι, ταΐς τοΰ θεοΰ δωρεαϊς άπιστοϋντε,ς • τούτου

Ενεκεν καθεξής Ίστορεΐν περί τών υψηλότερων θαυ-'

μάτων παρητησάμην, άρκεΐν ηγούμενος τοις είρημέ-

νοις περιγράψαι τήν περ\ αυτής ίστορίαν.

II. ~ ΕΡΙδΊΌυΕ.

ΕΡΙ5Τ0ΙΛ Ι. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α';

Οοηίια ΗεΙΙαάϊηιη. 8αϊρΐα ροϋ Ρείταηι δβΐιααεηαηι αηηο 592 άΐ(ηηΰίηηι.

€τ(()οτ'ηι$ Νΐ)$ίβηΗ5, ΡΙανϊαηο (1). β

Νοιι ορίίηιο βυιιΐ, \*ϊγ Πει, ιοδ ηοδίΓΧ Ιοεο. Νβιη

ηΐΕίΙα ρΓθ{ξΓ0ΐ.1ϊβηΙϊα ίη ϋδ ψιί ηοδ ει ίη]υδΙο, εΐ

ηηΙΙίδ (1ε εαυδίδ δυδεερίο ρΓΟδΟφίιιηΐιΐΓ οϋίο, ιιοη

];ιιη αιηρϋυδ ίοΐΓ3 δΐΐδρϊεϊοηιπη οί οο^εεΐυΓ»ηιηι

δθδβ ΓιιηίΐΟδ εοηΐίηεηΐ; 86(1 ΓώειΊΗΙε δίπηηιη ιιΐιιη-

Ιιιγ, (]π3δί δι ρηεοΙβΓΪ ςιιί(1 ορεΓίδ ίηδίίΐυεΓείιΐΓ. Υοβ

ίιιίοι-ίιη, (|ΐιί Ιι.ιιΊεηιΐδ ϊιηΗΠίηεδ 3 ΙαηΙο ΓΠ3ΐο

ϊηίδΐίδ, ίςιιαν'ι βίίϋεεί βδΐίδ ίη εχδΐίηςπεηίΐα Παηιηΐ3

«ΐπα; νίείηίαιη νεδίιηιη (ΙεραδοίΙ, ευιη ϋ ςυί τεείβ

ιε1)ΐΐδ δηίδ εοηδυΐηηΐ, νίΐ'ίιιοπιιη ίιιεεικίίιιητι ιηΒ^ηο

δΐιιιΐίο ι-εδίίιι^υαηΐ βΐ ορεηι νίοίηίδ ΓεΓΟίκΙο δίο ρΓΟ-

δρίείαηΐ δί1>ί ιιΐ ίη ενεηΐ'ιβ δίηιίΐίΐχΐδ ηΐίοπιηι οροιη

ιιοη Γε<ιυίΐ'αηΙ. Ει ({ΐιίιΐ Ιηηίΐΐ'ΐη ίΐίικί βδΐ ϋε «ι ιι ■ »

1οςυϋτ? Κι•Γι.]ΐιίι Ιιηηε νίΐιιιη Γείί^ίο, 3υΐ Γυ^ιΙ 3

Γρηγόριος 6 Νύσσης, ΦΛαβιατφ.

Ούκ έν καλοϊς, ώ άνθρωπε τοΰ θεού, τά ημέτερα.

Προϊόντα γάρ τά κακά, έν τοις τδ άδικόν τε καΐ

άπροφάσιστον καθ' ημών τιμήσασι μίσος, οΰκέτι διά

στοχασμών τίνων υπονοείται • άλλ' έν παέ,ίηιίι

σπουδάζεται,καθάπερ τι τών αγαθών κατορθωμάτων.

'ϊμεΐς δέ, οί τέως ίξω δντες τοΰ τοιούτου κακού,

κατα(ί.(5αΟυμεϊτε τοΰ παΰσαι νεμομένην έν τη γειτονία

τήν φλύγα• ώσπερ ουν οί καλώς περ\ τών ίδιων βου-

λευόμενοι τδν τών γειτόνων έμπρησμδν έν πολλζ τ|)

σπουδή καταστέλλουσι, δι* ων τοις πλησίον βοηθοΰιι,

τδ μή δεηΟήναι τής έπ'ι τοις δμοίοις βοηθείας πρα-

γματευόμενοι. Τί ουν έστιν δ λέγω ; Έπιλέλοιπε τδν

βίον ή δσιότης• πέφευγεν άφ' ημών ή αλήθεια• τής

δέ ειρήνης πρότερον μέν τδ γοϋν δνομα εΓχομεν πε-

ηο!)ίδ νβΐ'ίΐίδ : ρηείδ ηιιίεΐιϊο βαΐΐεηι ηοιιιβιι Ιΐ3- Ι) ριφερόμενον έν τοϊς στόμασι, νϋν δέ ού μόνον εκείνη

Ικιίηιιΐδ, (ΐιιθ(1 Ιιοιιιίιιιιιη 0Γ3 ρεΓνβ^αιεΙιΐΓ, ηιιηε

ηοη ίΙ1:ι ΐαηΐιιιιι ηυδςηΛίη οβί, »ο<Ι ηο ηοιιιεη (ρΓκΙειη

ίρδίυδ ικιΐιίδ δΐιρεΓβδί. 1 1 ηιιίε'ηι εΐαηιΐδ ίηίεΙΙί^δ,

ςιιαδ Π'δ Ι3ΐη ίικϋμπο !Ί•ι•:ιιιιιΐδ :ιηίηιο, ραυείδ Ιί1)ί

ΐΓ.ι§αε>1ίαιη βχρ1ίϋ»1)0. ΕΓαηΐ ηοηηιιΙΙί ηιιί :κ! ηοδ

«ΙβΓβΓΓεηΐ, ΓενεΓεηάίδδίηιιιιιι νίταιη ΗεΙΙικΙίυιη Ιιο-

δΙιϋ βΓββ ηοδ ηηίιηο αΠοεΙηιη, ;ι<1 οηπιεδ (οηιηιβ-

ιιιΟΓϋΓι; ιηο ηΐϋχίιηοΐ'ΐιιιι ίρδί πκιίοπιιη βιιοίοτοηι

ούκ έστιν, άλλ' ουδέ τδ δνομα αυτής ήμΐν ΰπολέλει

πται. Ίίς δ' άν είδείης σαφέστερον υπέρ ών σχετλ^-

άζορ,εν , δι' ολίγων σοι τήν τραγωδίαν έκθήσομαι.

ΤΗσάν τίνες, οί τδν αίδεσιμώτατον Έλλάδιον δυσμε

νώς πρδς ημάς έχειν καταμηνύοντες, και πρδς πάντας

διεξιέναι, ώς τών μεγίστων αύτφ κακών αίτιος ην

έγώ. Ούκ έπειθέμην τοις λεγομένοις, πρδς έμαυτδν

κα\ τήν έν τοϊς πράγμασιν άλήθειαν βλέπων, 'βς δέ

(1) ,Ιυϋηιιο ίίΛνοιιΙίΙϋΊο ίιιΐΒίριείε. — Εχ 6(1. 3π. ΙΟδϋ, Ι. III, 045.
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παρά πάντων ομοφώνως τά αυτά πρδς ημάς άπηγ- Α εβδβ. Ε^ο υογο ΠΙίδ, ςυ.Έ θΙοδΓοηΐιΐΓ, ΓκΙοηι ηοιι

γέλλετο, καί συνέβαινε ταϊς φήμαις τά πράγματα,

πρέπειν ώήθην μή περιϊδεϊν άΟεράπευτον τήν άδ(5ιζον

χτλ άφύτευτον ταύτην δυσμένειαν. Διδ καί προς τήν

σήν έπιστείλας Οεοσέβειαν, καί πολλούς άλλους τους

δυναμένους συμβαλέσθαι τι προς τδ προκείμενον,

έπ\ τήν σπουδήν ταύτην παρώρμησα. Και τέλος, τήν

μνήμην τοΰ μακαριωτάτου Πέτρου παρά Σεβαστηνοΐς

πρώτως άγομένην έπιτελέσας, καί τάς συνήθως παρ'

αυτών έπιτελουμένας τών αγίων μαρτύρων μνήμας,

τδν αΰτδν χρόνον συνδιαγαγόντυ^ν εκείνη • έπ\ τήν

έμαυτοϋ πάλιν Έκκλησίαν ύπέστρεφον. Καί τίνος

μηνύσαντος κατά τήν όρεινήν αύτον ένορίαν διάγειν

μαρτύρων έπιτελοΰντα μνήμας, τά μεν πρώτα τής

δδοϋ ε'.χόμην, εύπρεπέστερον είναι κρίνων έπ\ τής

1ι;ιίκ•1ι:>ΐίΐ : ιιΐ ςιιί 61 ίρδαπιηι Γεπιηι νοπίαίοπι 'πι-

ΙυβΓ6Γ. ΑΙ ΐ'ΐιηι .ιΙ> οιηηίηιΐδ εικίοιη οοιίοηι νείιιΐ ογο

ηο1)ίδ ΓΡηιιηΙϊ.ίΓοηΙιιι•, ειιηΐφίο πιηιοπ1)Π5 ίρδιε γο»

εοηνεηΪΓεηΙ, (Ιοοοτβ πιο. δΐίΐΐιιεηαηι, ιιΐ ηο ΙιοβίΠϊΐα-

ιβπ) Ιΐ3ηε ϊηοιίΓαΙαιη ηε^ΓΐβΟΓΟιη, ρΐ'ΗίδβΓίϊιτι (μι»3

ηοαίιιιτι Γ»(1ίεεδ Ππηαδ εβίδδεί. Ιίαιμιο Ιιιαηι 3(1

ριεΐ3ΐεη>, ηιυ11υδ(]υε βΐίυδ δοΐ'ίρΐ ίί ΙίΙΙεήβ, φΐί εοη-

ίι'ΠΌ ηουίδ ηΐίφιίίΐ α() Ιιοε ίηδίίΐιιΐυηι ροδδεηΐ, ιηο-

ιιιιί ΙκιΐΜ-, υΐ ίη (Ίΐΐ">ηι ϊηευιηΰεΐ'εΐίδ. Ταηάβηι ειπη

ηιοιιιοπιιιη ΙιεαΓίδδίηιί ΡεΙπ , ιμιχ Ιιιιη ρπηιυιιι

εε1ε1)Γ3ΓΪ εοερΐ3 εββεΐ, αριιιΐ 5ε1)35ΐεηο3 ρβΓβ^Ί&&ειι^

ίΐίιίεηιηιιε Γοΐίςιιοππιι ΙίιΙοί ΙεδΙίιιηι, φιί ιιΐ εοάειη

<:ιιπι Ρε(Γο νίχειυηΐ ΐβηιροτϋ, ίΐ3 εεΙεοΓβνί απ3 ευηι

ρ$ο εοηδίιενει-υηΐ : εοηνεΓβο ίΐϊηβΓΟ ιιιοηιιι ηιε 3(1•- ■ ■ ■ ■ ■ • Β

μητροπόλεως γενέσθαι τήν συντυχίαν. Ώς δέ τις Εεε1εδί3ΐη ΓεείρίεβΒηι. Ηδεε ειιπι δί^πίΠεηδίεΙ ηοΐιίβ

τών γνησίων κατά σπουδήν μοι συντετύχηκε, καί

ά|5(5ωστεΐν αύτδν διεβεβαιώσατο • καταλιπών έν τώ

τόπφ τδ δχημα, έν <{> παρά τής τοιαύτης κατελήφΟην

φήμης, ίππω τδ μεταξύ διήλΟον διάστημα, κρημνώ

δες καί ολίγου άπόρευτον ταϊς τραχυτάταις άνόδοις.

ΤΗν δέ πεντεκαίδεκα σημεία, οίς τδ έν τω μέσω

διεμετρεΐτο διάστημα. Τούτων τά μέν έχ ποδδς, τά

δε διά τοϋ ίππου μόλις διελθών, δρΟριος, μέρει τινί

και τής νυκτδς συγχρησάμενος, κατά τήν πρώτην τής

ημέρας ώραν έφίσταμαι τοις Άνδουμοκίνοις. Οΰτω

γάρ ονομάζεται τδ χωρίον, έν ψ ην έκκλησ-.άζων

εκείνος μετά άλλων επισκόπων δύο. "ΛπωΟεν δέ κατ-

ιδόντες έξ αύχένος τινδς υπερκειμένου τής κώμης

φΐίιΐιιιη, >1ε§εΓε ΙΙεΙΙικΙϊιιιη ίη ΠηίΙίιηίδ ηιοιιΐίΐιιΐδ,

ηΐίΐιΐνπιιηηιιο ηκ'ΐηοΐ'ίηιη ροΓ»;:0Γθ : ρπιιιο ςυίιίεπι

ϊηδίϊΐαίο ίη ϊΙϊιιογο ρεΓ«ε1>3ηι, ηυοιΐ ιιιη^'ΐδ βδδε (1ο-

εοΓΟ εοηδεηίβηευηι ριιΐΗΓειη, ηΐ ίρ83 ίη ηιειί'υροΐί

Ιιοπιίιιειιιεοιινεηίΐ'ειη. Υεπιιιι υ1)ϊ εο^ηηίοπιη) ςυΪ8•

Ρ'ιημι (1;ιΙ;ι ορεΓ3 ηιε 3εεε88Ϊ83εΙ, 3ΐςυε Ιιοηιίιιεηι

ηι1νοΐ'ί;ι ν,ιΐϋΐιιιΐίηο !:ιΙιογ.-ιγο ρΓο εεΝο εοηΐίπηαδβεΐ:

τείίείο ϋιΜί'ΐη πιιπι, υ1>ϊ ηιιηΐίυπι Ιιυηε βεεερεΓβπι,

εςιιο ιοΠψιυηι Ηίικ'ΐίδ ϊηΙεΓναΙΙιιαι εοηΓεεί, 53ηε

ρΓχεερδ εΐ ηαοά οΐ) 3δεεη8ϋ8 38ρεΓΓΪιηο$ ρΓορβ 3

ηο1»ίδ ρεΓα^Γλί'ί ηοη ροδδεί. 8ρ.ιιίιιιη ίρδυηι, ηιιοιΐ

ηουίδ επιείίεικίαιη βΓ3ΐ, Ιι;ι1ιε1ι:ιΐ ιιιί11ί;πί;ι «ιΐ ςαίη-

(Ιεείιΐ). ΙΙ;εε υ1)ί ραΠΊιη ροϋίΐχΐδ ρ;ιιΐίιη ειριο νεείυβ,

τήν έν τω ύπαι'Ορω τής εκκλησίας συνδρομήν, βάδην η νϊχ ιιιηιιιιίηο ΐειηροΓε, 3ΐςυε εΐίαπι ;ι1ί(]ΐι» ηοείίδ

*δν μεταξύ διήλΟομεν τόπον, έκ ποδός τε προϊόντες

έγώ χαί ή μετ' έμοΰ συνοδία, καί τους ίππους διά

χειρδς έφελκόμενοι. "Ωστε φΟάσαι όμοϋ τά δύο γε

νέσθαι, έκεΐνόν τε έκ τής εκκλησίας ίτΑ τήν οϊκίαν

ύποστρέψαι, κα1. ημάς πλησιάσαι τφ μαρτυρίω. Μη-

δεμιάς δέ γενομένης αναβολής, έπέμφΟη •καρ' ημών

δ μηνύσων αΰτώ τήν παρουσίαν ■ γ.α\ μικρού διαγε-

γονότος διαστήματος, δ ΰπηρετού μένος αύτψ διάκονος

συνέτυχεν ήμϊν, δν παρεκαλέσαμεν διά τάχους μη-

νϋσαι, ώστε έπ\ πλέον αΰτώ συνδιαγαγεΐν, έφ' ψ

τε καιρδν εύρεϊν, «ρδς τδ μ.ηδέν περιοφΟήναι τών έν

ήμΐν άθεράπευτον. Μετά τούτο έγώ μέν έκαθήμην

κατά τδ ΟπαιΟρον, αναμένων τδν είσκαλοϋντα, καί

-.τροεκείμην άκαιρον θέαμα τοις έπιδημοΰσι κατά

ρ:ιι-1ε αυδυΐνίϊδειΐ), ρΓί;ικι (Ιϊεί Ιιοιιι ]:ιιιι ΛικΙιιιικι.ί-

ιιΪ8 γι•:ιιιι. Ναιη Ιιοε Ιοιό ίΙΙί εΓ3ΐ ηοηιεη, ίη ςαο

(ίπιι ιίιιοΐίΐΐδ 3ΐίίδ ερίδεορίδ ίη Ιιοιυ ϊΐΜΐιιι πί:Ιιι Γγο-

ςυεηΐί εοηείοηαϋαΙιΐΓ. Ουηιςιιε ρτοειιΐ ε ΐυιηυΐο

ιμιοιίιιιιι. (|πί νίεο ίιηιιιίιιοΐ'εΐ, εοηείοηίβ βυΐ) (Ιίο

εοηειίΓδίιηι νίϋίδδεηιυδ : ^ι:κ1;ιΐϊιιι άβίηεερδ ρΓΟ-

βΓΟββϊ δυηκίδ ρειΐίΐεδ, ΐαιιι ίρ$ε ςυαιη εοιηίΐεδ ηιεί,

πι»ηιΐ(]αβ ηοδίΓΟδ εςυοδ ύυείβνίηιυδ. Ουο Γαείιιηι,

υΐ ιν.ιΐΓπι εεΙεΓΪΟίε (Ιιιο εοηΓιεΓειιΙ, ηίαιίτυπι υΐ

ίρδε ιΐιΐιικιηι ε εοηεϊοηε Γοιίϊτβΐ, βε ιίο» ιιι;>ι ι νπιιη

3(1 Ιυπιιιι ροΓνειιΪΓειηυδ. Νεςιιε ηΐ0Γ3 υΙΙα ϊηίορρο-

8Ϊ13 11)155118 3 ηοΐιίδ εδί, ()(ΐί ικίνοιιΐιιηι ει ηοδίπιηι

ίικΙίεαΓεί : ει ρ:ιιιΙο ροδί ηαϊηΪΒίβΓ ίρδίυβ ίη ηοδ ίη-

ΐ'ί(1ίΙ, ςυειη ΓΟβΒνίπιυδ υΐ εεΙεπίεΓ 3(1 εαιη τεπι

τήν αύ^ο5ον. Και χρόνο; διεγένετο ούκ ολίγος, και Β (ΙεΓειτεΙ, ηιιο (ΙίυΙίυβ αριΐΐΐ ίρδυιιι νεΓδατί ροδδίΜΐΐϋδ,

νυσταγμδς έπ\ τούτοις, καί άκηδία, και δ έκ τής

δδοϋ κόπος έπιτείνων τήν άκηοίαν, καί τδ θάλπος

Ισχ^ρΙ-/, κα'ι οι πρδς ήμας αποβλέποντες, κα\ άλλή-

λοις διά τών δακτύλων υποδεικνύοντες. Καί άπαντα

τά τοιαύτα οΰτω μοι βαρέα ήν, ώς άληΟεύειν έπ'

έμοΰ τδ τοΰ Προφήτου, δτι ι 'Πκηδίασεν έπ' έμέ τδ

«νεΰμά μου. » Καί πρδς μεσημβρίαν ήδη προελί

θούσης τής ώρας είσηνέχθην, πολλά μεταμεληθε'ις

κα\ τής συντυχίας, ώς έμαυτψ τής ατιμίας εκείνης

παράσχων τήν α'.τίαν.

εΐ ορρθΓΐυηί[3(εαι 3ΐί.]ΐι:ιιιι ίηνοιιίιο, ιη: ιιίΐιίΐ ιιοιι

(ΐίΓαίιιηι Γε1ίικ]ΐιβΓβΙιΐΓ. δεειιικίυηι Ικι-ε δεϋε!)3ηι

(•:|ΐιιι!('ΐιι 5ΐι1) (Ιίο, εχ8ρΐ'(Ί;ιιΐδ 3)ίΐ|υειιι, <]υί ηΟδϊηίΓΟ

νοε3ΓεΙ : 3(1ίθ(μιε ρΓοροδίίιΐδ ει•;ιιη οηιιιίΐιιΐδ ιιΐ

ίιηρυΐ'Μπιιιιη δρεείΛευΙυιη, ηιιοΐ^υοΐ εο εοηνεηε-

Γ3ηΙ. Λΐ.ιιι ]3ΐη εχίςυυιη (ειπρυτίδ δραΐίιιηι ίηΐεΓ-

εε88εΐ'3(, ει ηίε(3ΐ)»ιιΙ οειιΐί, εΐ ευηδεηιιευηΐυΓ ςιιί-

ϋαηι ΐοιροΓ ει ε.χ ίΐίηεΓε Γαΐίςαΐίο ηιοΐεδίίβηι ηιιςε-

Ιΐίΐΐ, ϊΐεηιςπε βϊδίιΐδ νείιεηιεηδ, εΐ ηοηιίηεδ ηοβ

ίιιΐιιεηΐεδ, ηοδ(]ηε ιΐίβίιίδ ίιιίεΓ δε οδίεηίβηΐεβ : 1ι»ο

ί^ίΐΠΓ, η1ί;κ|ΐιε 1ιυ]ιΐ3Πΐθ(1ί οηιιιίίΐ Ι η γπ ηιϋιί εΓ3ΐιΙ ^Γ3Λ'ία, υΐ ίη ηιε V ; 1 1 ϊ - ϊΙΙιιιΙ νοιΊιιιιη νεί'ε εοιηρείε-

τεί : ι 01)ΐθΓριιίΐ ίη ηιε δρΪΓίΐυβ ιηειίδ. ι 1ηδΐ3ΐ>αΐ ];ιπ> ηιεήϋίεδ, εΐ ηιε νεηεηιεηΐεΓ εοηβΓεβδίΐδ Κυ]α5

ρεΒηίίευαΐ, υΐ αυί ηιίΐιίιηεΐ Ιαΐίδ Ϊ£ηοη)ίηϊχ ααείοτ εχδΐίΐίβδεηι.

1 Ρδβ!. (:χι.νιι, 7.

Ρατπογ.. ΰκ. ΧΙΥΙ.
:;2
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Ουηΐφ.θ βηανΐΟΓ Ιιχε η,ΐηϊ αοοΜβΓΟί ίη]υπ3, Α Κα* χαλεπώτερον της παρά τών έχθοών αοι γενο-

μενης ύβρεως, 4 έμός με λογισμδς ηνία, μαχόμενος

τρόπον τινά πρδς έαυτδν, κα\ μεταγινάπκων έν υστε

ροβουλία Οπερ ων προέθετο. 'βς δ' ουν μόλις ήνοΐγη

ήμΐν τά ανάκτορα, κα\ τών άδυτων έντδς έγενόμεθα •

οί μέν πολλο\ άπεκλείσθησαν της εισόδου ■ ό δέ

έμ6ς συνεισήλθε διάκονος, 3ς χγ) χειρ'ι τδ σώμα Οπ-

ήρειδε πεπονηκδς έκ τοϋ κόπου, Έγώ δε προσειπών

αύτώ, χαΐ έπ' ολίγον σταθείς, ώστε μοι γενέσθαι

προτροπήν εις καθέδραν, ώς ουδέν τούτων έγίνετο,

έπί τίνος τών πόρ^ωθεν βάθρων διατραπε\ς άνεπαυ-

σάμην, αναμένων ει δρα τι φθέγξαιτο πρδς ημάς

ευμενές, ή'τι φιλάνθρωπον, ή ταΐς γοΰν όφρύσι λοι-

πδν έπινεύσειεν. Άλλ* άπ' εναντίων τη έλπίδι τά

πάντα. Σιωπή γάρ ήν τδ άπ6 τούτου νυκτερινή, καΐ

ςιοηι μ β!) Ιιοδίίυιΐδ ρι•οΓοοΐ3 Γυίδδεί, ίρ$α ιηίήί

οοβϊΐβΐίο ηΐ68 ηιοΐεδίίαηι 6χηίοε1>3ΐ, βεειιηι ηιοίΐο

(μιοιίαηι ρυυηηιιβ, οι ββηίβηΐίαηι βυαηι ιηιιίαιίδ ίη

ϋοηδϋίο ϊίηίδίΓΟ ςιιοο1 ϊηβΐίΐυίββεΐ. υΐιί νείΌ νίχ

Ιβηϋοοι ηο1)Ϊ8 κααηπιιηι 3ρεΐΊυιη β8δβΙ, ριικμιβ

ϊη5Γβ88Ϊ Γιιϊδδβπΐϋδ 3άγΐ3 ; νυΐβϋδ <ιαϊϋβηι ηοιηίηυπι

πυοηιϊηυδ ίηΐΓθίι-61, 3(1ϊΙϋ ρι•οηίΙΐ6ΐ)3ΐυΓ, ηιεο ηιβ-

ευιη ίηίΓαηΙβ ιηΐηίδίΓΟ, ςυί ηιβηιι οοι-ρυβ β ΙαΙοΓβ

Γαΐϊ^αΐυιιι Γυίοιτβΐ. ΙΠηο ουηι Ιιοηιίηβηι εοπιρείΐαδ-

δβιη, βΐ 3ΐίφΐ3ΐιΙ(ΐ1(ΐιΐ] δίεΐίδββηι, εχδροοίαηδ ιιΐ

8εϋβΓε]α1)8Γεΐ,υΐ ηίήίΐ ηοπιιη 3οεί(1ϊι, εοηνεΓδυβ 3(1

βΓ3<1ιΐδ ηυοδϋβηι ρΓοευΙ ίηάβ άίδδίΐοδ, ίη εοΓυηι

υηο οοηδϊάβο, ει ηιιηςυίιΐ αηιβηΐεΓ 1ιιιηΐ3ηίΐβΓνβ άί-

εΙϋΓϋί 83δβΐ ηοϋίδ, νεί δβΐΐβιη δΐίρει-οϊΐϋβ »ιιηυΐυ

Γϋδ, ορρεποπ. νβτηαοαηΐ• οοηΐπ» δρεη, ηοβίΓίπ. Β Μτ^εια τρβγίχ1)> χοΛ βάμ6ος> χο1 ίχπλ^ ^

βνεηβι-ο. Ναπι δϋβηΐίιιιη ηοοίυιηιιηι εΓ3ΐ, εΐ ΐπδΐί-

ΙΪ3 ςυβίίίαιη Ιια^ϊεβ, 61 δΙυροΓ, βΐ ίη υηίνβΓδυπι

ιιυ1ΐ3 νοχ 651 ρΓοΙαΟ. Οβηίαυβ ηοη εχϊβαυπι ιβω-

ροιϊδ ίηΐβΓναΙΙυιη ο,υαδί ηί#Γ3 ίη ηοείβ δϋεηΐβτ

εχϊ^ευβίυΓ. Αά ε3 Ιοίο βηίιηο ρβΓΟϋΙδίΐδ, ςυοϋ ηβ

νϋ1§3πι<]υίιΐ6ΐιι;Μ)0β ηοδ αΊβηατεΙυι-, ροΓ ίΙ1;> Ιιο-

πιίι. πιο ίη υβυ (Υοιμιοπίκι νοιΊια, ο,υίυιΐδ νβΐ οοϊΙογ

βαΐΐβπι εχεΐρβΓε ηοβηιβΐ δοΐεηιυδ, ου]υδηιοϋί δυηΐ,

€ δΗΐνιιβ βϋνεηϊδίί : ι νεί, ι Ιΐηιΐο ηοοίδ βιίεβ ? ο,ϋβ

όβ εαυδβ ? ςυαπιουΓειη Ιιυε ρνοροπι-αί ? Ιβοίΐυπιί-

1:ιΐΐ'ΐιι ϊΗαιτι ιίιΊΙιϊ ςιι»δί φι:ιη>Ι;ιιιι γίΙ;ο ηρικί ϊηΓεΓΟδ

ϊπια^Ίηβιη ρΓοροηϋίβηι. Οιι;ιιηί|ΐιαιιι Ιιοε εχειηρίυιη

ηβ (μιίϋειη υδϋΓρβΓβ ιΙγ1κ:Ιι;ιιιι. Εΐεηίηι ηρικί ίηίεΓΟδ

παντελής αφωνία, κα'ι χρόνο; ούκ έν μικρώ διαστή-

ματι καΟάπερ έν μελαίνη νυκτΐ βι' ησυχίας παρα

τεινόμενος. Έγώ δέ τούτοις έναποπλαγε\ς τήν

διάνοιαν, διά τδ μηδέ της κοινής αΰτδν έθελήσαι

μεταδοϋναί φωνής, διά τών κατημαξευμένων τούτων

τήν συντυχίαν άφοσιουμένων οίον τδ, ι Ευ ήκεις, ή

πόθεν ήκεις; ή υπέρ τίνος; ή τις ή της παρουσίας

σπουδή ; ι τήν ήσυχίαν έκείνην της έν ξιδου διαγωγής

έποιούμην εικόνα. Μάλλον δέ καταγινώσκω τοΰ υπο

δείγματος. Έν άδου γάρ Ισονομία πολλή, μηδενδς

τών υπέρ γης τήν περί τδν βίον τραγωδίαν εργαζο

μένων, έκείνην τήν διαγωγήν διοχλοΰντος. Ού γάρ

συγκαταβαίνει, καθά φησιν ό Προφήτης, τοις άν-

Πΐη8η!ϊ εδί 33ΐμΐ3ΐίΐ38 ίη εοηιΐίΐίοηβ οηιιι'ιυηι, πιιϊρρβ θρώποις ή δόξα ■ άλλα καταλιποϋσα ή έκαστου ψυχή

ιιοΐ ηίΐιίΐ 60ΓΠΠ1, ςυχ 8υρΓ3 ιοπ.ιιιι Ιοίβηι ϊΐΐηιη

νίΐ.ι: Ιιιιηιαηαβ Ιπι^ωιΙίοιιι εΐϊίεϊυηΐ, Ιιιιίι;»; ι['.πιΙί)ΐι:ιιη

3&6Γ31. ΐΝ;ιιιι ^Ιοί'ϊα ςιιβηΐ3ΐ1ιηο(Ιυπι νβίεδ (|ΐιί(]απι

Ιηΐ|ΐιίΐιΐΓ, «μ» ειιηι 1ιυιιιίηί1)ΐΐ8 ηοη (ΙοδΟεηϋίΙ : 86(1

ι;ιι ] ιΐϋνϊϋ ηοηιίΐΗδ αιιίιηα Γείίεΐϊδ ϋδ, ςιιαε ίη Ιι.ιο

νίια εχρείυηΙυΓ 3 ρΙεΓίδςυε μιιιηιιο δΐιιιϋο ρεΙιι-

13111Ϊ3, ίηςυαηι, 61 5ΐιρει•ϋί:ι, 61 ΓαδΙα , δίηιρίβχ οί

(ΐηιιιί 3υβςυβ βρρβΓαιυ 3(1 ίηίεΐΌδ $636 οοηίοι Ι, ί(3

ιιΐ ιιίΐιίΐ ινίΊΐιιι ίη Ιι;κ: νίΐ» ηιοΐ68ΐ3Γυηι ςιιίϋηυβπι

ίδΐίδ ηεςοίίί βχΐιίΐιοαί. ΙΙΐιιΐ τβ$ 8636 1ΐ3ηεαΐ, ιηίΐιί

(μιίϋειη εβΓίε 1113, »|ΐι;ο Ιιιηΐ ηοοίιΙιΊκπιι, νβΐ ϊιιΓβΓ-

ηυβ, τεί οβΙϊξίηοΒυβ ε»ΓοβΓ, νεί βΐίβ ηυίβϋβηι ΐΓΐβΐίδ

οΙΙίοίιιιι ρεβηκ νϊίίβΙ>&ιιΐιΐΓ εδδβ : ρΓ8656Γΐϊηι εαπι

ηιεευηι ϊρββ ρεΓρεηάεΓβιη, ηυβηΐίδ ίη Ιιοηίδ 3 ρβ-

τα νυν σπουδαζόμενα τοις πολλοίς, ϋβριν λέγω χαΐ

ύπερηφανίαν χα\ τύφον, απλή χαϊ άχατάσ*ευος έπι-

χωριάίει τοίς κάτω, ώς μηδέν τών τήδε μοχθηρών

χαΐ παρ' έχείνοις εΐνας. Πλην άλλ' έμο\ άδης ή

δεσμωτήριον άφεγγές, ή άλλο τι ιιχυΟρωπδν κόλα-

στήριον έδόκει τά παρόντα είναι, λογι£ομένψ όσων

αγαθών έγενόμεθα -πο-ρί τών πατέρων ημών διάδοχοι,

κα\ οία διηγήματα τοΓς μεθ' ημάς καταλείψομεν.

Τί δέ λέγω τών πατέρων τήν άγαπητικήν πρδ;

αλλήλους σχέσιν ; θαυμαστδν γάρ ουδέν, ανθρώπους

δντας έν όμοτίμω τή φύσει, μηδέν έθέλειν πλέον

αλλήλων Ιχειν, άλλα τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους

ήγείσθαι εαυτών ύπερέχειν. Άλλ' εκείνο μάλιστα

μου της διανοίας καθήπτετο, ότι ό πάσης κτίσεως

ΐΓίϋϋδ 3οεερΓΐ8 δΐιοϋοδδΟΓεβ ΓίοΙϊ ΓυβΓίπιιΐδ, 61 4113- ρ Δεσπότης, δ μονογενής Υίος, δ ων έν τοις χόλποις

Ιε$ ρο8ΐβτί$ Π3ΓΓ3ΐίοηεδ (Ιο ηοϋίδ ΓεΙίεΙαΓί δίιιιιΐδ.

Οιιϊιΐ ιΐίοαιιι άε 8υηιηΐ3 αηιΟΓΪδ βΟεείϊυηβ, ιμκι 8636

ηιυΐυο ραίιεδ ηοδίτί εοίηρίοείοΐιαηΐιιΐ' ? Νίηίΐ εβΓίβ

ιηΊιί εδί, 603 ςυΐ 8ΐηΐ Ιιοηιίηεδ ίη ικιιιιγ:», οκ]ιι» ρεΓ

0111» ί» ρ3Γ 681 (1ί^ιιίΐ33, ηοΐΐε ροΐίοιί εχίεπβ 6886

Ιοεο, «οι! 6ΧΪ3ΐίπΐ3Γ6, πιπίιιο πι!» ιΐοΐιοιο ηοδηιεί

1πιιιιΊ1ίι»ΐο $υρεΓ3Γ6. ΕιιίηινβΓΟ ηιβχίιηε 3(1 ;ιιιίιιηιιιι

κιίΐιί ;ιι:ο'ιι]οΙι;ιΙ, ιιιιίνοι ί,ο πό»Ιιιγχ Ποιιιίιιιπιι, ηηί-

£βη3ηι ί Ιΐιιιιι Γίΐίικιι, ςιιί 68( ίη δίηίΐιυδ ΡβΙπβ , πκί

6Χ8ΐϊΐί( ίηίιίο 10ΠΠ11, ςηί εχδΐίΐίΐ ίη Γοηηβ 1>οί,

(μιί υηίνεΓ83 ^63131 υογΙιο ροίβηΐίθβ δίκΐ', Ικιιιο οτξ»

ηοη ίη ηοε βοΐυιη 3υ]6εί88β 8β, ηιιοιΙ ριτ ο;ιπιοιιι

ςυβδί ρβι•ε|5Γίιΐ3ΐιΐ8 8ΪΙ ίη Ιιυηοηβ ηαΐυΐ'3 : 86(1

»ΐυο(^6ΐίαιη ρηκϋΐοΐΌπι Ιυάαιη ογο βαο ριορϊιΐδ αά

τοΰ Πατρδς, ό έν αρχή ων, ό έν μορφή θεοϋ υπ

άρχων, ό τά σύμπαντα φέρων τώ (Ιήματι της δυνά

μεως αύτοΰ,οΰκ έν τούτω μόνον έταπείνωσεν έαυτίν,

έν τφ διά σαρκδς έπιδημήσαι τη ανθρωπινή φύσει•

άλλα καΐ τδν προδότην έαυτοΰ Ίούδαν τώ ίδίω στό-

ματι, διά φιλήματος προσεγγίζοντα δέχεσθαι, καΐ

εϊσελθών είς τήν οϊκίαν Χίμωνος τοΰ λεπροΰ, τδ μή

φιληθήναι παρ' αύτοϋ, ώς φιλάνθρωπος, όνειδίζειν.

Έγώ δέ ούτε άντ\ τοΰ λεπρού έλογίσθην ■ τξί τίνι ;

Ό τις ; Τήν διαφοράν εύρεΐν ούκ έχω. Τώ πόθεν

καταβεβηκότι ; "Οπου κείμενος ; ΕΓγε τά τοϋ κόσμου

βλέποι τις τούτου. Ει μέν γάρ τά τής σαρκδς έξετά-

ζοι τις, τοσούτον ίσως άνεπαχθές έστι λέγειν, δτι

ομότιμα έπ' αμφοτέρων τδ ευγενές και ελεύθερον.
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Ει 64 :ις έΛιςητοίη της ψυχήην αληθή

ρίαν τε κα\ εΰγένειαν, επίσης δούλ,οι της αμαρτίας

αμφότεροι, επίσης τοΰ αϊροντος τάς αμαρτίας δεό-

μεθα ■ άλλος εστίν, ό τω ίόίω αϊματι τοΰ θανάτου

κα\ των αμαρτιών ημάς λυτρωσάμενος , δς κα\

έξηγόρασ-.ν ημάς, κα\ ΰπερηφανίαν τινά κατά των

έξαγορασθέντων οΰκ έπεδείξατο, ^εκρο^ς εις ζο;ήν

ανακαλούμενος, "4 πασαν έξιώμενος άρίωστίαν καΐ

ψυχών κα\ σωμάτων.

έλευΟε- Α ΐρ=ΐ"ΐι δΐιΐ) οβειιΓι δρεεϊε βεοοιίεηΐβιιι ααΊηΐδβτΐΙ :

ηιιοιίηιιε (Ιοιηιιηι Ιβρτοδϊ δΐηιοηΐβ ΐιΐξΐ-εδδΐιβ, βΐ«Ιοιτι

ρΐΌ 5Μΐιιιιι;ι ΙιιιηιαηίίαΙβ δΐιβ εχρΓθΙ)ΓθΙ, ςιιοά οβειιΐο

ηοη Γιιίδδεί εχεερίιΐδ. Ε<;ο νεπ> ιιβ ρΓο Ιερι-Οδοηυΐ-

ϋεπι βυιη 1ΐ3ΐ)ί(ιι$. Αι ςιιΐ νΐι•, 3 αυο? Νοηιιεο

εοΠε ςιΓκΙίΐιιαπι άΪ8εΓΪοαΐηΪ8 ΐηνεπΐτε. υηϋε ΐί. άβ-

5θ6η(1οι•3ΐ? υΐ)ϊ &1)]εεΙυδ Ίρδβ ρευεητη, δι πυ'κίοηι

ΐ]ΐιπιιΙίΐιι:ι ςυϊί ΐηΐιιεβίυτ. Νηιη ςυ.χ εηπιίδ βιιηΐ, βΐ

φιΐβ εχρΙοΓΟΙ, ΓοΠΛδδε Ιηηΐυιτι ίΐΐοί ηΐίδφΐε ηιοΐβ-

βΐίη ευ]υδ(]ΐι»ηι ροιεδί, ρατοιτι υΐήιΐδηαε «Ιϊ^ηΐΙαιβτη εδβε, ηυβ ηο1ιΐΙΐΐ3ΐεηι , (\\ιά ΐιιι;οιιιιΐΐ:ιΐο>ιι. Αι βί

νιτκιη <μιί$ 3ΐΓιιιιΊ Ι3ηι Ίιι^εικιίίηΗ'ΐιι, (]ΐΐ3ΐιι ιιουίΓιΙαΙεπη ϊηςηϊπιΙ , χηιιαίί ΓβΙίοηβ ρεοοηΐί $ιπιιυ$

«ΙβΓηιιβ ββΓνϊ : χςιιβΗ Γ3ΐίοηε ρεεεαία Ιοίΐεηΐίδ ϊικίίρηιυβ ; βϋιΐδ κδΐ, Γ]υί ρΓΟρΓίο δ3η£ΐιΐπε ιιοδ άΌ.

ηιοΓίβ ρεοε3ΐίδ(ΐϋε ρει•8θ1υΐο ρΓΟίίο τεϋειιιίι ; ιΐιιΐ ηιοιτβΐιΐδ εδί ηοβ, ηεηιιε Ιαιηβη ιιΙΙ;ι 3(]νει-δυδ επί*

ρίοδ 31) δε$ε δΐιρειΊ)Ϊ3 υ$αδ ε$(, φιϊ ηιοιΊυοδ ίη ν'ιίαηι ΓΰνοοανίΙ : <|ΐιϊ οιιηιεηι βΐ ηηΐιηοηιιη ει εοι•-

μοππιι (Ιβυΐΐίΐαίειιι δβηβνΐΐ.

Έπε\ ουν ό καθ' ημών τύφος κα\ δ της ύπερηφα- Β £'ιηι Ι0ΪΙΒΓ ϊηδίκιιίδ ίίΐβ αάνεΓδυδ ηοβ Γβδίιιε, ρΐ

νιας ίγκος μικρού δεϊν τω ούρανίω ϋψει στενόχωρου- 8ΐιρεΐ"1)Ίίε ηια^ηΐίικίο ρ:ιπιιιι βΐιεδδεί ηυίη εοβίεδίί 3

μένος ην, ϋλην δέ τίνα κα\ άφορμήν πρδς την νόσον

ούδεμίαν έώρων, δθεν συγγνωστδν γίνεται τ6 τοιούτον

πάθος, επί τών έκ περιστάσεως τίνος ταύτην άνα-

λαμβανόντων την νόσον, όταν ή γένος, ή παίδευσις,

ή αξιωμάτων υπεροχή τά χαυνότερα ήθη διαφυσήστ)"

οΰκ είχον όπως έμαυτδν άτρεμεΐν νουθετήσυι, διοι-

δούσης μοι πρδς την άλογίαν τών γινομένων ένδοΟεν

της καρδίας, κα'ι τους υπέρ της υπομονής λογισμούς

διαπτυούσης. "Οτϊ ικ,αΧ μάλιστα τδν θείον ήγάσΟην

Άπόστολον, ούτως έναργώς τδν έμφύλιον έν ήμϊν

διαγράφοντα πόλεμον , λέγοντα είναι τίνα έν τοις

μέλεσι νίμον αμαρτίας, τδν άντιστρατευόμενον τω

νόμω τοΰ νοδς, κα\ ποιοΰντα πολλάκις έαυτώ τδν

Μΐ1)Γιιιι'ιΐ;ιΐί! ηοη εβροΓβΐυΓ : ειιιηηυε ηιβιεπεπι ηιιΐ-

Ιαπι, ηυ1ΐ3ηι οοοαδ'ιοηοιη πιογΙιο 1ιιιί<ϊ ρΓχίΜίαιη

εεπιεΓειη, (]υί1)ϋδ εχ τείιυβ Ιΐίβε βηΐηιϊ ρεΠιΐΓΐιαίίο

νειιίϋΐιι ηιοΓβΓΐ εοηδαενϊΐ, ςυοιίεδ Βΐίςαί Ιβηεηΐιπ•

Ιιοε πιογΙχ) (|ΐι;ΐι1;πη εχ είΓθυπΐ8ΐ3ηΙί3, ηίπιίπιπι ιιΐιϊ

νεί βεηιιβ, νεί ίηδίίΐϋΐίο, νεί (ϋ^ηίΐβΐυιη ρΓκβίβιιΙίΛ

ηιοΓεδ 1β\ΐαδειι1οηιιιι Ιιοιιιίηυπι ίηίΐαΐ : ηεδεΐεΙ)3ΐιι

ηυο ρβείο πιείρδαηι εΓυιΙΐΓβπι, ιιΐί ιπεηιεί εοηΐίηε-

τειιι ; ςυοάβηΐιιιιΐδ ηιίΙΓι οΐ) ίιΐδθ!εηΙΪ3ΐιι εοΓυπι ςη»;

ηπ'κΐΐ'ΐ'ειιΐ, ίηΐεηιΐδ ΐηΐυηιεδεεΓει, ει εθ«ϊΐ3ΐίοηε<

οπιηοβ (1ε ΙοΙεΓβηΐΐΒ ΓεβριιεΓεΙ. Αΐηιιε Ιιοε ΙειιιροΓβ

νεί ιηαχϊηιε (Ιίνίιιαπι ϊΙΙυιιι Αροδίοΐιπη αϋηιΊηΐυβ

δΐιηι, ςπϊ Ιηηι ϊΐΐϋδΐπ Γ3ΐϊοηβ ΙιεΙΙιιηι ίηΐΓ» ηοδ εΉ

νουν α'.χμάλωτδν τε καΐ ύποχείριον. Ταύτην έμαυτώ Ο νίΐε (ΙερΐηχεπΙ, ευιη 3)1 εδδε ςυίίικίβηι μι ηιεπιΙΐΓίϊ

βλέπων τών δύο λογισμών τήν εξ εναντίου παράταξιν,

τοΰ τε χαλεπαίνοντος πρδς τήν έκ της ύπερηφανίας

ΰβριν, κα\ τού τδ διοιδούν καταστέλλοντος ■ επειδή

κατά θεού χάριν ούκ έκράτησεν ή χείρων ^οπή, τδτε

πρδς αΰτδν εΐπον έγώ " < Μή άρα τί σοι τών περ\

τήν θεραπείαν τού σώματος σπουδαζομένων τη πα

ρουσία μου βλάπτεται, κα\ ύπεξελΟεΐν έστιν εΰκαι-

ρον; » Τού δέ είπδντος μή χρήζειντού βεραπευθήναι

τδ σώμα, εΤπδν τινας λόγους θεραπευτικούς πρδς

βύτδν, ώς ο•.6ν τε ήν. Κάκείνου βι" δλίγων τδ Ιπ\

ποΧΧοΧς άδικήμασι τήν καθ' ημών Ιχειν λύπην έν-

δειξαμένου, ταύτα πρδς αΰτδν άπεκρινάμην έγώ'

ι "Οτι εν άνθροΟποις πολλήν Ιχει δύναμιν πρδς άπά-

ιιοδίιίδ 1ε8ειιι ρεεεβίϊ, ςιιαδί εορϊβδ δ»3δ ο1)]Ίεϊ«η-

Ιεηι Ιεβϊ πιεηΐίδ, 83>ρίυδα;υε ηιεηίειη δίΐιϊ εηρίϊνβιπ

Γ0(]ι1εηΙεηι, 3ε δΐιβηι ΐη ροΐεδίβίεηι ΓεϋίζβιιΙβηι **

ΙΙιιίιΐΜΐιηιΙί ειιηι ΐη ηιβ ϋικιππη εο§ΐΐ3ΐΐοηιιηι νείιιΐ

ΐηδίΓηείΒΐη υΐΓΐηηυε εχ βάνει-δο βεϊεηι εεπιεΓβηι,

(]υ3Γϋΐη 3110Γ3 ^ΓίνΐΙεΓ ΓεΓΓεΙ ΐΐίβηι 3 δΐιρβΓϋίβ ρππ

Γβεΐ3ηι ΐη]ιΐΓΪ3ΐη , 3ΐΐεΓ3 ΐϋ ςυοά ΐηΙιιηιυεΓβΐ ρβοβ-

τεί : ροδίεβςυαηι Ώεΐ ϋειιείΐοΐο νΐοΙΟΓΐβ ηοη ροΐίε-

Ιοίυτ ίά ςυο(1 ΐη ρβ]ιΐ8 ηιοηιεηΐο δηο ΐιηρε11βΙ)3ΐ,

Ιιιιη (Ιοιηιιηι βίε ευιη εοηιρεΙΙο : Μιιηι (ΐυίιΐ οοπιιιι,

ςιι* αά εοΓροΓΐδ (υΐ εϋΓβπι ρεΓίΐηεηΙ, ρι-ορΙεΓ 3(1-

τεηΐυπι ηιβηηι οιηΐιιΐΐυτ ειιηι ΐηεοηιιηοΰο Ιυο, ιιΐ

ηοβ εχΪΓε δΐι ορροΓίυηηηι ? Α<1 (\υχ εαπι αίχΐβδεί,

την τδ ψεύδος • ΐδ δέ θείον κριτή ριον τδν έξ άπατης _ ηοη εδ'58 βΐΐιΐ ορυδ εητβΐϊοηε εοΓροΓΪδ, 8ΐι1)]εε1

ταραλογισμδν οϋ προσδέχεται. Έμο\ δέ τοσούτο πέ•

ποιθεν έν τοις πρδς σέ πράγμασιν ή συνείδησις, ώς

εϋχεσθαι τών μέν άλλων αμαρτιών γενέσθαι μοι τήν

συγχώρησιν • εϊ δέ τι κατά σοΰ πέπρακΐαί μοι,

τούτο μεϊναι είς τδ διηνεκές άσυγχώρητον. ι Σχε-

τλιάσας δέ τω λόγιο, ούκέτι προστεθήναι τάς αποδεί

ξεις τοΤς είρημένοις έδέξατο. "Ορα ήν πλείων ή κατά

τήν έκτην • καΐ τδ λουτρδν ευπρεπές, κα\ έν παρα

σκευή ή έστίασις, κα>. Σάβδατον ή ήμερα, κα'ι μαρ

τύρων τιμή. Καΐ πάλιν 6 ^ητής τοΰ Ευαγ

γελίου πώς μιΜ^ • ΌυΔϊσπδτην,

ό μέν μετά

]

« ίιΟΙΙΙ.

  

υογΙιβ (|ΐι;ΐ'(1ίιιιι, ηυίΐιυδ ίπ^πιπι Ιιοιιιίιιίδ ,ίιιϊιιιιιιιι

ρΓΟ νΐτΐΗ εϋΓ3Γειιι. Οιιιιιςαβ ρβυείδ ΐΙΙε δε ηοΐιίβ

ΪΓ3δεΐ ρΓορίετ ιηυΐιβδ ΐιι]ιιι-ί3δ οβιεηίΐΐδδεί, Γεδροη-

ϋΐ ε§ο : ι Μεηάεοΐιιηι ΊηΐβΓ ηοηιΐηεβ 3(1 Γΐ'βυίΐεηι »α

(ΙεεορΓιοιιεηι νΐιη ΙιβΙιεΓβ ρεΓπιβ^ηβηι ; νει•υιη ΐη

Όεΐ ]ιΐ(1ίοΐυ ηοη ροβδε ΓΓ.-ιικΙίδ Γ:ι1δΐΐ3ΐεπι Ιοειιπι

ηηοεΓε. Μεκ νεΓο εοηδεΐεηΐϊίβ Ιβηΐβ βδΐ ίη

ηίδ 3θΎεΓδΐΐ8 Ιε ηεβοΐϋβ εοιι(ί(1ειιΐΐ3, υΐ βιο-

ρίοηι 3ΐΐοΓυπι ςιιΐ(1«:ηι ηιΐΐιΐ (Ιεΐΐοίοπιπι νεηΐβηιεεη-

Γιη^εΓε, ηΐ δι ςιιΐίΐ οοηΐΓβ Ιε οοιηιηΐδΐ, Ιιοε ιιΐ ΐιι ροΓ-

ροΐιιιιιη ηοη εοηιΐοηαίιιηι πιπηοαί.ι ΙΙηηε ΐΙΙβοΓ.ιΐίο-'

ειιηι 8Γ3νίΐεΓ ηιοΐεδίεηιιε ΙυΙΐδδοί, ηοη .ιιτφΊ'"*
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βιΐϋί α<1 εα ηιια; ύ'ιιϊβββιη ρπΛαΐίοηεδ ψιηδιΙ.ιηι Α πίνων, άπελογεΐτο τοις όνειδίζουσιν, ώς κατά φιλ-

ραδβιΐδ εβί. δεχία ριη Ιιοηι ρι-κίεπειαΐ, εί Ικιΐηευηι

εΙοβαηΙεΓ ΐιΐδίπιείιιηι 6Γ31, ει αρρηι-ίΐοαίιΐΓ εριιΐιιηι,

βΐ ίρβα ό"ϊε$ 8αΙ)1)»ΐοιη επιΐ, οΐιηαιίνπιπι εεΙε1)Γαΐίο.

ΙΙβΒΟ ΓϋΓδυηι ηιϊΐιϊ νϊ(1ε, ηυο ρβείο (ΙίδείρυΙιΐδ Ενηη-

βοΙίί Ποπιίηιιηι Ενβηβεΐϋ ίηιίΐβΐυτ. Ν.ιιη Ιιίε ςυϊιίειη

ειιιη ρυηϋεαηϊδ »ε ροοοοίΟΓΪΙιιΐδ εοπιειίεηδ, βίε βεβε

ριΐΓ§αΙ).ιΐ αί ίΐΐοδ, ηιιί Ιιοε εί Ιοεο ρΓοΙιιϊ ο1>]ίεε-

τεηΐ, υΐ (1Ίεει•εΐ ϊιΐ δε βκ Ι>ειΓι<;ηο ιμιοιίαιη εΐ'ΐξβ

Ιιπιηίιιεδ δίικϋο Πιείτε. Αι ίΙΙε ρίαειιΐί Ιοεο (Ιυείΐ ει

ϊιιΐ|ΐιΊιι.Ίΐηειιΐί ηϋΙιΐυείΌ ηοβ ηιβηδίβ δίκτ ροδί ιΐεία-

Ιί^ίΐΐίοιιειιι ϊΙΙαιιι οιΊηπι εχ ϊΐϊπΕΓβ : ροδί [;ιιι1ι;ιιι

η?δΐιιιιι , ίη ηοο .ΐδδίιίεηΐεδ ίρδίιΐδ :ΐι1 οδΐίυπι δΐιΙ)

(Γιο ΙΟΓΓΟίιηιτιιΐΓ : ροδί Ιπδίεπι ίΙΙ.ιιη ΙαεϊΐιιπιίΐΗΐβπι,

ςιιαιη εχρειΐΐ ει•3ΐιιυδ, ροδίεηςιιηηι ίιι εοηβρεείυπι

ανΟρωπίαν τούτο ποιών. Ό δέ άγος κρίνει χαΐ

μίασμα , τήν επί τραπέζης χοινωνίαν, μετά τον

χόπον έχεΐνον, 8ν έχ τής όδοίπορίας ύπέστημεν

μετά το θάλπος το τοσούτον, έν ω υπαίθριοι ταΐς

θύραις αύτοΰ προσκαθεζόμενοι κατεφρύγημεν μετά

τήν σκυθρωπήν έκείνην χατήφειαν, ήν έν όφθαλμοίς

αυτού γεγονότες άνέτλημεν χα\ αποπέμπεται ημάς

πάλιν επί τδ αΰτδ διάστημα, διά της αυτής οδού,

ταλαιπωρούντας έν έκλελοιπότι ήδη καί καταπεπο-

νημένιυ τώ σώματι• ώστε μόλις ημάς περ'ι δείλην

όψίαν πολλά διά μέσου κακοπαθήσαντας καταλαβείν

τήν συνοδίαν. Κα\ γάρ τι κα\ νέφος έκ λαίλαπος κατά

τ*• άθρόον έν τω αέρι γενόμενον, αυτών τών μυελών

ή μας λάβρψ τώ δμβρω καθίκετο. Άπαράσκευοι γάρ

ΡΪϋδ νεηοΓίπιυδ. Νίηιίπιηι ηοδ πίΓδίΐδ α<1 κίεηι δρα- β ήμεν διά τδ υπερβάλλον θάλπος, ώς πρδς ύετού φυ

(ίιιιιι ειιιείϊεικίυιιι ιϋιιιίΐΐίι , ίιι ρεί' ε:ιιΐ)ι1οιιι νί;ιιιι

ηοδίιιεί αίΠί^εΓβιηιΐδ, εοΓροΓε ριη άεΓεείο εί 1;ιΙο-

Γ'ώυδ ηιαεεΓοίο. Οιιο Γ.ιεΙυηι, ιιΐ νϊχ δΐιΐ) δεπιιη

ηιιιΐΐηδ ιιιειϋο ίη ίΙϊηβΓΟ ρει-ρεδδϊ ιεηιιηιιαδ εοηιΊιεδ

ηοδίΓΟδ .ΐδδε(ΐυ6Γ6πιιΐΓ. Νβηι ει ηυΐιεβ ηαίεάβιη εχ

ΐιιιΐιίηε δΐιυϊΐο ίη :κτο ογ13, εορίοδο ίιιιΐιιο 3(1 ϊρδ3δ

ιιδιμιε ιιιει1υ1ΐ3δ ηοδίη» ρεηείπϊυηι. Εΐεηίηι Ιεβίι-

πιβηΐίδ ου ίη°βηΐειη χδΐιιιιι ίηδίπιείϊ ηοη βηιηυδ,

ιιΐ 3(1νβΓδΐΐδ ρΐιινίηιιι ιιοδηιεί ιηιιιΓιιε ροδδειηιΐδ.

ΥεπιπιεπΊπινεΓΟ ροτ Οοί ετ;ιΓι:ιηι ψιβδΐ ιμιί εχ

Ιεηιρε8ΐ»ΐ8 νεί ηαυΓι•3{»'ιο βπίνϊ ενβδεπιιιΐ , Ϊ13 εί

ϊρδί εοηΓιίεδ ηοδίΓΟδ ιιι;ι^η:ι ειιιη ΙχΙΐΓια βιιηιυδ

αδδεευΐί. Οιιηΐφΐε ρβΓ ηοείεηι ςιΓιενϊδδεπιηδ , νινί

λαχήν. Πλην άλλα κατά θεού χάριν, ώς οί άπο κλύ

δωνος ή ναυαγίου περισωβέντες, άσμενοι τήν συν

οδίαν ημών κατελάβομεν ■ κα\ άναπαυσάμενοι τήν

νύκτα μετά αλλήλων, ζώντες μέχρι τών ημετέρων

διεσώΟημεν τόπων • τούτο προσλαδίντες έκ τής

συντυχίας, οτι πάντων τών πρδτερον γεγονότων, ή

ίναγχος γενομένη καΟ' ημών ύβρις τήν μνήμην άν-

ενεώσατο. Καί τοι άναγκαζϊμεΟα λοιπδν καΐ υπέρ

ημών βουλεϋσασΟαι • μάλλον δέ ύπίρ αυτού εκείνου.

Τδ γάρ μή άνακοπήναι τήν αυτού προαίρεσιν έν τοις

τζρότερον γεγενημένοις, εις ταύτην αύτδν ήγαγε τοΰ

τύφου τήν άμετρίαν. Ούκούν ώς άν κάκεϊνος έαυτοϋ

γένοιτο κρεάτων, τάχα τι προσήκει κα\ παρ" ημών

01 ϊιιεοΐιιαιεδ υηβ ευπι βΐϋδ αί ηοδΐΓ3 ιιβηιιε Ιοεβ « γενέσθαι, ώς αν μάθη άνθρωπος ων, καί ούδεμίαν

ρεΓνεηίπιυδ, Ιιοε ρΓ33ΐερ 3ΐί3 εοηβεειιΐί ίοΓίε Γογ-

ιιιιι:ι, ςιιοά εοηιιιι υιιιιιίιιιιι ιμκε ρΓΪιΐδ 3εεί(1εηιη(,

\ιχο αϋνβΓδϋδ ηοβ ίη Ηοε ΐειιιροΓβ εχεΓείΐβ ϊη]υη»

ιιιιτιιοι ϊλπι ΓεηοναΓίΙ. Αιίεοςοε ηεεεδδίΐβδ ϊρδβ ηοδ

εο^Ίΐ-, υΐ ίη ροβίεπιπι ει ΐρβί ηοβίΓα εβυδβ εοηδϋϋ

οιιίιίρκιιιι εβρϊαηιυδ , νεί ροΐΐυδ ίΐϋυδ Ίρδίυδ

'ίιιΐί.ι. Νηιη ηιιοιΙ ε]ιι$ ϊηδίίΐιιΐιιιη ίη ίΙΙίδ, ιμκε

ίΐεείιΐιτε ρΓΪιιβ, ίιηρειίίΐυηι ηοη Γϋειίΐ , \Λ νεΓΟ

Ιιοιιιίιιειη 13ηι ϊιηηιοο"ίειιιιι ηϋ Γ«ί-1υηι ριονεχίι.

ί)υ3ηιο1)Γεηι ιιΐ βείρδο Γειίιίαιιιτ ιηεϋοΓ , εοη-

τβηϊΐ ΓοΓδβη α ηοΐιίδ Μιιθ(]<ιε ηοηηϋιίΙ δυδείρί , ίιι

δε ηοηιίιιεηι εβδε (Ιίδε.ιι , ςιιί ιπιΙΙιιιη 8ι1νεΓδΐΐ5

εΜειπ 3(Ι(Ιίε(οδ δειιίεηΐίχ, (ΙΊ^ηίΐαΐεηιιε ρβΓεβ, νεί

ίη]υΐ'Ϊ9Β νεί ί^ηοιιιίηί% ροΐεδίαίειη 1ι:ι1;ο;ιΐ. Εεεο

κατά τών όμοφρόνο>ν τε καί δμοτίμων ύβρεως τβ

καί ατιμίας τήν αύΟεντίαν έχων. Ίδοϋ γάρ αληθές

είναι δεδίσθω, (λέγω καθ' ύπίθεσιν) γεγενήσθαι παρ'

εμού τι λυπηρδν κατ' εκείνου • ποίον συνέστη καθ'

ημών έπ\ τοις γινομένοις, ή ύπονοουμένοις κριτή-

ριον; Τίς άπδδειξις τήν άίικίαν άπήλεγξε; Τίνες

κανόνες καθ' ημών άνεγνώσΟησαν; Π'^ία Εννομος

επισκόπου άπόφασις τήν καθ' ημών κρίσιν έκύρωσεν ;

Εί 6έ τι κα\ έγεγόνει τούτων έννόμως, πάντως άν

περ'ι τδν βαθμον δ κίνδυνος ήν. "Τβριν δέ κατά τών

ελευθέρων, και άτιμίαν κατά τών όμοτίμων, ποίοι

κανόνες ένομοΟέτησαν ; Κρίμα δίκαιον κρίνατε, οί

προς Θεδν ορώντε;, έν τίνι συγγνο^τδν ήγεϊσθε τήν

καθ' ημών άτιμίαν ; Ε; κατά τήν ίερωσύνην τδ αξίωμα

εηίηι , νεΓυηι εδδε ΙαΓ^ϊατηιΐΓ ( οΜεασι ηιι'κίεηι δΐιΐ) Ο κρίνοιτο, ίση παρά συνόδου και μία γέγονεν άμφοτέ-

εοικίΐΐϊοηε) (1εδί§ηπ1ιιιη 3 ηιε ηιιΜιΙαιη είδε, ηιιοιΐ

βδδεί ίρδϊ Ίη^ηιΙηιιι ηιοΐεδίιιηιςιιε : ιμιοιΙιι;ιι•ι :η1\ίτ-

Μΐηι ηοδ οί) ε;ι ΐ|ΐΐ;ι- νεί Γ;ιεΐ;ι δΐιι:ΐ, νεί εχ εοιι-

]εεΐυηδ εοΙΙεεία, ]υι1ίεϊιιπι εδίίιΐδΐίΐιιΐιιιη ? ςιΐίβ τεί

))Γο1ΐΛΐίο άα ϊΐΐαΐη ίη]ιιι•ίη ηοδ εοιινίείΐ ? Ουϊ εηηο-

ιΐ68 3ΐ1νεΓδΐι$ ηοβ ρΐΊΐ..!ιιι:ιί ? (1ιι;ο!ΐ;πιι Ιε^ίΐΐιιιε λ!)

ερίδεορο εηιιηΐϊαΐ» \ί τΙιβ ΒεηΐεηΓΐ3ΐη εοηΐτα ηοδ

ΐ313ΐη ίίρρί'οΐιηι-υηΐ '.' Ο'.ιοιΙ δι ηηίιΐ ε]ιΐδΐηοιΓι ιικιχί-

ιηο ί';ιι:ΐιιιιι εδί, εί ηιιίιίεηι 1ε§ίΐϊηιε : οηιηίηο Ιβηιεη

ίη ηΐίιμιο δίΐΐίειιι «ΓηιΙιι 6Γ31 ρεΓΪειιΙυπι. Αι ρεία-

Ιηηιίαηι ηιΙνεΓδίΐδ ίιι^εηυοδ Ιιοηιίηεδ, ει ί^ηοηιϊηίηιτι

3(1νεΓδϋδ (1ϊ£ηϊΙαΐβ ρβιεβ, ςιιίηβηι ςαοϊδο εβηοηεβ

υιΐΓ|ΐκιηι εοηιρι-οΐιηηιηΐ ? .Ιικ1ϊο:ιΐο ]υδ1ιιηι ]ιιιϋοίιΐ!ΐι

708 ςοϊ ϋβαπι Γββρίείιϊδ, (ΐυβιηοϋίΓειπ Ιιαηε ηο'ιϊδ

ρων ημών ή προνομίκ, μάλλον δέ ή φροντ\ς τής

τών κοινών διορθώσεως, έν τώ τδ ί'σον έχειν. Εί δέ

τίνες ήμας γυμνούς τού κατά τήν ίερωσύνην αξιώμα

τος έφ' εαυτούς βλέποιεν, τί τοΰ έτερου πλεϊον έχει

δ έτερος ; γένος ; παίδευσιν ; έλευθερίαν πρδς τους

άριστους τε κα\ ευδόκιμους ; γνώσιν ; Ταύτα ή έν τώ

ί'σΐ;) κα\ παρ' ήμΐν έστιν εϋρείν, ή πάντως οΰκ έν

έλάσσονι. 'Αλλά πλούτον λέγει ; Μή γένοιτο είς αν

άγκην έλθείν, ταύτα περ\ αύτοΰ διηγήσασθαι ή τοσ

ούτον άρκεϊ μόνον ειπείν, δσος ήν τδ καταρχάς, κα\

νύν οίος έγένετο, κα\ καταλιπεϊν άλλοις άναζητήσαι

τής αυξήσεως τού πλούτου τάς ίψορμ,ίς, τού μέχρι

τού παρόντος κα\ καθ' έκάστην μικρού δείν -^μέρα^

διά τών καλών επιτηδευμάτων αυξανομένου τε χΛ
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τρεφομένου. Τίς οδν της καΟ' ήμας ύβρεως ή έξου- Α ίΐΐαΐβιπ ο«ιιΙυιιιο1ί3ΐιι ιηογογϊ νοηϊαηι ριιΙβΓΐδ? ϋυοι!

σία, ει μήτε γένους υπεροχή, μήτε αξιώματος περί-

φάνεια, μήτε βύναμις υπερβάλλουσα λόγω, μήτ'

ευεργεσία τις προϋπάρξασα; όποτε καΐ ε! ταΰτα ην,

και ούτως αν το κατά τήν ϋ6ρ:ν έπι των ελευθέρων,

άσύγγνωστον. Μηδενός δέ τούτων δντος, «ύκ οΐμαι

καλώς ϊχειντήν τοσαύτην τοΰ τύφου νόσον περιϊδεΐν

άθεράπευτον. Θεραπεία δέ έστι τ6 έπικλΓναι τήν

ύπερηφανίαν, καΐ διαστεΐλαι τον διάκενον δγκον, μι

κρόν διαπνευσΟέντο; τοΰ κατά τον τύφον φυσήματος.

"Οπως δ' άν γένοιτο τούτο, Θεώ μελήσει

8ϊ οχ βαοοπίοΐϊο ϋϊςιιϊΐ,αδ ίοδίίηηηα'β νβιιϊΐ, ραι• οΐ

ϊ(1ο» 8 3)•ιιοι1ο εοηεο55υιΐ) υίπα,υε ρπνϋοβίυηι οβί,

νβΙ ροΐϊυβ οαΓ» οιιιβηιΙαίΊοη'ιβ ρυοϋοη;, ϊϋαυβ ϊη βο

ςΐΐοα ]ϋΓβ ραΓΪ 055θ ]ϋ55Ϊ 811111115. Ουθ(1 51(1111 1108

εχΐι-α δβοοΓαΌΐίϊ (ΠβΐιΊίαΙβπι, δοοι-δΐιηι ί|υοηιΙίϋρΙ,

ΐηΐυοΓΐ νοίίηΐ, α,υί(1 βιιιρίίυδ βΙΙβΓ Ιιαϋοΐ βΙιογο ?

Β0Ι11Ι8, ιηϋΐίΐιιΐΐοηοπι , ϊιι^οιιυίΐαίβηι οοΐΐαΐίηι .ΐιΐ

ρΓ305ΐαηΐί55Ίηιθ5 βΐ οίατοβ ο,ποςυβ, 5θϊειιΙΪ3Πΐ ? Εϊ

νοιο νοί ρατϊα Γβρεππ ροβδυηΐ ϊη ιιοΐιίδ, νοί 53ΐΐοηι

ΓοΓίαδβο ϋβιϋνίΐϋδ ιΐ'ιοοΐ ? Νοίίηι ηιε

βοβι, υΐ Ι)3ρο ϋβ ίΡ5ο οοιηηιοιιιοΓοιη. Ηοο ηοϋο άϊοεπβ δυΠϊοίαΐ, αυαηΐ» ΓιιβπηΙ ίΠοβ ίηΐιίο, Ιαοΐβδ

βίπιιη ηοίηβ ηυηο 085β : ρπβίει-ο» ηοβ ςυϊϋυδ οεεαβϊοηίΐιι» οα5 οροβ βηιρΗηωνβπιιιυβ, αιΐ3δ Ιιαοΐο-

ηιΐδ βι αϋΐϋοηι ρωρο αυοίίαϊε ρποοΙ.ιπδ οοηαιϊΐιυι ηυββηιυ8 ςυβδίηιιε ηΐίηπ.5, ηΐϋδ ρει-αυίιεικίυηι γο-

ΙιηπυοΓΟ. Ουα.ηηαιιι ί8ίΐιιι• ΪΙΙο ροίοδίαΐοηι ΙιΛοί ίιιΓβΓοηάχ ηοΐιϊβ ϊη]ιιπίΒ, 81 ηιιΙΙα 1)330 βοηοΓΪδ 651

ρικδίβιιΐϊα, ηβ((υο ϋίδηίίαιίδ δρίοηάοι•, ηοφιο βχιιηΐα (ΙϊοοιιυΊ νϊδ, ιι«ιιιο Ιιοιιοποοηΐία ρπιιβ οΓ^α ηιο

(ΙοοΙαι-β^φίαιιαΌςυκΙοΗ) βΐίαηίδί Ικβο οδβοηΐ, ηίΐιϋοιηΐηιΐδ οοηιίοιιαπ ηοη ιΐοοοι εχβΓΟΪΙβ 3ΐ1νοι•5ΐΐδ

Ιιοπιίιιεδ ΐη^βηυοδ ρβΐιιίαηΐϊβ. Υοπιηι εοιη ηίηϊΐ Ιιοπιιη β'ιΐ, ηοη ϊγβϊιγογ Γβοΐβ ηοδ ΓαοΐυΓΟδ , δι

Ιβηΐυπι ΓαδΙυβ ωοΓϋυιη ίηοιΐΓ3ΐιιηι ηοβίίβαιηυδ. Νοφ>ο υογο ίΐΐίη ροίοδί ββδε οιιγλΙϊο, ςυαηι μ ϋβ-

ριίηιαίυΓ 8υρει•ηΪ3, εί ίηαηΐβ ΐΙΙο Γαβίυ* εοοΓΟΟΒίυι-, ϊηΠβΐίοηβ ΐαιη οΙλι» ηοηιιίΐιίΐ βχδρϊΓαηΐβ. ΙΗ

βυΐβπι Μ 031, ϋεο ρβΓπιίΙΙίηΐϋδ, Οϋί Ιιβιιο γοιιι ουι•« Γαίηταπι ηοιι ιΐυΐ/ιίαιηιΐδ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ IV. ΕΡΙ8Τ0ΕΑ Η.

ΙΙερτεΙιεηάΊι αΙ>ιιια$ Ινηε Ιεηφοτίι ϊη ρετε9>ΊηαΐίοηΊΙ>Η$ αά Ιοοα εαηεία οϋνΐο!.

Περί τών άπιόηων είς ΊεροσύΛυμα.

Έπειδήπερ ήρώτησας, ώ φίλε, διά τοΰ γράμμα

τος, πρέπειν φήθην περί πάντων σοι καθεξής άπο-

χρίνασθαι. Έγώ τους 4παξ άνατεΟεικότας εαυτούς

τη ύψηλ?) πολιτεία, καλώς έχειν φημ\ προς τάς τοΰ

Ευαγγελίου διά παντδς άποδλέπειν φωνάς • κα\ ώσπερ

οΐ τώ κανόνι τ6 ΰποκείμενον άπευΟύνοντες, κατά τήν

ίτλ τοϋ κανόνος ευθείαν τά σκολιά τά έν χερσίν είς

ευθύτητα μεταβάλλουσιν • οϋτω; προσήκειν ήγοϋ-

μΛΐ οΓόν τίνα κανόνα όρΟον καΐ άδ'.άστροφον, την

εύαγγελικήν λέγω δή πολιτείαν, τούτοις επιβάλλον

τας, κατ' έκείνην προς τον θεον άπευΟύνεσΟαι. Έπε\

τοίνυν είσί τίνες τών τ6ν μονήρη κα\ ιδιάζοντα ^ίον

έπαντ|ρημένων, οΓς εν μέρει ευσέβειας νενόμισται τ6

τους έν Ίεροσολύμοις τόπους ίδεϊν, έν οΤς τά σύμ

βολα της διά σαρκός επιδημίας τοϋ Κυρίου όράται,

καλώς άν ϊχοι πρδς τον κανόνα βλέπειν • κα\ εί ταύτα

βούλεται ή παρά τών εντολών χειραγωγία, ποιεϊν τδ

Εργον, ώς πρόσταγμα Κυρίου. Εί δε έξω έστ\ τών

εντολών τοΰ Λεσπότου, ούκ ο'δα τι έστι το διατεταγμέ-

νον τι Οέλειν ποιεϊν αϋτδν έαυτοϋ τοΰ καλοΰ νόμον

γινόμενον. "Οπου προσκαλείται πρδς τήν κληρονομίαν

της βασιλείας τών ουρανών ό Κύριος τους ευλογημέ

νους, τδ άπελΟεϊν είς Ιεροσόλυμα έν τοις κατορΟώ-

μασιν ούκ άπηρίΟμησεν οπού τδν μακαρισμδν διαγ-

γέλλει, τήν τοιαύτην σπουδήν οϋ περιέλαβεν. "Ο δέ

μήτε μακάριον ποιεί, μήτε πρδς τήν βασιλείαν εϋΟε-

τον, αντί τίνος σπουδάζεται, ό νουν Ιχων έπισκεψά-

σΟω. Κα\ εί μεν επωφελές ην τδ γινόμενον, ούκ τ]ν

ουδέ ούτως καλδν παρά τών τελείων σπουοάζεσΟα:.

Β Ώε ΪΪ5 ι/ί'ί αάεηηί ΙεΓΟίοίι/ιηα (1) .

Οιιί.ι ιιιο Γος.ΐδΐί, 3ΐηΊεβ, ροΓ ορίδίοίαιη, ιιιίΐιϊ

ΟΓίΙίηο (Ιο οιιιηίουδ ιίίιί ΓΟδροηίΙοηϋυηι οχΊδΐΊηιβνϊ.

Ει]ιΓκ1ιίιι ςιιϊ δοηιοί βο βΙιϊογϊ νϊνοιιιΐϊ Γ3ΐϊοηϊ άα-

ιΐίοίΐΐ'ΐιιιΐ, ουηι οΐβ ρΓΚοΙατο ηςϊ οοηβοο, δϊ ροΓροΙυο

3(1 Ενϋΐΐ(;ο1ϋ νοοβ8 Ίικ1ιιο:ιιι1ιιγ, 30 1ΐιιιΐ]ΐι;ιιιι, φιί

Γί•ι;ΐιΙ;ι (](ΓκΙ(|ΐΓιι1 ρΐ'ορυδίΐυηι 051 (Γιιί^ιιιιΙ , ο]ιι>,

Γι'ιΊίίικΙίικ-, (ΟΓΙΙΙ053 φΙΟΟ III 1Ιΐ;ΐΙιΊΙ)ιΙ> 1)3ΐ)0ΙΐΙ, 3(1

ΐΌΟΐίίικΙίηειη 3ϋ(1υουηΐ : ίΐ;ι οοηνοηΪΓΟ βγΙ>ϊΙγογ, ιιι

νβΐυΐϊ ηιι»ιιιι1:ιηι ΓοςιιΚιιη τεοΐαηι εί ίιηιιπιΐ;ι1ιΊ1('ΐιι,

ον3ΐιςοΓιο:ιιιι (Ιίοο ροϋΐΊ3ΐη, 1)ΐδ 3(1ηιονοη103, ]υχ(3

ίΙΙαιη 3(1 Οοιιιη (1ϊη^3πιιΐΓ. ('.ιιιιι ίιαιριο δίηΐ :ι1Ίΐ|ΐιί

ΟΧ ϋδ «ι ιι Ί κοϋΐ.ιι Ί:ιιΐ) εί ρι•Ίν;ιΙ:ιιιι νίίαπι δίΐιί <1ο1ε-

ζβΓϋηΐ, ςυΐ ϊη ρβΓίβ ρίοΐ3ΐίδ ροηβηΐ ίοΓθ8θ1)'ΐηϊ-

13Π3 1οο3 νί(1Ϊ580, ϊη ςιιιΐιυδ ίικΙίοίΛ Οοιηίιιί 3(1-

** νβΐΐΐϋδ ρΟΓ Ο31ΊΙ0ΙΙ1 ΟΟΙΙδρϊΟΪΐΗΐΙΐΙΙ', ρΓ*θ1»Γβ 80 Γβ8

Ι)3ΐ)θ1)Ί(, 51 3(1 ΐιμ' 11 1 Λ 11 1 ίρ83ηΐ 1Ό8ρίθΪ3ηΊυδ, ί(Ι(|(ΙΟ

δϊ νείίΐ ρι•330βριοπιηι (Ιυείιΐδ, «ι οριΐδ ΓβοΙαιιιιΐδ

ςυΜδΐ ιιΐ3ΐκΐ3((ΐηι ϋοιιπηι : δίη ρΓίοΐεΓ ϋοιηίηί ρπυ-

Οβρ13 1(1 3ρρ3Γ03ΐ ί|ιΙΠ)ι1ΐΙ(.'[11ΙΙ1, Ι>311(1 5010 (|Ι1Ιι1

8)1, Γ|ΐιο(1 ρΓΚο'ιρίαΐ νοίΐο ςιιίϋ 3ΐΐηυοιη Γ»('ογο, (]ΐιϊ

ββ δΊΙιϊ Ιββοηι οοηί ΓβοοπΙ ϊρδυιη. ΙΙΙιί ηϋ Γομιιΐ

ι-αΊοπιιιι 1ι;υΓ0(1ίΐ3ΐβηι οοη8θ(]ΐιβη(Ι:ιηι νοο.ιΐ ϋοιιιί-

ηυβ 1>οηθ(1ϊο1θ5, ρΓοΓβοΐϊοηειη ϊη ^^^05οIνιι1α ϊηίοι-

γοι-Ιο Γ;κΊ:ι, (|ΐι;ι: 00 (1η'ί§3ηΙ, ηοιι οιιιιπιπ .ι\ί( : υΐιί

1)θ»ΙίΙυ(1ίηοιη ιιιιιιιιιιΐϊϋΐ, ΐιιΐο δίικίϊιιπ), ΐ:ιΙοιιιΐ)ΐΐ(:

οροΓ»ιιι ηοη οβί οοιιιρίοχυδ. (}ιιθ(1 βαίβηι ηοιμιο

1>03ΐιιιη «Ίΐίι-ίι, ιιΐ!ΐ|ΐιο 3(1 Γοςηυιιι οοικίυοίΐιίΐο ε»1,

φκιιν ηι εο δΐυϋίυιη οΐ οροΓ3ιιι ροηί οροΓΙοβΙ, (\\ι'ι

ιιιοιιίοιη Ιι.ιΙκΊ , οοιΐ5ΐ(1οΐ'(.'(. Λΐιμιί ΙίοοΙ ΊιΙ οριΐδ

(1) ΙιιοογΙο ίηΙΟΓριοΙε. - Εϋ. 1633, III, 051. — ΟΓ. Οιείδοπ, 8οο. ίοδίι, ΝοΙ;β, βιΐ οβίοοιη 1ιιι]ιΐ5 νοίυηιϊιιϊ».



101» 10128. ΟΚΕ0ΟΚ1ΙΝΥ8δΕΝΙ

τιΐΊΓιίαΙίδ ςυΜ 1ια1)0ΓβΙ, ηβ βίο πηίιίειη Ιιοηεδίδ λ Α ΈπεΊδέ καταμανθανόμενονόΥ ακριβείας τδγινόμενον,

ρειΐοοίίδ δΐιιιΐίο ϋίβΐιιπη νίιίεπ <1β1)0ΓβΙ. (Ηιοιικιιιι

ηιΙιίιι ί(1 ΓίίοΙιιιη (ΙίΙί§εηΐει• εχαιηίηβΐυιη, αηίιηο

ιΙ(•ΐι•ΐιιιΐ'ΐιίιιιιι εοηείΙί»1, ϋδ (|ΐιί νίΐχ αοοιπαίο (1β-

μεηάχ ίηουιηΐηιιιΐ, Ιοιι^ο δΐυάίο ίικίίβηιπη ε$ΐ : ϊιηο

ιιιαχίηΐΰ ο;ϊ νοικίιιηι, πι ηίηίΐ αϊ» εο ΙιεϋαΙυτ ίβ, ηιιί

δβοιιικίυηι ϋιηιιιι νίίαιη ίηδίίΐυίΐ ;ι£(μκ];ιιιι. ί)ιικ1

\ξ\1\ιτ εδί ίη Ιιίδ φιοά Ιιει1;\Γ.' 53ηεΐ3 εϊ βΓανίδ

■νίΐχ ίηδίίΐυΐίο (.'.ιιΙ,-ιιι οηιηίϋϋδ εΐ νίπδ ει Γειηίηίδ

ρΓθρο$Ηα εδί. ΡοουΙϊϋΓίδ εδί •νίΐαε ρΐιίίοδορηίεχ Ιιο-

ηεβΐ3δ ει εβδίίΐβδ : (\υχ ίη νϊΐα 8ΐΐ3 εβςιιο ηοη

ΙΤ1Ϊ813 30 860Γ5ΪΠ1 3813 εθηδΙΐηΐηΐ3ΐΙΙΓ, Ίΐ;( ιιΐ ΙιιιριΎ-

ιηϊ&ΐβ δίι, ει ιη'ιπΊ.ικ' οοηΓιΐδβ ηαΐυχβ : ηβηυβ Ιεηιί-

31Ϊ8 ίη εοηδοηίυιη νίΓοπιηι, ηεςυε νίπδ ίη ιηιιΐίε-

ι-ιιπι 3(1 ιι!(ίη1:ι 038ΐίΐαΐί5 ει Ιιοη65ΐ3ΐΪ8 οίϊϊοϊη εοη-

ΙεηιΙεηΐίΙιιΐδ. Αι νοΓΟ ίιίηεπδ εοηΐίείεηϋί ηεεεδδίΐ3$

ιιιιη(]ΐΐ3πι ηοη άΊΓιββηΐβιη ϊη 1ιί8ο1>δεΐ'ν;ιιιι1ίδ ίικΙϊΓ-

1.ΊΓ!ΐΐί;ιιΐ) βιΐιΐυείΐ. Ναιη Ιαη1»ηι νί:ιιη Γιΐηίηη, ηϊ$ί

ΐ]ΐιί εηηι οριΐδβτνεΐ, Ιιβοεαΐ, ρεΐ"ειιπ•8Γ8 ιιειριίι :

Ιυιηηυίβ ρΓορίεΓ ιι»ΙυΓ3ΐεπι ίπνυεεί11ίΐ3ΐεηι μιηιεηΐο

ϊιιιριιιικηιΐ» 881, ίΙΙίηεηυε (Ιΐ'ροηεηιία : ΐιιηι ςιιί3 ίη

(ΓιΠίευ1ΐ3ΐί1)ΐΐδ 1υεη(ΐ3 30 δ6ΓΥαΐ)(]3. Οπ'ιιΙίμπιΙ 311-

!<':!> δΙίρρΟΙΙΗΌ ρηδδΙΙΙΙΜδ, 8ΪνΟ ΠΟίΙΠΙΙ 1ΐ3ΐ)01, φΐί εϊ

ρΓΧδίεΙ ο1)δεηυίιιιη, δίνβ ηιεΓεεηβπιιηι, ςιιί Γαιιιιι-

Ιεΐιιι•, βχ ιιίΓηιμιο ρβπε ο,υοά Πει, Γερι•ε1ιεηδίοηεη>

ηοη βΙΤιιςίβι. Νηπι δίνε εχΙεΓηο 8ε εοιηπιίΐΐ3ΐ, δίνε

(1οΗΐο5ΐί(:ο βεφιίεδοβιΐδ , εοηΐίηεηΐίχ Ιε^επι ηοη

εοηδει-νβΐ. (Ιιιιιι 3ΐιΐεηι ίη Ιοείδ ΐΐΐίδ Οπεηίαΐίϋυδ

«! ί νΐ'ΐϋοι ί;ι εϊ 1ΐ08ρΊΓΐ3, υιΊιεδςιιε ίη ήιιιΐΐίδ Ιίεειι-

κα'ι ψυχικήν προστρ!6:ται °λά6ην τοις τδν ακριβή

βίον ένστησαμένοις, οϋκ έστι της μακράς σπουδής

άξιον, άλλα της μεγίστης φυλακής, ώς μηδεν\ τών

καταβλαπτόντων ό κατά θεδν προηρημένος ζήν ττερι-

πείροιτο. Τί ουν έστιν έν τούτοις το βλάπτον ; Ή

σεμνή πολιτεία πασι πρόκειται, κα'ι άνδράσι και γυ-

ναιξίν, Γδιον τοϋ κατά φιλοσοφίαν βίου, ή εύσχημο-

σύνη • αϋτη δέ έν τω άμίκτω κα\ Εδιάζοντι βίω τής

ζωής κατορθοϋται, ώς άνεπίμικτον καΐ άσύγχυτον

είναι τήν φύσιν, μήτε τών γυναικών έν άνδράσι,

μήτε τών ανδρών έν γυναιξί πρδς τά παρατετηρη-

μένα τής εύσχημοσύνης δρμώντων. 'Αλλ' ή τήςδδοι-

πορίας ανάγκη άεΐ τήν έν τούτοις άκρίβειαν και πρδς

άδιαφορίαν τών παρατετηρημένων άγει • άμήχανον

γάρ γυναικ\ τοσαύτην δδον διαδραμεϊν, ε! μή τον

διασώζοντα ίχοι, κα\ διά τήν φυσικήν άσθένειαν ανα

γόμενη ύπδ το ύποζύγιον, κάκεΐθεν καταγόμενη, χχ\

έν ταϊς δυσχερείαις παρακρατούμενη. "Οπερ δ' άν

ύποΟώμεΟα, εΓτε γνώριμον Εχει τλν τήν Οεραπείαν

άποπληροϋντα, εΓτε μισθωτδν τδν τήν διακονίανπαρ-

εχδμενον, καΟ' έκάτερον μέρος ου διαφεύγει τήν

μέμψιν το γινδμενον • ο&τε γάρ τώ ξένφ έαυτήν

προσαναπαύουσα, οΟτε τω Ιδίω, τδν τής σωφροσύνης

φυλάττει νόμον. Τών δε κατά τους Ανατολικούς τό

πους πανδοχείων κα\ καταλυμάτων , κα\ πόλεων πολλά

τήν άδιιαν κα\ πρδςτδ κακδν τήν άδιαφορίαν εχόντων,

πώς έσται δυνατόν διά καπνού παριόντα μή δριμυ-

χΟήναι τάς δψεις ; "Οπου μολύνεται μίν ακοή, μολύ-

Ιίβιη 81 αά ηΐΒίαπι ίπΐΙϊαοΓβηΓιαηι 1ΐ3ΐ)83ηΙ, ςιιί ίίεπ β νεται δέ δφΟαλμδς, μολύνεται δε καρδία, δι' οφθαλμών

ροΐεπί, υΐ ςυϊ ρεΓ ίιιιιιιιηι βιηΐιιιίεΐ, ηοη εχβδρε-

ΐ'εΐϋΓ οου1ίδ? υΐιΐ ίηηηίιΐ3ΐυΓ 3ΠΓΪ8, ϊηηυίηβΐυΓ

οεηΐυβ, ϊικ]ΐιίιιηΐιΐΓ εϊ εοΓ, ρεΓ οειιΐοδ εϊ βιιοΊΐιιπι

ικ'ίιιιιιία εχείρϊεηί, ηυί Γιεη ροΙεΓΪΙ, υΐ ηοη :ι(1ί-

ο'ιιιΙυΓ, ςυϊ 3(Γεεΐ3 1οο3 ΐΓ3η$^Γε(1ίΐιΐΓ ? Οηϊά νετο

εΐίηηι ρΐιΐδ εδί 1ΐ3ΐ>ίΙιιπΐ8, ςυί 1003 ί!1;ι ;ΐι!ίΐ, ηικι.,ί

νετο οΐίηιηηυιη Ποιιιίπιΐί εοΓρθΓ3ΐίΐεΓ ίη Ιοείδ ΐΙΙίδ

«Ιι'^.ίι, :*ΐΐ|ΐιι: 3 ικιΐιίδ α1)ίοτίΐ : 3ΐιΐ νείυΐί 53ηε1ιΐ3

δρίπίοδ :ιριιι! .ΙοίΌΛοΙνιιΓιΙ.Ίΐιοδ ηΙιιπιιΚί, 3(1 ηοδ

3υΐεπι ΐι•:ιιΐδίπ; ηοη ροββίΐ ? Αίςυε $ί εχ ίίδ ηιιχ

εοηδρίείυηΙυΓ ϋοϊ ρπ«5ειιΐί;»ιη εοη]ίθ8Γ8 ΙίοεΙ, ρο-

Ιίυδ ίη ιι:ιΙίοηε 0:ιρρ:ιι1ιιπιιιι ϋβιιηι ιΐίΟΓ.ιιιι Ιια-

ΙιείΌ ηιιίδ δίαΙυεΓίΙ, ςυβιη ίη εχίΟΓηίβ Ιοείδ. Ν»ηι

ςιιοί δυηΐ ίη ίίδ 3ΐΙ»ΓΪ3, ρεΓ <|ΐι;ι; Οοηιϊηί ηοιηεη

καΐ ακοής δεχόμενη τά άτοπα • πώς Εσται δυνατδν

άπαΟώς παρελΟεϊν τους εμπαθείς τόπους ; Τί δέ κα\

πλέον ϊξει δ έν τοις τόποις έκείνοις γενόμενος, ώς

μέχρι τοϋ νύν σωματικώς τοϋ Κυρίου έν έκείνοις τοις

τοποις διάγοντος, ημών δέ άποφοιτώντος ■ ή ώς τοϋ

άγιου Πνεύματος παρά τοις Ίεροσολυμίταις πλεονά

ζοντος, πρδςδε ήμάςδιαδήναι αδυνατούντος; Κα\ μην

ει Εστίν έκ τών φαινομένων, Θεοϋ παρουσίαν τεκμί-

ρασΟαι, μάλλον άν τις έν τω έθνει τών Καππαδοκων

τδν θεδν διαιτασθαι νομίσειεν, ήπερ έν τοϊς Εξω τό-

ποις. "Οσα γάρ έστιν έν τούτοις θυσιαστήρια, δι' ων

τδ δνομα τοϋ Κυρίου δοξάζεται ; οΰκ άν τις τοσάοε

πάσης σχεδδν τής οικουμένης έξαριΟμήσαιτο θυσια

στήρια. "Επειτα εΕ καΐ ην πλέων ή χάρις έν τοις

εε1εΙ)Γ31υΓ? Νβο 83ηβ α,ιΓιβ ΙοΓιιΐδ Γοιΐ3586 ΟΓϋίδ ϋ Ιεροσόλυμα τόποις, ούκ άν έ-εχωρίαζε τοις έκεϊ

(οΐί(Ιειη ειιιιιηεΐ'3Γεΐ αΐΐβτία. ϋείηιΐβ εΐίβηίδί ίη

Ιοείδ ϋΙεΓΟδοΙνηιίίβηίδ ρΐυδ (Γηίη.ε ^γβΓιχ ίηεδδεί,

Ηΐΐο νίνεηΐίιιιη ρεοεβίιπη ηοη Ιβηι Γι•εςυεηδ εϊ εοη-

δΐιοΐυηι εβδεί. ^3ιη νεί'ο ηιιΐΐιιηι εδί ίηιηιυηα'ίΐίχ

ί,'εηιΐδ, ςυοϋ αρυ(1 εοδ ηοη ρεΓρείΓείυτ : 30 πιαΙί-

Ιί«, »(Ιυ11εΐ'ί3, ΓιιΠ3, ίαΌ1οΐ3ΐΓίχ, νεηβΠείβ, ΐηνί-

«1Ϊ3Β εϊ εεεϋεδ, βε Ιαηΐηιη ίη ρππιίδ ηιαίιιηι ίΙΙίδίηιη

ίΓ8(|υεηδ ει 3$δίϋιιιιηι εδί, υΐ ηυδςιιβιη ιαιιΐη δίι 3(1

ζώσιν ή αμαρτία. Νύν μέν τοι οΰκ έστιν ακαθαρσίας

είδος, δ μή τολμάται παρ' αύτοΐς. Κα\ πονηρία•., κα\

μοιχεϊαι, καΐ κλοπα\, κα\ είδωλολατρεϊαι, κα\ φαρ-

μακεϊαι, καΐ φθόνοι, κα'ι φόνοι, και μάλιστα γε τδ

τοιούτον έπιχωριάζει κακδν, ώστε μηδαμοϋ τοιαύτην

ετοιμότητα είναι πρδς τδ φονεύειν, όσον έν τοΐςτόποις

έκείνοις, θηρίων δίκην τώ αϊματι τών ομοφύλων έπι-

τρεχόντων αλλήλων, ψυχρού κέροους χάριν.

ΐΓαεί(ΐ3η(Ιυη» ρπιηιρίίίικίο, π,ιΐ3ηΐ3 ίΐΐίδ Ιοείδ ίηΙιαυΊΐαΐ, υϋί υεΐΐυίιιο πιοΓε ίη δ3η8υίηεηι οοηΐΓίΙια-

Ιίοιη ηιιιΐυο ίηοιίΓΓυηΙ, ίΓΪβίιΙί Ιιιογϊ εβυδβ.

υΐ)ί ει§ο Ιΐίεε ΓιαηΙ, ηιιο βΓβΐιηιεηΐο ίιΚοΙΓι^ηβ,

ίΐΐίδ ίη Ιοείδ βιηρΙίοΓεπι §Γ3ΐΐ3ηι εδδο ? 8εϋ δείο

•',ιιίιΙ ιηίΐιί ιηιιΐΐί αϋνεΐ'δΐΐδ 83, ςυχ ύίε13 δυιιΐ, ο1)]ί-

(ϊαηΐ. Αϊυηΐ εηίιη : φιαπιοΐΜ'εηι Ιιχο εοηΐία Ιε

"Οπου τοίνυν ταϋτα γίνεται, ποίαν άπόδειξιν Ιχεις

τοϋ πλείονα χάριν είναι έν τοις τόποις έκε-νοις;

'Αλλ' οΐδα τδ άντιλεγόμενον τών πολλών πρδς τά παρ'

έμοϋ είρημένα. Λέγουσι γάρ • Διά τί ταύτα κα\ έτΛ
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σι αύτδν οΰκ ένομοθέτησας ; Ει γάρ μηδέν ήν κέρδοςΆ εΓοηιηοη (ΙεοεπιίδΤ 8ί εηίιη ηιιΐΐιιηι οροπε ρι-ρΐίιιηι

τώ κατά θεδν έκδημήσαντι, αντί τοΰ γενέσθαι έχει,

υπέρ τίνος μάτην υπέστης την τοσαύτην δδδν ; Άκού-

σάτωσαν ουν της υπέρ τούτων παρ' εμού απολογίας.

'Εμο\ διά τήν ανάγκην ταύτην έν ^ ζην έτάχθην παρά

τοΰ οίκονομοΰντος ημών την ζωήν, έγένετο τής άγιας

συνόδου διορθώσεως ένεκεν της κατά την Άραδίαν

Εκκλησίας, μέχρι τών τόπων γενέσθαι. Κα\ επειδή

όμορος έστινή Αραβία τοις κατά Ιεροσόλυμα τόποις,

υποσχόμενος κα\ συσκεψόμενος τοϊς προεστώσι τοις

τών αγίων Ίεροσολυμιτών Εκκλησιών, διά τδ είναι

αυτών έν ταραχή τά πράγματα, κα\ χρήζειν τοΰ με-

σιτεύοντος. "Επειτα δέ, καΐ τοΰ ευσεβέστατου βασι

λέως παρασχομένου τήνεύκολίαντήςόδοΰ διά δημοσίου

οχήματος , ουδεμία ήμΐν ανάγκη έγένετο ταΰτα

ΓαεϊΙ, ποί κοοιιικΙιιιώ ϋβαπ) ίΐΐαο ροΓβ§πηαΙυ8 Γυο-

γϊΙ, αυαπιοΙίΓβπι Γπΐδΐι-3 Ιαηίαπι νΪ3Ε ηιοΐοειίβπι δΐΐ3-

ΓιηϋίδΙί ! ΑυιΙϊαηΙ ϊ§;ίΙιΐΓ, ςυο ίιιτβ ηιβ ϊη ϋδ άεΓβη-

άαπι. Μ'ιΜ ρΓορΙβΓ Ιιαηο νίνεηάί ΓίΐΙίοηοηι, ίη ςιιβ

ηΐ νιναω, :ώ οο ςυϊ (Πδρεηδαΐ νϊίαιη ηοβίΓαπι εοη-

δΐίΐΐΐΐϋδ $11111, 11000580 ίυίΐ ρΓΟ 5311010 ΟΟΠΟίΠο 1)3-

Ιιϊΐο ειηεηϋηηιΐχ Λγ:ι1Γκ:;ι; Εοοίεδίκ ςπιΓιιι, 3(1 1οο3

15(3 ρΓοίΐΟΪδΟΪ. Αι: 011111 65801 Λ|•;ι1Γι;ι Ιοείβ ΙβΓΟδΟ-

1γπιί(3ηί8 οηπίοπηίηα, ροΐΐίείΐιΐδ οπιιιι ηιβ ιιιι;ι οιιιιι

ΐί« <]11Ϊ 5.1110118 ΙίΙΙΌΒοΙνίΙΠίίΙΙΐΐβρΓΧβΙΙΙΙίΕοοΙΟΝϋί ϋ 18-

οορίιιΐιιπιηι ,φιοιΙ ι οπιηι ΊΙΙίβ 68861 δίαίιΐϊ ροιΊυι•1)θΙιΐ8,

30 ({ΐιοιίηιιι ςηί ιιιθ(ϋιΐ8 ϊηΐ6Γ0βιΐ6Γ6ΐ ε^εΓβηΙ. Ρι»-

Ιογομ νοπι, ϊρβο ηιιοςυε ρϋδδίηιο ίηιροοΙΟΓΟ νϊοοία-

είΐίιβίεηι εοηεεάειιΐβ ουΓΓυ ριώΐίοο, ηυΐΐβ ηοϋΐδ ηε-

πάσχειν, α κα\έπ\ τών άλλων κατενοήσαμεν. Τδγάρ οεδδίΙβδΓυίΐ 83 ρεΓρεΓι, ςυίβΐη βΙϋδβηίηιβάνβΓίίπιιιβ

δχημα ήμΐν άντ\ Εκκλησίας κα\ μοναστηρίου ήν,

διά πάσης της δδοϋ συμψαλλόντων πάντων κα\ συν-

νηστευόντων τώ Κυρίω. Τδ ουν ^μέτερον μηδένα

σκανδαλίζεται • μάλλον δέ πιθανή γενέσθω ή συμβού

λια ημών, δτι περ\ ών τώ δφθαλμώ ΰπεβάλομεν, περ\

τούτων χα\ συμβουλεύομ.εν. Ήμεΐς γάρ τδν έπιφα-

νέντα Χριστδν είναι θεδν άληΟινδν ώμολογήταμεν

χα\ πρ\ν έπ\ τοΰ τόπου γενέσθαι, κα'ι μετά ταΰτα,

οΰτε της πίστεως έλαττουμένης, οΰτε μετά ταΰτα

προσαυξηθείσης.Κα\ τήν διά της Παρθένου ένανθρώ-

πησιν καΐ πρό της Βηθλεέμ ήπιστάμεθα. Κα\ τήν

έχ νεκρών έξανάστασιν κα'ι πρδ τοΰ μνήματος έπι-

στεύσαμεν ■ και τήν είς ουρανούς άνάβασιν κα\ δίχα

τοΰτδδρος τών Έλαιών ίδεΐν, αληθή είναι ώμολογή-

σαμεν. Τοσούτον δέ μόνον έκ της όδοιπορίας ώφελή-

θημεν, δσον έν συγκρίσει γνώναι, δτι τά ημέτερα τών

έξοι πολύ άγιώτερά έστιν. "Οθεν οι φοβούμενοι τδν

Κύριον, έν οίς έστε τόποις, αΐνέσατε αυτόν, θεοΰ γάρ

•προσεγγισμδν τοπική μετάστασις οϋ κατεργάζεται •

άλλ' δπουπερ άν ης, πρδς σέ ήξει δ θεδς, έάν γε τδ

της ψυχής σου καταγώγιον τοιούτον εύρεθή,ώστε ένοι-

χήσαι τδν Κύριον έν σο\ κα\ έμπεριπατήσαι. Ε! δέ

πλήρη έχεις τδν έσω άνθρωπον λογισμών πονηρών,

χ8ν επί τοΰ Γολγοθά ης, κάν έιΛ τοΰ ίρους τών

Έλαιών,κάν ύπδτδ μνήμα τής άναατάσεοις, τοσούτον

απέχεις τδν Χριστδν δέξασθαι έν έαυτώ, δσον ο! μηδέ

τήν αρχήν όμολογήσαντες. Συμβούλευσον ουν, αγα

πητέ, τοίς άδελφοΐς έκδημεΐν άπδ τοΰ σώματος πρδς

Υεΐιίευΐυηι οιιίιιι ιιοΐιίδ ρι•ο ΕοοΙοβία 61 ηιοηαδίοπο

βΓβΙ, οηιηίυιΐδ ρεΓ Ιοίβηι νϊιιιιι βΊιιπιΙ ρ83ΐ1εηΙί1>Η8 οι

]β]ιιη3ηΙί1>υ8 ϋοηιίηο. ΝοδΙπιηι 6Γ?ο εχειηρίυηι ηβ-

■ηϊηβιη οΠεηάβΙ : ςιιίη ροΐίυδ ρι-οϋβοίΐίηδ ίηάβ ηο-

βίΓϋΐιι εοη$ί1ίιιπι Οηΐ, πυοιΐ άβ τε\>υ$ ϋβάοπι ςυββ

ηοβ βδρεχϊιηυβ, εοηδίϋυιη ηοδίΓυιη ιίοπιαδ. Νοβ

ειΓιηι ΟΙιπδΙϋηι ςαί αρρανυϊΐ , βδδβ ϋβυπι νβΓυηι

οοηΓβδδϊ δυηιυβ, βΐϊβηι ηηιεηιι.ιπι βο ινίδ£επιιΐ8 : 61

ίΐοΐ'.ι, Γιϋε ιιοι[ΐιο ΊιιιιιιίηιιΙ;ι , ηοιμιο ροδΐ63 :ιιΙ;ιιιΠπ.

(ν,ΐϋ(Ι([ΐ;ο ηοπιο ρβΓ νίΓβϊηεηι ηηΐιιβ βϊΐ, βηΐεςυβηι

ΒβΙΙιΙεβηι ϊηΐυβΓβηΐϋΓ , δοίνϊηιυδ. Ει α πιΟΓίυϊδ Γβ-

δϋΓΓεεΙΐοηβπι εΐϊβιη αηΐβ ηιοηυιιιεηΐυηι νίδίπη ΟΓβ-

ιΙίιΓπηιΐδ : 3ΐςοβ βδοεηδϊοηεπι ίη οοοίοδ, ηοηϋυιιι

, εοηδρβείο ιηοηΐβ Οϋνβηιπι, νβΓβηι ίϋϊδδβ οοηΓεδδϊ

' $υηιιΐ8. Εηιοίαπιβηΐϊ βυΐεηι ί(Ι Ιβηΐιιίαηι εχ ϊιΊηεΓί»

εοηεεδδϊοηβ ηβΐιυϊπιιΐδ, ςαοά εχ εοΐΐίΐίοηβ εο§ηο-

νίηιιΐδ, ηοδίΓβ εχίεπιϊδ Ιοη^ε δβηείϊοΓβ 6386. υηϋβ

νοβ ςυϊ ΙίηιεΙίδ Οοηιΐηυηι, ϊη ηιΓιΙιιιβ Ιοοϊδ εδίΐδ,

ευηι Ιαιιύίΐΐο. Εοοβϋδ εηϊηι ηιυΐηΐίο, υΐ ϋβιΐδ

ρΓορίοΓ δ'ιΐ, ηοη βίιιοϊ* ; ββά αΙ>ϊα1>ϊ ΓαβΓΪβ, βά 16

ϋευβ νβιιίεΐ, δΐίΐυΐιίεηι βηίηι* Ιη* άΐνβΓδοπυηι Ιαΐβ

ϊηνβηϊβΙυΓ, υΐ ίη Ιβ Οοπιϊηιΐδ Ϊη1ι»1)ίΐ6ΐ, ΐηβηιΐιυ-

ΙοΙςιιε: 8ΐη Ιιοηιίηεηι ΊιιίεποΓεηι ρβΓνβΓδΐδ εο^ίΐβ-

ΐΊοηΊΙιιΐδ ρΐεηυπι ηβοεβδ, εΐϊβπίδϊ ϊη Οοΐβοΐΐι» Γιιεπβ,

βΐ'ιηιηδΐ ίη πιοηΐε ΟΓινβΓυηι, εΐίβηίδϊ δυΐ) ηιοηυηιβηΐο

ΓεδίίΓΓεοΓιοηίδ, ΙβηΙαηι 3 ΟΙιπδΐί ίη αηίηΐϋπ) Ιιιαηι

Γεοερίίοηβ βΐιεδ, ςιιαηΐιιηι ςυί ηε 31) ίηΊΓιο ςυίιίεηι

Γκίεπι ρΓοίβδδί δΐιηΐ. Οοηδίιΐβ εΓ§ο, άίΐεοίε, ΓγβΙπ-

τδν Κύριον, χαΐ μή άπδ Καππαδοκίας είς Παλαισχί- Β Ιιΐδ, υΐ 3 οοΓροΓε ρεΓΟβπηεηΙϋΓ 3ϋ ϋοηιίηαηι, ιιοη

νην. Ει δε τις τήν τοΰ Κυρίου φωνήν πρόβολοι τήν

παραγγείλασαν τοις μαθηταίς, μή χωρίζεσθαι άπδ

Ιεροσολύμων, νοησάτω τδ ε!ρημ.ένον • έπειδήπερ ή

τοΰ αγίου Πνεύματος χάρις κα\ διανομή οδπω έπε-

φοίτησε τοις άποστόλοις, προσέταξεν αύτοϊςδ Κύριος

έπ\ τδ αύτδ μένειν, εως άν ένδύσωνται δύναμιν έξ

ύψους. Ει μέν δ ην άπ' αρχής έγίνετο μέχρι τοΰ νΰν,

τοΰ αγίου Πνεύματος ένείδει πυρδς τών χαρισμάτων

οίκονομούντοςέκαστον, Ιδεί πάντας είναι έν τψ τόπφ

έκείνω έν ψ ή διανομή τοΰ χαρίσματος-έγίνετο • εΐ δέ

τδ Πνεύμα δπου θέλει πνεΐ, καΐ οΐ ένταΰθα πιστεϋ-

6 Οηρρ»(Ιοεί3 ίιι ΡβΙκδίίηβηι. Οιιοί β'ι ςυΐδ ο1)]ίοίαΐ

ΟοηΓιηί νοεεηι άΊδοϊραΓιβ ρΓΜείρίβηΙβηι, ηβ ιΐίβοεάβ-

Γοηΐ 31) αβΓΟΒοΙγπιΪΒ *, Ϊη1β11ίβ&1 ςιι'κΐ (ΙίεΙυιη ίΐΐϋα

νοίιιεπί. Οιιηι δβηοιί 8ρίΓΪΙϋδ βΓβΐίβ ει αΜδρει-δίο

ηοηάαηι νεηΐδδοί βροδίοΐίδ, ]ιΐδ5ίΐ εΐδ ϋοηιίηιιβ

εοιίεηι ίη Ιοοο δίηιυΐ ηιβηεΓβ, ιΐοηεο ίηιΐηΐί εβδεηΐ

νίΓΐυΙβ εχ βΐΐο. Αι βϊ, ςυοά ίηΊΓιο Πβϋαΐ, »1 δρίιί-

Ιιΐδ δβηοΐιΐδ ίεηίδ δρεοίβ <1οη3 βίη§ϋ1ϊδ ίηιρβΓίίΓβί,

ηυοαδςιιβ ΓιετεΙ, οηιηεδ οροΠβΓεί ίη εο Ιοοο βδδβ

ιιΜ (1οιΐ3 (1ίδΙπ1)«βΓεηΐαΓ : δίη 8ρίΓΐΙυδ υΐιί νιιΐΐ

5ρΐΓ3ΐ : ϋ ςαβςυε ςαϊ Ιιίε δΐιηΐ, 3ε οΓειΙϋηΐ, ραΠί-

• Απ. ι. 4.
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είμ68 (ΐιιιιΐ, ]ιιχ(;ι ΙϊιΙι'ΐ .ιιι.ιΐο^ίηιη , ηοη ϊιιχία ροτε- ^ σαντες, μέτοχοι γίνονται τοϋ χαρίσματος, κατά τήν

βΓίικιΐίυιιι.Ίΐι ίιι ^ΐΌ8θΙ}'ΐιΐ3 &υϊΐ:<•μΙαιιι. αναλογία-/ της πίστεως, οΰ κατά την άποδημϊαν την

έν Ίεροσολύμοις.

ΕΡΙ8ΤΟΙ.Λ III. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.

€οι:ιηιο(Ια εί ιιΐϋίΐαΐα ιρϊήΐηαΐί» εχ νΐίίίαΐίοηβ ίοοοηιη» .ιαηαηηιηι ρτονεηΐβηΙε$ αψιοκΗ ηιηίίηηιφιε εοη~

ί/Βίίίιΐί άΰ άί&ίϊάϋί ΚοεΙαϊιν ίειοίοίΐ)ΐη>Ιαη(Β, ηΐί/Βϋηνηι νκατηαΐϊοηϊι Ουιηίιή- εχροηίΐ ηιοηεη& ΜΙ βτηιϊ-

Ιετ αάΐιατεαηΐ αηϊιηυ,ιν {ιάε'χ ηί/ηία: α ί'αίπ'ί»Η5 ρβι- Ιταάίιϊυηεηι ααερκε.

Χετε οτηαΐίι». εΐ τεΙϊ(ΐϊο$Ί$5. «ογοπ'6μ5, ΕιικίαίΜα

εί Αηώτοιίκ, ηβηιοη οπιαίίεαίχια ει Ιιοηε&Ιϊανηω

βΐίίΐ ΒαΜΙαΰε, Οη•ςοτϊα$ ίαίχιίειη ϊη ϋοηύηο (1).

Ουη8ΓΡ88ϋ8 Ιιοηυππη, πιίΙιί(|υβ εχ αηιιτιο άΐΐεείο- Β

πιιη, ει ίΙΙίιΐί ϊη^ειιΐίς Ιιιιηΐ3ΐιί1α1ί$ ηοΐιίδ 3 Βυηηιιο

ρΓΧδΐίΙκ ιηοηυηΐ6ΐιΐ3 , ο,ο:ε ϊ&ΙΙιϊο Οδίειηΐυιιιυτ,

ηι.'ΐχίιηί 8α\ΐ(1Ίί εί νοίυρίαΐϊβ 31'ςυιηεηΐο ηιιΐιι Γιιε-

πιηΐ. Ι Ίι-£:ί| ιιο βοϊιη ιιιοιίο Γεπ3π Βεο ιμιίιΐ εδβεΐ

€χρεπε1)3Γ, οιιιτι ει ϋε'ι , ςυί νίΐαηι ιιοηϊδ ιΐβϋϊΐ,

δγιη1>ο1α 83ΐυΐ3Π3 νίϋε1>3ηι , βΐ ϊη ε]ιΐ8ΐηοι1ϊ ροΓβο-

1)38 Ϊικ'ϊι1ει•3ΐιι, ϊη ςιιείδ ίΙΙη ίρ$3 8Ϊ§η3 %ιά\\χ ϋο-

ιιιίιιί 8ρίπΐιΐ3ΐίΐεΐ' 881 εοηΐειηρΐ3η, υΐ ετοϋοιε ΙίεεβΙ

ε$$ε Γ8νβΓ3 ϊη 3ηίιηο ϊΐΐϊυβ ςιΓι Οευηι ίιι 86 ΙιαΙιεΙ,

Βεΐΐιίεηεπι, 6υΙ@ο11ι:ιιιι, ΟΙίνβΙιιηι, Κεβοπ'εείϊοηεηι.

Νβπι υΐιϊ ϊη βϋφιο ρει- 1)οιΐ3ΐη εοηβείεηΐίβπι Οΐιπ-

&ΙΙ18 Γιιοιίι ίιιΓοπικιΐιΐϋ, 3υ( 3ΐϊ(|ΐιΪ8 ιηεία ιΐίνίηα νε-

ΙΐιΓι οΐ3νίδ 63πιε8 8ΐΐ38 ευηϋχεηΐ , Γυεπίφίο ευιιι

ϋΙΐΓΐ&Ιο ΟΓϋεί 3(Ώχϋ8 , «ι 8Γ3νε 83χυηι ιιιυικίαιι.ν

ίΓίυϋϊβ ΓυεπΙ αηιοϋΐυβ, εοΓροΓεοαηε ηιοηαπιεηΐο

6£Γβ33υδ, νείαΐ ίιι ηον°3 \ϊΐ:ι αηιΙιυΙαΓε ΐηδίϊΐυεπί :

Γε1ίεΐ3 Ιιαο ΙιυιηίΓι βίςηε Ιιιιηιϊ Γερεηΐβ πιοπαΐίυιη

νίΐ», ϊΐιΐιΐίιηί άεβίιίεπο ϊη εοείεδίεηι ι-οηιρυϋΐϊεβηι

33ε6η(1θΓΪ(, $υρεΓΠ3 εοςίΐηηδ , ιιΐή 681 Οιΐ'ίδΙιΐδ :

ηϋ ροηάει-β εοΓροιϊδ ςν&νβΐυδ, 8ε«1 ριιποιε νϊΐ»

Γ;\οΐιΐ3 α 8βίρ3ο ΙενίοΓ, οι ρηΓ βιώΐίιιιία δυΓδυιη

Ιεηίΐεηιεηι εβιο ϊρδΐιΐδ πιιΐιϊδ ίιΐδΐ.ΐΓ εοηιϊΐηπ ναΐβαΐ :

Ιιίε ηιεο ςυϊϋεηι ]υι1ίείο ϊηΙβΓ ί1ΐ38 εο1εΙ>π5 Γαηιοε

Γ68 εειίδβΓΪ ιΐβΐιεί, ϊη ς,υίυυδ 1)εηΪ£ΐιίΐαΐίδ Ποιιιϊηϊ

ιιοδίπ βΐ'βίΐ 1ιυηΐ3ΐιυηι £εηυδ ηιοιιιιηιεηΐ3 νίδΐιηΐυτ.

ϋιιηι Ί^ΊιιΐΓ εί 8εηδί1ιιΐ8 ηιβϊβ Ιοεα 3αηεΐ3 ϊηΙυεΓΟΓ :

ϊηΙυβΓβΓ νενιι Ιιοε βηιρίΐϋδ εΐϊαηι Ίιι νυΐιϊβ ε]ιΐδΐιιοιΙί

Ιυεοιυπι βχρΓβδδβ δί§η3 : ΐαηΐο εςιιΐιίειη τερίεΐιΐδ

μιμι [,ΜΐιΊίο , ΐ! Ι ϋίικί εη3ΓΓ»Γ6 ιιιιΐΐα νίβ αϊεβικίί υ

ςυβ3(. δειΐ ϋίϋιαίΐΰ 68(, ηε ι1ίι•ηιιι Πογϊ οιιιηίηο 1ι:πι•1

ροδδε, ιι ι Ιιοηΐιι ηαΐυβ Ιιοιιο ηϋφιο ΓπιαίϋΓ, εαϊ ηίΐιίΐ

ιηαϋ 8ίΙ ηι1:ιιίίΐιιηι : ρΓορίειεα ηιίΐιί ςυοφΐ•: ευπι

ίΐυΐείη ς(ΐδΐ3Γβηι , δίιηιιΙ ει ΊΙΙοπιιιι α1ϊααί<1 681 ιιιί-

ϊΐυιη, ςιι.χ δειίδΐιιη ;ιιη.ιι•θΓ0 ηΙΙΊοίιιιιΙ, οϋ ςιιχ ροδί

;-.ιι:ινεηι Γεπιιιι Ι;ι:ΐ;ιπιιιι ρεΓεί'ρΓιυηειιι , ηΐ053ΐυδ 3ε

ΐΓΪδΙίδ ϋϋΐιιιιηι ΓονειΊεΙιαι- : ΐ'ερυΐβιΐδ βρυιΐ ηιβ, νβ-

πιιιι 6886 ςυθ(1 Οοαιίηιιβ ϋίχίΐ, ιιιιιιιιΐιιιιι ιιιιίνιΜ'ίΐιιιι

ϊη ιιΐϋΐιι ευΙ)3Γβ ' : 113 ιιΐ ραΓδ ιπιΙΙιι οιΐι'ι ϋ Ιϋπϋπιηι

ιιοηιιίοιίδ ίΐΐϊιΐδ ροηίοηίδ δίΐ ίιηηιιιηϊβ. 'Ν.ιπι δι Ιοειίδ

ίρβε (]ΐιί 83ηεΐυιη νεδίί^ϊυπι νεΓ33 νίΐ;ι: δυδεερϊι,

ρυηΐδ 3 ιικιϋί δεηΙίΙ)ΐΐ8 ηοη 631 , ςιιί(1 (Ιι.• εχΙεΓΪδ

0ρίιΐ3Γί άεΐιεηιαβ, αιιί 8θΐ3 βαιίϊιίοηο ίΐ ρΓΚΐϋε3-

1 Ι ^βη. ν, 19.

(1) 18330. ϋαββιιοοηο ίηίοΓρΓείε. — Εϋ. 1038, III,

Ταϊς χοσμιωτάταις ά,Ιηθως χαΐ εϋΛαβεστάταις

άδε.Ιραϊς , ΕϋσταΟίφ χαΐ 'ΑμβροσΙςί , χαΐ τϊ\

χοσμιωζάτχι χάί σεμνότατη θνγατρί ΒασιΑίσσχι

Γρηγόριος έν ΚυρΙφ χαίρειν.

Ή μ£ν των αγαθών χα\ χαταθυμίων συντυχία, χοή

τά γνωρίσματα της μεγάλης τοΰ Δεσπότου ϋπερ ημών

φιλανθρωπίας, τα έν τοις τό™•.ς δειχνϋμενα, της

μεγίστης έγένετό μοι χαρίς τε χα\ ευφροσύνης Οπό-

θεσις. Αμφοτέρων γαρ έδηλώθη μοι ή χατα θεδν

εορτή, δια τε τοϋ Ιδίϊν τα σωτήρια σύμβολα τοΰ

ζωο-οιήσαντος ή μα; θεοί, χα\ διά τοΰ ψυχαΐς συν-

τυχεϊν, έν αΓς τα τοιαΰτα της τοΰ Κυρίου χάριτος

σημεία πνευματιχώς θεωρείται, ώστε πιστεύειν ότι

αληθώς έν τη χαρδία έστ\ τοϋ τδν θεδν έχοντος ή

Βηθλεέμ, δ Γολγοθάς, 6 Έλαιών, ή Άνάστασνς.Ότε

γάρ διά της αγαθής συνειδήσεως 6 Χριστδς 'εμμορ-

φωΟη, και καθηλώσας τψ θείφ φίβω τάς σάρκας

αύτοϋ, κα\ συσταυρωθείς τω Χριστώ, κα\ άποκυλίσας

άφ' έαυτοΰ τδν βαρΰν της ζωτικής άπατης λίθον,

κα\ έζελθών τοΰ σωματικού μνημείου, ώς έν χαινό-

τητι ίωής περιεπάτησε, και ό χαταλιπών τήν κοίλην

χα\ χαμαίζηλον τών ανθρώπων ζωήν, άναβάς δέ διά

της υψηλής επιθυμίας είςτήν έπουράνιον πολιτείαν,

κα^ τά άνω φρονών, οϋ ό Χριστδς, χα\ μή ^αρυνό-

μενος τω άχθει τοΰ σώματος, άλλ' έξελαφρύνας διά

καθαρωτέρας ζωής, ώστε αϋτώ νεφέλης δίκην συμ-

μετεωροπορεϊν επί τά άνω τήν σάρκα• ούτος, κατά

γε τήν έμήν κρίσιν, εκείνων έστ\ τών κατωνο;ΐΛ-

σμένων, έν ο!ς τά υπομνήματα τής τοϋ Δεσπότου

υπέρ ημών φιλανθρωπίας όράται. Επειδή τοίνυν

εΐδον μέν και αισθητώς τους άγιους τόπους, εΐδον

δέ κα\ έν ΰμϊντών τοιούτων τόπων εναργή τά σημεία,

τοιαύτης έπληρώθην χαράς, ώστε υπέρ λόγον είναι

τοϋ άγαΟοϋ τήν διήγησιν. Άλλ' επειδή Ιοικεν άν-

θρωπον δντα δύσκολον είναι, ίνα μή ε£πω ότι αδύνα

τον, αμιγές τοϋ κακοϋ τδ άγαθδν καρποΰσθαι ■ δ•.ά

τοΰτό μοι τη γεύσει τών γλυκέων συγκατεμίχθη τι

κα\ τών πικραινόντων τήν αίσθησιν ■ έφ' οΤς μετά τήν

άγαθήν τών εύφραινόντων άπόλαυσιν, πάλιν επί τήν

πατρίδα σκυθρωπάζωνέπορευόμην, λογιζόμενος, δτι

αληθής δ τοϋ Κυρίου λόγος δ ειπών όλον τδν κόσμον έν

τώ πονηρώ καϊσθαι• ώ; μηδέν τής οικουμένης μέρος

ελεύθερον είναι τής μοίρας τοΰ χείρονος. Εί γάρ δ τδ

άγιον τής δντως ζωής ίχνος ύποδεξάμενος τόπος τής

πονηράς άκάνθης ού καθαρεύει, τί χρή περί τών λοι

πών έννοεϊν τόπων, οΐς ή τοΰ άγαθοϋ μετουσία κατ-

εσπάρη διά ψιλής ακοής κα\ κηρύγματος; ταύτα δ»

055.
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πρδς δ τι βλέπων φημί, πάντοις ουδέν χρή γυμνότερον

διά των λόγων έκτίθεσθαι, αυτών των πραγμάτων

•πάσης φωνής γνωρίμου γεγωνότερον διαβοώντων τα

λυπηρά. Μίαν έχθραν ένομοθέτησεν ήμίν δ της ζωής

ημών νομοθέτης, τήν πρδς τδν δφιν λέγω ■ προς ου

δέν 4λλο τήν τοϋ μισεΐν δύναμιν ένεργεΐσθαι προστά-

ξας, ει μή πρδς τήν άποστροφήν τής κακίας. "ΕχΟραν

γάρ 0ι\σω, φησίν, άνά μέσον σον, καϊ άνά μέσον

εκείνου. Επειδή ποικίλη τις κα\ πολυειδής έστιν ή

κακία, διά τοϋ δφεως δ λόγος ταύτην αίνίττεται, τ!)

πυκνή των φολίδων θέσει τδ πολύτροπον τής κακίας

χαρακτηρίζων. Ήμεΐς δέ πρδς μέν τδν δφιν ίνσπον-

δοι, διά τοΰ τά θελήματα τοϋ αντικειμένου ποιεϊν,

έγενδμεθα • τδ δέ μίσος κατ' αλλήλων έτρέψαμεν •

τάχα δέ ουδέ καθ' ημών, άλλα κατά τοϋ τήν έντολήν

§εδωκό-.ος. Ό μέν γάρ φησιν, Αγαπήσεις τύν πΛη-

σΐον σον, καΐ μισήσεις τόν έγβρόν σον ' τδν τής

φύσεως ημών πολέμιον μόνον έχΟρδν ήγεΐσΟαι προσ-

τάξας ■ πάντα δέ τδν κοινωνοϋντα τής φύσεως, πλη

σίον έκαστου είναι ειπών • ή δέ βαρυκάρδιος ημών

γενεά τοϋ πλησίον ημάς διαστήσασα, θάλπειν τδν

δφιν έποίησε, κα\ τοις τών φολίδων αύτοϋ στίγμασιν

έπιτέρπεσθαι. Έγώ γάρ τδ μέν τους εχθρούς τοΰ

θεβΰ μισεΐν Ιννομον είναί φημι, καΙ άρέσκειν τώ

Δεσπότη τδ τοιούτον μίσος • εχθρούς δέ λέγω τους

κατά πάντα τρόπον τήν τοΰ Δεσπότου δόξαν άπαρνου-

μένους, είτε τους Ιουδαίους, εΓτε τους φανερώς εΐ-

δωλολατροΰντας, είτε τους διά τών Αρείου δογμάτων

είδωλοποιοϋντας τήν κτίσιν, κα\ τήν Ίουδαϊκήν πλά-

νην αναλαμβάνοντας. Ει δέ Πατήρ, καΙΎίδς, κα\

δίγιον Πνεϋμα εύσεβώς δοξάζοιτο, κα\ προσκυνοΐτο

παρά τών πιστευόντων εν άσυγχύτω κα\ διακεκριμένη

τη αγία Τριάδι μίαν είναι καΙ φϋσιν, κα\ δόξαν, κα\

βασιλείαν,καΐ δύναμιν, καίτήν επί πάντων έξουσίαν,'

ένταΰθα δ πόλεμος τίνα εύλογον αίτίαν ϊχει ;

εί νίιιι , εί ρίιιιη οιιΐΐιιιιι ει βιιρτα οηιιιϊα όίίϊιυηηι

ΰαιιβ» βεββ ςιιεαΐ?

"Οτε έπεχράτει τά τής αίρέσεως δόγματα , κα\ τδ

παρακινδυνεΰσαι πρδςτάς εξουσίας, δι' ων έδόκει τδτών

αντικειμένων δόγμα κρατύνεσΟαι , καλώς είχεν ώς

αν μή καταδυναστεύοιτο ταΐς άνθρωπίναις δυναστείαις

δ σωτήριος λόγος• νυνί δέ κατά πάσαν τήν οίχουμένην

άπ' άκρου τοΰ ουρανού , καΙ ϊως τοΰ άκρου αϋτοΰ

Γσως κηρυσσομένης έν φανερώ τής ευσέβειας, δ τοις

κηρύσσουσι τήν εύσέβειαν πολέμων, οΰκ έκείνοις

μάχεται, άλλα τώπαρ' αυτών εϋσεβώς κηρυσσομένω.

Τίς γάρ είναι σκοπδς άλλος οφείλει τώ τον θείον

Εχοντι ζήλον, εί μή τδ παντ\ τρόπω τήν δόξαν τοΰ

θεοϋ καταγγέλλεσθαι ; "Εως γάρ ουν έξ δλης καρδίας

τε κα\ ψυχής κα\ διανοίας προσκυνήται δ μονογενής

θεδς, εκείνο είναι πεπιστευμένος έν πάσιν δπερ έσ-

τ'ιν δ Πατήρ• ωσαύτως δέ καΙ τδ Πνεϋμα τδ άγιον

δμοτίμω προσκυνήσει δοξάζηται, οι τά περι•σά σο-

φιζόμενοι ποίαν τοϋ πολέμου εύπρόσωπον Ιχουσιν

άφορμήν, σχίζοντες τδν χιτώνα τδν δρ^ηκτον, καΙ

πρδί Παΰλον, κα\ Κηφάν τδ όνομα τοϋ Κυρίου κατα-

μερίζοντες , και τδν προσεγγισμδν τών τδν Χριστδν

Λ Ιίοιιο ΙιοιΓι ΐΙΗιΐδ οοιιιιιΐ'ΐιιίοηο βιιηΐ 35ροι•5Ϊ? Οιιο

Ν[»Γί Ιοιιι (Ίΐΐ!ΐ Ιιιιν ιΓκ.ό ιιίΙιίΙ ΐ]ΐιίιΙι']ΐκΐ!ΐι αΐΐϊηεΐ ονΙ-

(ΙοίιΓκιπΙιιΐϋ νοι•1))5 εχρ1Ϊ03|•ε : οιιιη Γ88 ϊρ$32 αΐΐίιΐδ

30 οΐβπιΐδ (]ΐι»ηι οιφίίΐμκιιη νοχ νεί ηΐ3χΐηιε ηοΐ»

οΐιιιιιοιιΐ , ηηχηαιιι ίΐΐα δίηΐ ιμοο ηιο1βδΐ3 ΓιιοηηΙ.

ΙΙηιιηι οιΐίιιιιΐ Ιε^β δΐια ί.;ιιι\ίι νίΐχ ηοδίΓΧ Εβ»ϊί>Ια-

Ιογ : (χΓιιιιιι, Οίοο, ειιιιι δοι-ροιιΐβ : ηεφιε ιι1Ι;ιιιι

:ι1ί:ιηι 3(1 ιόιιι εχεΓεεΓε νίιιι ϊΐίαιη ροι ηιιαηι 0(1ίιιιιΐ5

ηο« ]υ$8Η, ηϊδί 3<1 κνοΐ'^ιικίιιιιι ιικιΙιιιιι. Οάίνηι, ϊη-

ςιιίΐ, ροηαιη χηΐετ Ιε, αΐηιιβ ΙηΙβτ ϊρ&ηη*, ηοηψβ

(}ΐιία ναιία ί•1 ιηιιΙΐΊΓοπηίδ 051 νίΓι03ίΐ35, ΒΟΓροηΐίδ

αρροΐίαιϊοηβ βαιτι Ιιίο $επηο (ΙοδίβΐηΙ : ρεΓ δφΐ.Ίΐιιη-

ηιηι ιίοιίϋΐιιιι μιππι ιιιιι Ιιί ρΐϊοοδ νίΐ'ιοπιιη ηιοιίοδ 30

ΓθΓηΐ38 νείυΐ ϊηύίεϊο ιιοΐιιπιιιι εχρι-ίπιεηβ. Νοϋ νειΌ

(Ιιπη αϋνεΓ$3πί νο1υη(»Ιε$ βχβεςιιϊιηαΓ, Γοβύυβ ουιη

βεΓρεηΐο εοΐίιηυβ, οϋίυπι νεΓΟ ιηιιΐιιιιιη ίη ηο3 ίρ$05

εηηνοι1ίπ)ΐι$ : ;\ο Γοτΐ388ε ηβ ίη ηθ3 ςυ'κίεηι, βειΐ

ίη οιιιιι (]ΐπ ιιιαιιι1;ιηιιιι Ίΐΐιιιΐ ιίοιίίι. Λίι εηϊιη ϊΙΙο :

ΑιηαΙή» ρνοχη•ιιιιη Ιιιαιη, ε! οάίο Ιιαίώχ» ίιιϊιηϊαιηι

Ιίΐηηι ', 8»1ιιιιι ϋΐιιηι ςυϊ ηαΐυΓΧ ηοβΙηΒ 1)031Ϊ8 63(,

ΙιιιΙιοιό ρΓΟ ίηϊηιίεο ηοβ ]υ88ΪΙ : ςαεηιευιιςυε νεΓΟ,

ηιιΐ ιιβίυΓκ 1ιυ]ιΐ3 βϊΐ ρβΠϊεερ», ρΓοχΐηιαιη ευ]ϋ8-

ςυε βδδο ρΓθηιιηΙΪ3\'ϊΙ : 31 ηθ8ΐΓ3 Ιιιεο ηΐ3ΐί§η.ι

»138 υΐ :ιΙ);ι1ίοικ»ΐΊΊΐιιΐΓ 3 ριοχίηιϊ$, ει βεΓρεηΙεηι

ίΌνοι•ΐΊΐιιΐ8, εΙΊ'οοίί, υΐηυε 8(ρι:ιιιι:ιΐ'ΐπιι ε]υ3 ριιηεία-

ΓΪ8 β3υι1οΓ6ΐιιιΐδ. Νβηι εςυ'κίειη ϋβί Ιιυίΐοβ οι1ί8$β

]ιιμΙιπιι ε88ε βίο, Ίι1(|υο οιΙΊΊ ^οιιαβ ϋοηιίηο ρΙηεεΓο.

8οι1 Ιιοδίεβ Όεϊ 6836 ί!1θ8 < 1 ί < ■ ο , ςυί οιιιηίΐιιικ ηιοάιβ

Ποιηϊηί μ1υΐ'ϊ3ΐιι ηε@3ΐ)1 : 8ΐνε ίΙΙί $υηΙ Ιαάχι, βίνο

ς ηΐ3ηίίε8ΐϊ ίιΐοΐοίηΐπί, 8ΐνε (Ιο οοπιιιι ηιιιηείΌ, ςπί

ροΐ' Λι•ίί ι1ο^ιιΐ3ΐη <!<:• <•ι<-;>ΙιΐΓα ίιΐοΐιιηι Ιπι^ιιβΐ , εί

ογγοι'0111 Ιϋΐ1;«!0Γΐιιη βιιβείρίυηΐ. Αι ί-Ί Ρ.ιΙογ , Ρίΐίυβ,

61 Βρΐΐ'ΐΙΐΙδ 531101115 ρίβ ;ΐ850Γ.1111Γ, 01 3(1 0 10 1 II Γ ίΐΐ) 118

η ιιί (•ΐι•(1ιιιιΐ ίη ηοη εοιιΓυίΐι ει (ΙΊ5ΐΊιιεΐ3 83.ηεΐα Τγϊ-

ηίΐ3ΐβ 11Π3Ι11 638ε εί »:ιΐιΐΓ3ΐιι εί ςΙΟΓΪαηι εί ιτ^πιπη

ροΐο8ΐ3ΐειη : Ιιίο, ϊικιιιβηι , εεςυχ ΙεΙΗ ρΓο1>3ΐιϋί3

Τιιηε 83ηε ουηιΐ3ΐεο1)Ιϊηε1)3ηΐ1ΐ3?ΓβΙϊο3(}θ2ηΐ3ΐ3,

νοί οιιγπ ρΐ'χβειιΐί ρεπειιΐο ορροηεΓε 88 ροΐε3ΐ3ΐϊ-

1)113 , ρ6Γ Ι|1135 5ΐ3ΐ)ίΙΪΓΪ γί(1θ1)3ΐϋΓ 3(1νθΓ6.1ΓίθΠ1Ι11

(Ιο^ιιια, Ιιοηυηι ί;ιοΐιι;ιι οιίιΙ, ηε :ι!ι 1ιυηΐΗηΪ5 ρ.οΐοη-

Ι3ΐϊ1)υ3 83ΐυΐ3ΐ'ϊ3 (ΙοοίΓϊηβ νϊ ορρί'ίηιεί'εΐιΐΓ : ηαιιε,

οιιιη (οίο οι 1)0 ΙοίΤ3πιπι 3ΐςυε :ι1ι ιιηο εοεϋ οηπΙΊιιο.

ρ 3(1 ηΐίοπιηι εχ χςιιο ρηΐιιιιι ρι-χίΙίεοΙυΓ ρίεΐ33, ςυϊ

0111!) ΙΐΟΙΙΐίηίΙ)ΙΙ3 ΡΚΠΙΙ (ΙΟΟΙΠΙΚΙΙΙΙ ρΓ:0(ΐ!031ΐΙΪ1ι1Ι.ί

Ιμ.ΊΙιιιιι ξεπί, ιιο<|ΐι:ΐ(]ΐι.Ίΐιι ίΙΙο ΐ|ΐιϊ(Ιοιη οιιπι ίΪ8 ριι-

^ηικ, 86(1 ειιιιι 60 ψιί ρϊε αϊ) ϊίβ ρΓ.ΐΐΜεηΐιΐΓ. Ναηι

<| 1 1 ϊ (Ιίνΐικι ζοΐο ΓοπιιιΙιΐΓ, ΐ|ΐιί(3 3ΐίιιι1 8ρε6ΐ3Γ6 ιΐο-

Ιιοιιΐ, ιιί5Ϊ ιιί ((ΐκκριο ΐιιοιίιι ς!θΓΪ3 ϋεϊ 3ηηιιηΙίεΐιΐΓ?

Αι ΐ)ΐι;πΐ(!ίιι εχ (οίο οοπίο , αηϊιιια οι εοςίίαιίοηβ

1)6115 Ι1Ιΐίς0ΙΐΊΐΙΙ8 3(1θΓ3ΐΙΙΙ' , ϊ(1(||10 6586 111 ΙΗΙΙΙΐίΙιΙΙί

οΓοιΙίΐιιι-, (| ιιοιΐ ΡαΐεΓ 831 ; ςικηκίίιι δρΪΓΪΐυδ ψΜ-

ςιιβ 83ηε1ιΐ8 ραι-ϊ 3θΌΓ3Γιοιιβ οοΙϊΐιΐΓ, εεςυαηι 831Ϊ5

8ρεείθ83ηι ΙιοΙΙϊ 0:111^3111 Ιιηίκτο Ιιοηιϊηββ ευΓΪοβο

ίΐΐ'ί,Ίΐΐί (|Π03ΐιΙ, ηιιΐ ΐιιιιίοίίπι ϊ11::ιιι ίηϋϊνΐδαηι Ιαεε-

Γ3ΐιΐ, ε( ΟΙΐΓίδΐΐ 11011)611 ίη ΡίΐιιΙί οΐ ΟβρΙιχ αρρεΙΙα-

1101165 56631)1 : 01 3Ο0Οΐ1θΙιίΟ6 3(1 56 605 <μιί ϋΐιΐ'ίβΐιιιιι

* ϋεη. πι, Ιο. 3 Ι,βτΐΙ. χιχ , 18; Μ.ι1ΐ!ι. ν, 43.
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:ιι!οι•Π!ΐΙ, η1)οπ)ϊη»1)ϊ1ε8 ρΓοηυιιΙίαηΙ : Ιηηΐιιιη ηοη (1ί- Α προσκυνούντων , βδελυκτδν άποφαίνοντες • μονονοΰ

φανερώς εκείνο βοώντες τοις ^ήμασι, Πόρ'ρ'ω άα'βεπίδ νοΓΐ>Ϊ5 'ιΙΙιμΙ ραΐαηι ε1αηΐ3ηΐεδ : ΡιοειιΙα ηιε; Νβ

αίί•?</«5 αάηιε; ε^οεηίιη ρηηιααηι. 1>••ΐιιι• δβηε ίΐΐίδ

ρΐιι» οο^ηϊΐϊοηΪΗ , ηιιαιιι ρπε 03εΙιϊΓΪδ 56 ριιίαιιΐ 6886

οοιίϊβουΐοδ, 605 1ι;ι1)ΚΓβ. Οιιϊιΐ ? 3ηιρ!ίιΐ5ηε βΐίφΐίΐΐ 0Γ6-

ύαηΐ, ςιιαηι Οεαιη 6556 οιιιη φΐί' νεπιβ 6£1 ϋο'ι Κί1ίιΐ5?

ΟΐΓίρρβ νβΠ ϋθϊ ΟΟΙίΓεδδΙΟ 01111)63 ρΪ38 61 8311Ι13Γ68

ιιοΐιίδ ηοΐίοηβδ ΐη 56 οοιηρΙβοΙϊΙιΐΓ : Ιιοηιιιη 6586,

]ΐΐ5ΐυιη, ρυΙ&ηΐ6ΐιι, ΐιηηιιιιηυΠϋη), 'ιπν3Π3υί1εηι, δβιη-

ρβΓ βοηοόβηι, φΐί ηβφΐβ ίη ύειεπιΐδ, ηεςββ ϊη

ιηεΙίιΐ5 νειίί (]ΐιε;ιΙ : ίΙΙιηΙ ηβπίφΐβ ιπίπι,ε ίρδίηδ Γε

ροί, ηβΐ: Ιιοο ηοη 651 ίη ηαΐυια. (}ιιίά οηϊηι εο (|ϋθ(1

δυρΓ» οιηηία 681 δΐιΐιΐίηιε δΐιΐιΐίιιιίϋδ ? 0;πΊ Ιιηηο

ηιβίϊηβ ? Ιΐβφίο ίιι οιηηί ρει-Γβοΐίοηο βοηί οοηδίάβ-

Γϋΐιιβ, ρβΓ οηιηεδ ιηιιίαΐϊοιιίδ Γοπηαδ εχρει-» εβί ν3-

Γίηΐίοιιϊδ, ηεφίε εεπο ΐβιιιροΓΟ Ιιαηε δϊΐιί ιι.ιιιμμιιι

6556 (ΙεηιοηδίΓανίι, 5ε(1 δεηιρει- εοιίειη βε ηιοιίο 1ΐ3-

ΙιυϊΙ : εΐ ριΐυδιιυαηι «Ι Ιιοιηο. εοηνεΓδΒίεΐιΐΓ ίη

πιυηυΌ, βΐ (Ιιιηι ίη βο βδΐ, ει ροδίεα ; ηεφίε ιιΙΙομι

ρ;ΐΓΐεηι ιιλΙιιγ* δΐιαε ίηιηιυίαυίΐίδ ηΐ(]ΐΐ6 ίηνβπίυίΐίδ

ίΐΐ ΙΪ5 (1113! ρΓΟ Ι1θΙ)ίδ βΟΊίΟΪΙ, 3β Ι] υ ϊ (1(] II 3 111 3060111-

ιιηοιίανϊΐ, φίοιΐ 3 δΐιβ Γ3ΐιΐΓ3 εδδοί ϋΐίεηυιη. (ίυοιΐ

οηίιιι ηαΐιΐΓ3 ηβφΐβ οοπ-ιιρίίοηί, ηβηυε ηιυΐαΐίοιιϊ

651 ουηοχϊιιηι, εοιίβιη ηιοοΌ δεηιρει- 66 ΙιαΙιεΙ, ηεηιιβ

ουηι ΙιιιηΓιΙΊ ικιΐιιτα νβπαίιΐΓ, ψιαικίο ι-βΐίοηε ϋίδ-

ρεη83ΐϊοηΪ8 ίη εη νει•δ;(1ιιι-, ενβηίΐίμιβ 8'ιευΐ Ίη δοΐβ,

έμοϋ • Λίί| έγγίσχις μοι ' δτι καθαρός είμι. Δε-

δόσΟω δέ υλ\ πλέον τι αύτοϊς κατά την γνώσιν,

ήνπερ αυτοί οϊονται κατειληφέναι , προσεϊναι. Μή

πλέον τοϋ πιστεύειν άληθινδν είναι θεδν τδν τοΰ θεού

άληθινδν Υίδν έχουσιν ; Τη γαρ τοΰ αληθινού θεού

ομολογία πάντα συμπεριλαμβάνεται τα ευσεβή χα\

σώζοντα ήμας νοήματα ■ δτι άγαθδς, ότι δίκαιος, ότι

δυνατός, άτρεπτδς τε κα\ αναλλοίωτος, κα\ αεί ό ού

τος, ούτε προς τδ χείρον, ούτε πρδς τδ βέλτιον τραπήναι

δυνάμενος- τδ μέν γαρ οϋ πέφυκε, τδ δε οΰκ Εχει- τί

γαρ υψίστου ύψηλότερον ; Τί τοϋ άγαθοΰ άγαΟώτερον;

"Ωστε έν πάση τοΰ άγαθοΰ τελειότητι θεωρούμενος,

κατά πάν είδος τροπής τδ άναλλοίωτον έχει ■ ού χατά

™ καιρούς τινας τδ τοιοΰτον έν έαυτφ δεικνΰς, άλλ' άε\

ωσαύτως Εχων, κα\ πρδ της κατά άνθρωπον οικονο

μίας, και έν έ/.είνω, καΐ μετά τοΰτο. Ουδέν της άτρέ-

πτου και αναλλοίωτου φύσεως έν ταΐς υπέρ ημών

ένεργείαις πρδς τδ άπεμφαΐνον μεΟαρμοζύμενος. Τδ

γάρ φύσει άφθαρτον κα\ άναλλοίωτον, άε'ι τοιοΰτον

έστιν, ού συναλλοιούμενον τη ταπεινή φύσει, όταν έν

εκείνη κατ' οϊκονομίαν γένητο.ι , κατά τδ τοΰ ηλίου

υπόδειγμα- δς ύποβαλών τήν ακτίνα τώ ζΐφω,τδ

φώςτής άκτϊνος ούκ ήμαύρωσεν- άλλα τδ σκότος διά

της άκτϊνος είς φως μετεποίησεν • ούτως κα\ τδ

φΐί Γ3(1Ίυιη κιιυιη οβίί^ίηί δυο^ίοϊβιΐδ, Ιιιηιεη Γ3(1ϋ άληθινδν φως έντή σκοτία ημών λάμψαν, ούκ αύτδΰπδ

βυί ηοη οϋδοιιι-αΐ, δεο" ίρδΐιΐδ νϊ 3ΐφιε είΓιεβοίβ Ιε- τοΰ σκότους κατεσκιάοθη, άλλα δι' έαυτοΰ τδν ζόφον

ΐιιΊιπΐ5 ίη Ιαεβηι ΐΓ3ΐΐδηιυΙαΙ ; 3(1 εαιιιυ'βιιι ηιουΊιιη έφώτισεν. Επειδή τοίνυν έν σκότψ τδ άνθρώπινον ζν•

()ΐι;ιιΐιΙο νβΓυηι Ιιιηιβιι ϊη Ιεηεοΐ'ίδ ιιοδίιϊδ ΓεΓυΙδίΙ, ^ κα9ώς γέγραπται, δτι Οϋχ έγνωσαν, ουδέ σννήχα>;

ηε!|ΐι«(]ΐΐ3ηι οϋδοιίΓβΙυιη ϊρδυιη βδΐ 3 Ιεη©1>Π5, δεο" έν σκότφ διααορεύω-ται , 6 έλλάαψα; τϊ^ έσκοτι-

δΐη ίρδίιΐδ τί ΟΒίΐβΐηεηι ϊΙΙϋίΐΓϊνίΙ. ΰιιηι ϊβ'ιΐιΐΓ ίη ϊμεντι φύβει 6*ά πανϊβ{ τοϋ συγκρίματος'ήμων της

Ιεηείιπδ Ιιυηιηηιιιη 8«ηιΐ8 ν6Γ53Γ61ιΐΓ , δίευΐ 80γΊ- θεότητος τήν ακτίνα διαγαγών, διά ψυχής, λέγω, καΐ

ρΐιιιιι 6δ( : Νοη α^ηονετηηΙ, ηεηηε ΐηΐεΐΐεχβηιηΐ , ίη αώματος, δλον τδ άνθρώπινον τώ ίδίω φωτ\ «ροσφ-

ΙεηεΙιΐΊΐ αηώαίαιιΐ*, ίδ ιρΓι Ιβιιε1)Γ053ΐη ιιβΙυΓβηι ίΐ- κείωσε, τη πρδς έαυτδν άνακράσει δπερ έστ'ιν αύτδς,

ΙιΐίίΓανίΙ, ρεΓ υηίνεΓδβηι οοιηρ3<»οιη ηοδίΓίηι (Ιείΐα- χάκεϊνο άπεργασάμενος, κα'ι ώς ούκ έφθάρη ή θεότης

ΙΪ5 Γ3(1ίο 1ι-3ΐΐ5ηιίδ50 ( ρβΓ Ηΐιίϋΐιιιιι ιΐίεο εΐ εοΓριΐδ) έν τώ φθαρτώ σώματι γινομένη- ούτως ούτε εϊς τρο-

ιιιιϊνεΓδίιηι ^ειιυδ Ιιυιιιβηιιιη ρΓορΓίο δίΐιϊ Ιιιιηίηβ πήν ήλλοιώΟη, τδ τρεπτδν της ψυχής ημών ίασαμ^νη.

ραΠΊοϊρανϊΐ, ιΐυιιι ίΐΐυιΐ 5ΐϋί οοριιίανίΐ. ηΐ^υβ εοη]υη- Κα'ι επί τής ιατρικής τέχνης ό θεραπευων τα σώματα,

χίΐ : βΟεε'ιία,ιιο υΐ ΊΠιιύ εβδεί ςιιοϋ" ε&Ι ίρδβ : βίο,ιιβ

ιιΐ οοιτυρΐ3 (1εΐΐ35 ηοη βίΐ, ΙιαϋϊΙαηβ ϊη οΐιηοχίο

οοΓΓυρΓιοηΊ οοΓροΓβ : δΐε ηεο ιιΐΐίυβ ιηιι(3ΐϊοηΊδ νβ-

Γϊηΐίοηειη βιΐδΐίηυΐΐ, φίβηύο ηιυΐαίιίΐίΐαίαπι βηϊηιί ηο-

81γϊ δαηανίΐ. ΟιΓιρρε ει ίη 3Γΐβ ιηεϋίοΒ ςπί εοΓροΓί-

έπε-.δάν άψηται τοΰ πεπονθότος, ούκ αύτδς εμπαθής

"γίνεται, άλλα τδ νοσούν έξιάσατο. Μηδε\ς δέ διά

τοΰτο τδ τοΰ Ευαγγελίου μή δεόντως έχλαμβανων,

ήγείσΟω , κατά προκοπήν τίνα κα'ι άκολουθίαν κατ'

δλίγον πρδςτδθειότερον μεταποιεϊσθαι τήν ήμετίραν

1)ΐΐ5 ηιειίίοίιιβιη Ιαείΐ, οιιιιι ηίΓεείιιπι εοΓ[ΐιΐδ 13Π£ΪΙ, Ι) ψύσιν έν τώ Χριστώ. Τδ γάρ Προχόχζειν ήΛικιν,

ηεφΐ3φΐ3ηι ίρδβ «^π""•""*!111 οοηΐΓβΙιίΙ, 80(3 ββ^'Ό" χα1 σβ?1α' χαι Υ.άΡιτι< ε!' ^^--ΐ™ του άλ^ωί

Ιιιπΐ3αδ3ηίΐ31εηι ρει•(1ιιοί(. ΝεηιοΐΛΠίβη ρΓορΙβΓεβ, έν τώ ήμετέρω φυράματι γεγενήσθαι τδν Κύριο*

ρβι-ρβι-βιτ) βοοερίίδ Εν3ΐι«ε1ίΊ νβΓίιίδ , βιίδΐίηιεί, παρά τής Γραφής ίστόρηται. Ώς άν μή τίνα χωράν

η3ΐιΐΓ3Πΐ ηοδίΓαιιι ίη ϋοηιίηο ρΓΟβΓεδδϋ ςυοιίβηι εΐ έχοι τδ τών άντ'ι τής άληθοΰςΟεοφανίας δόκησιν τίνα

εοηδεφίοηΐίβ ρβυΐβΐίιη εδδε ίηιιηυΐ,ιΐηηι ει (Ιίνίηίο- γεγενήσθαι δογματιζόντων, έν σωματική μορφή κατ-

Γβπι βΟοοΙβηι. ΟιιοιΙ βηίιιι (ΙίεΊΐυΓ, Ρη^τειιιιιη [αεϊΐ- εσχηματισμένην. Λιά τούτο δια τής φύσεως ήμων

1>α1 ίη ίΐαίιιτα, ίαρϊεηΐϊα εΐ η••«.Ί'β • ; ίιΐοο εοιηιιιοηιο- Γδια άνεπαισχύντως κα\ περ\ αύτδν ιστορεί ή 1 ρα-η,

Γ31ιΐΓ 3 8οπρΙιΐΓ3 , αϊ ϋβιιιοηίΐΓβΙιΐΓ, νβΓβ ίη Π13553 τήν βρώσιν, τήν πόσιν , τδν ύ-νον, τδν κόπον, την

ηοδ(Γ3 ϋοιηίιιυιη Γιιίδδβ ρ[6ηοΐ3ΐιιιτι, ηο ςαίδ Ιοοιίδ τροφήν, τήν προκοπήν τής σωματικής ηλικίας^ την

εοπιιη Γεϋηί|ΐι:ιΙιΐΓ επ-οιί, ςιιοππη δείΐυιη 651, ρΓΟ αϋξησιν πάντα δι' ων ή ημετέρα χαρακτήριζε.»ι

\•6Γ3 ϋεί 3ρρ3ΓΪΓιοιιο, δροοίεηι (1υηΐ3Χ3ΐ ςυαιικίβιιι φύσις, πλην τής καΟ' άμαρτίαν ορμής. Ή γάρ αμαρ-

6886 βεηίι.ιηι, ςιιιε Γι;;υΓ3ΐιι βδβυιιιρδειΐΐ ίιιιιιΐ3ΐΐ33 τία άπότευγμα φύσεως έστιν, ούκ ιδίωμα. β( και η

♦ ΓδβΙ. ιχχχι, 5. • ίαε. ιι, 52.
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νόσοςκα\ή πήρωσις, ού/. έξ αρχής ήμίν συμπέφυκεν, Α ΓοππίΒ. Ρι-ορΙείΌΒ ηοη 6Γΐι])63θΊΐ δοπρΙιΐΓ» οηιηία

αλλά πάρα φύσιν συμβαίνει ■ ούτως κα\ ή κατά κα-

κίαν ενέργεια καθάπερ τις πήρωσις τοϋ έμπεφυκότος

ήμίν άγαθοΰ νοείται• ούκ έν τω αυτήν ύφεστάναι κα

ταλαμβανόμενη, άλλ' έντή τοϋ αγαθού απουσία θεω

ρούμενη. Ό αϋν την φύσιν υμών πρδς την θείαν

δύναμιν μεταστοιχειώσας, άπηρον αυτήν καΐ άνοσον

έν έαυτώ διεσώσατο, τήν έξ αμαρτίας γινομένην τι)

προαιρέσει πήρωσιν ού προσδεξάμενος. ι Άμαρ-

τίαν γαρ, φησ\ν, ούκ έποίησεν •ύδ' ευρέθη δόλος

έν τω στόματι αύτοϋ. ι Τούτο δέ ού κατά τι χρον.κδν

διάστημα περ'ι αύτδν Οεωροϋμεν, άλλ' εύθϋς δ έν

Μαρία άνθρωπος, έν φ ώκοδόμησεν ή Σοφία τδν ίδιον

οίκον τή μέν έαυτοϋ φύσει έκ τοϋ εμπαθούς φυρά

ματος ήν ■ εμού δέ τή έπελεϋ σει τοϋ άγιου Πνεύματος

ιΐο εο ικιιπιιο α,υχ κιιιιΐ ηαΐυτχ ηοδίΓΧ ρι-ορπα :

εδίιηι, ροΐυιη, δοιηηιιηι, Ιαδδίίικίίηεηι, είυί δΐιηιρΓιο-

ιιειη, ρΓοςΓ65$ιιπι εοιροι•εοε 8(3ΐιΐΓΧ, ίηεΓειυοιιΐυπι:

01111113 ΐΐϋΐΐίηΐΐβ ρΐΙΙ' 0,113) 113ΐΐΙΙ'Χ 11031Γ3Β εΙιαιβείεΓ

οχρι-ίπιίΐιιι•, εχοερίβ ρΓοροηβίοηε ϊΐΐ. ρεεεαίιιηι.

ΡοοοαΙϋΐιι βηΐιη, βϋεπ'ϊΐίο α π.ιΐιιι.ι ο-ι , ηοη 6,|ιΐ3

ρΓορΓϊεΙ»». δίευΐ ιηοι 1)ΐΐ3, εΐ ηιειιιΙίΓοπιΐιΐ οΌυϋίιβδ,

ηοη ε03ΐε$ειιηΙ ικιΙιιγχ ιιοβΙγκ 3 ρΓίηείρίο ; 86(1

εοηΐΓβ ιΐΗΐιη'3111 31'εϊιΙηηΐ : βίε εΐ αοΐϊο οχ νίΐίοκϊ-

Ιαίε ιι::ιιι»ιΐ!5, νείυΐ <1ε1>ί1ίΐ33 (]ΐιχ(Ι:ιιη 1)οιι ί ΐΜΐιΐΓ»

ηοδίΓα; ίηςεηϊΐί ε58β ίηίεΙΠβίΙιΐΓ : α,υοε ηοη βο ρει•-

Ι'ϊρίΐΙΙΙ' Ι[11()ι.Ι ίρΜΙΙΙΙ ρ6Γ 8ε νίΐίαΐΐΐ δΠϋδίδίΒΐ, 80(1 ίη

:ιΙ)Λ(.ΊΐΙί:ι Ιιοΐιί οοηδίοΌΐ'ηΙιΐΓ. 18 ΐβϊΐιΐΓ ΐ(ΐιί ιι:ιΙιιΐ'»ηι

η >8ΐι•;ιιη 3(1 (Ι'ινΐηβηι νΪΓΐιιΐοηι ΐΐΜΐΐϊΓοπιιανίΐ, ίηΐε-

κα'ι τη έπισκηνώσει της τοΰ Υψίστου δυνάμεως, δπερ Β βραηι Πΐαηι εΐ 3 ηιοΓίιίβ ϊιηιηυηεηι ίη 88 εοιΐ5ει•Υ3-

τδ έπισκηνώσαν ήν φύσει τη ίδια, ευθύς εκείνο έγέ- νίΐ; ειιηι ιΐεηϊΐίΐ.ιίεηι νοίιιηίαΐϊ εχ ρεοεηΐο ίηηχΓβη-

νετο. Χωρίς γαρ πάσης άντιλο.γίας τδ έλαττον ύπδ Ιειιι ηοη 3υδεερ>1. Ρβκαΐηηι βιιϊιη, ίιιςυίΐ, ιιοιι (εοίι:

τοΰ κρείττονος ευλογείται. ηιφιε ϊηνειιΐιι* αί (ΙοΙιιε ί» οτε ί;««β. Ιιΐ νότο ηο-

(|ΐι.ΐ((ΐι.Ίΐιι «ιιιη ίιιΙΟΓναΙΙο Ιοιηροπβ ίη ϊρβο οοη8ί(1θΓ3ΐηιΐ8 : βειΐ εχΐβιιιρίο εηιη εοηεερίιΐδ 881 Ιιοηιο ίη

Μ3ΓΙ3 (ίη ςιιο (Ιοιηυηι δΐι»ηι δ.ψϊοιιΐίιι βχδΐιυχΐΐ), 3ά ηίΐυηηι ςιιίιίοιιι ίρδϊιΐδ, ηιιοιΐ 3ΐΐΉιεΐ, ε ηιβδδ»

ιιίΙΌεΐίΙιιΐδ ο1ιηο\ί;ι ρι-οιΗίΐ : βειΐ δίιυιιΙ 30 δρίηΐυδ 83ηεΙϋ3 δΐιροΓνειιίΐ, εΐ ν'ΐΓΐιΐδ ΑΙΙίδδίηιί Μίΐϊβη) ίη-

υηι1)Ρ3νϊΙ, τερεηΐβ ϊΐΐυιΐ Γυίΐ ςιιοιΐ εηιΐ ρΓοριϊβ βαα ηαΐυΓ» αϋϊ ϊηυηΐϋΓίΙβΙ : ηβω 3ΐ>3<ιιιε οωηΐ οοηΐτο-

νεΓδίβ, φιο<1 ιηϊηιΐδ 681 3ϋ εο ο,ιιοιΐ ηι:ι]ιΐδ 681 1>εηο<1ίείΙυ.ι\

ΈπεΙ οϋν άπειρον τί έστι κα\ άμέτρητον ή της ΰαηι ϊςϊΙυΓ ίηΠηίΙυηι βϋο,ιιϊιΐ 81 ςυοά* δΐΐϋ ιηεη-

Οεδτητος δύναμις, βραχύ δε καΐ ούτιδανδν τδ άνθρώ-

πινον • άμα τε επήλθε τδ Πνεύμα τή ΠαρΟενω, καΐ

ή τού Ύψιστου έπεσκίασε δύναμις, τδ δια τής τοιαύ

της αφορμής πηγνύμενον σκήνωμα ουδέν τής άνθρω-

δΐιι-αηι ηοη ο%(ΐ3ΐ \Ϊ8 ιΐείΐηΐίδ δίΐ : εοηΐΓ3 ραηταιη

(ΐιιίιΐ εΐ ρειιε ηίΐιίΐ Ιιιιιιιηιι» ηαΐυτα ; εοιίοηι ηιοηιειιΐο

ει δρίτίΐυδ βηηείυβ ΥίΓ^ίοΐ βυρεΓνεηίΙ, νΪΓΐυδςυβ

ΑΙΙϊδδϊιηϊ ΐ'.ιιιι ϊηυηι1)Γ3νίΙ , (Ί ίιΐ ψι<»1 ο:ι Γ3Ιϊοηβ

πίνης σαπρίας συνεπεσπάσατο, άλλ' ώσπερ ην έν τφ « εοιιιρηείυπιεδί 13ΐ)επιηειιΙυηι,1ιιιηΐ3ΐΐ3ί εοΓΠίρΙίοιιϊδ

συστήματι, εί καΐ άνθρωπος ζν, πλην αλλά καΐ

πνεύμα κα\ χάρις κα\ δύναμις ην, έν τί) υπερβολή τής

θείας δυνάμεως τής κατά τήν φύσιν ημών ιδιότητος

έκλαμπούσης. Κα\ επειδή δύο πέρατα τής ανθρωπι

νής έστ\ {ωής, όθεν άρχδμεθα κα\ είς δ καταλήγομεν •

αναγκαίους δ πάσαν ημών τήν ζωήν θεραπεύων διά

τών δύο άκρων ημάς περιπτύσσεται, κα\ τής αρχής

ημών κα\ τού τέλους περιδρασσόμενος, ίνα έξ αμφο

τέρων ύψωση τδν κείμενον. "Οπερ ουν επί τού κατά

τδ τέλος μέρους καταλαμβάνομεν, τούτο κα'ι περ\

ϊήί αρχής λογιζδμεθα. '12ς γάρ εκεί τδ μέν σώμα τής

ψυχής διαζευχθήναι κατ' οίκονομίαν έποίησεν • ή δέ

αμέριστος θεότης άπαξ άνακραθείσα τω ύποκειμένω,

οΟτβ τοΰ σώματος, οΟτε τής ψυχής άνεσπάσθη • άλλα

μετά μέν της ψυχής έν τψ παραδείσω γίνεται δδο-

ποιοΰσα διά τού ληστοϋ τοις άνθροιπίνοις τήν είσοδον ■

δια δέ τοϋ σώματος έν τή καρδία τής γής, αναιρούσα

τδν τδ κράτος έχοντα τοΰ θανάτου • κα\ διά τούτο κα\ τδ

σώμαΚύριοςλέγεται, διά τήν έγκειμένην θεότητα• ούτω

κα\ ίπ\ τής ψυχής λογιζδμεθα, δτι όλη τή φύσει ημών

ή τοϋ Υψίστου δύναμις διά τής επελεύσεως τοΰ. αγίου

Πνεύματος έγκραθείσα, κα\ έν τή ψυχή ημών γίνεται,

καθδ είκδς έν ψυχή γενέσθαι • κα\ τω σώματι κατα-

μίγνυται, ώς άν διά πάντων δλοτελής ή σωτηρία γέ-

νηται • φυλασσόμενης τή Οεότητι κα'ι έν τή αρχή τής

ανθρωπινής ζωής κα\ έν τω τέλει τής Οεοπρεποΰς τε

χα\ υψηλής άπαθείας • ούτε γάρ ή αρχή κατά τήν

Ρ

ΙΐΊΙΐίΙ 311Γ3ΧΪΙ, 80(1 δίοιιΐ ΟΠίΙ III (ΙΓίίΙΚΙ οοιι^ΐίΐιιΐίιιΐιο,

εΐϊαιη ρ08!ε3ΐ(υ»ηι ΓαεΙυδ οι;ιΐ Ιιοηιο , ηϊΐιίίοπιίηυ^

Ι3ΐηεη δρΊιίΙιΐδ, οι ^ιλΓι.ί, εί νΪΓΐιΐδ 6Γ31, ίη :ι1)ΐιιι-

(Ι;ιιιΐί;ι ιΐίνΐιιχ' νΪΓΐυΐΊβ ρΓ0ρήεΐ3[ε η;ι!πι;ι' ιιο•Ιι;«

ΓεΓιιΙ^εηΐε. Οιιοη'κπιι νεΓΟ Ιιιιπκιικο νϊΐιο ιΐιιο δαηΐ

οχΐιοηκι, ιιιιιΐο οπΗιιιιιγ, ει ίη ηιιοά <1ε>ίιιϊιιιιΐ8, ηε-

εε383ΓΪο ((ΐιί νίΐ;ιιιι η03ΐΓ3ΐιι υιΓινεΓδβιη ηιειίεΐ-ιτ,

ίΐΐα (Ιιιο ηοδ!Γ3 εχΐΐ'οηια βιπρίει ιΊΙιιγ, ίηίΐίυιη Γιηειη-

ςπε ηο8ΐι°ιιιη ηρρΓεΙιειιϋεηδ , πι ]3εεη1ειη υ1ηηΐ|υβ

Ιιοηιίηεηι ίη δΐιΐιΐίπιε ΐοΐΐαΐ. Πι;ηι| ί^ίίιιΐ' ίη 63 ρ:ιι-:•ο

«Ι ιιι»; 3(1 Γιηειη 8ρεεΐ3ΐ (ΙερνεΙιοηιϋιηιΐδ , ίιΐ ίρδίιιη

ι•ιί;ιιιι ίη ρΓίηείρίο ενεηίδββ 8ΐ3ΐυίιιιιΐδ. Να•ιι δίειιΐ

ίη ιηοιΊο ιιΐ εοΓρυ$ ηΐι αηίιιιη 8ερ3Γ3ΓεΐιΐΓ ρι:ι• αΊβ-

ρβη83ΐίοηεηι ΓεείΙ : :ιΐ ύβίΐββο,υχιΐίνίδϊοιιοιη ηιι1ΐ3ΐη

3ΐΙιιιίΐιίι, ιι!ιί δεηιοί εί 3ΐιΙ>]εεΙο οοΐιχ'δίΐ, ιιοηιιβ 3

εοΓροΓε, ηβςηο 31) αηϊιη» υηο,υαηι ΓιιίΙ ύϊνυίβα : δοιΐ

ευιη 3ηίιη3 ηυίιίεπι ίη ρ:ΐΓ;ΐιΙίδΐιηι νβηίΐ, ρει* ΙβΙγο-

ιιεηι νίαιη ηιιιηίειίδ ςιΐ3 ιιιοιΊιιΙίΙιιΐδ ρηΙεΓεΙ ίΙΙιιε

βιΐίΐϋδ : ρεΓ εοΓρυβ νεΓο, ϊη ιιηίΙιο ΐεΓΓηκ ϋίαιη βιΐδ-

Ιιιΐίΐ, ρεηβδ ίΐυεηι 8Γ31 ηιοιΊΊϋ ϊιηρβΓΪυηι : ςιηηι οΐ)

(•:ιιΐ5:ιηι οι εοι~ριΐδ 3ρρε1ΐ3ΐίοηε Ποιίιϊιιϊ 3ιΤιοίηιιΐ3,

ρΓορίεΓ ίη1ΐ3ΒΓβη(ειη εί άείΐβίβιη ; βίε εΐίβιη ϋβ ρπη-

είρίο 8(»ΐυίιιιιΐ3, Α11Ϊ8δίιιιί ηεηιρβ νΐΓίαΙεηι βυροΓ-

νοηΐιι δρΊπΙιιβ 33ηεΐί Ιοίί ηβΙυΓίβ ηοδίΓ* οοβίοίϊβο :

υΐ ιΊ 3ηίπιχ ιιοδίιχ ίηβίΙ, ςιιοηιοιίο ναΐίο ροδίιιΐβΐ

ηΐ ίιΐδίΐ ίη αηϊιηα : εί οοΓροπ η,ιιοςιιε ιι081γο οοιη-

ιιιίίι ο:ιΙι.ιΐ' , φΐο ρι;ι Γοοί.ι 8ίΙ ιηοϋίδ οιηη'ώυδ 83ΐυ3

• 1 ΓείΓ. ιι, 22.
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ΙΙ081Γ3 : βΐ όΌΪΙβΙϊ εοηδεΓνοΙιΐΓ , Ιιιηι ίιι ρηηεϊρίι» Α ήμετέραν αρχήν, ούτε τδ τέλος κατά τδ ή μίτερον τέ-

νϊιοβ Ιιυηι.ιιΐίΕ, Ιιιπι ϊη ίϊηβ, ϋοο οοηνβηίεηβ ηε ΒαΙ>-

ϋιηϊδ ν:κ'υίΐ;ΐί βΛΌοΐυιιπι : ςιΓιρρβ ηβο ρηηεΐρίυηι

ε,ΐυδ δίιηίΐβ ΓυίΙ ρΓϊηοϊρΊο ηοδίΐΌ : ηοααο Γιηΐδ Γιηϊ

ιιοδίι-ο ΓοκροηιΙοί, 86(1 ιιίΓΟΙιίφΐε Οεο ρΓορι-ί,ιηι ρο-

Ιοηΐίαηι οδίοηάΊΐ , φιηικίο ηευ,ιιε ρπηεϊρίυπι νοίυ-

ρΐαίε Γιιίΐ ίηφίίηηΐιιιη, ηοφιβ ίϊηίδ ίιι εοτπιρίΐοηεηι

«ΙβδϋΙ. δι ϊζίΐυι- Ιιχε νοεε αΐΐα ρι-χιϋιηπιιΐδ, βΐ Ιεδίϊ-

Γιοϋηπιι•, ϋΐιΐ'ίδΐιπη ηρπιρο, Όοί ν'ιιΊιιΙειη 6850, βΐ

1)εί δηρΐεηΐκιιη, δοηιρει• ίπιιηιιΐηυίίοιη, δοηιρβΓ ϊηεον-

πφΐίΐήΐοηι : ςιιϊ Ιίεοί ΐη ιιιιιίΜιίΙί εΐ εοΓπιρΙίΙιϊΙϊ

νεΓδείιΐΓ εοτροΓΟ , ϊρδβ Ι.ηηιβη ιιοη ίηιμι'ιικιΐιιΐ', δειΐ

ψιοϋ 6Γ31 ϊιιφιίηηΐιιιη ρυηΠοαΐ : φ<30 ηοδίτα ίιιμιπβ

ββΐ ? ΛιιΙ φίβηι 0& οαιίδαηι οιΐίο Ιιαίιοιηυτ ? ΛιιΙφίίιΙ

δίΐιΐ νοίιιιιΐ ηονα Ικοε αάνεΓδίιβ ηοβ βΓεεΙα ίιΐΐατ'ια ?

λος, άλλα Εδειξε κάκεΐ καΐ ώδε την θεϊκήν έξουσίαν,

μήτε τής αρχής έν ηδονή μολυνθείσης, μήτε τοΰ τέ

λους εί; φθοράν καταλήξαντος. Ει ουν ταϋτο βοώμεν

και διαμαρτυρόμεθα , δτι Χριστδς θεού δύναμις καΐ

θεοΰ σοφία, άε'ι άτρεπτος, άε\ άφραστος, κάν έν τψ

τρεπτώ καΊ φθαρτψ γένηται, ουκ αύτδς μολυνόμενος,

άλλα τδ μολυνΟέν καθαρίίων • τί άδικοΰμεν, χαΐ

υπέρ τίνος μισού μέθα ; Κα\ τί βούλεται ή των καινών

θυσιαστηρίων άντεξαγωγή ; Μή άλλον Ίησοΰν χαταγ-

γέλλομεν ; Μή έτερον ύποδεικνύομεν ; Μή αλλάς Γρα-

φάς έκτιΟέμεΟα ; Μή τήν άγίαν Παρθίνον τήν θεοτδ-

κον έτόλμησέ τις ημών και Άνθρωποτόκον ειπείν

όπερ άκοϋομέν τινας έξ αυτών αφειδώς λέγειν ;. Μή

τρεις αναστάσεις μυθοποιοϋμεν ; Μή χιλίων ετών

Νυηι αϋυηι ίβδίκη 3ηηυηΐΐαηιιΐ8? Νυιη ηΐΐιιηι ϋο- Β γαστριμαργίας έπαγγελλόμεθα ; Μή τήν Ίουδαϊκήν

8Ϊ^ηαηιιΐ5 ? Νυιη :ιΙία* δοπρΙηι•38 ρι•οΓοιϊιηιΐ8 1 Νιιιη

νϊΓςΐιιειη $αιιεΐ3ΐη ει Ρβϊρϊηιη ααδίιβ 8δΐ υυίδ-

ηιΐ3ΐη ηπδΐΐ'πηι ΙΙοιιιϊηϊρ3Γ3ηι (ΙίεοΓβ, φΐο ηιοιίο Ί1-

Ιοπιιιι ηοηηιιΙΙυδ οαιη ϊιτενοΓεηΐεΓ ηοιπίπητο ίίικίϊ-

ηΐϋδ? Νιιηι Ιι-πιιη Γεδυιτεείϊοιηιπι ΓιώπΙ.ιιιι ρι•οΙ)3-

ιιιιι ■> V Νιιιη ηιΊΙΙε αηποπιιη ϊη§υΓ£ίΐ3ΐίοηεηι ροΙΙϊεε-

ηιιΐΓΪ Νυιη Ιιπί Γκ•;ικι νΐεϋιηβηιηι ιπ:κ•ΐ;ιΐί<>ηΐΊΐι

ίΐεπιηι ΓεδίίΐιιΙιιιη ί γϊ ύΌεεηιιΐδ ? Νυω αϋ Ιι.ί-π'μΙγιίιι

,ΙοπίδηΙι'ΐη δρεδ Ιιοιηϊηυιη Ϊηε1ΐιΐ3ηπΐδ, εί ίιι«ΐ3ΐιι•;ιιι-

ι1;ηιι ί11:ιιη βδδβ ΠΙυδΙΓίοηδ ηκιΐοη;β Ιορίιΐϋπΐδ Πιΐβ'ι-

ιιπΐ8 ? ΟιιίιΙ Ιιοπιιη ηοΐιϊδ ο!)]ϊεί ροίοδί, ειΐΓ 1'ΐΙΙ,'ΊΐΜΚΐΐ

]υιΗεεηιυι*, οι ειιι• βάνεΓδυβ ηοδ ηΙΐβΓβ φΓκΙ.ιιη εχ-

δΐι-υηηΐ, φΐ3δί ϊρδί δβηεΐ» ροΙΙυοιοπηίί ? ΡΓορΙεΓ

ιδία απη 6\ΐ'Ίι»ΐη ηιϋιί ϋϊΐίδ βδδοί, εί (ΙοΙογ εοπίί

υΐιοπιΐδ, ϊϊηιιιΐ 3ε ΓετβΓβυβ ρειίοπι ροδυί ϊη ηκ.Ίιο-

ροϋ, Γηείβηϋϋΐη (Ιιιχϊ, υΐ ΙίΐΙεί'ϊδ :κ1 νοδ δεηϋεηύϊδ

βεειΊ)ίΐ3ΐειη ηιιίιιιί πιει εχΙιαιίΓίΓοιιι. Υοδ νεΓΟ, ςιιο

(ΙειΙπεοιηίϋί » δρΪΓΪιυ 83ηο1ο, ϊη εο ιιιηιιοίε : ροπο

ϋοιιιίηυηι ϊη^ΓειΙΐβηΐεδ, 03Γηί ει 83η«υίηί ηοη 3ε-

ςιιίεδεεηΐεδ, ηβςυβ ηεεαδίοιιειη @1θΓΪαπι1ϊ ηοηηυΐϋδ

Ργ.ι•Ικ.ίιΙο8 , «Ι ηε ]30ΐβηΙ δε ύε νοΙ)ΐδ, ηονβ ρΓορίεΓ

νοκίπιηι νϊΐ3ΐη , ηιιιΐιϊιϊο ίρδΟΓυιη ε»ρΪ3ΐ ϊηεΓεηιεη-

Ιιιηι. ΕβΙοΙο ιηοιηοΓΟδ δ3ΐιεΐοι•υιη Ραίπιιη, ςυ'ώυδ

ευιηηιοηιΐ3ΐ»! ΓυίδΙίδ 3 ΙιομΙο ραίΓε νεδίΓΟ, 61 <|ΐιο-

πιιη ίιι Ιοειιιη ϊρδί ιιΐ δυεεε^ΟΓοηιυδ, ρβΓ Οβϊ Γ;\ι:-

1(1111 6δΙ £Γ31Ϊ3Π), ηΐΙ;ι! 60 ΙίΟΙΙΟΓϋ ηοδ εδί ϋί§113-

ζωοΟυσίαν πάλιν έπαναληφΟήσεσΟαι λέγομεν; Μή

περ\ τήν κάτω Ιερουσαλήμ τάς ελπίδας τών ανθρώ

πων κλίνομεν, άνοικισμδν αυτής διά τής εύφανεστέ-

ρας τών λίθων ΰλης άναπλάσσοντες; Τί τοιούτον

έχοντες έγκαλεϊσθαι φευκτο\ ένομίσθημεν, και άλλο

παρά τίνων άντεγείρεται ήμΐν θυσιαστήριον, ώς

ημών βεδηλοΰντων τά άγια ; Ύπερ τούτων έν φλε

γμονή κα\ λϋπη τήν καρδίαν έχων, όμοϋ τω έπιβήναι

τής μητροπίλεως, άποκενώσαι τής ψυχής τήν πι-

κρίαν, διά τοΰ γράψαι πρδς τήν άγάπην υμών, προ-

εθυμήθην.Τμεΐς δε έφ' δπερ άν υμάς χειραγώγηση

τδ Πνεϋμα τδ άγιον, έν έκείνω εΓητε, δπίσω τοΰ θεοΰ

πορευόμεναι, σαρκΐ δέ καΙ αϊματι μή προσανέχουσαι,

μηδέ άφορμήν παρασκευά^ουσαί τισι καυχήματος,

Γνα μή έν ύμΐν καυχήσωνται, διά τοΰ υμετέρου βίου

τής φιλοδοξίας αυτών έπαυςανομένης. Άναμνή-

σθητε τών αγίων Πατέρων, οΓς παρά τοΰ μακα

ρίου πατρδς υμών ένεχειρίσθητε, ών καΙ ημείς κατά

θεοΰ χάριν τήν διαδοχήν έχειν κατηξιώθημεν. Κα\

μή μεταίρετε όρια, α έθεντο οί Πατέρες ημών, μηδέν

ατιμάζετε τδν Ιδιωτισμδν τοΰ απλούστερου κηρύγ

ματος. Μηδέ ποικίλαις διαδοχαΐς τδ πλέον νείματε •

άλλα στοιχείτε τψ άρχαίφ κανδνι τής πίστεως, καΙ

6 θεδς τής ειρήνης Ισται μεθ' υμών ενωμένων

ψυχή γ.α\ σώματι. Ό Κύριος φυλ.άσσοι υμάς έν αφ

θαρσία, καθώς εύχδμεθα.

Ιη. Νοίίΐε ςιιοδ ΡβίΓβδ ηοδίΓΪ ροδίιεπιηΐ ΙεπΗΪηο$ ηιυΐ3Γε, ηεηυε αδρβπιειηϊηΐ δϊιηρίίείοπδ ρΓ3ει1ϊοα-

Ιίοηίδ ϊϋϊοΐίδίηυιΐ), ιιεηιιο ροΓιοΐ'εηι ρυΐεΐίδ ιΙοείΓίηβιη, ςυχ ρεΓ ναπίβ δΐιεεοϋδίοιιεδ ιτιαίβνϊΐ ; ><•'ΐ1

αηίκρκυ Ωϋοϊ Γο^ιιΐίϋ εοηβΓϋϊΐο, οι Οοιιβ ρ3οϊδ νουϊδουπι ογϊι, εί βαίιηο ει εορροΓε ναΙβηΙϊΐΜίδ. Οο-

ιηίηυδ νοδ ΒίΓνεΙ ϊηεοΓπιρίαδ, β'ιευΐ ορίαηιιιι.



'!025
1026ΕΡΙ5Τ0ΙΛΕ. — ΕΡ15Τ. IV.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α• (4).
ΕΡΙ8ΤΟΙΑ IV.

5<τίρ/α [ιιϊΐίβ νϊάβΐΗΤ Λ<τβ ορηίοΐα αά Ειιαβίιίιιιη ιοΙβΓβιη 5. ΒαίϊΓιϊ ιοάηίβηι , αά ψιοη εχιίαΐ ε]Η$άίΐη

ΐρηίοΐα II, «η (/«ο «β ΰοηηιΚΗβιη ίΐιιη »ρ«ο άυηιηιη , {οοηη . ρα;άααοαηηι , αΐϊαφιε οιιηιία Ικώηϊηβ ΙαίηΙιιτ ;

ρατ αϊ «ηΐιη α ηαηο Οτεαοηϊ Νι/αβηί ιοάαΐβιη αηιΐιΐιτηηηε (ιιίαβ. ΡοΠααιβ αά Ηιιηο Εχι»Μαηι κτίριο

ΐΐ'ιαιη αϊ Οηαοτη Ναζϊανζΐηϊ βρΐείοΐα 171, ίη ηαα άβ φα ηαριϋι αταΜαίιΐΓ.

Πρύς ΕνσέΘιοτ (2). Αά Εη&ϋΌ'ηιιη.

"Οταν πλεονάζειν άρχηται τδ ήμερήσιον μέτρον Α Οαιτι διιρβποΓβδ εοβίί ραι-Ιεδ ειίΓδίι 8υο δοΐ Γβρβ-

χατά τήν χειμέριον ώραν , τοΰ ήλιου πρδς τδν άνω

δρόμον άναποδίζοντος, τήν τοΰ αληθινού φωτός θεο-

φάνειαν, τοΰ διά σαρκδς έπιλάμψαντος τή" άνθρω-

π£ντ) ζωή" έορτάζομεν • νυν\ δέ μεσουρανήσαντος

ήδη τοΰ φωστήρος κατά τον δρίμον, ώς νύχτα τε,

χαΐ 1]μίραν πρδς Ισον άλλήλαις άντιμετρεϊσθαι διά

στημα, ή έκ τοΰ θανάτου πρδς τήν ζωήν επάνοδος

της ανθρωπινής φύσεως, ύπόΟεσις ήμϊν γίνεται της

μεγάλης ταύτης χαΐ καθολικής εορτής, ήν σύμπα-

βα χατά ταύτδν (3) εορτάζει των ανθρώπων ζωή,

τών τδ μυστήριον άναδεξαμένων τής αναστάσεως.

Τ£ μοι βούλεται τής επιστολής ή ύπόθεσις ; επειδή

συνήθές έστινένταϊς πανδήμοις ταύταις ίερομηνίαις

διά πάντων ημάς έπιδείκνυσθαι τήν ϊγχειμένην ταΐς

Ιεηβ, ΙΓιΙΐιτιιο ΙβιηροΓβ, άίιιπιί Βρηίίϊ ηιβιΐδΐΐΓ3ΐιι

αυξβΐ, νεπ» Ιιιείδ ρβι- (•αι•ηοηι Ιιιιηιβιιο ββιιβπ αίΓιιΙ-

$βηΐϊδ ηρρ.ιπίίοηοιη ΓεβΙΐ να δοΐοιηιιίΐαίε εε1ε1)ΐ•3-

ιιιιιχ; ηιιιιε νιτιι ηιοιίίιιιη εοοίί ίΐ3 βυΤδΐι 8<ιο ]αιη

Ιεηεηΐβ βοΐβ , υΐ ηοείειη, όίεηχμιε χα,υβίί ίηνίεειη

Ιεηιροηδ ϊπίοιναΐίο ιίπιιοιίαίιιι•, Ιιιιοιαηχ ηαίιΐΛε β

ΠΙΟΠε 3(1 νί1;πΐ! Γι;ιΙίΐίο 3Γ£υΐ1ΐεηΙΐΐηΐ ηοΐΐίδ 681 πια -

$ηχ 1ιη)υδ, βίο,ιιβ ιιηίνβι-δηϋδ ΓεδΙίνίΙαίίδ, ςιιαιη ρει•

ΙοΙϋΐη ο; Ιιι.Ίΐι ϋηο εοϋεηιηυε ΙειιιροΓε οβίοΐιταιιΐ ,

ηυοίςιιοί Γεδυιτβειίοηίδ ηινδίεηυηι αςηοδευηΐ.

Οιιοίδυιη Ιιοε ερϊβίοΙ» αι^υπιεηΐιιηι (4)? 0ιιοιιί3ΐη

ηΐ08 ε8ΐ ϊη πηίνεΓδαΙίϋιΐδ Ιπι]ιΐδΐιιοιϋ Γοβι ϊ νϊι α ι ί 1>υ β

ηοδίχηιη 0Γ{$3 3ΙΪ08 νο 1 ιι ι ! ι ;ι ί ο ι: ι ηιοιϋδ οηιηίΙ)υ8 ρ:ι-

Ιαιιι ΓαεοΓε, βε ιιοιιηιιΐϋ, ηιίδδίδ εΓιβιη ηιιιηεί'ίΐιιΐδ,

ψυχαϊς ημών διάθεσιν (5), χαί που (6) τινές τοις Β 1)βηβνυ1εηΐΪ3ΐη βιιβηι αΐϋβ ΙβδΙβηΙϋΓ , ηθ8 πυοο,ιιβ

Ιδίοις δώροις δωροφοροΰντες εύφροσύνην έπισημαί

νουσι, καλώς ϊχειν ένομίσαμεν , μή παραδραμεϊν σε

τών ημετέρων δώρων άγέραστον , άλλα σου τήν ψυ-

χήντήν ύψηλήντε,κα'ι μεγαλόφρονα, τοις πενιχροϊς

ξενίοις έκ τής πτώχειας ημών δεξιώσασθαι. Ξένιον

δε ήμέτερον το διά τοΰ γράμματος σοι προσαγόμενον,

αύτδ τδ γράμμα έστ\ν, έν ω λόγος μέν τις περιην-

θισμένος ίαΐς καλλιφώνοις τε , καΐ εύσυνθέτοις τών

λέξεων έστιν ουδείς, ώς διά τοΰτο δώρον τήν έπιστο-

λήν τοϊς φιλολόγοις νομίζεσθαι, άλλ' ύ μυστικδςχρυ-

σδς, δ τη πίστει τών Χριστιανών οίον τινι άποδέσμο)

ένειλημμένος, γένοιτο άν σοι δώρον, εξαπλωθείς, ώς

οΤόν τε, διά τών γραμμάτων, και τήν κεκρυμμένην

λαμπηδόνα προσδείξας. Οΰχοΰν έπαναληπτίον ήμϊν

ΓβεΙβ Γβεΐυαι ϊγϊ εειιδυίιηαδ, Ιε πιιιηεΓυιη ηοδίΓΟί-ιιιη

οχρι'Γίοιιι εδδε ηοη δίιιβΓε, δει! ροΐϊιιβ ηιβ^ηιιηι εΐ

εχεείδΐιηι- βηίηιυπ) Ιυυιη εχίςιιίβ ρηυρεηαΐίδ ηοδίηβ

ϋοηίδ ρΓ0δ8(]ϋί. Ιίιιιιπιιι ;ιιιΙγιιι, ςιιοιΐ ειιιη ΙιίδΙίΚβ-

ΓΪδ 0Ϊ8Γ0, ί Ι > Κ ; ; Γ Ι > < ■ Ι ΙίΙΙβΜΒ 8ΙΙΙιΙ, 111 ίΙΙΙΪυϋδ 83118

ηυΙΙβ εδί οιβίίο νεΓΐ)0Γυιιι ϋοίβεΐιι , ε1θ£.ιιιϋ(]ΐιβ

οοηιροδΐΐίυηβ ηίΐεδοεηδ, υΙρΓορίειεα «ρυιΐ είοπυεη-

Ιίθ3 δΙϋ(Ιίθδθδ ιηυηεΓ'ΐδ Ιοι:ο ερΐβίοΐα ΙίΜυεή ροδδ'ιΐ ;

8εί ηινδίίειιπι βυπιπι , ςιιοιΐ ΟΙιπδΙίϋηοηιιη ίϊϋε,

νείιιΐ Ιίηΐεο ςιιοάαιη, ϊιινοΐιιΐιιιη, ηιυηειίδ νΐεβη»

βιιυεβΐ, ΰϋΐη Ιιίδεε ΙίΙίεΓΪδ, ηυηιιΐιιηι ΠεΓΐ ροίειίΐ, 8ΐιίδ

ίηΐε§ιιηιεηΙίδ βνοΐυΐιιηι, εϋίΐο ΓιιΙβΟΓΟ δρίειιϋεβειί.

1ΐ3(|υε Γεδίιπιειχίυηι ηοΙ»Ϊ8 ερίβίοΐ* ρΓοοβιπίιπη εδί.

Οιιϊά 6δΙ, (|ποι1 ιιοείϊ αιΐ Ιοη«ίΐικ1ΊηΊδ βυιιιηιιιιη ];ιιιι

τδ προοίμιον. ΤΕ δήποτε προελθούσης μέν πρδς τδ ^ ρΓθνεε(32, ιιιιϋα ευιη ϋεη ροίεβΐ βεεοδδίο, Ιΐιηε ιιο-

άκρότατον (7) τής νυκτδς, δτε οΟκέτι προσθήκη νυ- Μ8 ίο θίΓηβ βρρ»ΓβΙ , ςιιί ειιηείβ εοηιρΙεοΙίΙΠΓ , εΐ

χτερινή έπαύξησιν δέχεται , τδτε ήμϊν διά σαρκδς ρΓορπ3 ροΐεδίιιΐο Γείιυδ ιιηϊνει•δίδ «ΙοιπϊιιαίιΐΓ , ςοί

(1) ΈχιστοΜι 6. Ηαβ ΟΓΟβΟΓπ Ννβββηί ορΊδίοΙιιδ

ςυ38 β ΓΟιΙίεε ν.ιΙί<:3ηο εϋίιΐιΐ Ζηε:ΐ(;ιιίιΐ8, εοιιΐυϋΐ

ουηι ιπδ. ΜοιΙΊεεο «οαηηεβ ΒαρΓιεΙα ΰηιαϋείοΐυδ,

ν3Π35(ΐυβ Ιεείϊοιιεδ ευιη ιιοηηιιΙΙϊδ ηΙιβκΓϊϋΐϊοηίΙιιΐδ

α^βε'ιΐ, δβρίειη ηΙΊΊδ βΐιΐδΐίειη 53ΐκ:ΐί ΡαΐΓίδ βρίδίοϋδ

βχ ϊρδο Μεϋϊεεο εοιϋοε <1ε$<;πρΐίδ ηε ΕΙοΓβιιΐϊ»

3ηηο1731 ενιι!{;ηιίδ, ιιιοχ 8ΐιϋ]ί. ίεηϋίδ. Οη»δ ρΐΌ-

ρΐβΓεα Ιεείιοηεβ ειιιη V. 0. .ιηίηΐΛΐΙνεΓδίοηίυυδ Ιιίε

δΐιυηοΐαηϋπδ ευΓβνίιηιιβ. Ουίηαεοίηι βρίδίοΐββ 80-

φΐεηΐεβ ειϋίΐίΐ ει ίηΐεΓρΓεί^ΐιΐδ εδί Εηυι•. Ζϊεβκηϊ.

(ΒϊϋϋυΐΙι. ΟιιΙΙϋηϋ, VI, 004. Υίιΐε ρΓβϊΓαιίοηειη Ι. II,

Ιιυ]ιΐδεβ ειϋΐΐοιιίδ ρι-ϊεΓιχ:ιιιι).

(2) Πρύς Εϋσέβ. Μ3. Μβιΐ. Εύσεβίψ.

(3) Καζάταΰτόν. 1(1. εοά. κατ' αυτόν.

(4) 1)υ]ιΐδ ηιοΓίδ ίη Ιιαε ερϊδίοΐη ηιεηΐίο Πι, βχ- η

βίαηΐ ει »1ΐ» Ιιοε Ννδδβηϊ *νο βχεηιρίη. 8ίε Ηεΐΐβ- "

ά'ιννα ςηεπιιίαηι βρίδεοριιιη ιηυηυδ ιιικι ευηι ερί-

8ΐοΐ3 , ίη ςυβ Ρ3δε1ΐ3ΐίδ ιιι>δΐβπ'ιιηι εχρίίεβοηΐ ,

Νβζΐϊηζβηο ιηίδίβδβ 1ίΐ|ΐιεΐ βχ β]ιΐδ ερίδίοΐβ 54, αηαί

Γβδροηβινβ βδΐ αά ΙΙεΙΙβιϋυηι. 8ίε ίιίειη Νβζίβηζβηικ

ΤύβούΟΓΟ Τνβηβηδί, 3 ςηο βρϊδίοίβηι άα Ραί•ε1ΐ3ΐί8

ΓβδΙϊνιΐηΙε αιχο,ρο.τΆΐ, Οπ^εηίκ ΙΊιίΙοεηϋαηι υηηειιηι

Γεχροιίδίοηε ιιιΙ φδ ΙίιίεΓΛβρΓο ηιιιηοιε ιηίιιίι, υί

ραΐοΐ εχ ε]ιΐδ ερίδίοΐα 87. δίο ίιίπη Μνδβοηιιβ Ροιγο

ίι•31π ίη Ρ;ΐδεΙΐ3ΐίδ ίβδίο Ιίΐιπιηι ι!ο Γο'πιιηΓίοιιβ Ιιο-

Γηίιιϊδ (Ιοηο ά*ά'Λ , ιιΐ ίη ερίβίοΐβ είιΐοηι ΙιΙιγο ρτχ-

ίίχ-Λ (ΙίείΐιΐΓ. Γίΐεΐιπη οι Ιιοε Ι'ιιίδδβ ίη Ν:ι1.τΙίδ Ιοβίί-

νίΐηΐο ΐβδίίδ βδΐ 8. Βηδίΐίιιβ ίη ρρίδΐ. 404, ίη οιιλ

ΑπιρΙιίΙοκΙιίιιπι ίΙΙίιΐδ ίεδίί οεεβδίοηβ ιηυηυδΰυΐα

ςιιχιίαηι δίυί ιΐιίδίδδε ΐεδΐ3ΐιΐΓ.

(5) Τινές. Μδ. ΜειΙί(\ τ.μαϊ; , (|ΐιεηΐ3(Ιιηο(Ιιιηι ει

Υβΐ. 3(1εοΐ|υβ ηοη ηεεεδδ.Ίΐ-ία νίιίεΐιιρ εοηεεΓιο.

δβιΐδΐΐδ οηίιη Ιιοε ιηοϋο Γεείβ εδδβ ροΐβδί : Ει Ιιοηο-

τίΐιιΐί φια$ϊ ρτορΗί$ άοηίί ηηιηηαηία (ροριιϋ, είνβδ,

Ιιοηιίηβδ) ΙαηβνοΙβηϋαηι αιαηι ύφιϊβΰαηΐ. Μβ(|υο

ηονιΐδ εδί Ιοηυεικϋ ιηοάυβ Ν^δδβη'ίηηιΐδ, ρΓίΚδεΓίίιι»

ίη βρίδίοΐίδ ηυ3? ΓβηιίΙίΒΓβδ ΙοειιΙίοηεκ εοηΐίηεΓβ βο-

Ιεηΐ, βίςυε ίϋείηίο ςυοβϋβηι οπαίοηίδ ιΐείεείυδ ίη-

ίεηΐυηι (ΙβίβΓΓβ. Ολκλοο. ρβ^. 94.

((>) 11α βιηβηιΐβικίιιιη εβηβιυ Υβΐ. εοά. ίη ςιιο

ΕΟ'ίΙιίΐιιΐ'. χαΓ που τιμαΐς τοϊς ιδίοις δώροις.

(7) Πρύς τύ άκρ. Μδ. Μβϋ. εϊς τδ άχρ.
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3 ιιιιΙΙίΐ Γβ , η,ιια; δυΐ) ϊηΙε1Γΐ£εηΓΐ3ηι οαιίηΐ , εβρι χ\ έπιφαίνεται ί τοϋ παντδς περιδεδραγμένος, κι\ περι-

ροΐεδί, £6(1 ΐ'ΐιΐΗ'Ια ι:οιιΙίιιιΊ, οι 3η£ΐΐδΙίδδϊηιιιπι μιηι

εοΐ'ροηδ Ιιιιιι.αιιΐ άοηΓιεΐΙίιιηι ίιι1ι;ιίιίΐ;\1 ; κιιιηιηη,

βείΐίεεί , ροίεβίβίε ϊΐ;ι ε]ιΐδ Ιμηκιιιι νο1ιιηΐ3ΐεπι οΐι-

ϋ•.Ί•ιιιΐιΙ;ιΐ(ΐο , ΐ'.ιΐιιιμιο, ςαοειιικμιε ϊηείΐηεΐ, οεςιιο

ρ»58ΐι, υηιΙΐΓΒΕ ϊιικι»ι•, εοηιίίβηΐβ, ιιΐ ηεε ϊιι ΓβΙηΐδ

ίΊ•ο;ιιΐιΙίί> νοίυιιίαίο ίηΠπηίοΓ (1ερΓ6ΐιεη83 8ίΙ, ηεςυε

Γυτδιίδ ιι'ιί 3(1 ηυδίΓΧ Β68β ιι;ιΙιιγ;>: ΙιιιιιιϊΙϊΐίΐΙειιι ρΓΟ

εοηιιιιιιιιί Ιιοηιϊηυιη δβΐιιΐε ιίοιηαίιτο νοίιιίι, Ιαηΐο

ηιυηείΊ ρΓΧδΐ3ΐιαΌ ϊιιιρ;ιι• ΓυεπΙ; 8ε(1 εΐ δϋδεερίί

ίιιΠπιπΙαΙο ηθ5ΐι\ι , ιιηίνείδϊ Ιαηιεη μιιΙκ'ΐη;ιΐίοιι<Ίΐι

111111(1113111 <ΓΐΙ1Η86ΙΊΐ? ΟιΙοΐιί;ιηι ί^ίΐιιι ;ιΙ)φπιΙ ρΓΟΓδΙΙδ

εαιίδ»- ε8ΐ, ειιτ ιιίπιηηηυε Γεδίιιηι Ιεηιροπίιιΐδ ί11ί$

εεΙεΙίΓείιιΐ'; ηιιατβ ε3 Γιΐιιιί Ιειηρεδίΐΐε , ςιιβ 1οη§ίδ-

δΐιηχ ηοε'.εδ δίπιΐ , εβπιε αρρατβΐ ,' ευηι νεΓΟ (Ιϊεδ

κρατών εν τη ίοία δυνάμει τδ πάν, ό μήτε ϋπδ -όν

των των νοητών χωρούμενος, άλλα τδ πάν περιέχων,

κα>. τω βραχυτάτω εΐσοικιζόμενος, οϋτω της μεγάλης

δυνάμεως τωάγαθώ θελήματι συνδιεξιούσης, κα\ κατά

Ισον, όπουπερ άν [ίέψη τδ θέλημα, σκιά έαυτήν δει-

κνυούσης , ώς μήτε έν τη χτίσε! των δντων άτονωτέ-

ραν της βουλήσεως εΰρεθήναι την δύναμιν, μήτε

όρμήσαντα τφ ταπεινώ της φύσεως ημών έπ' ευερ

γεσία τών ανθρώπων συγχαταβήναι, πρδς τδ αύτδ

τοΰτο άδυνατήσαι, άλλα γ.α\ έν τούτω γενέσθαι, και

μη διαφεϊναι τδ παν άκυβέρνητον ; Έπε\ οΰν πάντως

τις λόγος έπ' αμφοτέρων έστ'ι τών καιρών, πώς τότε

μέν διά σαρκδς έπιφαίνεται, τη δέ Ισημερία τδν εις

γήν άναλυθέντα διά της αμαρτίας άνΟρωπον, τί)

ηοείίοιίδ χψιβιιΐιιΐ', Ιιοιιιίιιειιι ρΓορΙεί' ρεεε31ιιιη ϊη Β ζωή πάλιν άποκαθίστησι ; Ταϋτα διά βραχέων, ώς άν

Ιειτβιιι ΓβνβΓβπιη, 3(1 νϊΐ3ΐη πιι-δΐΐδ τενοε3ΐ? Ηυ]υβ

τβ'ι ε3ΐΐδ3ΐη άιιηι ριο νίΐ'ΊΙί ΙίΓενίίει- εχροιιο, ερίβίοΐβ

Ιιχε ιιΐ ηιυιιεί'ίδ Ιυεο δίΐ, εΙΓιεί3ΐη. Νυπι ρΐΌΐ°δΐΐδδ3-

§3εϊΐ3(ε ΙΗ3 ρηι ϊιιίεΙΙεχίδΙ'ι ηι\ δίοπιιηι, ςιιοά ϊη εα

ΙεηιροΓυιη (ΙίνεΓδΊΐβίε ΙβΙβΓβ ορΐη3ΐηυΓ, ηοείεπ)

ηεπιρε Ιιιεϊδ ϊιιει•ειιιεηΙο εοηΙτβΙΓι, εΐ Ιεηβ1)Γ3δ, δεη-

ε'πιι (τεδεειιΐε δρηιίο ιΐίιιπιο , Ιιΐ'ενίοΓεδ ϋεπ? Νιιιιι

ιιεηιο ίθΓΐ385ε ϊ<ξποι•3ΐ ηοη ηιοοΊεαιη ΐεηε1)Γ3« ϊηΙεΓ

ει ρεεεβίυηι δίιΐίίΐίίικίίηεηι εδδε 3[(]αε αΠίιιϊΚιίεηι;

ει δ3ΐιε Γηαΐίΐϊα εο ηοηιϊηε ίιι 3θΓϊρΐιΐΓ3 3ρρεΙΐ3ΐϋΐ*.

Τειηριΐδ ίΐβφΐβ ίρδίιηι, ΐη ηιιο Γε(1εηιρΙϊοηίδ ηινβίε-

πιιιιι ίηεΐρίΐ, άίδρεηδβΓιοηϊδ, (ΐυβιη ρΓΟ ηοίΐηππη

βηϊιιιηπιιιι δβΐιιΐε Οβυ.8 ίηβΐίΐϋίΐ, (|ΐι:ι•(Ι:ιιιι εχρίϊεα-

Ιίο εδί. ΟροΠυίΙ εη'ιηι, ιιΐ πιβίίιία 33111 ϊη ΊιιΓιηϊΐιιιη

οΓός τε ώ, παραστήσας τψ λόγω, δώρον τδ γράμμα

ποιήσομαι. *Ή πάντως προέλαβες άπδ άγχινοίας τδ

ύποπτευόμενον έν τούτοις μυστήριον, δτι έγκίπτεται

της νυκτδς ή πρόοδος τή τοΰ φωτδς προσθήκη , και

συστέλλεσθαι τδ σκότος άρχεται , αύξομένου τοις

προσΟήκαις τοϋ ήμερινοΰ διαστήματος; τοΰτο γάρ

ίσως καΐ τοις πολλοίς (8) άν γένοιτο φανερδν, δτι

συγγενώςίχει πρδς τήνάμαρτίαν τδ σκότος καΐοΰτω

τδ κακδν παρά της Γραφής ονομάζεται. Ούκοΰν ερ

μηνεία τίς έστι της υπέρ τών ψυχών ημών οικονο

μίας ό καιρδς, έν φ τδ μυστήριον ημών άρχεται.

"Εδει γάρ πρδς άπειρον ήδη της κακίας έκχυ0είσης(9),

την διά τών αρετών ήμϊν λαμβανομένην ήμέραν παρά

τοΰ τδ τοιούτον φώς ταϊςψυχαΐς ημών έντιΟέντος(ΙΟ),

ρΓ(>ρ3£3ΐ3, »1) εο ιιοδ νϊ] ΙιιΙιιιιι άίβΓΠ 3εοϊρει•εηιιΐδ , ^ ώστε τδν μέν φωτεινδν βίον εις ότι μήκιστον πάρα

τείνε-Οαι, ταϊς άγαθαϊς προσθήκαις αύξανόμενον

τήν δέ έν τ?, χακία ζωήν διά της κατ' ολίγον ύφαιρέ-

σεως είς ελάχιστον συσταλήναι • ή γάρ τών αγαθών

έπαύξησις τοΰ κακοΰ μείωσις γίνεται. Ή δέ ισημε

ρία την άναστάσιμον έορτήν δεξαμενή, τοΰτο δι' εαυ

τής ερμηνεύει, δτι ούκέτι πρδς άντίπαλον τάςιν άντι-

καταστήσεται , ίσοπάλως τω άγαθώ της κακίας συμ-

πλεκομένης • άλλ' ό φωτεινδς επικρατήσει βίος, τοΰ

ζόφου της ειδωλολατρίας έν τψ πλεονασμώ της ημέ

ρας διαπαυομένου. Οδ χάριν, κα\ τοΰ σεληναίου δρό

μου, τοΰ κατά τήν ιδ' ήμέραν, άντιπρόσωπον δείκνυσιν

αυτήν ταΐς τοΰ ήλιου βολαϊς, πληθϋνουσαν παντ\ ~ζ)

πλούτω της λαμπηδόνος, καΐ μηδεμίαν τοϋ σκότους

;γπ εοπιρίειιΐε, δοΐϊδ Γβιΐϊοδ Γ διαδοχήνέντώ μέρει γενέσθαι παρασκευάζουσαν. Λυό-

, δε ΐρδίπι οηιιιί Ιυεϊδ εορίί μενον γάρ διαδεξαμένη τδν ήλιον, ού πρότερον αυτή

καταδύεται , πρ'ιν ταϊς άληΟιναϊς αύγαΐς τοΰ ήλίοϋ

τάς Ιδίας συμμίξειεν, ώστε Ιν φώς κατά τδ συνεχές

διαμεϊναι, κατά τδ διάστημα τοΰ νυχτερινού (II) τε,

κα\ ήμερινοΰ δρόμου , τη παρεμπτώσει τοϋ σκότους

μηίαμοΰ διαιρούμενον. Ταΰτά σοι, ώ φίλη χεφαλή,

ςιιϊ [;ιΙειιι αιιΐιιιϊδ ιιοδίηδ Ιαεειιι 3ΐΤιιιιι1Ίΐ, υΐ Ιιιιιιί-

ιιο.ι.ι νίΐ3, ηονίδ ριηΙιΊΐϋΐίκ 3εεε$δίοηίϋιΐδ ;ΐι1:ιικ.Ί:ι,

(]ΐιβηι ιικίχιιηο ;ιιιιρ1ίΙίι•εΙιΐΓ ; ιιι;«1;ι νεΓΟ νΐ!3, ρ:ιιι1;ι-

Ιίιη ΓιιιΙλ αΊπΓπιυΙίοηϋ (ΙεεΓεδεεηδ, ϊη Γηίηϊιιιυιη

εηιιΐιαΙιαΙιΐΓ ; ηαιτι 1)θηίΐ3ΐϊδ ϊηεΓεπιεηΙυηι, ιικιΙί!ι':ι:

ρΓΟΓδυδ ϊιηιιιίιιυΐίο εδ(. Λΐ νπο ιί^ιιιίιί ιίοιιί* Γε-

δΐυιιι , εο 3(1νειιϊεηδ ΐεηιροτε, ηυο ηοείεδ ύίεΐιιΐδ

;γι]ιι;ιιι!ιιγ, Ιιοε ηοΙιΊδϊηίεΙΓι^επίΙιιιη ϊηηυϊΐ, νΪΓΐυίειη

δείΐϊεεί ηοη 3ηιρ1Ίυδ 3*1νεΓδυδ ιηαΐίιίηηι, χηυβίίουδ

ηε ϊρβ3 νϊιίΙ>ιΐδ ροΐΐεηΐεηι, βηεϊρίΐί ηιβτΐβ ριιι;ιΐ3ΐιι-

Γ3πι ; δειΐ ΐιΐοΐοΐβΐιϊα; Ιεηε1)ΓΪ8 ϋίεί, Ιιοε εδί, ΓκΙεί ίη-

ΟΓειιιεηΐο (1Ίδ]εεΐΊδ, Κιιηϊηοδ»ηι ρΓΒενβϋΙυΓβηι εδβε

\ί!;ιιιι. Ει Ιιιιίιΐδ ςιιοο,αε Γβί μι•;ιΐί;ι Ιυηα ιΐεείτηυηι

«|ΐΐ3Γΐιιηι ειίΓδίΐδ δΐι'ι ιΐϊειιι

3ΐΙν6Γδ» ΓνοηΙε εχείρΐεηδ

ηΙΠιιεηίειη, ηιιΙΙβηιιε δηϊ ραΓίε εηΐί^αιιίειη οδΙεηοΊΐ.

Οεεκίεηΐί ειιϊιιι βοΓι δΐιεεεα'εηβ, ηοη 3ΐ:1ε3 ϊρ$3 οε-

ε'ιιΐίΐ, ιρι.Μϋ νεΓίδ ε}υδ(1εηι δοΐίδ ΓυΙ^οπΙκίδ ριυρί'ϊοδ

ϊηιιηϊδεε3ΐ, Ίΐα υΐ υη3 ε3ο*εηιΐ[ΐΐ8 Ιιιχ, ιιΐΓ0(|ΐιε ΐιιιη

(ίίιιΐΊΐι , Ιιιιη ηοεΙυΓηϊ ειίΓδυδ κρ.ιΐίο εοηΙίηιΐ3ΐ3 ,

(8) Τοΰτο γάρ — ποΛΛόϊς. \Α. εοά. τοΰτο γάρ

χαί τοις πολλοίς ίσως.

(9) Εδει γαρ — έντιΟέντος. ΟοΓηιρίυιη Ιοοιιηι

ριι(3ΐΐδ Ζαοα^ηϊιΐδ ου ΟΓ.ιΐϊοηί» οοηβίΓϋεΙίοηεηι, »ι1-

<1ίΙ έπίδοσιν δέχβσθαι. 8ε(1 ηιι1ΐ3 ορυβ 681 ίιηιηυΐβ-

ΐϊοηο. νεΓυΐιιη εη'ιιη δει, οροτΜ, 3εειΐ83ΐίνιιπι ε(

<! :» ι ■ ν ιι ιιι Ιιεηε ροίεβΐ βεείρεΓε. "Εν δε! μόνον μοι,

εβί ϊη ΕαπρΊάε, δίε ει 3ρυ(1 Ι,βΧίηοδ. Ρίβηΐυδ ϊγη-

οι/.Υ. 1, 10, Ριιιτο ορη$ αί οϊύνηι. ΑΊΙ ϊρϊΙιΐΓ Ν\•5-

δεηιΐδ : "Εδει ημών την διά τών αρετών λαμβανομέ

νην ήμέραν παρία τοϋ. — ΟροτΙιύαΙ ηβ/ιϊί <ϋί»ι (Ιιι-

εεηι) αοάρβτβ νίΠκπίΜ αί> βο. — ΡεΓρΙεχη ηΐϊηιιηιιΐη-

Ιιηη ΟΓ.ιΙίο /.:ιε:ιμιΓιιιηι ΙιΐΓΐ)3νίι. Οακαοο. ρ. 94 δη^.

(10) ΈκχνΟείσης. (.'.οά. Μευ". έγχυΟείσης.

(11) Ρίνκτερ. Μ. εοϋ. ήμερινοΰ τε ζρ6μ.ο\> κα\ νυ-

χτερινοϋ.
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τή πενιχρή ημών χειρ\ τοΰ λδγου δωροφοροΰμεν. Κα£ Α ηοΙΙο ΐεηευΓβπιιη ίηΙΟΓΥβηΐιι άΊπηΐ3ΐυι•. Ηβηο ίί1)ί,

σοι πας έστω δ βίος εορτή, καΐ ήμερα μεγάλη, τοΰ 03πιηι εαρυΐ, ραυρβΓβ ηο^ΐΐ'α ηιβιιυ ΟΓαΙίοηεηι ρΓο

νυχτερινού ζίφου χαθαρεύων δτι μάλιστα. ' ηιυηβΓβ ιίϊΐιιιΐί,. Ί'ίΙιί βιιίεηι ΙοΙα νίΐ:ι ιιηιιιιΐ δίΐ

ΓβδΙυηι , ηι:ιμιι:\ι|ΐιι: <1ϊβδ , ιιοιΊ ιιι ικιπιιιιιριο ηιιβιη

ποχίηιβ Ιεηευπιπιηι βχρεΓδ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε'. ΕΡΙ8ΤΟΙΛ V.

ΜαταΙΙο Απεχ/τα; ερ'χ&εορο )αχη α\> ατα; ΟιτίΐΙΐαηω αηηο 336 ίιι εχ/ηοάο €οηεΐαηΐϊηοροΙχΙαηα άεροι'ιΐο , Βαεΐ-

ίίιια , εί Αίηαηαιϊα» , ηχιχ άεχηεερι ΕεεΙειχαηι ϊΙΙατη αχιόετηατηηί , βυ$ οηιηεε , ηχιχ ΜατεεΙΙχ εοηιηηιηίοηειη

αηιρίεείεοαιιίχιτ, α ΓιάεΙχχιηι εοηεοΠχο εχείχιάχ εητατχιηί. Εί Αϊ αχιίάειη ΕεεΙεεχα εχίοττη αά ΗΙχιά χχεφιε

ιειηρηί [αετέ, φιυ ΥαΙεηε Αχιαχιείχιε αάνετεηε εαίίιοΐίεοε ρετεεεηΐϊοηεηχ εχείΐανχΐ ; ίχιηε εηίήχ εχιηι φιοεάαηι

Αϊαηρίχ ερχεεοροε, αριιά Ώχοεκευτραηχ βάεχ εαιιεα εχεχιίαηίεε, εοηνεηίεεεηί αηηο εχτείΐετ 7>Ί5 , αύ εχεάεηχ

ΐη ΕεεΙεεχω εοηιηχχιηχοηεηι , εάίΐα ρτχχιε εαΐΐιοΐίεαι ιϊάεχ ρτο(εεεΐοηε , τεεερίχ εχιηι , ηιοχφιε εοηχηιάεηι

εοηχτηχιηχεαίοτχϊε Ιχΐιετ'χε [τείχ , «ί ΐη εαΐΐιοίχεοτηχη ηηηιετο α εχίεήε Οήεηύε ερίεεορχε Ιιαοετεηΐητ, ρο-

εΐαΐατχιηΐ. Αϊατε χά (ετεηε 8. ΒαεχΙϊχιε ϋκεατχεηε'χε , αΐχϊφχε ηοη ραχιεχ ερηεορχ , εοτηιηάεηι εοη[εεεοτχιηι

[ιιείιιηι χηιρτοίατχιηΐ ; εεά ροείεα , τα ηιείΊχιε ρετερεεία , ΜατεεΙίίαηοε εί χρεχ χη εχιαηι εοηχηιηηχοηεηι αά-

τηχεετε. Νι/εεεηχιε αηοαχιε ΒαεϊΙχχ, αίχοτχιιηηχιε ερχεεοροτχιηχ εχεηψίχιχη εεειιίχιε , ηοη αηΐεα εχιηι ΜατεεΙ-

Ιχαηχε εοηιηιαηχεανίΐ , ηηαηχ χρεοτχιηι βάεχ ρτο[εεεχοηε, ΟτχεηΙαΙίνιη ερΐ&εοροτιιιη τοααίχι, αεεχιχιιΐε άίε-

εχιεεα, εοαίΐεηι ΕεεΙεεχαί εαίΐιοΐ'χεκ εοη&οτίχο ά'χαηοε εεεε εοαηονχΐ ; εχιτηαχιε ρτορίετεα ηεαίεείοτχιχη εαχιο-

ηιιιη , τε'μείοιηνε Νχεαίηχ (ΊΛει χηεχχηηίατειχιτ, Ηαηε ερ'ιείοΐαηι ίη εχιϊ άεβηεχοηεηχ αά εαίΐιοΐίεοε 8εόα-

είεηαι χιτοΗ εϊνεε άεάίι.

Προς τους άΛισζοννζας τ%\ όρΟοδοξίφ κατά β Μ 8εΰα$Ιεηο$ , ηχιχ άε τεεία ε]χι$ ίη (χάεχ Γί6κ«

Σεβαστής. ορχηϊοιιε άχιϋχίαΰαηΐ.

Έγνώριταν ήμϊν τίνες των όμοψώχων αδελφών ΑΙ) ιιιιηηίιπίδ ςυϊυυδ(ΐ3ΐη ΓγπΙπ1>ι:5 οογΙ'ιογθβ ΓαοΙί

τ:ερ\ της κατασκευαζόμενης καθ' ημών δυσφημίας κιπιιιΐδ ιΙ»' ο!)ΐΓβοΙαΙίοιιί1)(ΐ8, ςιιχ 3(1νβΓϊυ8 ηο$ 31)

παρά των μισούντο)ν την είρήνην, κα\ καταλαλοϋν- ίίβ ϋθΐιΠαΙΧ δίπιΐ, ςιπ ρ»οβπι θ(1ίο ΙιαυβηΙ , βΐ ρΓΟ-

των λάθρα των πλησίων αύτοΰ, κα\ μή φοβούμενων χΐπιο δυο οοουΐΐβ ιΙοΙγ;ι1ιιιιιΙ , πΐΐ νβΓΪΙί Ιινιηοιίιΐυηι

το φοδερον, κα\ μέγα κριτήριον τοΰ έπαγγειλαμένου ιηβ^ηϋπκιυο ίΙΙίιΐδ Ιπυυηϊΐ , ςιιί άο οΐϊοδϊδ φιοιμιο

κα\ ύπδ τών αργών βημάτων άπαιτεΐσθαι τ6ν λδγον νβΓίίΐδ ίη ΓυΐυΓα ιιοιίοιιιπιι ιιοδίΓαπιπι (ϋίηιιίδ'ιΐϊοηβ

έν τη προιδοκωμένη της ζωής ημών εξετάσει, λέγον- 8ε Γαΐίοηβπι βχαοΐιίΓυπι ΓοΓβ (ΙΰηυηΙίΐνίΙ , (Ιιιπι ίη-

τες τά περιΟρυλλούμενα καβ' ημών εγκλήματα είναι ςυ'ιυηΐ, ΟΓίιηίηα (1β ηοΐιίδ ιιΐιΐηιιο ύίνυΐβίΐη , Ιιϋίϋ

τοιαϋτα, δτι ήμεΐς ύπεναντία φρονοΰμεν τοις κατά βϊδβ : 1)08 0θηΐΓ3ΓΪ3 δβηΐίτβ ΡαΐΓΪΐιαβ , α,ιιί βραί

Νίκαιαι» έκθεμένοις τήν όρθήν, καΐ ύγιαίνουσαν πί- Νίοϋεαπι ΓβοΙαπι 3ΐςιιε 8;ιΙιι!»ιόιιι Π(1βιιι βχροευβ-

στιν, κα\ ότι τοίις ϊν Άγκυρα έπ' ίνδματι Μαρκέλ- ηιυΐ, 30 ρΓ3ΕΐβΓβ3 ίη ουηιηιιιηίοηβηι εηΐΐιοΐίεχ

λου ποτέ τήν σύναξιν έχοντας, άκρίτως καΐ άνεξετά- Εοοίβδίβϊ ίηβχρ1θΓ3ΐο , βΐηυβ ίηάίδΟΓίπιίηβΙϊηι ίΐΐο»

στως είς τήν κοινωνίαν τής καθολικής Εκκλησίας 8ΐΐ60βρί886 , ςιιί 3ΐί(]ΐιηιΐ(1ο 3ρηι1 Αιΐ(•νι•ηιιι ίη ΜβΓ-

παρεδεξάμεθα. "Ιν' ουν μή καταχρατή τής αληθείας 0 οβ|ϋ ηοιηίιιβ βοείβδίββίίοοδ οοείυβ β^ουβηΐ. Νβ

τδ ψίϋδος, δι έτερων γραμμάτων αυτάρκη έποιησά- ϊ^ίΐαΓ νοιίΐιιΐί ιιιοπϋίκ'ϊιιιιι ρΓ5βΓβΓ3ΐιΐΓ, βΐϊίδ 1Ϊ110ΓΪ8

μέθα τήν Οπερ τών έπενεχθέντων ήμϊν εγκλημάτων ηθ8ΠΐεΙ ίρδΟδ 3ϋ ΊΙΙβΙίδ οπηιίηίοιίδ 83ΐΐδ ρυΓ^ανίηιυδ,

βπολογίαν, κα\ έπ\ τοϋ Κυρίου διεβεβαιωσάμεθα, β[ Οοπιίιιυηι ΙβδΙαΙί , νβΐίϋίδ ΓβΙίοηίυΐΐδ εοηβπη»-

μήτε τής πίστεως τών αγίων Πατρών έκδεδηκέναι, νίιιιιΐδ , ηβο δβηοΐΟΓυπα ΡηίΓυιη Πϋβηι ηοβ ΐΓβηδ-

μήτε περ\ τών προσθεμένων έκ τής Μαρκέλλου συν- £Γβδ308 6886, ηβο ίη ΓβΟΪρίεηάΊδ ΕοοΙβδί» οοηιιιηι-

άξεως είς τήν έκκλησιαστικήν κοινωνίαν , άκρίτως ηϊοηβπι Μ3Γοε11ί3ΐιίδ , ίηοχ|)1θΓ3ΐο , 30 δϊηβ ϋεΐιϊΐ»

χα\ άνεξετάστως τι πεποιηκέναι • άλλα τών κατά άεΙίΙ)βΓ3(ίοη6 (|ΐΓκΙρΐ;ιιιι Γεοίδδε ; δεά ΟΓΐηοιΙοχϊδ ίη

άνατολήν ορθοδόξων, κα\ συλλειτουργών έπιτρεψάν- ΟΓΪειιΙβ ίΓ3ΐΓί1)ϋδ , βία,ιιβ ΟΟίηηιίηίδίΓίδ , οί ϊδίο-

των βουλεύσασθαι τά περ\ τών ανθρώπων, καΐ τοις ΓυΠ) ΐιοιηίηιιηι ηεςοίίυπι ΐΓ3οΐ3ΓβΙυΓ, ηοΓίαηΓώυδ ,

γεγενημένοις συναινεσάντων , πάντα έπράξαμεν. 6{ ςυοά 3 ηο1)Ϊ8 Γ;ιι:ΐιιιιι ΓϋίΙ οοηιρΓθ1)3ηΙίΙ)ΐΐδ, οιη-

Έπειδή δέ τήν άπολογίαν έκείνην ϊγγραφον ημών η}3 ροΓεςίδδβ. Ουοηΐβπι νεΓΟ ροδίςυβηι βροΐο^ίβηι

ποιησαμένων, πάλιν τινές τών όμοψϋχων αδελφών, Ηίαπι δΟΓίρΙο €(1ίαΊπιυδ (1),ΓϋΓδϋ8 (|ΐιί<ΐ3πι υηβηϊηιί

Ιδίως έκ τής ημετέρας φωνής έπεζήτησαν γενέσθαι ίΓαίΓεβ ροδΙυΙβΓυηΙ , υΐ δεοΓβίηι , 30 άίδεΠίβ νΟΓ-

τήν τής πίστεως Ικθεσιν, καθ' ήν πεπληροφορήμεθα ^ίδ Γιιΐβί ρΓοΓβδδϊοηεηι ε(1εΓβηιιΐδ, ςυβ 830ΓΪ8 ηοβ

ταΐς θεοπνεύστοις ώναϊς, κα\ τή παραδόσει τών Πα- ° 5οηρΐυΓΪ8 , 30 ΡβίΓυηι ΐι-κΐίι ίοιιί ρεηίΐυδ ίηηαίΓεΓβ

τέρων άχολουθοΰντες , άναγκαϊον έλογισάμεθα κα\ ρβΓδυ3δυηι οηιηίΐιιΐδ ΓοΓεί , ό!β Ιιίδ ςηοηυβ υΓενίιβΓ

περ'ι τούτων βραχέα διαλεχθήναι. Ήμεϊς τήν τοΰ (ΙίδδβΓεηάυηι ηοΐιίδ βδδβ ρυΐβνίιηυδ. Νοδ ίΐ3<ιιιβ

Κυρίου διδασκαλίαν , ήν πρδς τους μαθητ&ς έποιή- 01ΐΓΪ8ΐί ϋοοΙΓίηβηι , (|03Πΐ (1ίδθΊριι1θ8 δ«08 άοοαίΐ ,

όχτο, παραδιδούς αύτοΐς τδ τής ευσέβειας μυστήριον, οϋη1 ρϊβίαΐϊδ Ηΐ^δΙεΓίυηι είδίΐεηι ΐΓ3άεΓβΙ , Γυηά3-

βεμέλιον είναι, κα\ ρΊζαντής έρθής, χα\ ύγιαινοϋσπς πιβηΐυηι βδδβ, βΐ Γ3(1ίοεηι ΓβοΙβϊ, εί δβΐυΐβπδ Γκίεί

(Ι) Αροΐο^ί» ίδΐ» 3ΐιΙ ρεπίΐ, 3«1 ίη ίΠηϋο Βίυ1ίοΐΗεο3Γυπι βηβηΐο βύΐιυο ΙβΙβΙ; δβ(1 εί ηιιΐΐ» β]υδ

ηιειιΐίυ ίίΐ βριιιΐ ;ιηΙίφΐ05 δΟΓίρΚτοδ.
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εοηΙίΐεπιυΓ, ηοε φικίρίηηι δΐιηΐίηιίιΐδ , ηεε Ιϋΐίϋδ Α

εει-Ιίιΐδςαε 63 Ιΐ'πιΐίΐίοιίιί 6δ86 εΓειΙϊηΐϋδ. ΐΗιιιιίιιί

αυΐβιη άΌείπηβ Ιικε β8ΐ: Εκηίίβ, ίηηυίΐ, άοοβίβ

οιηηα ς£)Η£$ , 1>αρΐϊζαη1β$ εο$ ίη ηοτηϊηβ Ρα/π* , βΐ

Ρϋϋ, βΐ ΧρϊπίΜί ίβΐίϋ '. Οϋοηϊηηι ίβίΐιιι• δβηείαϊ

Τηηίΐ3ΐίδ (Ιοιιο , νϊνίΠ(:η: νίΐ'Ιιϋίδ εοπιροΐΛδ Γιιιιιΐ , '

«μη βχ ηιοιίβ »ι1 35ΐβπΐ3πι νϊΐ3ΐη Γο^ειιετηηΙϋΓ, εΐ

μι-:ι(Ί:< ίδΐ3 ριτ Γκίεπι (1ί§ηί Γ;κ;ΐί δίπιΐ ; ίΐα ςιιοφίβ

ϊιηρβΓΓβοΐη %ν»\\& εβί, 6ί υηιιπι αΙίί]ΐιο<1 βαηοΐ»

Τιίηϊΐ3ΐί$ ηοηιεη , ςιΐΒίβοηηςιιε ίΐΐιιιΐ δ'ιΐ , ίη δ»Ιιι-

ΐηι-ΐ ϋίΐρΐΊδιιιο ρπιΊβπιιίιΐβΐιΐΓ. Νβηι ηεςιιε ϊιι βοΐο

ΡηίΓΟ,βΙ Ρίΐίο,δϊηβ £3ΠϋΙο δρίηία, ηιγβίβΐ'ϊαηι

ιε§εηβΓ3ΐίοηί8 ;ΐ(1ίιιιρ1<ηιΐΓ ; ηεηιιβ $Ί ΓϊΙϊυβ δίίβηΐίο

ΡΓ3Ε16Γ63111Γ, 111 80•1θ Ρ31Γ6 , 61 δρίΐ'ίΐΐΐ 1)3ρΙίδΙ11Ι18

Ιΐ3ΐ»εΙ, υηϋε ηοΐιίδ ρβΐ'Γθοίβιη ν'ιΟιη 13γ@Ϊ31ιιγ ; ηεε

ίη ΡβίΓβ εΐ ΡϊΓιο , ρΓίτίεπηίδδο δρ'ιπίυ , Γβδίιιτε-

εΐίοηίδ ηοδίΓθΒ βΜΐίη εοη8ΐιηιηΐ3ΐυι•. βιιηρΓορίεΓ

οηιηεηι βρειη , 3ΐ(|ΐιε Μιιείαιτι ηοδίτβπιηι 3ηϊηΐ3Γυιη

βαΐυΐίβ ίη Ιπΐΐϋί ρεί'δοηίδ, ηιΐίε ϋ$ ηοπιίηί1)ΐΐ8 ηοΐιϊβ

ίηηοΐεδευηΐ , Ιι:ιΙοιιιιΐδ , εΐ ΟΓειΙίιηιΐδ ίη ΡβΙΐ'ειη

ϋοηιίηί ηοδίτί Ιεδίι Οιΐ'ίδΐί , ςιιί εβί νίΐίβ Γοιιβ ,

εΐ ίη ΓίΙίϋΐη Ραίπβ ιιηί^εηίΐιιη) , ςυί εδί νϊΐα; 3ΐι-

είοι•, (]ΐιεηΐ3ΐ1ηιοι]αιιι βίι Αροδίοΐιΐδ ', ει ίη ΚρίπΙιιπι

δΗΐηΊιιιη 1)οί , ίΐε ςυο Οοιηίηιΐδ 3Ϊ1 , 5;<ϊπ1κ$ αϊ ,

ηαϊ νΜβεαΐ '. Ο,αΪΛ νεΓο ηοΐιίδ 3 πιοΠβ ΓβϋεπιρΙίδ,

ίιηπηοΓίαΙίΙαιίδ £Γ31Ϊ3 ρεΓ Ιίιίεηι ίη ΡβίΓειη , Γίΐίυηι ,

61 δρ'ιπίιιπι ββηείαηι, ίη ββηείο υβρίίβηιβίε,φίεηι-

;ιι1ιηοι1ιιιιι ιϋχΊπιιΐδ, ίηιρίΊΊίΙιιι ; Ι)3ε ΓΟΙίοηβ 3(1-

(ΙυεΓι , ηίΐ βεΓνϋβ , ηίΐ εΓββΙιπη , ηίΐ ΡβΙπδ 1113)6-

βΐηΐβ ίικίίςιιιιη) 83 η ο Ια; Τπηίΐβΐί εοηηιιπιεΓβπ 6Γβ- £

ιϋιηιΐϋ ; ςιιίρρε υηα ΐαηΐιιηι εδί νίΐα ηο&ΐτα , ςιιβηι

ρεΓ Γιύοηι ίη δβηείαιη Τπηίΐβίβηι εοιίδεηυίιηιΐΓ, εχ

ϋεο φΐ'κίοιιι υηίνεΓδοπιηι , νείηΐί Γοηΐε , ρι•οιτΐ3-

ιΐΕΐΐδ , ρεΓ Γίΐϊιιηι νοιο ρΓοεεϋεηδ , ει ίη δρίπΐιι

βαηείο εοη3ΐιιηηΐ3ΐ3. Ηοε ί^ίΐιιν εεΠυηι αίφιε εχ•

ρΙοΐ';ιΐιιιη ΙιαΙιεηΙεδ, 1)3ρΙίζ3ηιηι• φΐίιίειΐ), <[υβπι-

3ΐΙιηο(1πηι ηοΐιίδ πιηικίϋΐυιη εδί ; εΓειϋιηυδ 3ΐιΐειιΐ,

((ΐιι>ιΐ!3ΐ1ιιιοι1ιιηι Ιιαρΐϊζ3ΐί δΐιιηιΐΒ ; δεηΐίηιυδ ηιιίβηι,

ψιεηΐ3<1ιηθ(Ιυιη ει•6(1ίιιιυδ ; ίΐ3 υΐ βίιιε ιι!ΐ3 <ϋ«-

("■ινριιηΓκι Ιΐ3ρΙΪ8ηΐ3 , εΐ Γκίεδ , εΐ δεηΙεηΙΪ3 ηοδίι•»

ίη ΡβΙγρ, ΡίΓιο, ει δρίτίΐα βηιιοΐο οοιΐδίδΐ3ΐ. δι

ηυΐδ 3ϋΐεπι άιιοδ, νβΐ Ιτββ <1οοβ, νβΐ ΐΓεδ ιΙίνίηίΐΒίοβ

άίείΙ , 3ΐΐ3ΐηεηΐ3 βϊΐ. Ει 8ί ςπίδ δεειιηϋιιηι ΑγϊΊ ρβΓ•

νεΓΒΪΙηΙβηι εχ ηοη εηΐίΐιυδ Ρίϋιιηι, νεί δρίπΐΗηι

83ηκΙυηι Γβεΐιιιη Γιιϊδβε (ΙίείΙ , 3ΐΐ3ΐΙιοηΐ3 δίΐ. ΟιιοΙ- ϋ

ςυοΐ ηυίειπ νεΓΪΐβΙίδ Γεβίιΐηηι βεειιΐί , ΐΓε» εοη-

ίίΐεπίιΐΓ ρεΓδοηβδ , ε35ί)ΐιε ίη δυίδ ρΓορΓίεΐ3ΐίΙ)ΐΐδ

ρϊε 36 Γεϋ^ίοδε ηο^ηοδουηΐ, ει υηβηι εΓεϋυηΐ εδβε

άίνίηίΐ3ΐβηι , ηηηηι ϋοηίΐβίειη, «ηυηι ρηηείραΐυπι,

υηβιη ροΙεδίΜίειη , ηΐιμιε νΪΓΐυίειη , ηεε ιηοιιηΓοίιίίΒ

ροΙει>ΐί:ιιιι βΙίΓΟ^βηΙ , ηεε αιΐ 3δδβΓ6ΐΐ(]3ΐιι ιΐεοηιπι

ιηιιΐΐίΐυϋίιιβηι ύεΙβΙιυηΙυΓ, ηεε ρεΓβοη35 εοηΓϋη-

ϋιιηΐ, ηεε εχ ύίδδίιηίΐίυιΐδ άίνεΓ8Ϊ<ιιιε ββηβπδ νείιιΐδ

$ηηεΐ3ηι Τΐ'ίιιίίαΙεηι εοιηροηυηΐ , 86(1 ΓιάΥι (Ιο^ηια

ίη 8ίιηρΙΐ6ίΐ3ΐ6 δϋδείρίυηΐ , οηιηειη 83ΐιιΐϊδ δπ,.'

δρειη ίη ΡηίΓε , Γίϋο , εΐ δρίΓΪΙη δβηείο εοΐΐοεβη-

Ιοδ, ΙιΊ ιιηιιιη ϊ(1ηιη(]ΐιε ηοΙ>ί«ειιηι βεηΐίιιηΙ , ειιηι

ςαίΐιυδ εΐ ηοβ ρβΓίεηι ίη Οοιηίηο ΙιαΙ»0Γε ρΓβοαηιιΐΓ.

1 ΜαίιΗ. χχγπι, 19. * Λεΐ. ϊιι, 15. * ^3η. νι,

πίστεως όμολογοΰμεν, και ο5τί ϋψηλότερον της παρα

δόσεως εκείνης, ο&τε άσφαλέστερον δλλο τι είναι πι-

στεϋομεν. Ή δε τοϋ Κυρίου διδασκαλία έστ\ν αΰτη •

ΠαρενΟέντες, φησ'ι, μαθητεύσατε πάντα τάίθηχ,

βαπτίζσντες αύτονς είς τύ δνομα τοϋ Πατρός χαϊ

τοϋ ΥΙον, ηα\ τον άγίον Πνεύματος. Επειδή τοίνυν

ή ζοωποιδς δϋναμις επί των έκ τοϋ θανάτου προς

τήν αϊώνιον ζωήν άναγεννωμίνο^ , δια της αγίας

Τριάδος περιγίνεται τοις μετά πίστεως καταξιουμέ-

νοις της χάριτος , κα\ ομοίως ατελής ή χάρις, έν<5ς

τίνος, οίου δήποτε, των έκ της αγίας Τριάδος ονομά-

το;ν παραλειφθέντος έν τφ σωτηρίω βαπτίσματι ■

ού γάρ χωρίς Πνεύματος έν μίνψ Υίω, χαϊ Πατρ\ τό

μυστήριον τελείται της αναγεννήσεως • οΰτε ϊίοϋ

σιωπηΟίντος, έν Πατρ\, κα\ Πνεϋματι το τέλειον

τής ζωής παραγίνεται βαπτίσματι• οίτε έν Πατρί,

κα'ι Υίψ, παρεθέντος τοϋ Πνεύματος, εκτελείται ή

της αναστάσεως χάρις•• διά τούτο πάσαν τήν ελπίδα,

κα\ τήν πεποίΟησιν τής των ψυχών ημών σωτηρίας

έν ταϊς τρισ\νύποστάσεβιν Ιχομεν, διά τών ονομάτων

τούτων γνωριζομένην • κα\ πιστεύομεν είς τε τον

Πατέρα τοϋ Κυρίου ημών "Ιησού Χρίστου, δς έστιν ή

πηγή τής ζωής, κα\ είς τδν μονογενή Υίδν τοϋ Πα

τρός, ος έστιν άρχηγδςτής ζωής, καΟά φησινό'Από-

στολος, κα\ είς τδ Πνεΰμα τδ αγιον τοϋ θεού. περ\

οϋ εΐπεν 6 Κύριος, δτι Τύ Πνενμά έστι τύ ζωο-

Λοιονν. Κα\ επειδή τοις λυτρωθεϊσιν ήμϊν άπδ τοϋ

θανάτου, ή χάρις τής αφθαρσίας διά τής είς Πατέρα,

κα\ Υίδν, κα\ άγιον Πνεύμα πίστεως, έν τω σωτηρίω

βαπτίσματι, καθώς εϊρήκαμεν, παραγίνεται, έκ τού

των δδηγούμενοι, ουδέν δούλον , ουδέ κτιστδν, ούδϊ

τής μεγαλειότητος τοϋ Πατρδς άνάξιον τή αγία

Τριάδι συναριΟμεΙσθαι πιστεύομεν. Επειδή μία

έστ\ν ή ζωή ημών, ή διά τής είς τήν άγίαν Τρ•.άία

πίστεως παραγινομίνη • έκ μέν τοϋ θεού τών όλων

πηγάζουσα , διά δέ τοΰ Υίοΰ προϊούσα , έν δέ τω

άγίοι Πνεύματι ενεργούμενη. Ταύτην οΰν έχοντες

τήν πληροφορίαν βαΛτιζόμεΟα μέν, ώς προετά/Οη-

μεν , πιστεύομεν δέ , ώς βαπτιζόμεθα , δοξάζομίν δέ,

ώς πιστεύομεν • ώστε ίμοφώνως τδ βάπτισμα , καΐ

τήν πίστιν, κα\ τήν δόξαν, είς Πατίρα είναι , κα\

Υϊον, χα\ Πνεύμα άγιον. Ει δί τις δύο, ή τρεις Οεοϋς,

ή τρεις θεότητας λέγει, ανάθεμα έστω. Κα; εί τις

κατά \ήν Αρείου διαστροφήν έκ μή δντων λέγει τδν

Υίδν, ή τδ Πνεύμα αγιον γεγενήσθαι, ανάθεμα έστω.

"Οσοι δέ τώ κανίνι τής αληθείας στοιχήσουσι, και

τάς τρεΓς δμολογοϋσιν ύ-οστάσεις, εϋσεβώς έν τοις

εαυτών ίδιώμασι γνωριζομένας , κα\ μίαν πιστεύου-

σιν είναι θεότητα, μίαν αγαθότητα , μίαν αρχήν, κα\

έξουσίαν, καΐ δύναμιν • καΐ οΰτε τδ τής μοναρχίας

άΟετοϋσι κράτος, ούτε είς πολυθείαν έκπίπτουσιν,

οδτε τάς υποστάσεις συγχέουσιν, ούτε έξ ετερογενών,

κα\ άνομοίων τήν άγίαν Τριάδα συντίθενται • οΧα'

έν άπλότητι δέχονται τδ τής πίστεως δόγμα , πάσαν

τήν ελπίδα τής έαυτοΰ σωτηρίας έν Πατρ\ κα\ Υϊω,

κα\ άγίφ Πνεύματι καταπιστεύοντες, ούτοι κατά τήν

ήμετέραν κρίσιν , τά αυτά φρονοΰσι , μεθ' ών κα\

ήμεϊς Ιχειν έν Κυρίω μέρος εύχόμεθα.

63.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ φ (15).
ΕΡΙδΤΟίΑ VI.

//*■« ερηίοΐα, ίη φια Νχ/αεηΊ αά ΕεεΙειϊαηι ιίύί εοηχχηϊαα\η τεάϊΐη» άειετΊΜίητ, καίρια (ιιϊαε νϊαείατ νεί

ρβίί ΟοηααηΙϊηοροΙΐΙατιαιηρτΐιηαηι ιφιοάαιη, υεί εο Ιεηιροτε, αυ,ο Νι/$$εηηί αΙ> εχίίΐϊο τενεηιι» αϊ. ()»ί.<

βηνη ετεάετεί , τεάεηηΐεηι ερΐκορπιπ εο αιηι Ιιοηοτε, εηιηηηε ϋί Ιιυΐίιία: ίίαηϊβεαίϊοηϊοΗί, απα; ίη Ιιαε

ΕρηΙοία άειετίοαηΐκτ, εχεερινηι {ιιϊαβ, ηί$ϊ νεί ά'χηΐν,τηο Ιεηιροτε ρτοεηΐ αο Εεείεήα εχ$ΐΐιίίΐεΐ, νεί ροίΙ

αμπμαηι αΐΐηηαηι ορεταηι ΕεεΙειία; ηαναίαηι, αά &εάοη $ναηι τενεηηί ε$$εΐ? 8ΐ ρτίοτ εοη]«αατα ρΐααΐ,

κτίρια ««< Ιιαε ΕρηΙοία αηηο 381 άαΐηεηΐε; βίη νετο ροαετίοτ εοη)εεΙητα ηχαςίι ατη&ετίι, άίεεηάιιιη

αϊ κΗριατη (αίαε νεί ραηίο αηίε Υαίεηΐϊι οίιίίαιη, νεί ίΐαίίιη αο ι]η$ ηιονίε, ανοε εοηϊχαϊι ά'ιε ηοηα Λη-

ι/ιΐίΐίαηιιυ 378.

Διέσωσεν ήμ&ς δ Κύριο;, ώ; είκδς ην, ύπδ των Α

σων προπεμφθίντα; ευχών, καί σοι τεκμήριον της

εύμενεία; (14) σαφές διηγήσομαι ■ ώ; γάρ ήδη ήλιος

τ\ν άνά τδ χωρίον, δ κατόπιν Έαρσοΰ {13-16) κατ-

ελίπομεν, άθρόον έγένετο νεφών συστροφή, καί εις

βαθΰν ζόφον (17) έξ αιθρίας μετέπεσε. Ψυχρά δέ τις

ανρα τών νεφών διαπνέουσα , δροσώδη; κα\ ύγρο-

τάτη τοις σώμασιν ημών προσπίπτουσα, 8σον οΰδέ-

πω τον ύετον ήπείλει, κα\ κατά το εύώνυμον βρον-

ταΐ συνεχείς ύπεδόήγνυντο, κα\ άστραπαΐ δξεϊαί τε

χ%\ επάλληλοι τών βροντών προηγοΰντο, τά τε δρη

πάντα πρόσω -ε κα\ οπίσω, κα\ καΟ' έκάτερα τών

πλαγίων, χατηρεφή τοίς νέφεσιν ήν. Καί ήδη υπέρ

κεφαλή; ημών βραχεία νεφέλη (18), πνεύματι βιαίω

ύποληφθείσα, τδν ύετδν ώδινε , κα\ ημείς κατά το

Ίσραηλιτικδν Θαΰμα, μέσοι πανταχόθεν τών υδάτων Β

διειλημμένοι, άβροχοι την μέχρις Ούεστηνής (19)

έδδν έπεράσαμεν • έν ή καταχθέντων ημών ήδη, καΐ

γάρ (20) ήμιόνων άναπαυσάντων (21), τότε παρά τοϋ

θεοΰ εδόθη τψ αέρι τοΰ δμβρου τδ σύνθημα. Τριών

δϊ ωρών, ή καΐ τεσσάρων έκεϊσε διαγόντων ημών, κα\

Ικανώς εΓχομεν της αναπαύσεως, πάλιν διέσχεν ό

θεδς τδν δμβρον, κα\ τδ δχημα εϋδρομώτερον έαυ-

τψ (2'ϊ) ή πρόσθεν ην. έν ύγρψ τε κα\ έπιπολαίψ

τψ πηλώ τοϋ τροχοϋ δι' ευκολίας ένολισΟαίνοντο;.

"Εστί δέ όδδς άπ' εκείνου έπ\ τήν πολίχνην ημών

«3σα έπιποτάμιος, κατά ρΌΰν συγκατιοΰσα τώ ΰδατι,

χωρία τε συνεχή περί τάς δχθας τοΰ ποταμού, παρ

όδια τά πάντα, κα\ ού πολλψ τψ μέσω άπ' αλλήλων

διωκισμένα. Πάσα τοίνυν ή όδδς. έκ τής επαλλήλου

ταύτης οίκήσεως, τών μέν ύπαντώντων, τών δέ

παραπεμπόντων κατά τδ συνεχές ανθρώπων έπεπλή-

ρυτο, πολύ τή ηδονή καταμιγνύντων τδ δάκρυον. Ίΐν

δι ψεκάς άνεπαχΟή; τδν αέρα ύπονοτίζουσα- μικρδν

δέ πρδ τή; πολίχνης ε'.ς βιαιότερον δμβρον τδ ύπερ•

χείμενον έθλίβετο νέφος (23), ώστε καθ' ήσυχίαν

ήμίν γενέσθαι τήν εΓσοδον, μηθενδς προαισθομένου

δαίνανϊΐ ηη$, υΐ ρ:ΐΓ(τ.ιΐ, Οοηιππίδ , ιριο» Ιιιίί

Ι)Γ0(•ΐΙ;ιΐ8 ρΓΟδβςιιεηδ, (ΙίπιίδίδΓι, ρ]ιι$φΐε ο\-ξ•.\ ηοα

1)ειΐ)§ηίΐ3ΐί$ αΐ'βΐιηιοηΐιιιιι ενϊϋεηΒ Ιϋιί ηαΓΓαυο. ΙΙΙιι

οιιίιη ρΐ'ϊιιιυηι 8θ1 δΐιρί'η Ιοουηι ϋΐιιιιι $Ιοΐΐΐ , ςιιοηι

ροηβ Ε3Γ8ΐιπι ΓεΙίςυίηιυβ , οοαι ΙΪ8 ϊΙΗΰο ηιιυί-

)ιΐΐ8 , δυΓοιηιηι οαΊιιηι ίη ρΓοΓιιηϋαί £6 ΙιίηΊιι •;ΐϋ

(Ιοηκηιηςιιο οαϋ»ίηοπι ίικίιιίι : Ιυπι ιιο31γ3 ο ηιΐυί-

1)118 ΟΟΓρΟΓΛ Ρ6ΓΛ3Π8 , Γπ^ΐϋβ , ΓΟδΟΪίΙβφΙΟ 311Γ3 ,

03(1βηΐ(]υε Ιιυιηϊ<1Ϊ68Ϊΐ)ΐ3 , ιιιαε^ιι:ιπι νϊιιι ϊιηυπβ ]ηηη-

]3ΐιι ΐ'ΐιίΐιΐΓ3ΐη ρΓϊηιιιιΐΊβΓΟ ; 3(1 Ιχναπι ΟΓβΙιια ογπιιι •

ρβΓβ ΙοηίΙπιη , φΐίΐηι» ΓβρίιΙ;» βί :ι!κ•πκιιιίι;ι ρΓα;-

εο(1ε1}3ΐι( ΓμΙ^μγ» : ιμιίιι οΐΐαηι (]<ιοΙ(]ΐιοΙ ιταιιΐ 1:πι;

Ιιίιιο 31(|ΙΙ6 ϊικίι: , ηιιβιη 3 Γι-οηΐι: <:'. ;ι Ιογ};«» ηιοιι-

Ιϋ8 ηιιυίΐιΐδ υιΙι1β(ΐιΐ3ηιΐϋ Ιοςβ1)3η1υΓ ; ]»ηιςη<: ηα-

1)65 , (μκΐ Ι1051ΓΟ Μΐιρι.•ιι<!('ΙκιΙ οαρίΐϊ , |»ΐ5ΐΐ|ΐι:ιιιι

αοπ νβΙ)6Π)6η(ϊ(](ΐ6 νβηΐο :ι1ιΐ'ρρΐ;ι , αΐΐο (1ο1αΐ3 ΓιιίΙ,

ηίοπαβη) ρερβήΐ , αε ηοβ , ςιιυϋ οΐϊιη Ιβΐ'ββϋΐΐϊ

ϋεί ηιΪΓ3θΐι1ο εοηΐϊξϊΐ , ςυαηΐιιηινί* ρΐιινία ιιηιίε-

(]Ι13(1Η8 (ΊΓΟΙίηΐΙ.ΊΐΊ , 11 VI 1 1 Ί 8 1.1ΙΓ.ΓΠ 3ςυΪ8 35ρθΓ8Ϊ ,

νεείεηβιη ιΐ8ςαε ίΙβΓ εοηΓϋεϊιηυβ ; υΐ» ιΐίνκπβηΐί-

1)118 γιοΙιϊν εΐ ((ΐιϊιΊΐΜΐι οηρίοηΐίΐιΐδ ιιιιιϋδ, Ιιιίί) α

Ι)εο (Ιιιΐιιηι ε8ΐ ηοΐ'ί ρίμνίχ βϊςηιιιη. Αι ροΒίςιοηι

εο ίη Ιοεο ΐι-ίιιιιι ηυ3ΐυοΓνβ εϊιτϊΐοΓ ΙιΟΓατυιη κρηίίο

εοΓρΟΓΟ :ι])ΐιηιΙϋ οιιΐ'ην ίιιηΐδ , ϋευβ Γΐπ'δΐΐϊ ρΐιινϊβιιι

εοΐιίοεί, (•1 γΙκίΙλ νείοείυβ (]03ΐιι οηιο.-ι ίκπ.•1ι:πιιΐ' ,

ίη ηιοΙΙϊ ϊείΐίεεί Ιιιΐο ηιίηίιηεηυε :ι!ΐο ΓηοϊΙΙϊηιη

ΐ'υΐ'ΓβηΙίΙιιι» ΓΟΙΪ8. Ρύπο νίίΐ , ([ΐι;κ ίιιΐιτ Ιοειιηι ΐΙ-

1 ιι ιιι εΐ είνϊΙ:ιΙιιΙ:ιιιι ιΐ08ΐΓ3ΐιι ε8ΐ , Ιοΐ3 Πιιιηϊιιε 31-

ΙιιίΐιΐΓ,οΙ ίη ε3ΐιΐ(1ειη ραιιβπι ίη ηιιηιη Ιΐιιϊι ;ιιιιιιί>,

ιΙπείΐιΐΓ. Κίρχ. (|ΐιο(]ΐιε εΓεϋηβ ϋίδΐϊηείχ δΐιιιΐ ορρϊ-

(1υ1ί8, ίίβςαε αριιύ νΪ3ΐη βϊιίδ ηεε ϊηΙβΓ ββ πιιιΙ-

Ιιιιη (1ϊ8ΐ3ΐιΙϊΙ)υ8. Το(3 ιΐβςυε, οΐ) Ιιιιικ: ηυιιςικιιη ίιι-

Ιιτπιρίαιη ορρίάοΓυηι κιτΐειη , Ιιοηιίηίυυ8 ραπίηι

ουνϊ3ΐη νεηίεηΐίϋυς, ρ.ΐΓΐίιη ρΓΟίβςυβηΐίϋυβ , ϋ^-

ί|ΐκ: οιηηίουβ ηι»1ΐ38 ρ;:ιιιιΓιο ηιϊβεεηΐίΐιυβ ΐ3εΓν;η35,

&ίηε ίιι(εΓηιΪ88Ϊ<)ΐιβ ΓορΙεΙη ργ:>ι. Λεΐ'εηι ηοη αιΐιιιο-

ι!ιπη ηιυΐ63ΐ3 »(]ΐιχ ΪΙΊΌΓ31Ϊ0 ΙιυηιοοΙαίιηΙ ; ραππιι

(13) ΈχιστοΛή. ΙΙ.ιτ ι•ρίί.ΐυ1;ι ίη εοίϊεε ΜειΙίο.

ϊηϊΟΓίΙ'ίΙιΐΓ Άβλαβίψ, ΑΰΙαΙιιο,

(14) Εϋμενείας. Μδ. Μεϋ. εΟμενειας θεοΰ.

(15-16) Έαρσοϋ. Ργο Έαρσοΰ ςιιοϋ εδί ίη νβΐϊ-

03ΐιο ηΐδ. κ(Ί'ί1)ίΐιιι• ίη Μβϋίΐ'εο εαυτών υΐ υ1)$οιη1.ΐδ

ο ι >ΓιΓΐίειιΙΐ38 οιιιη'ικ ιΙΙϊεο δΐι1)ΐ3ΐ3 ΓιιεηΙ. ΟλΚΑεο.

ραξ. 02. — Οιπ 1ιυ]ιΐδ Ιοεί ηιειιιίιιεήΐ, ιιιιΙΙυιιι ΓβρβΓΪ.

^17) Ζόφον. Μδ. Μι'ά ζόφον όάήρ, ρΓΟ \\\\ιιαν[\ιιη

Ζ:κΛ^ιιίιΐ5 δΐιρρίενϊΐ. Μοχ ίηεοιίειιι εοιί. αύρα δρω-

σώδη; τε δπίίιιΙιΐΓ. 1ϋ. ίϋ'κΙ. ρββ. 98.

(1Χ)ΕοιΙ:ΐ8δε ΙοςεηοΊιιιι βαρεία νεφέλη, αιανΪ6 ιιιι-

4><:ι. — Βραχε7α νεςρέΛιι. Ιί;>ικ• ΙεεΙίοιιειιι εοιΓιείκ

\»1. ενΙιίΙκ-1 φΐθ(]ΐι« ΜυιΙϊοβιΐί. Αΐιμιβ ορΓιιιιβ ιιίει-

ίΐιιο ' ιιΐ ρι-υίικίι: ΐηορροιΊυιια νίιίεαίιΐΓ Ζαεβ^ιιίί

Ρατκοι.. 0 η. Χ Ι.ν;

(ΜίκΜκΙαίΐο. βαρεία νεφέλη. Α^ΊΐυΓ εηϊηι 3 Ογθ^οπο,

ιιοιι (Ιο ηιιΙ>ε«|υανίδ, δοο* ι!ε 83 φΐ;<; ο;•ρπΙ δυιιιιι οΙ>

Ιεΐίίι : ίάείΐΐο ΓεεΙϊδβίηιε ΟΓενϊί δευ ρ:ιι-ν;ι , ηοιιιί-

ικιΐιι. 1(1. ρ3£. 95.

(19) Μέχρις ΟύεστψΓχς. Γοιί. Μειί. μέχρι Οΰε-

στίνην. — Νβδοίο 3η 3ροϋ ηΐίυηι Ίΐιοιιιρι.ιιιι 5ΐ;ι ί-

ρΙΟΓεηι Ιοοϊ ηιι]ιΐ3 ηιεηΐϊο ΙκίΙιι'Πιιγ.

(20) 8αρβΓν3ε3ΐΐ63 Ιιίε νκίείατ ρ:ιιΊίευΐ3 γάρ.

(21) Καϊ γίφ ήμιότων άηιπανσά>•των. ΙιΙ. ιοιί.

και τους ήμιόνου; άναπαυσάντων (ημών).

(22) Έαντφ. Μι.•ι1. έαυτοΰ.

(25) 113 ϋπ'.εικίηιιϋιιιιι οειι&υί ΥβΓααηιιιιι ευϋίοεια

ίιι φΐο δεηϋΐΙυΓ έθλιβε τδ νέφος.

33
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αιιΐβτη Ιοηβο »1» υΓΐ)β , ηυΐιεδ ηυ.Έ ιιοδίτο εηρϊΓι Α *ήί παρουσίας. Ώς δέ ήθη της στοάς έντδς έγενδ-

ίίΠΙΙΐίΐΙΟΐκΐΙ, 1Π νοΙΐΟΠ1ιΜΐΓΐΟΓ•Μ11 ρΙΐΐνίΠΠΙ ΓεδΟ-ΙνϊΙΐΙΓ :

ψκίΓΟ ΙίευίΙ ηοηϊδ ιρΓκΊο ιιιϋοιυ ίιι^τοϋϊ , ηοηιΐηο

ηιΐνβηΐιπη ηοδίι-ιιι» ρπι-δβηΐϊβιιίε. νοππη ιΗ ροτ-

ιϊουηι (24) ίη^ΓΟδδ) Γυίιηυδ, ουιη οΐ) 8θϋ ιΐιιπίίειι» αε

ΜοαίαΙβηΐ οιΐ'Γΐΐϊ δοηίΐυπ) Θΐΐυτοί , ηεδείο αυο

ρηοΐο 3ε ιιικίΐ! , νείυΐΐ εχ ςυ.ιϋάπι ηιαείιΐηα , γο-

ρβηΐβ οίιχη ηοβ ίο οοηΓεΠιΐδ ρορυΐιιβ βχ&ΐΐΐίΐ ιιΐ

ηυΐΐα ικιΙιιβ ιΐβ ιΙκίΙ:) ΰεβϋϊεηάί εορίβ 68$εΙ; 30

ΐηικίβιη α Ιητία ηοβ ιπηίϊςυε οοηιρπιηοιιΐο , νίχ

.ϊΐ : ηε νίχ αηΉΙεηι οϋΐίηεΓβ ΙίευίΙ υΐ ηοΐιίβ ιίοδοεη-

(Ιΐ'ΐκΙί, ηιιιΐίδίμιε ΐΓ3ΐΐ8θυΐ)(]ί Ιειηριιβ εοηοειΙεΓεηΙ ;

«μιαιν ραΓυπι ηΙΓιιίι , φιίη ηιηοπδ 3ΐφιο Ιιεηενο-

Ιοιιΐϊα: εχεεβδίΐδ ηουίδ ηηϊιη'ι ύεΓεείίοηειΤ) ίηΐυΐεπί.

ϋχΐβΓυηι ειιιη ίιιΐι-β ροιΊίευιη 1οη»ϊιΐ8 ρΐΌςΓΟδβί,

μέθα, επειδή διά ξηρού τοΰ εδάφους χατεκτϋπει

τδ δχημα, ούκ οΐδα όθεν, ή δπως, ώς έκ μηχανής

τίνος, αθρόως άνεφάνη δήμος, χϋκλω περί ημών πε-

πυκνωμένος (25), ώς μηδέ χατελθεϊν τοΰ οχήματος

εύπορον είναι- ού γάρ ήν εύρεΐν τόπον χενδν ανθρώπων.

Μόγις δέ (20) πείσαντες ήμϊν τε δούναι χαιρδν πρδς τήν

κάθοδον, κα\ τοις ήμιόνοις έπιτρέψαι τήν πάροδον,

παρά τών παραρ^εόντων ήμΐν κατά παν μέρος συν-

0λι6όμενοι, ώστε τί-,ν ύπερβάλλουσαν φιλοφροσΰντ,ν,

μικρού δεΐν κα\ λειποθυμίας γενέσθαι αίτίαν. Ώς δε

πλησίον τοΰ ένδον έγενόμεθα έπ\ στώου (27), δρώμεν

έϋακα πυρδς έπ\ τήν έκχλησίαν είσρέουσαν • δ γάρ

τών παρθένων χορδς, τάς έκ κήρης (28) λαμπάίας

διά χειρδς φέρουσαι, στοιχηδδν άλλήλαις κατά την

Ιιαιιιΐ ρι-οοιι! 3υ εεείεβίβ; Ιϊηιίηβ 68$6πιυ8 , νϊιΐίπηίδ " είσοδον της εκκλησίας προήεσαν, τοις πυρσοΐς διόλου

ί-ιιίϋ Γϊνιιιιι ίιι εοιΙβδϊ.ιιΐ) ϊιιίΐ ιιοιιίοπι. 8.ιο,ι•;ιπιιπ

ειιίιη νίι-ςίηΜί)) εΐιοηΐδ , ιιπΙΐΊΐΙϋδ εβΓΟ Ιαηιρίΐιΐοδ

ίιι ιιιηηίίιιΐί ςοβιηηίοδ, 3<Ι οο< Ιι'κϊ;ο Ηπαβη, ηΓι;ε αΙΙΪ9

οπίίιιβ βιιεεειίοηΐεδ , ρι•οοεδ5θΐ\ιηΙ , Γ;ιαί1)ίΐ8 ηηιΐο-

(|ΐι»(]ΐιο βρίεηϋειιίεδ. Ιηβΐ-εδδπδ βυίειη βεείεδίαηι ,

ει υπ» ευη> ροριιΐο ςαυιίειίδ , υηαςυε 1αοτ•γιη«ηκ

(υίΓοςυβ εηίηι ηιοιίυ ηοβ μΙΏο) ρ»)• ογβΙ, νοί οχ Ιιηε

ιμιοιΐ ίιι ΙΥοηυεηΙϊ ροριιΐο ιΐιιοβ Ιιοδοε αηίιηί ηιοΐιΐδ

χαταλαμπόμεναι. Έντδς δέ γενομένου, κα\ συν-

ησθε\ς τώ λαώ, χα\ συνδακρύσας (ταύτα γάρ ήν

αμφότερα πάσχε ιν τω κάν τω πλήθει βλέπειν τά δύο

πάθη), ομού τε τών ευχών έπαυσάμην, κα\ ταύτην

τη όσιίτητί σου τήν έπιστολήν διεχάραξα έτίΤΐΐεΟ-

δων , ώς οΤόν τε , τώ τη δίψη προσαναγκάζεσθαι,

προσασχοληθήναι μετά τδ γράμμα τη θεραπεία τοΰ

σώματος.

)ΐιΐι»Ίι;ΐ)ΐιιιι), δίαιίηι .ί ι < 1 1 1 ο ρΓοεί1))ΐδ Ιίπιτη ίιιιροδίιί, Ικιικ: δ3ηεΐϊΐ3ΐί Ιυχ ορίΒίοΙβη) Γι•8ΐϊη»ιι(εΓ οοη-

60'ίρδί, υΐ ροδδοη), εο ςυοϋ δΊΓι υι^βΓΟΓ, ροδί οχαταΐαηι ερίδίοίαιη εοΓροπ επηιικίυ ναι-.ιιο.

ΕΓ15Τ0Ι.Λ VII. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ' (29).

Τάχα Λ«τ, ι/κοιη ίβηιιηΐί ερϊ$ΙοΙα ίπίμία [οΠα$ιε [ηϊΙ Οψιβςϊο Νΐ)ΐϋΜ αιιι'ΐΰϊαΐηιο \•\το, ιιί ραΐβΐ εχΐ)Η$άβ\η

ίρϊΚοΙϊι ιιυηη βί άεάηια; ηαηι Ιιαηε Ρτα/κίΜαη ρταΊοτίϊ ίιι Οι'κηΐβ αΰ αη. 384 ηεαιιε αά αη. 35)0 ρπ-

ί.'ϊίί (Χ ρΙιιήΰη$ ΤΙιβοάοιϊαηϊ ^ι)ί/|(•ί^ /.'ί/ϊ/ικϋ αρραΐΐΐ. Ϋιάβ αοαίΓαίϊαίιηαιη 6οΙο[τεαηηι ίη Ρτοίορυρτα-

ρΐιϊα βί χιι ηυΐίΐϊα ά'ψύιαίαηι ε'μιιάβηι οοάΐά».

Ιιβχ ηοΐιϊδ εδί <ίπιι ιίειιΐίΐιΐΐδ Πιτε ]ι>1ιεηδ, εΐ ειιιη

(;»υ(1εηΐί1>ιΐ5 ς»ιι<1εΓβ; δι-ϋ, ιιί τεδ Ιυιιιιιΐ, Ιιυ]αδ

Ιε^ίδ ρ.ΐΓβ 3116Γ3 Ιπιιΐιιιη αριιιΙ ηοδ νί£6ΐ : ΓίΗ

(Ίΐίιη 3>Ιιιιο(1ιΐ)η δυηΐ ςυί δβευτο 3((]ΐιε ηΐαοϊ βϊηΐ

βιιίιηο, υΐ ΓλοΊΙο Ίηνεηίπ ηε(]ΐιε3ηΙ ςιιϊ ηοδ Γβϋεϊυιΐ)

ΙχίΑΓΗΜφίβ ΓβΓυηι ραπίοίροδ ΓηοϊηηΙ; εοΓϋηι νεΓΟ

<{ΐ)ί δεευδ ββ 1)α1κΐ)ΐ, ιιυοΓΠΐηβ εδί εορίη. Ηκε ργχ-

Γαΐί δαιηιΐδ ρΓορΙΟΓ ΐηίεΐίεεηι ΐΓ3«οβϋΪ3ΐΐ), <ιιΐ3ΐη ηια-

Ιι>8 ςυί(ΐ3Π) <1;••ιιιοιι βάνεκυδ ϊΙΙοδ ςυοΓυηι ίιιΐοβΟΓ-

ιίιηι Βοή ρει• νίΐ3 ΙϊιΊι, εχεϊΐανϊΐ. Νο1)Ί1ίδ ]υνεηίδ,

δνηείίυβ ηοηιΐηε, οχ οοζηβΐίοηε ηοδίιβ, ϊη ίρδο

:\'[ηΐίδ ΠοΓβ ει ηοηιΐυηι Γογο νΐΐβιη εχοΓδίΐδ, ίη ηια-

μπίδ ρεπευΐϊδ νβΓδβΐυτ εχ ηπίοοδ ίΙΙυηι 6ΓΪρει•6 βο-

Κΐδ ϋειίδ ροίεβι, βε ροδί Πειιιιι ίιι, ευί ιΐϋ ιηοιιε

β Νόμος έστιν ημέτερος κλαίειν μετά κλαιόντων

νομοθετών, κα\ συγχαίρειν τοις χαίρουσιν άλλα τού

των, ώς ϊοικε, τδ έτερον έφ' ήμϊν (30) τής νομοθε

σίας ένεργόν έστι μόνον πολλή γάρ τών εΰθυμούν-

των ή σπάνις, ώς μή ϊχειν εύρεΐν (5αδίως τίσι τών

αγαθών συμμετάσχωμεν • τών δέ ώς έτερον πραττόν-

των, αφθονία πολλή. Ταύτα προοιμιάξομαι διά τήν

δυστυχή τραγφδίαν, ήν πονηρός τις δαίμων έν τοις

πάλαι (31) γνησίοις έδραματούργησε. Νέος τών ευ

πατριδών, Χυνέσιος (32) δνομα αύτώ, ούκ έςω τού

εμού γένους, έν ακμή τής ηλικίας, ούπω σχεδδν τον

ζην άρξάμενος, έν μεγάλοις κινδϋνοις έστιν, όν έξ-

ελέσθαι μόνος ό Θεδς ίσχϋν έχει, κα\ μετά τδν θεον

σϋ, ό τήν π:ρ\ θανάτου κα\ ζωής ψήφον πεπιιτει.-

(21) Νοΐ3 ηιοΐ'611) οοιίδίπΐϊΐκΐί Ιοιι;;3δ ρηιΐϊειίδ, ροΓ

(|ΐιαδ ιιογ αιΙ Ιιι:ι](ΐιειιι εειΊβδίϋΐιι ραίειεί, Κοηκι: οίπιι

Μ'ΓνκΙιιιιι, :ιρ•,κΙ Νγδ8.ιιιι ίμιοιμιε νίβΐιϊίδο, ΙίεοΙ εηιιι

Ννδβεηυβ ραΓνβηι Γιι'ΐ880 υΐ'Ικιπι ίιι Ιιηο οβϋειιι ορί-

ϋΐοΐα ΐβδίεΙιΐΓ.

(55) Περί ι\μών κεπυκγωμένος. (;ο(Ι. Μβιΐ. περί

ήαάς πεπυκνωμένοι. Ρ;ιιι1ο αιιΐη ρΓβναιιι Υηΐ. οοοΙί-

«'ίδ Ιεοΐ'ιοιιεηι Ζ303^ηίυ8 τοείβ ειιιεηιΐβνίι, νββπί-

1η•)ι* έθλίδετο νέφος• ηιιχ εδί ςιιίιΐβιη Μϊ^Ιίεοί βογϊ-

ρΙΙΙΓί). ΟλΚΛΟε. ρ3&. 95.

(26) Μύγις δί, ΙιΙ. οοιΙ. μόγις τε. Μυχ νοΓΟ πζ-

ρι^όεόντων.

(27) ΈπΙ στώου. ΜειΙ. περ'ι στώου. Ει πιοχ ρ"ύαχα

— είσρίοντα.

(28) '/?« κι'ιρης. Μ. εοιί. έχ χηροΰ. Ρβαίο ρο*ΐ,

έντοςδέ γενόμενος.

(29) Έπιστ. Ιη εοιί. Με<1. ίιΐδοπίιΐίοι• Ίερίω ήγε-

μόνι• οδΙςιιβ V. 8ι.ιΐίιη νεΓΟ Νόμος τις.

150) Έρ' ήμϊν. Μεϋ. έφ' ημάς. Ρ3υΙο ροδί, ώς

έτέρως.

(Μ)ΠάΛαι. Με«1. πάνυ. Μοχ, Συνεσιος τοΰνομα.

(32) Ι1ιι]ιΐδ δνηεβϋ, Ν^εηο εοηδαηζΐιϊηϊιηΐβ

εοη]υηοΐϊ, ηιιΐΐη, ςιιοιΐ δείηιιι , αρυιΐ ηΐίυιη αιΐϊΐη-

ρϊ3ΐη δεπρΙΟΓοιιι ηιοηΐίο Ιι;»1κ•ΙιΐΓ.
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μένος. Δυστύχημα γέγονεν άχίΰσιον • τίς δ' δν εκών

δυστυχήσειε ; ΚαΙ νΰν Εγκλημα την βυστυχίαν πε-

ποίηνται οΐ χατ' αΰτοϋ την έπιθανάτιον ταύτην δί-

χην συστήσαντες. Άλλ' εκείνους μέν Ιδίοις γράμ-

μασι καθυφεΐναι της οργής δυσωπήσαι πειράσομαι •

το δέ σδν ευμενές μετά τοΰ δικαίου καΐ μεθ' ημών

γενέσθαι παρακαλώ, δπως αν την αθλιότητα τοΰ νέου

ή ση φιλανθρωπία νιχήσειε, πάσαν μηχανήν έξευ-

ροΰσα, δι' ής Ιξω κινδύνων Ισται δ νέος, τον πονη-

ρδν κατ' αύιού δαίμονα διά της σής συμμαχίας νι-

κήσας. Πάντα εΤπον έν κεφαλαίο), & βούλομαι- τδ δέ

καθ' έκαστον ύποτίθεσθαι, όπως άν κατορθωΟείη το

σπουδαζόμενον, ούτε έμον αν εΓη τδ λέγειν, οϊτε σδν

τδ διδάσκεσθαι.

Λ 30 νϊ(3 δΐι<Γι°3βίιιπι οι-οιίίΐιιι» 051. Ιιινο',ιπιΐΛπο ιιιΓογ-

Ιιιιιϊιιιιι βοείύίΐ. Ουί$ οιιίπι δροηΐο $ιΐ3 ίιιίεΐίχ 6δΙ? Ει

ιι π ιιο ίιιΓοΓίπιιίπιιι ίδΐιιιΐ επιηίηί νειΊηηΙ ςυί ίΐΐιιηι

Γύϊ οηρίΐαϋδ :κχιΐ5:ιππιΙ. δοιΙ 60$ ιμικίοπι, ΪΓ3 ιίορο-

βί(3, ΙΙΙΪΙΐ'ϋ ρ303ΐ05θυθ, 11115515 3(1 8°ΐη£1ΐ1θ3 ΙίΙΙΟΓΪδ,

ΓβϋιΙβΓβ οοηβοοΓ : ;ιΐ νοπ) οΙοπιοπίίΛ Ιυη, ειιηι }ιι-

δΐίΐία οοη]υηοΐ3, ηε 3 ηοΐιίδ Ιιαο ίη νβ ΛοβίϋβΓβΙυΓ

εηίχβ γο§ο, ιιΐ δείΐίεεί Ιιεπί^ηίΟδ Ιυα αιΐοίεβοοηΐϊβ

ν'ιηοαΐ οηΐίηι'ιΐϋΐοηι, ιιίΙιίΙ ίηίοηίαίιιηι οπτϊΐΐυιΐδ, ςαο

3ΐ1ο1β$εβη$, ορο Ιυα ίηιρι'οΐΐΰ ΠΙο βοηίο δίϋί ;ι.Ινη -

βαηΐυ 8ΐιρεΐ'αΐο. βχΐΓβ ύϊδοπηιίηίδ βίεαηι οοηδίίΐιια-

ιιιγ. 0»ιΐ! αιιίιηιΐ8 6Γ»ι ιΓιΐ'εΓο, ρ;ιυοίδ είδβοιιΐιΐδ

5ΙΠ11 ; φΐ;> νβι•ο κιΐίοηο ιίΐβ Γβοΐεηυο ηεβοΐίιιιιι

ρβιΌοί ([ΐιεαΐ , ηεο ιιιοιιιη 681 (Ιίατο , ηοο Ιυιιιιι

άΌοεπ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η' (33). ΕΡΙ5ΤΟΕΑ VIII.

δίπ'ρία αά ϋφιαφηηι, ηΐ νΐάΐΐατ. Υίάε ιηρβΓΪοτίι ερίιιοικ εψιορύη.

Έφ' ψ μάλιστα παρά τών σοφών δ βασιλεύς τών

Μακεδόνων θαυμάζεται (θαυμάζεται γάρ ού τοσούτον

τοις Μηδιχοΐς τρδποις (34), ουδέ τοϊς Ίνδικοΐς τε

κα\ περ\ τδν ώκεανδν διηγήμασιν, δσον Ιπ\ τω ειπείν

τδν θησαυρδνέν τοις φίλοις ϊχειν), τολμώ χα\ αύτδς

έν τω μέρει τούτω τοις εκείνου θαύμασιν έμαυτδν

άντεπάραι, χαί μοι προσήκειν τδν τοιούτον μέλλει (35)

λόγον είπείν. "Οτι δέ πλουτώ τή φιλία, κα\ ύπερ-

αίρω τώ τοιούτψ κτήματ; τάχα κα\ αύτδς εκείνον

τδν έπ\ τούτω μεγαλαυχούμενον. Τις γάρ έκείνω

τοιούτος φίλος, οΤος έμο'ι σΰ, διά πάντων έν έκάστω

της αρετής εϊδει πρδς έαυτδν άμιλλώμενος ; Πάντι^ς

γάρ ούκ Αν τις έμο\, ταύτα λέγοντι (36), χολακείαν

έπιχαλέσειε, προς τε τήν ήλικίαν την έμήν καΐ πρδς

τδν σδν βίον βλέπων • έξωρός τε γάρ ήδη πρδς κόλα

ζε ίαν ή πολιά, κα\ τδ γήρας εις θωπείαν άνεπιτή-

δειον, σοί τε, χαί εί έν ώρα τοΰ κολαχεύειν ει ποτέ,

δ έπαινος πρδς ΰπόληψιν κολακείας ού κατέπιπτε,

ού βίου πρδ τών λίγων δεικνύντος τδν Ιπαινον.

Άλλ' επειδή τοις καλοΐς πλουτούντων Γδιον τδ εί-

οέναι χεχρήσθαι, οΤς έχει (37)• αρίστη δέχρήσις τών

«ριόντων , τά (38) κοινά προτιθέναι τοις φίλοις &

Ιχουσι* φίλος δέ μοι πάντο>ν μάλιστα διά πάσης

γνητιότητος συνηρμοσμένος , δ ποθεινότατος υΐδς

Αλέξανδρος• παρακλήθητι δείξαι αύτώ τδν έμδν θη-

σαυρόν καΐ μή δείξαι μόνον, αλλά κα\ δαψιλώς

παρασχεϊν έμφορηθήναι, τω προστήναι αυτού (39),

υπέρ ων ήκει, της σής προστασίας δεόμενος • λέξει

δέ δι' εαυτού τά πάντα. Ούτω γάρ ευπρεπέστερων, ή

τά καθ' έκαστον έμέ διεξιέναι τώ γράμματι.

χμικΙογ : 8Ϊ110 υΐ ηιευιη 11)653ΐΐΓυηι ϊρςΐ 0ί1εη(ΐ3ΐη .

Ο Οικι ίη ιτ ιτοςηυιη ίΙΙυιη Μ.ιθ('ΐ!ηιπιιη ιτε;ριιι

8»ρίεηΐ68 ροΐΪ88ίπιυηι 8υ5ρίοϊιιηΙ »Κιπε αι1ιιιϊι-3ΐι-

Ιιιγ; ηραιΐ εοβ ηιιιρρε ηαΊιΓιπιΓιιπιί ΙκιΙχ.Ίηγ, ηοιι

Ιαηι οΐ) νίεΐοπ:ΐ3 ιΐε Μεάίδ Γ6ΐηΐ»8 , νεί οΐι ε» ςυ«

(1ε ΓεΙ)ΐΐ8 3 1) ίρβο ίη Ιικίί;» εί ι:ίιτ;ι 0εε3ηυηι ςεβίίκ

η3ΓΓ3ηΙϋΓ, (ΐιΐίΐϋΐ ([ΐιυϋ ιΐΐχΐιΐ'ϊΐ 8ϋ ίη η πι ιοί 5 Ιΐιε-

κιιιιπιιη ρο8κϊιΙοι•ε : ηυ3, ϊηςιιαηι, ίη τε ιη;ι\ίιη;ιηι

ίΙΙε 8υί ΗΐΙηιί'.'ίΐΐίοηειη εοηείΐανίΐ, ο:ι υΐίιιυε ει ίρςε,

Μιριε 30 ίΐΐε, εΠοτπ Ιι:ιικ1 νετεοΓ, οΐ ηοη ϊιιιπιεπ'ιο

ηΠΓιπηηΐ'ο ρθ53αηι οίΓίΐΐιιιιι ίΙΙυιΙ ηιίΐιί εΐίαπι οοηνε-

ηίτε ; ηηιιι ουηι ηιη^ιι.ι ιιιϋιί $ίΙ »ιιίϊοοιίιιιι οορίβ,

ίθΠ3$80 εί ίΐΐιπιι (Ιο Ϊ15 50 ΐ!ΐ:ΐ!ίπίΠ(.•ο, ];ιιΊ:ιιι!ι:ι:ι,

οοπιιιιϋοιιι ηυιηβΓΟ 3((|ΐιο ρΓηεβίβηΙία Ιοη^β 3ΐιΐο-

ΟεΙΙο. Οιιίδ οιιίηι ίΙΙΊ Ιιιιιι ηιιιίπι», (|ΐι.ιηι Ιιι ιηϋ:ί

68, <ΐ'ΐί ίη οιηηϊ νίιΐιιΐιιηι §εηεΓ6 δοιηρεΓ Ιειηοΐ-

ί)>5ΐιιη 8ΐιρ6Γ3Γ6 οοηΙεηι)ϊ8? Νοηπο οιιΐηι ςιιίϊ-

γ ρκιηι ηιο Ϊ813 (ΙΐΐΌΐιίοιιι 355εηΐ3ΐίοηΪ8 ηεευ83νεη(,

8ΐ :κ1 κΐηΐΐ'ΐιι ηιοίΐιιι εί Ιιιιιιιι νίνεηιΐί ίηβΓιΙυΙιιιη

ΓεβρίοίβΙ. Ν3πι ει οβηίΐίεηι ηοη αΌεεί »$5εηΟΐίο,

ηεο 5θηο<:Ιιΐ8 :ΐι1(ΐΙ;ι1ίοπί ηρΐ:ι 051; ΙίΙιί ηιιΐι-ιη ίηι-

ροΓίίΐα Ι:ιιΐ5 (|ΐι.ιιιΐ(ΐη)νΪ5 βιΐιιΐηΐϊο ηηδίΓΟ! ΟΟηνοηί-

ΐ'οΐ ;ιΙ;ιΙί, ίη ηυΙΙιιηι εεηβ 388οηΐ3ΐϊιιηί5 δΟδρϊοίο-

ιιβιη ίιιοίιΙοΓΟί, οιιηι νίΐιι• Ιικο τηιίο ιιίΙ νιτίιΐϋ εςοβΐ

ιιι 86 οιηηί Ιαυιΐε ιΐίμιι.ιηι 688ε 08ΐεηιΙη(. Λΐ υογο

ουπι εοηιιη ηΜί ιϋνΊιοδ βοίΐε ρπιι)εη1ει•ςιιε 0550

ίίοπιηΐ , ρΐ'ορΓίιιιιι δ'ιΐ δοίΐΌ ίΙΙϊδ ιιΐί Ιιοηϊβ ςιιη;

ροδδίιίεηΐ ; ορίίιηυβ αιιΐοηι ιΓινίιίιιπιιιι ιιμιη «,ίι,

ίΐιιιϊιοδ εοΓυιη ο,ιι» ροδδίιίοπιιΐδ ραηϊείροδ Γηοονε;

ιηίΐιί :ιιιΙι•ιιΐ ηιηϊοιίδ 8ΪΙ ονίηΓκι ρι-.τ 0*!6Γίδ ΟΐηηϊΙ)ΐΐ3

8°ιηεοπ(3ΐ6 οοιι]ΐίΐιοΐιΐ5, ύίΐοοίίδδίηιιΐδ ΙΊΙίιΐδ ΛΙο-

ηο θ5ΐοικ1;ιιιι Ιαιιΐιιπιιηοιίο , 5οιΙ ει οΐϊίοίηιη ιιι εο

(33) Έ.τίσΓ. Ιηδεπρίβ ρεΓίιϊυείυΓ ϊη πιβ. Μεϋ.

Άντιοχιανω, εβίςπε VI.

(54) ΓοΠ.ΐ85β ΙεΒβηϋιιηι τροπαίοις. Ιτορκα. —

ΤμόΛοις. Μεϋ. τροπαίοις, ιιΐ εοιι]ίείο1)ΐΗ Ζ^οη^ιιίιικ.

(35) ΜέΧΧει. \ά. οού. μάλλον. ΕΙ ηιοχ αύτδν εκεί

νον. Ρβιιοίδςϋο ϊηΙεΓΪοειίδ, ταύτα λέγοντι, ριοιιΐ

βηχ'ΐιιΐίΐνιΐ ι.ίΙιΙογ.

(36) Ιΐ:ι οιηειιιΐίίικίιιιιι οεηδυί ν;ιΙίι.Ήΐιιιιιι εοιίίοείιΐ,

ίη ιριο Ιο^ϊΙιιγ, ταύτα λέγων.

(Γ>7) Οϊς ίχει. Μειίίο. οΓς έχουσι. ΕΙ ραιιΐο αιιΐο,

καλώς πλουτ.

(58) Τών περιόνζωτ, τά. Μδ. ΜβιΙ. τών παρί,*

των, τό.

(39) Αϊτοί. Ιϋ. οοϋ. αυτών.



3050 5- βΚΕΓ.ΟΚΠ ΝΥ88ΕΝ1 ΙΟΗ

»(Γηΐϊηι ροΐΐαΐυΓ, ιΐιιηι ίΙΙιιηι Ιιιο ρ»ΐΓθείηίο ϊικϋβοηίβηι ϋδ ίη ηοβοΐϋδ Ιυοίίοπδ βΐηιιε ]ιιναΙιΪ8, ςιιο-

πιιπ <:;πινπ »() Ιο νεηϊΐ. Ιρβο .ιυΐοηι ροΓ 8ε οιιηοί.ι ίηιϋοΐι'ιΐ ; ί(α εη'ιηι Πβπ ροΐίιΐδ ϋοεοί, φκιπι ιιΐ $ίη

(ίΐιΐιι 3(1 16 ΙιΐδΟΟ ΙίΐΙεΠδ ρεΓδ0ΐ°ΐυ3ΠΗΐδ.

ΕΡ15Τ01.Α IX. ΕΠΙΣΤΟΛΗ θ' (40).

Ρι Ιιη'μΐΆ ερϊιίοΐα: αταηχηεηίο άίκΐηνιε Οη^οΗηιη Λτ/λ5Γ»ιι»ι, βαιϋϋ [ταίτϊ» α ΟτεαοήΊ Καχΐαηζεηϊ ιχηη-

ρίο ίη ετεηηηη αΐίαναηάο (εεεαΗαε, αΐ)η$ ηϊ ηειείο αη αρνιά αΐίηιη ηηεηιρίαηι νείετετη $(τίρΙοηιη ηιεηΐιο

ΙίοΙιαιίιιτ. ίβ!ί«ΓΚ»ι αά φκιηηαηι Ιια•ε ερί&ΙοΙα κτίρια [ίΐεήΐ άϊνϊηατε ηοη ρο*«κ»ιΐκ.

Ίλ'λ (}ΗΪ(1ρϊβηι ίΐιΙΐΜπηικΙυηι ρΓΧδΓιβ'ιηΙΟΓΟδ ηπ'ι- Α Τοιούτον τι θαΰμά φασιν έν τοις Οεάτροις τους

Οαυματοποιοΰντας τεχνάζεσβαι • Μΰδον εξ ίστορΕις,

ή τίνα τών αρχαίων διηγημάτων, ύπόθεσιν της θαυ-

ματοποιίας λα6όντες, Εργω τοϊς θεαταίς διηγούνται

την ίστορίαν. Διηγούνται δε ούτως τα κατάλληλα τών

ίστορουμένων • 'ίποδύντες σχήματα τε χα\ πρόσ

ωπα, κα\~πόλιν έχ παραπετασμάτων επί της ορχή

στρας δι" ομοιότητας τίνος σχηματίσαντες, κα\(1Ι)

τέως ψιλδν τόπον τη έναργεϊ μιμήσει τών πραγμά

των οίκειώσαντες, Οαΰμα τοις Οεωμένοις γίνονται,

αυτοί τε οι μιμητα\ τών έν τη ιστορία πραγμάτων.

χα\ τά παραπετάσματα, ή πόλις δή. Τί σ3ν μοι ιέ

διήγημα ροϋλεται ; Επειδή χρεία ήμΐν την μη ουσαν

πόλιν χα\ οΰσαν (42) δίϊξαι τοις συνιοΰσι, παρακλή-

Οητ; γενέσθαι της πόλεως ημών οϊχΑβτή; αύτοσχέ-

Ιΐ€Ϊθδβ ίη ιΙκιμΙπκ ('ι!ι•ι<: αίυιιΐ, οιιηι ΠιΙιιιΙα οχ

ΙιϊδίΟΓϋβ ηιιιΐιι»ΐ;ι, νεί ηβιτβΐϊοηε αΐϊςιια νοίοι-β ίη

ρΓΧ$1ίςί»Γυηι ιιι;ιΙ.(•ι ίοιιι 3δδυιηρΐ3, Γβηι ιοΐ:ιιιι, ςϋϋβϊ

-,-ι:γο Ιιμιγ- μίΜ-Γίνίκα", ικΊϊοηο 30 βεδίυ δρεείβίοηιιη

οειιΓΐ8 8ΐιΙ)]ί(ϊιιηΙ. Ρογγο Ιιοε ρβείο, ςιιοιΙ 8Ϊΐ)ί ΓερηΒ-

8οηΐ3ΐιϋΊ>ηι ρι-ηροδίιειυηΐ, είΐϊοίυηΐ : Υ;»Π38 οηίηι

ΙθΓηι.18 3ΐ<|υβ ρεί'δοηβδ ίικίιιΐί , ;ιο υιΊιεηι αυοςιιβ

ίη οιχΙιοδίΓβ εχ νβϋβ ε0Όηη3ΐι(εβ, ιιικίιπιι ΐΙΙυιιι Ιο•

ΟΜίιι Ι ιι ι ιι οϊιηιπιι \ϊν:ι ςείΐβπιιιι γοπιιπ ίιη'ιίαΐίοηο

ϊΐ.ι 3(1 Ι'3ΐ)ΐι1ίϋ 3ΐ-§ιι<ηειιΙιιιη 3000ΠΐηιΟιΐ3ηΙ, υΐ Ι:πιι

Ίρ$Ί Γοΐϋΐιι (μι* ίη ίΙΙ:ι ΙΓίδΙοπ» οοηΙίηεηΐυΓ, ίιιιί-

ΙαΙΟΓΟδ, (|ΐι;ιηι νι•!;ι Ϊρδ3, ιιγ1)8, νίϋεϋεεί, νοίίδ Γβ-

ρΓΧδοηΐιϋ», ιηίΜουΙιιιιι δρεοΐ3Ιοΐ'ίΙ>ιΐδ ΓιαηΙ.Λΐ φΐηπ:

(ΐο1)ΐ8 ίιΐδΐίΐιιία εβι Ιιχε ηηιτ»ΐϊο? 0_υοηΐ3ηι ηιϋιί

οριΐδ εβί ηιΊ>«πι, ηιιχ ηιΐδίΐιιηι» οδΐ , ^υ35Ϊ ΓβνβΓί Β διο;, αύτώτώ φανήναι μόνον (πόλιν είναι δοκεΐν τί,

εβίοΐ, «(Ινεηϊειιΐίΐιιιβ ΟΒίεικΙεΓβ, Ιβ εΙ'ι«ιη 3ΐ(|ΐιο

εΓυιιι γοξο, ιιΐ ίροεϊε ΙαηΙιιηι Ιεηιΐδ Ιο Ίη βχίοιηρο-

πίΐΐ'ΐιι ιιιΊιίδ ηοβίΓΧ εϊνοπι βδεΐβεϊ ρηΐίβηδ (<Ι:ι1ιο

«ριίρρι: ορεΐ'3ΐη υΐ βοΐϊίαιΐιιβ ίδΐε Ιοειίδ υτΙ>δ ε$8ε

> ίιΙι•:ιΙιιι-), (ΐιι»ιιιΙ(κρΓιιΙΐ'ΐ!ΐ ΓιΙ)ί ηοη ηιιιΐΐιιιη ίΐϊηοΓΐδ

ίρτ,μον χώρον παρασκευάσω }45])• ότι σοΙ χα\ ή δδος

οϋ πολλή, και ή χάρι;, ήν δώσει;, σφόδρα πολλή.

ΒουλόμεΟα γάρ φαιδροτίρους (44) έαυτοϋς δεΐξαι τοϊ;

συνοϋσιν, άντ' άλλου τίνος χότμου, τ§ φαιδρότητι

υμών χαλλωπιζόμενοι.

εοηΠεϊοηίΙυηι εδί, βνβΐί» αιιίοιη, ςυηηι ρΓΧ8ΐηΙ)ί8, •ν»υβ πιβ^ηβ. ΛΌΙιιιηυβ (ριϊρρε ιιοδηΐίΊ ιρ&οβ ερίεη-

ιΓκϋ(ΐΓΐ'8 ΙιοδρϊιΊϋϋδ οδίεηύεΓΟ, νοδίΓβ δεϊΐίεεί είαπίαίε, ρι•;ε βΐίο ίΐϋορίβιιι οιιιηΐιι,ιίεεοτΐΐΐ.

ΈΡ15ΤΟΙΑ Χ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ (43).

(ϊιιίιιιιηι Ικεο ίρϊιΐοΐα »οτ\ρΙα [αιτίΐ, ρηιίΐια, ϊρχοτο, ααη ι•)ιι» νβϊία νηΐίαιη αά ϊά αηφάβηώιιη ορϊιιι αιίγα-

ιϋΐΐΊΐΐ : νίάίΐατ Ιαηιεη εο ΐαηρυιε άαΐα [αίαβ, ακο Νΐ)»ι?ιηι$ ιώ ΡοΐΙαϊα $ηα \ αΐεηΐ'η )\ι$αι «χαιίαύαι.

Οϋίηηιη νεπιο ΙεηιροΓε Ποδ Ι:πη βΐ-ηΐιΐδ, (μιχ•-

η:ιιη εηηΐηηΐίιι:!) ηνπιπι νοεεδ 1:ιιη δυβνβδ , ([ΐι:ΐ!ηηηι

ΐηηι ρΙ;ΐ(•ϊ(Ι;Ε ,Ί1ΐ)ΐιο Ιεηεδ «ιιι,τ, ηιιίΐιυδ (Γ3ηηυί1ΐ3-

Ιιιηι πκίΓο ηιίΐββεϊΐ, ςιιχηαιη Ιοίΐυδ ηςί'ϊεηΓίδ Ι:ιηι

]ιι(ίπιιΙ;ι, δίνε ν'ιπιΐί βεςείε ΙιιχυΓίιΊ, δίνε ]:ιιιι &ρί-

ΕΗΓίιιη (ΊΐΙηιϊιιίΙιιΐδ Ι1ικ•ΐικ•ι , ψιηηι δΐιβνε &ε ]υειιη~

(Ιυιη 051 νΐ'Γίϋιΐι] δρίΐ'ϊΐυαίε ςαοιΙ, Ιιιϊβ ρ:κνιιι :ι(1ο•

ΓΟΐιΙίΙίΐϋ Γ.κΙΊΊδ, ροΓ 1 ί ιι (•ϊγιι ιι ίη ΐιι.ιπιιιι ΓιιΙ^ΟΓειη,

νίΐ.ΊΙΙΙ ηθδ113Π1, ηΐ11!ΓΟΓΪ δΙΐΙΐΓ30(3ΙΤ), ίΙΙιΐδίΓΟηι ΙιίΙβ-

ΐ'οηκιπβ γο(1(1Ίι? 8ίο ηοΐιίδ ίυΓίβδδο οηΐ)3ΠΐΊΐ ρνο-

,ρΐιείΐοιιπι ίΙΙικΙ (Ιο ρΓΧβοηΙ'ώιΐδ 1>οηίδ υ$ιΐΓρ3Γβ :

Οίαιηάιιιη τηιιΐιϊΐαάηιεηι άοίοτνηι ιηεοηιηι ίη οοχάε

ηεο, εοιιχοΐαΐίοηε! ΐ)ε\, ροΓ ρΓθΙιίΐ3ΐοηι Ιιι.ιηι, /«'(/-

Ο Ποίον τοιούτον άνθος έν έαρι ; Τίνες τοιαΰται μου

σικών ορνίθων φωναί ; Ποίαις λεπταϊς χβ\ προσ-

ηνέσι ταϊς αυραις καταγλυκαίνεται γαληνχώσα ϋά-

λασσα ; Τίς άρουρα τοις γεηπόνοις οδτως ήδ;ΐα, ή"

εΰΟηνουμένη ληΐοις, ή τοίς χαρποΤ; ήδη τών άΓΕα-

χΰων Οποκυμαίνονσα, όσον τό πνευματικόν Εαρ, εκ

της ειρηνικής σου άκτϊνο;, διά της έν τοΐ; γρίμ-

μασι λαμ•πηδόνος, τήν ζωήν ημών έκ κατηφείας

[έ]^α'.δρΰνον; Οΰτω γαρ ήμϊν τάχα το προφητιχ6>

αρμόσει τ'/ϊ; τ.αρο'ια:^ αγαθοί; έπιφΟίγξασθαι, ότι

Κατά τί πΛήΟος τών έδννώ>; τών έν τ Γ) κα/~(ία,

αΧ τον θεον ααραχΛήσεκ;, διά τήί σης άγαβότητος,

την £νχι'ρ• ημών ενρραναν , αχτίνων δί/χ,ν

(40) Έπιστ. Ιιιοού. Μι'ιΙ. ίηδΟΓΪΙιίΙιΐΓ Σταγειρ!<;<•

ε.;ΐ|ΠΓ ΜΙ.

(4Ι)Κ«Λ Ν. εο(1. χα• τόν.

(4ί) ΚιΛ ουσ. Ηβά. ώ: ο^σ. Α1ΐ}ΐιε ΐΐα Ιρ^ΐδδε νΐ-

ϋίΙΙΙΓ ΪΙΙΙΟΓρίΟδ.

(43) Παρασκ. 1,1. εοιί. παρασκευάσας • Ιτι δέ.

(44) Φαιδρότερους. Οοϋ Μοι). σεμνβτίρους.

(45) Έπιστ. Ιιι ΜοιΙ. ίηδΟΓίρΙ» Ότρηΐιο έπισχίτω

Μελιτηνής• οίΐφιο XVIII.
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τή πάχνη κεκαυμένην (40) τήν ζωήν ημών έπιθάλ-

κουσαι. "Ιση γάρ εστίν έν άμφοτίροις ή άκρότης, της

τε παχύτητος, λέγω, των λυπηρών, καΐ της γλυκύ-

τ*τος τών σων αγαθών. Κα\ εί μόνον εϋαγγελισάμενος

ήμΐν την παρουσίαν σου, τοσούτον έφαίδρυνας, ώστε

πάντα ήμΐν έκ της έσχατης άλγηδόνος είς φαιδράν

μεταβληθήναι κατάστασιν τί ποτέ άρα ποιήσει, κα\

όφθεϊσα μόνον, ή τιμία κα\ αγαθή παρουσία σου ;

"όσην δε δώσει τή ψυχή• (17) ημών παράκλησιν ή

γλυκεία σου φωνή ταΐς άκοαΓ; ίνηχήσασα ; Άλλα

•, ένοιτο ταύτα διά τάχους κατά θεού συνεργίαν, τοΰ

δίδοντος όλιγοψύχοις άνεσιν καΐ τοις συντετριμμένοις

άνάπαυσιν. Ημάς δέ γίνωσκε, έάν μέν είς τδ ήμέτε-

ρον βλέψωμεν, περιαλγεΐν τοις παροΰσι, καΐ διαφο-

ροΰντας μή παύεσθαι • έάν δέ πρδς τήν σήν άπίδωμεν

τιμιότητα, πολλήν δμολογείν τή οικονομία τοΰ Λε-

ϋπότου τήν χάριν, Ζτι έξεστιν ήμΐν έκ γειτόνων

ά-πολαύειν της γλυκείας σου καΐ αγαθής προαιρέ

σεως, καΐ έμφορεϊ-ιΟαι κατ' έξουσίαν μέχρι κόρου της

τοιαύτης τροφής, εί δή τις κόρος τών τοιούτων

εστίν.

Α βηηνηιηΐ αιιίιηαηι ιηεαηι ', ιΐιιΐΐ) δοΐϊδ Γϋ(1ίύΓΐιηΐ

ΪΠ813Γ, νίΟπι ηοβίΓαιιι, ρηιίηα νείιιΐΐ αι1ιΐ5ΐ:πιι,

Γονοηΐ. Νμιιι ίΐ•φιε δίπιιιηα δΐιηΐ ηκιίοππιι ιιοβΙγο-

Γύπα ηΐ3£ηίΙυάΌ, οι Ιχιηοπιιη ΐιιοπιιιι <1ιιΙγοΙο. ΟυοιΓ

8Ϊ βχ εο (|ΐιο(1 αιΐνβηΐυπ) Ιιιιιιη (ηιιΐιιηιιιιοιίο «ηηιιιι-

ιίανιτίκ, υβα,ιιβ βιίεο ηοβ αίαοι-οδ ΙχΙοδο,ιιβ ΓβείδΙϊ

ία οηιΐιί» βχ κιιιηιηη ηΐ(ΒΓ0Γβ ίιι ΙπΙαπΙϋΙβιη γοιι-

νηΓ8!» ίιιεπηΐ; ςυϊιΐ ηοη ί^ίΙιΐΓ ρτχδίαΐήΐ νβ! δοΐιιβ

Ιυϊ ηδρβι-ιιΐ8, ειιιη ρΓΧδεηδ βάει-ϊδ, νΪΓ ϊηΐρ^οιτίπιβ

«Ιςιιε νεηεΓ3ΐΐ(1β? Οιιαιιΐιιιιι εΐΐαιη δοΐαηιειι αθετεί

(ΙιιΙοίδ νοχ 1υ3, ιιοδίπδ βιιπηιΐδ ίπίοικιιι«? 8β(1 ιιΓι-

ιιηπι Ίά ΠαΙ (μιαιη ειΐϊδδϊιηε, Ι)εϊ ορβ βίςιιβ 3ΐιχί1ϊο,

ιΐιιί ριιβίΙΙηηϊιιΓιβ (ΙοΙοΓΪδ Γεηιίδδίοπεπι εί πιΟΒΓΟΓβ

εοηΓεείϊδ Γβηιήβιη ΙαφΙπιΜ δι:ϊα« αιιίοιιι ηο8, δϊ αιΐ

ηοβίΓβ ςιιϊίΐοηι Γ68ρίεϊ3πιιΐ3, άβ ρΓΧδεηΐϊυιΐδ Γβϋΐΐδ

Β νεΙιειηυιιίεΓ ιΙοΙογο, ηεηιιβ 603 ςυΐ ιιοβ τβχαηΐ, ιπι-

ΐ|ΐΐ3ΐιι οο8ϊ:ιγο; 3( νβΓΟδΐ 3(1 ρΐ'Χ8ΐ3ηΙΪ3ΐιι Ιααηι 0011-

1θ8 εοηνοΓΐ3ΐηυ3, ιιΐΐιο Γαΐι:π, ιιιιιΐΐιιιη ηοβ Ποηιϊηί

ρι-ον'κίβηΐίχ άεοβΓβ, ιριοιΐ ηουϊβ Γ;ΐ5 δίΐ 6§Γββί«

ΪΙ13 1ιΐ3 ηιεηΐβ ε]οδ(]ΐΐ6 ]υευιιά!ίΐ3ΐε 6 ρι-ορίιιψιο

ίπιί, ει Ιιιι]ιΐδεειηοι1ϊ ε'ιΙ)θ 3(1 83ΐϊε(3ΐεηι ιΐδο,ιιε ρι•ο

ΙίΙιιΐιι εχρίεπ, δί Ιαηιοιι Ιϊΐίδ Γβϊ ιι!1;ι ροΐεδί εδββ

<ί3*ϊβΐ3β.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑ' (48).
ΕΡΙϋΤΟίΑ XI.

8α•ψΙα αι Λα•β βμϊ,ιΐυΐα αά ετηάίΐιιιη ριναιαη ηαειηάαιη ('.ιφμαάοούηι, νεί ϊη €αρ\>αά<κ\α άίίίβη,οη^ ύ'ηΓΪ-

(Ιιωινιηηβ αη «Ιΐηήοηηι, <1ι:/ιηίι•: ηοη αιΐίίηι, </««' Λ'ι/ί 5(.•ί/κΐΗ ροη-ιμβ αιμ'ηίαη ιηϊί ΗΐΙιηί ρηΐπ ίοηιιιΐί/ι-

αανβταΐ. Κρ/ίίβ/β αηίβηι ατ^ηηιοιιαηι άαηηιριηηι ειΐ εχ Ηοηχεή 0^^^85. Ιώ. χχιν, ΐ» ««/'»« βηε αϊί, Ι,ηετ-

Ιειιι, εκηι νίάετεί ΤεΙεηιαεΙιαιη ηεροίειη, αύ 1]1ηι$ε ραΐτε ηοήϊΐηηι, ϊη αείβιη αίαετ'ι αηίηιο ίΐεχεοκίϊαβ

ααιεηηβ ΙιΙιααηιβ* βΐ ΟερΙιαΙΙεηίοί, ηιιί, ρτοευτιιηι ηεεειη ν,Ιΐηή, ραίβηιαηι άοιηαιη απιιι'ί α^τεάίεΙ>αηΐατ.

εχείαιηααε :

Τις τόμοι ήμερη ήδε, θεοί α>ΙΛοι\ χIIμάΛα χαίρω- Οχικ «ηι'Λι' άιε» Ιιινε, Όα άίΐεείϊ ? εεΠε ταΐάε ςααάεο :

ι Ιός τ νΐωνός τ' αρετής πέρι δήριν ίχουσι. ¥\1,

Αϊτών τι προσφυές κα\ οίκείον (49) τψ γράμματι Ο

δούναι προοίμιον, άπο μέν τών έμο\ συνήθων, λέγω

£ή τών γραφικών αναγνωσμάτων, ούκ εΐχον δτω κα\

χρήσομαι, ού τώ μή εύρίσκειν τδ συμβαίνον, άλλα τώ

περιττον κρίνειν πρδς ούκ είδότας (50) τοιαύτα γρά-

φειν. *1Ι γάρ περ\ τοΰ; Εξω λόγους σπουδή, τοΰ μη-

δεμίαν τών θείων μαθημάτων έπιμέλειαν έχειν ,

άπόδειςις ήριΐν γέγονεν. Ούκοΰν εκείνα μέν σιωπήσο-

μαι, έκ δέ τών σών πρδς τήν λογιότητά σου προοι-

μιάσομαι. ΙΙεποίηταί τις (51) παρά τώ διδασκάλω της

υμετέρας παιδεύσεως πρεσβυτικώς εύφραινόμενος,

μετά τήν χρονίαν αύτοΰ (52) κακοπάθειαν έν οφθαλ

μοί; Ιχο>ν τόν εαυτού παϊδα, κα\ τοΰ παιδδς ίίμα τον

παϊδα ύπόθεσιν δόντος (53) τής ευφροσύνης. Ή περί

τών• πρωτείων τής αρετής Όδυσσεΐ (54) πρδς τδν

ΊΙίιιιηιιε ηερο$η\ιε νίτΐηΐΒΐη ητεα, ριι^ηαη Ιιαοεηΐ.

Οιιπι ;ιρΐιιιιι αΐϊηαοά ηΐι|«ο εοηνειιίεπδ εχθΓ(1ίιπη

εχ δβεΓΧ δεπρίυΓΧ Ιεείΐοηε, ρΓΟ οοηδυείυϋϊιιβ

ηοβΐΓ3, ορϊϋΐοΐχ ρΓχίίβΟΐκΙυιη ροΓηιιίΓειοιη, ηαΐ-

Ιιιιί», ηιιο υΙβΓβΓ, ϊηνεηΐΓβ ροΐυϊ ; ηοη ςυοιΐ ηί!

εοιΐ£Γαιιηι βίςαε ρΓοροβίΐο ηοβίΓΟ εοηδεηυηβιιηι

οεειιΐΎΟΓεί, ββιΐ ςιιοο" Ιαΐϊα δυρεΓνβεβηειιιη εεηδε-

Γί'ΐιι ηβδεϊβηιΐϋυδ δΟΓΪΙίβΓβ. δΐυοΊυηι ειιιηι ςυο(1

ρι•οΓ:(ΐιΪ5 ιί:1)ιι8 ίιηρεηιΙΊδ , ηΐ'βΐιιηειιΚι ιν>οϊδ ββΐ

Ιε ηυΐΐβπ) δαεπδ (ΙοεΙπηϊδ ορείίΐη (ΐ3Γβ. Ι^ϊΙϋΓ ΪΙΙ»

(ΐιιίιίοιιι δίΐεηΐϊο ρΓχΐ6Γΐηϊΐΐ3ΐη ; εχ Ιιιίδ νεΓΟ τείιΐδ

ηιεχ 3(1 Ιε νίταιη βιιΐιΐίΐιιηι εί εΐοηυεηίειη βρί-

δίοΙίε ϊηϊιΐιιη» ί:ιεΐ:ιπι. Ιμιι^Ίιιιγ ιιοιι ηεηιοαΐ) οπι-

άϊΐϊοηΐδ νεδίΓΧ ηΐ3£ΪδΐΓ0 ροδί (Πιιΐιιπιαηι ιιιαίοηιιη

ΐο1βΓ3ΐιΐϊ3ΐη δεηυηι αιοΓβ εχβυΙΟηδ, (Ιυιη 3ΐιΐβ οεα-

Ιοδ υιΐ3 η3ΐ>εΓεΙ Γιΐίυιη 61 ηεροΐεηι εχ εοιίεηι ΙΗίο,

' Ρδηΐ. χοιιι, 19.

(40) Τή πάχκη χεκ, Με(1. κεκαυμένην τή πάχνη.

(47) Τή ψυχή. 1(1. ταϊς ψυχαϊς.

(48) ΈπισταΛή ια'. Οοιί. Μειί. ϊιΐδεπρίηιιι τεΓεΓΐ

Γ.ΰπατρίω σχολαστικφ. Εβί 3υΐειη ιιιιιιι. VIII.

(491 ΛίΓώτ — οίχεΐοτ. Μ. ζητών — οΓον.

(50) ΕΙδότας. \Λ. είδότα. Μοχ,Ιξωθεν τών λόγων.

Ι?1 ρ:ιιι!ο ροδί ήμΐν έγένετο.

(51) ΠκχοΙιμαΙ τις. 1(1. πεποίηται Λαέρτης.

(Γί2) Αι':τυϊ'. ΜοιΙ. έκίίνην. Ει ιιιυχ ριο ύπύΟίΐιν

δόντος, ϊιΐ. (•οά. ύπόθεσις δέ αΰτώ τής ευφροσύνης.

Ρι-χοΙ.ίΓε : ΩΙίυδ οι ιιβροβοο οειιΐοδ εί ο^εείί, Ιχΐί-

ιίχ ιρδί δβηί ε»υδ3. (".λκλιλ;. \ι;\χ. 95.

(55) Υϊ(1β 311 Ι(•μι'ΐκΙιιιΐ] δΐΐ, άμφοτέρου ύπόθεσιν

δόντος, Πα ιιΐ :ΐιΙνειΊ;ίιιιιι &μα3ΐ>δθ1αΙβρθ3ΪΙυιη, ιιιιΙ-

Ιιιηι ΐ'33ΐιιιι γι•§;ιΙ.

(54) Όδυσ. 1(1. τω 'Οδυσσεϊ. Μοχ νετο, είς τί ούν

Ϊ μνήμη τών Κεφ. Ιιι φιαιιίαιη ηιώίαιι ιιιοηυιία /«.'!

ϊρΙΐιιΙΙαιίυηιιιι. 1ϋ. ί!)ί(Ι.
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ψιί εχδ«1ΐ3ΐιύϊ οεοβδϊοηεπι 8εηι ρπΒηυεΓβι. υΐ)'3- Α Τηλέμαχον μάχη, εϊ και τή μνήμη (55) των Κεφαλ-

8Ϊ5 οιιιιι Τείεπιαείιο (1ε νϊΓίαίε εειΊβηιεη ςυοά ει

ίίορίιβίΐεηϋβ ιιιοιιιογ:ιΙιιγ, ηιΐ ηοδίπ βεπηοηϊδ βεο-

1'ΐιηι εοηΓβΓΐ ; (μιαηιΙοφπ.Ιοιιι εχεϊρϊεηΐεβ ιηε ηαιιε

Ιι> ει ραΙβΓ 1ιιιΐ3) ψιεηιηιΐιικκίιπιι ΊΙΙί Ι,ίίειΊοηι, ηο-

ϋοΐ'ο (Ί ηεηενοΙεηΐΪ3 ογ^;ι ηο•8, (1ε ρπηοίραΐυ ευιη

ηιιιηϊίΐεϊδ φιίΐηίδφΐε 3ε ςεηοι•θ5'ΐ3 νΐπβ εοηίεικίί-

δΙίδ, Ιιϊι; ςηίϋεηι δϋΐιηι ϊη ηιοιίαηι, Ιυ νεΓΟ 6 ϋ;>ρ-

ρα(1οεΐ3 ρεΓ 1ίΙΐεΓ33 βϊιΐβΐιΐηπίιΐΐί ρΐαηε εΓ^α ηιε

οΓΠοϋβ εειΊ:ιηΙε$. ΟιΓκΙ ίβϊΙιΐΓ ε§ο βεηεχ? ΓεΠεϊβ-

βίηΐίΐιη εεηββο εβηι ιΓιιιη, ϊη η,υα Ιαΐεηι νίϋβο ΊηΙΟΓ

ραίΓειη Ωϋιιιίι^ιιβ. εοηΐεηΐϊοηεπι. Νε Ηαςιιε εε$$β$

]ιΐ5ΐ3 Ικιη'ι εϊ ιΐιΐιιιίηιιιΐί ρ3ΐΠ5 νοία ίιηρΙεΓε, εϊ

ρΓχηΐ3Γΐ3 ΓαεΙίβ ρβίετηαιη βίοπαηι 8υροΓ»Γε. Εβο

83ΐιε απ.ιΐιοΐιυβ νο1)ί$ ςταΐϊο&ιιιη ηιε ]υιϋεεηι ριχ•

λήνων, πρδς τδν σκοπδν τοΰ λόγου συμβάλλεται. "Οτι

με διαλαδδντες νυν\ (50), σΰ τε κα\ 6 τά πάντα θαυ

μάσιος 6 πατήρ δ σδς, ώσπερ τδν Λαέρτην εκείνοι,

φιλότιμους όλους έν τη προς ήμδς τιμή τε κα\ φίλο•

φροσύνη περ\ των πρωτείων διαγωνίζεσΟε, 6 μεν

ούτως (57), σϋ δε άπδ Καππαδοκίας τοις γράμμασι

βάλλοντες. Τ£ ουν 6 γέρων έγώ ; Μακαριστδν τίθεμαι

τήν ήμέραν, έν η βλέπω τοιαύτην παιδ\ προς πατέρα

τήν άμιλλαν. Μή ποτέ οίν παύσαιο, χρηστού κΛ

θαυμαστού πατρίς εύχήν δικαίαν άποπληρών , κα\

τοις άγαθοϊς προτερήμασι τήν πατρικήν δόξαν ύπερ-

βαλλόμενος (58). Παρ' άμφοτέροις ύμϊν έσομαι κε-

χαρισμένος κριτής • αοί μέν τά πρωτεία πρδ; τον

πατέρα νέμων, τψ πατρ\ δε πρδς σέ • ημείς δε οίιο-

Ιιεηο, Ιΐΐιϊ ςυίϋεηι ραίιιιαιιι ά& ρβίΓβ εοηεεάειίδ, μεν τήν τραχεΐαν Ιθάκην, οΰ λίΟοις τοσούτον, όσον

ραΐπ νεΓΟ (1ε Ιε. Νοδ αιιίεπι 33ρεΓ3πι, ηοη Ιαηι 13-

ρΉ1ίΙ)\ΐ3 Γμκιιιι ΙκιΙηΐηίοιιιηι ηιοπίιυβ, Ιΐΐιαεαηι Γε-

Γβηιιΐδ, ϊη <μια ηιυΐΐί ρΓοεϊ εϊ υοηοπιω εχροΐίΐχ

:ιΛ ιιιιρΓι:ΐ5 ηιιιΐίεπδ οεευρβίοτεδ, ψιί νεί Ιιοο ίρβο

&ροιΐ83πι εοηΐΐΜΐιείία ιΛΙεϊιιηΐ, ςιιοιΐ ηιοιίεδίίχ αΐ-

<|ΐι<! ρυάΌπ ηυρΙΪ33 ηιίιιαιιΐιΐΓ, Μείαιιΐΐιο, νεί αΐϊ-

ιμια βΙία ε]ιΐ5ΐ1εηι (ξοηεπδ ιιπιΙϊογο, ϊη 3γ1ιϊ(γογ,

ϋί^ηη ρεΓρεΐΓ3ηΙε3; $ειΙ ηυϊ 3Γευ ναΐοαΐ, ηηΐΐυβ

ίΐιρρειίι. Υίι!ο5 ςιιβπι 5εηΗϊΐεΓ ίη Ιιϊκ, ςυχ ηϋ

ηπΐιίβ εοηνεηίιιηΐ, ηιι^αΐ'ι βιιιηυβ. 8ε(1 ιιιϋιϊ οΙ> εβ-

ηϊΐΐεηι νειιΪ3 ιιΐΐι-ο ι1;ιιι<1:ι επί ; ρι•ορπαηι εηίΐΏ

»εηεεΙυΐΐ5 ε»!, ({ΐιειηβιΐηιοϋηιη οοιιΐοδ ςΓΗνειϋηε ίιι-

Γεςΐ3Γε εϊ ιηειηϋιϊδ οαιη'ώιΐδ ΙΟΓροτεπι ϊηϋυεεΓε,

τοις ήθεσι τών οίκητόρων τραχυνομένην, έν ^ πολλοί

μνηστήρες, καΐ τών κτημάτων της μνηστευομένης

κρατήρες (59), οί κα\ αύτφ τούτω τήν νϋμφην υβρί

ζοντες, τψ έπαπειλεϊν τδν γάμον τη σωφροσύνη,-Με-

λανθοΰς (60), οΤμαι, τινδς, ή δ.λλης τοιαύτης άξιοι;

πράττοντες. Οϋδαμοΰ δέ δ σωφρονίζων τψ τδξω (61).

"Οσον πρεσδυτικώς έπ\ τά μηδέν προσήκοντα ήμίν

παρεληρήσαμεν ! Άλλα μοι πρόχειρος έστω διά τήν

πολιάν ή'συγγνώμη• Γδιον γάρ αυτής (62), ώσπερ το

κορυζοϋσθαι τά δμματα, κα\ τά μέλη πάντα ύπδ τη;

τοΰ γήρως άπονοίας (65) βαρύνεσΟαι , οδτω καΐ τδ

άδολεσχεΐν έν τψ λδγψ. Σΰ δέ ήμίς τοϊς τροχαλοΐ; τ»

κα'ι διεγηγερμένοις τών λόγων νεανικώς δεξιούμενος,

ίΐα εϊ §3ΐ-Γΐ>Ι.ιηι 3ΐ<ιιιε νει•1)083ΐη ε«5β. Τα 3ΐι(εηι ^ ανανέωση τδ γήρας, τή" καλί) καΐ πρεπούση γηρωκο-

νοίιιΐιίΐί, ΓβΓνΐιΙο 3ΐ<]υε ίικ ίΐιιΐο &εηηοηβ ηοβ, υΐ μία ταύτη τδ έκ μηκδς (64) της ηλικίας έπανορΟού-

](ΐνβηβιη ΰεεοί, εχείρϊεηβ, ιηε ]ιιτεηΙαΙϊ ηυοιίηηι- μένος.

ιηοιίο Γ6(1ϋε3, ρυΙι:ΙΐΓ3 3ΐΐ|ΐιε άεεβηιϊ 1ΐ3ε δεηεβ εοΓαηιΙί ίβΐϊοηε, Ιοη^ιενίΐίΐΐΰΐιι ιιοδΐΓ3ΐα ία ηιεϋο-

ϊβΐη δΐίΐΐ 11111 ΙΌ31ΪΙΙ11ΊΙ3.

ΕΡΙδΤΟΙ,Α XII. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΒ' (65).

Εχ Ιιιι'μι$ €)>ίαΙο!<ν οοηΐβχΐη αρραηΐ εαηι ζαφίαιη (ηϊαι ηά Οαρραάοοβηι νϊηιηι ίη ηιιοάαιη Ροηΐϊ Ιοοο άι-

φβηίβηι. Λ/οπ'« οιιίεΗΐ Ιιιηο βΓαί ατηίίοι αά οΐΙεΙ>ν\οτβ$ (βιίίνϊΐαΐα, ρηχΜΠϊιη Ρα»οΙιαύ», ηηα κΐούταηάαί

ιικίΐβΓβ, «ί ραίΐί «χ Ναζϊαηζαιϊ Ερ'ηίοΙη 99, 100, Η 102, αά Ιίηί,ύΊηιη, }ΐηαΊη ΕριιΙοΙχ 250, αά Ι'αΙΙα-

ύ'ιαηι.

Ν(>ε νε•Ϊ8 βΓ3ΐΪ3 τερεηιε ηε Ιοίβ δϊηιυΐ επιΊεβΓε

3(>Ιε(; 8ιίΙ νεπιϊ ΐειιιροΓίδ γχοπΙΊ» ϋιιιιΐ βοΐϊβ ΓβΊϋ

ιοιτ* ιΐιιπιίεπι 1ιΐ3ηϋε ειηοΐϋεηιεδ, εϊ ΠοίΌδ ά\•

ί55) Ει ΙΓιε ΓοΓΐ»53ΰ Ιε^οηιΐϋΐη, ή κα\ έν τϊ)

ιχνήμη.

(56) Λ'ννΙ. Μειί. μ:σον. Ρ»υ1<> ροδί, φιλοτίμως

ποδ; αλλήλους.

(5Ί)Οντως. Ιιΐ. εθ(1. εκ τοΰ Πόντου. Ει ιιιοχ μα-

καριστήν.

(58) Ύ.-ιερ6. \Λ. ύπερβαλλόμενος οΰτως.

(59) Κρατήρες. Μκιΐ. βρωτήρες, εοηιαίοτα : νοχ

ηιΐ 5θη(εηΐίαηι .ιρίϊδδϊηΊβ. Μοχ αιιίειη σωφρονούση.

— Είδϊ ίηεοιηρεηυαι ηιϊΐιί 3ΪΙ 3η νοχ κρατήρες,

ρι-ο οεειιρ3ΐθΓΪ1>υδ. εο δειιβιι 3 ηυορίππι αοεερΟ 8ί(,

ηιιο νεΓίιυηι κρατέω δ^ρεηυπιεΓΟ υδΐΐΓρ3ΐυΓ;ΐ3ηιεη

ιιοη νίιίεο ηυοιιαιη αΐϊο ηιεΓιοή βεηβιι Ιιοε ίη Ιοεο

Ι.ηΐϊηε νειίιΐί ρο55°ιΙ.

(60) Νοίιιηι εβί (μίιιΙϊΓι^, Ιιοε ηοηιϊηε βρρείΐβίαηι

ΟΓίδδε Ρβηι ΡεηεΙορϊβ βηεϊΙΙαηι, φιχ 131γ85βιτ>, βηη

ραιιρεπδ 1ι»1»ϊΐα ΐαιοηΐεμι, αιίεο 3τεΓ$αίαΐυΓ, νιΐ ει

Ουδέ τοΰ Ιαρος ή χάρις διαλάμπειν κατά τδ αθρόο*

πέφυκεν • άλλα προοίμια τής ώρας γίνονται άκτίς τε

προσηνώς τδ πεπηγδς τής γή; έπιΟάλπουσα, κα'ι Ιν-

νεΓΐ)6Γ3 εϊ ιηϊηηΓείιΐΓ, ηϊδΐ ε ΡεηεΙομϊί ιΐοηιο ίϋ»εε-

ιΙεΓεΙ, ιιΐ νίιΙβΓε ε$( ίη ΗοιηεΓΪ Οάι/$. 1ίΙ>. χνιιι,

νεΓδ. 519, εϊ Ιίΐ). χι\, νεΓδ. 65.

(61) Κοκρίεΐι Ννβδεηηβ »<] ρΓοοοηιηι ηεοεηι,

(ΠΜΙΙι υΐγδδ03 ]3θίί8 3Γ0η 33§11ΐί$, ρηΐΓ3\'ΪΙ. Υίΐΐέ

ΗοιηεΓΪ ΟΊιια. Ιίϋ. χχιι.

(62)ΑύΓ7(ς. Ιι). αύτη. Μοχ νειΌ ρΙβγϊιιϊ εϊ ορίΐΐΜ

ατονίας ρΓΟ άπονοίας.ΟΑΚΑΓΧ. ρ. 95.

(65) ΑιιΙ Ιιίε ιιιβιιϋιιιη αΙίςιιοιΙ $ιι!ιεδ(, ηιιΐ, ή τοΰ

γήρως άπόνοια, ίιίοιη ρεΓ ('ίΓίυηιΙοευΐϊοηεηι εβί 3ε

5'ιιιιρΙοχ, τδ γήρας, (]ΐιοι1 ροϊίΓειηαιη ϊη νεΓδϊοηε

η031Γ3 δεΟΙΙΙΪ 811Π11Ι5.

(64) Έχμηχός. Οοϋ. Μειί. χεκμηκός, ςηοιΐ Ιο-'

ειιηι εϊ βεηβυπι ρίβηε τεΠοΐΐ : τδ χεκμηχδς τής ηλι

κίας, Ιαίοτίο$αηι χίαίβιη. ΟλΗΐΛϋ. ρ. 93.

(65) Έχιστ. ΙηβεηΙιϊΐυΓ τω αύτψ, άά(η%. Ία πυ•

Μειίίε. εβίςιιε ιιυηι. IX.
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θος ήμιφανώςτή βώλψ ύποκρυπτόμενον, καΐαδραιτήν Α ηι'κϋα «αϊ ρατίιΐ βίεΐιίδ Ιοείϊ, εί λιιγχ Ιογγλιιι »Π1αι>-

γήνέπιπνέουσαι, ώςδιάβάθουςτδέκ τοϋάίροςγόνιμόν

τε και ζωόφυτον είς αυτήν διαδύεσθαι. "Εστί κα\ νεοθα-

λή πόαν θεάσασθαι, κα'ι ορνίθων έπάνοδον, οΰςό χειμών

άπεξένωσε, κα\ πολλά τοιαΰτα, α σημεία μάλλον έστιτοΰ

έαρος, ούκ αϋτδ τδ *αρ. Πλην άλλ' ήδη κα\ ταΰτα, διότι

κα\ τών ήδίστων μηνύματα(66) γίνεται. Τίουνόλόγος

μοι βούλεται ; Επειδή πρόδρομος των έν σοΙ θησαυρών

ή δια των γραμμάτων σου φιλοφροσύνη προς ήμας

έλθοΰσα, καλώ προοιμίω τδ παρά αού προσδοκώμενο-;

ήμΐν ευαγγελίζεται • κα\ τήν έν τούτοι; χάριν δεχό

μεθα, ώς τι πρωτοφανές άνθος τοϋ έαρος, κα\ δλης

άπολαΰσαι της ώρας έν σο\ εϋχόμεθα (07) διά τά

χους. Σφόδρα γάρ, ευ ΓσΟι, σφόδρα τψ Ουμώ καΐ τ|)

πικρία τών έπιχωρίων ηθών πεπονήκαμεν κα\ ώτπερ

ιβδ ιιΐ $βιιιίιι»ΐ6ΐιι βΐηιιο βοιιβΓηΐΊναιη αβΠ8 νιι-ΐιι-

ΐϋΐη ϊιι ο]ιΐ8 ;ιΙ)ΐΙΐι.ΐ ϊπδίιιυβιιΐ. ίϊεεί εί Γβεειίδ ριιΐ-

ΙΐΐΙίΙΙΐΙι'ΙΙΙ |||•||κΐ||| ίπΙΙΙΙ'Π, 61 ανίΐΙΙΙΙ, ΟϋΟδ ΙΓίΓΙΙΙί,

Ο,χ&υΙαΓβ ]υ88ΪΙ, ΓβϋίΙιιιπ, 61 ;ιΓια παυίΐα 1ιιι]ιιη(ί-

ιιιοιϋ, ςιιχ ηυαιιινίδ δϊβπ» ροΐίυδ νοι ϊδ δίιιΐ, ςιιαιιι

νι.•ι• ίρκυιιι, αιίαπιεη ο ι ϊρ$α ]ικ:ιιιΐι1η δΐιηΐ, ψιο-

ιιίαηι ιοδ Ιοηββ ]ιιευηι1ίδδίηΐ33 ροιίεηοΐυηΐ. 0»ίι!

ίβίΐιιι• .-.ίΐιί ναΐΐ 50Π11Ο ιΐ05ΐ(Τ? Οιιοηκιιιι οεηενο

Ιβιιΐίί Ιιιη, ιΙιι•ϋ:ιιΐΓΪ ίιι Ιβ Γερυδίιί ρΓχηυηΙίΐ, ρει

Ιίΐΐ6Γ38 »(1 1105 νβηίεηβ, ριιΙεηι-οίη'ιΓιο Ιιοηβ φΐΧ 3 Ιϋ

οχ<ψρ<ΐαιηυ5, ηιιηιιιιΐίαΐ; ηο8 ςιιϊϋειη ίιι$ίΐ;ιηι ίΙΙί»

ρπιΐκιιη, νρΐυΐί ηυειηιΐηηι ριίηιο νβπ« ΙειιιροΓβ ;ιρ-

ρ»ΓβηΚΉ) ΩοΓοιη, δΐΐδϋίρίιηυδ, εΐίαιη ηίςυβ βΐϊϊΐυ

ΓΟβίηΙεδ, υΐ ρίβηο Ιιιχ ρι-οΐίίαιίδ υργο (ΐυαιυ ρη

τοί; δωματίοις έκ τών έπευρεόντων υδάτων ύποτρέ- ™ ηιυιη ηοβ (ϊίιί Γ;ια;ΐ5. ΜυΙΐυηι εηϊπι, ιιΐ ρΓοΙ>ε ιιοβ ί,

φεται κρύσταλλος (08) (χρήσομαι γάρ έκ τών ημετέ

ρων τψ ΰποδείγματι), οϋτω (09) καταρρέουσα νοτ\ς,

εί τω πεπηγότι έπιπολάσειε, λιθοΰται περ\ τον κρύ-

σταλλον, κα\ προσθήκη τοΰ δγκου γίνεται. Τοιούτον

τι βλεπέτω (70) τοις πολλοίς τών κατά τον τόπον

έπιχωριαζόντων τδ ήθο;, ώς άεί τι προσεπινοεϊται

παρ' αυτών είς πικρίαν καΐ εφευρίσκεται, καΐ τώ

προκατειργασμένιρ έτερον κακδν έπιπήγνυται, κά-

κείνω άλλο, κα\ πάλιν έτερον, κα'ι τούτο συνεχώς

ύπαντά (71), κα\ οϋδε'ις αύτώ δρος τοΰ μίσους καΐ

της τών κακών έπαυςήσεω; ■ ώστε πολλών ύμΐν ευ

χών (72) είναι χρείιχν , έπιπνεΰσαι διά τάχους τήν

χάριν τοΰ Πνεύματος, κα\ διαχέαι τήν πικρίαν τοΰ

ιιιιιΐΐιιιιι ηιοΐβδίίχ ικιυίί αΐΐυΐίΐ Γογϊ13$ βΐ 33ροιί[;ΐ5

ιιιοι ιιιιι , (]ΐιί βριιιΐ 1ιιι]ιΐ5 ΓΟ^ΐοιιίϋ ΊιιεοΙαβ νίρείΊΐ ; ει

ΐ|ΐιοιιι;ιι1ιιιοϋιιιιι Ϊιι αΌιιιοπιιιι ΙεεΙϊβ 6Χ ίιιί1υβιιΐίΙ)ΐΐ5

αηιιίβ £ΐ3είβ3 ηεεΓεβείι (εχεηιρίο ειιίιιι β ηοβίΓβ

Γΐ'ίϊοηο δυηιρίο ιιιιιι•) , ι•ΐ ύεΠιιεηβ ηονυβ βαυχ

ΙιυηιοΓ, 8Ϊ 8ΐιρεΓ 3(|ΐιχ ^αηι (1εη$3ΐχ δΐιροΓϋείειιι

ιϋΙαίϋΐιΐΓ, ίη ςίαείεπι ει ϊρΒΟ (1ιΐΓ68εϊ(, ε}ιι$(1ειιΐ(|ΐΐ6

ι»35ί>3ηι ηιΙ:ιιΐβ;ι;ΐ : δίπιίΐβ (]υίύρΪ3ΐη ίη ιιοϊΙιόιίιιιι

ιιιιΙί^υικιΐΜΐιιι ηιοιίΐιυ υοΐΐηεΓε νίϋεΙιΐΓ, ιιιιιι ηΐϊ—

(|ΐιί(1 δεηιρεΓ 3(1 νείεΓεηι 35ρει-ίΐαΐεπι εχοοςίίεια

;ιΐΐ|ΐκ• βιΐίηνεηϊαηΐ, ει ιπ3ΐο ]αιιι ρίτρϋίΓαΙο, αΐίειυιη

ιικιΐιιιη 3ιΙ]ίν.•ί;ιιιΙ, εί Ϊ81Ϊ βΙϊιΐιΙ 3ΐϊιιΊ(|ΐιε πίΓδίΐδ, ίϋ-

(ΐιιο ρεΓρεΙαο 3εεϊϋί(, ε( ηιιΙΙυβ οιΐϋ εί ηΐ3ΐυηιιιι

μίσους, καΐ διαθρύψαι τδν έκ της πονηρίας αϋτοϊς £ ίηοΓβηιεηΐϊ Ιεπηίηιΐδ 3ρρ3ΓεΙ ; ίΐ3 αϊ ιηιιΐΐίδ ρι•βεί-

πηγνύμενον κρύσταλλον. Διά ταΰτα γλυκϋ τδ έαρ καΐ

κατά φύσιν υπάρχον , έαυτοΰ ποθεινότερον γίνεται

τοις άπδ τοιούτων σε προσδεχομένοις χειμώνων. Μή

ουν βραδύνεται ή χάρις ■ άλλως τε καΐ της αγία; ήμϊν

ημέρας πλησιαζούσης, εΰλογώτερον δν εΓη, τήν έν-

εγκοΰσαν τοις Ιδίοις μάλλον ή τδν Πόντον τοϊς

ήμετέροις σεμνύνεσθαι. Έλθέ ουν, ώ φίλη κεφαλή,

φέρων ήμΐν αγαθών πλήθος , σαυτόν ■ τοΰτο γάρ

ίσταιτών αγαθών τών ημετέρων τδ πλήρωμα.

1)08 ΙΙΟΐΐίδ 0[)115 δ'ΐΐ, 111, 8ρΉ'ίΐΐΙ5 83ΙΐεΙΪ βΙ'.ΐΓΐΒ (|1ΐ;ΐ11Ι

( ίΐιι ιιο5 .ι111;ιιιΐ(% οιΐίϊ 3ηΐ3ΓΪΙυ<1ο (ΙίδβίρείυΓ εί ι;!;ι-

γϊοχ ΐρ$Ϊ8 εχ ιιΐϋΐίΐϊίΐ ϊηηχΓεηβ εοιιΙεΓ3ΐυΓ. 1'π>-

ρΐεΓεβ, είδϊ νεΓ δυηρίε ιιλΙιιγ:ι ]πιίιικΙιιιιι δϊΐ, »1ΐα-

ιπεη δβ ίρδο ι1«5Ϊ(1εΓ3υΐΗυ3 ϊΐϋδ ι•ν:κΙίι, φιί ΐαίειιι

!πι•,ιιιΐ'ΐιι ρεΓρεδδί, 16 ρΓΧδΙθΐ3ηΐιιΐ'. ΙνΙιιιΙ ϊΐ;ιιμΐι' 1)6-

ιιιΊΊ(•ίιπιι :ιΐΐ]ΐιο £Γ3ΐΪ3 ποπ ιΐίΐ'ΐ! .ιΙπγ ; ηλίιι ι.Ί αϋο-

(|ΐιί, 83ηεΐ3 ιΐίι'. ]3ηι :ιρρΓορίηΐ|ΐι:ιιιΐε, εοιινειιίεαίίυδ

τ ι ί ι ί ] 1 1 ο βΓ»1, [>;ιΙιί:ιιιι ρΓορΓϋδ ροΐϊιΐδ, (|ΐι.ιιι> ΡΰπΙυια

3ϋβιιίδ, Ικιε εδί, 11051115 ορίϋυδ (ΙεοοΓαιΊ. νΊ'ΐΓι ΐΐ3(]ΐιε, εβΓυπι εαριιΐ ; ΙΌΐ' ιιο!ι:» 1:οι:οιιιιιι ιιΐΐΐυπι-

Ι:3ΐη, Ιβ δεϋϊοει ίρβαπι : Ιιοι• οιιΊηι 1)οιιοιαιιι ιιοδΙίΌΓυπι εοιηρίειιιβιιΐιιπι 6ΓΪΙ.

(06) Μιχτνματα. Ιΐ.ι (|ΐιίυΌιιι ρΓβρΙβΓ ο;ΐ5Π5 ίιηιιιιι-

Ιηΐίοηοιη (Ίΐκ-ικΙαΐ Ζαοα^ιιϊιιβ. 8ει1 ίη εοϋ. Μ '.Ι.

ιιιιΙΙιΐδ 6ΓΓΟΓ : εδί εηίιη μιμήματα. Οαβ^οο. ρ, ϋϋ.

— 113 ειιιειΐ(1:ιπ(1ιι$ ΓοΓίαβββ ναιίεβιιιΐδεοϋεχ, ίη ηυο

βετίΙιίΐιΐΓ, μηνυμάτων.

{ΙΠ)Εύχόμ. £θ(1. Μθ(1. δ(ά τάχους εύχόμεΟα. Εί

ιιιοχ, κρυμώ ρΓΟ Ουμφ• φιοιΙ ρΓΧ$Ι»( : εοιινριιϊρη-

Ιίιΐδ εδί ειιίιιι «ΙΙεροΓίΐρ. ρο» ιιΐίΐιΐΓ Ννκϋϋιιιΐδ-. ΡαιιΙο

ροκί ιϋοΓΠ ευι). ύποόόεόντων. ΙιΙ. ρ. 95.

(08) Υοχ κρύσταλλος ιΐιιρίίι'ειιι βριιιΐ Οιχεοί δί-

ΒΐιίΙίεαΙίοιιοιιι ΙιιιοεΙ; Π3Π) οι ριο κίβείβ βυιιιίΐιιι•,

3:<|υβ βΐίβιπ ρΓυ ευ, ψιοϋ Ι,ϊΐΊηϊ εΙΪ3ΐΐι νοεβηΐ

0ΐ7β1•ΙΙϋηι, ιιβατραιιιτ. Νοβ βαίβηι βΐϋΐίβηι νεπί-

πΐϋί, οιιιΐ) ιιεδεί:ιι•ιιΐ5 υη :ιρικ1 ιιΙΙιιιιι δεΓίρΙυτειΐ)

ΟΓνκΐιιΙΙϊ ίη 0»ρρ3<1β<'ία ιΐ3$εεηΐί8 ηιειιΓιο (ϊάΙ, ει

3ΐίθ(|ΐιί άο ϋηρραιίοείχ ιιίνίόιΐδ ]οε3ΐυτ Ι.ίυαιιίιΐδ ίο

ηρϊίΐοΐβ 150 ΐηΙβΓ Ι)3δίΙίί ερίδίοΐβδ, ίϋοιηηιΐΛ Β;ι&ί-

Ιίιΐδ Ιιιηι ερίδ(οΐ3 δεςυβηΐί, Ιιιιιι ρκΜίιιι «Ιο 0ηρρ3-

ϋυ«Ί;ι• Ιιίβηιίβ .ιεεΓυίΟΙε εοιχμιεΓίΜίΓ.

(09) Οϋτω. Ρίίΐ ϊιι τειιι βειιΐοηΐίχ. Πεοίε ίη Μου",

καΐ ή. Μ. ϋ)ίιΙ.

(70) Β.Χεπέτω. δοιίδΐιί ηο(|ΐιϊΐ ηοΐ'οιιιιιιοιίβπ. Λΐ

ΜοιΙ. βλέπω, (|ΐιθ(Ι ι•5ΐ βριίδδϊιιιιιιιι. Μοχ νεΓΟ υΐιί

ΥμΙ. ώς άεί, ΜειΙ. ώ; οιιιίΙΙΪΙ ΙΊ. ίΙ)ί(Ι.

(71) Ύ-ταντφ. Μβ«Ι. γίνεται. Μοχ αϋτοϊ; δρο;

ρι•;ι•1Όιΐ ί(Ιι•ιιι εοίΐ. ([ΐιοιΙ εδί ΟΓΛίίοιιί ικη^Ίδ εοηκυιι-

Ι.Π1ΙΜΙΙΙΙ. 1(1. ΊΙιΊιΙ.

(7ί) ΎμΊγ εί'χώ»•. ϋοιΙ. ΜοιΙ. εϊιχών ήμΐν.
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ΕΡΙ5Τ0ΕΑ XIII. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΓ' (75).

Ι.ώαηϊο ιορΙιΐιΐ& ήα>« βρ'αΐοΐα ϊη*εηΙ>εηιΙιι ε»Ι, ({Ηβη ιαιαίϊ Βα$Ηϋ ηιαρί$1τυτη εχίΐίιίαε ηοηιηί ΐτηάίίχ. Ηαε

αιιίαη ερϊίΐυΐα ειιηι $εηιιεηΙί Ιηηε ίαηρηήι α Ν^ιαεηο ιετίρΙα [ιιϊιιε νιάπατ, πιιιι είοηηεηΐίιε ατία, Λβ-

ζιαηζεηο ΐεχίε ϊη ερίιΐοΐα 43, ρυΗϊεερτοβίείιαίατ.

Αικίίνί πιειίϊειπη ίηβοΐϊΐαηι ψαηιώιη» ηαΐα- Α "Ηκουσά τίνος ιατρικού (ΊΑ), παράλογδν τι φϋ-

ι;ι: .ιίΤοΐ'.ιϊοιίϋΐη εη3ΐΓ3ΐιΐεηι. Ε]ιΐ8 αυΐβιη ηαπ•;ι-

Ιίο ιηΐϊϋ ε πι ι : ΟίβΙίηεΙιβΙαΓ ηοη ηειηο •Ιΐ(1ΐοί11ϊιηο

ΐ|ΐιο(1»ιιι ιιιογ1)ο, βιΊβιηςιιβ Ϊπευδ3υ3ΐ, ηυοά πιίηιΐδ

ΐ|:ιαιιι ρυΙΓιβετ-εΙυι•, ρΓ36313Γβ ροδδβΐ ; ικπιι α,υϊάα,ιιΐιΐ

;■(! ο] ιΐδ ουπιΐϊοηβηι 3ϋΊιίΙ>ε1)3ΐυτ, εχβροει.ιΐο 83Γ8-

Ο.ίΙ βΠεεΙιι. Μοχ (ίο ι» εχορΐ3ΐυιιι φιοιΜαιι: ηυηΐίυηι

ριιείει• βρειη ίρδϊ αΐΐαίαιη ΓυίδδβΙ, 3γΓι3 νίεεηι βιιρ-

ρΐεηκ (Τιβιΐί, Ιιοηιίηεηι ηιΟΓΟΟ ΙιΙοπινϊΙ, δίνε αιιΊπΐίι

ραυϋΊϊ βΐφΐε νο1υρΐ3ΐϊ$ α1»αη(1αηΓΐ3 εοΓροπδ ςυοςιιβ

Ικιΐηίικίίηεηι 3(1 δυί ίρβίαδ αΟεεΙίυηειη εοηΓοΓηια-

νβπΐ, δίνε αΐϊο ηυορίαιιι ιηοιίοίιΐ βεεϊάβπΐ, ιιεφιεο

(ΙΊεεΓε, ειιηι ηιίΐιί άα Ι;ι1ί 1»ια 5 ρηίΙο$ορΙΐ3η(1ί οΐίυιη

ιΐβδίΐ, εαιικαιικιιιε 1ιιι]ιΐ8 γοϊ ηοη 3(1]βεεηΙ, ςυ! ικιγ-

ΐ';ινϊι. ΟιηιιιουΊιπι »υΐεηι, υΐ 3Γΐ>ίΐΓ0Γ, ηβΐΎβΙίοη'ΐδ

σεως πάθος (75) διηγουμένου. Τδ δέ διήγημα τοιούτο

ήν. Κατέ[ι]χετό τις, φησ\, ά|δ|5ωστήματίτινι των δυσ-

τροπωτέρων, κα\ τήν τέχνην διήλεγχεν, ϊλαττον της

επαγγελίας Ισχύουσαν • πάν γάρ τδ έπινοούμ»/ον εί;

Οεραπείαν, άπρακτον ήν. Είτα τίνος αγγελίας των

καταθυμιών παρ' ελπίδας αύτψ μηνυθείσης, αντί της

τέχνης ή συντυχία γίνεται, λύουσα τψ άνθρώπψ τήν

νόσον • εΓτε της ψυχής τψ περιόντι της άνέβεως χα\

τήν τοΰ σώματος Ιξιν εαυτή συνδιαθείσης, εΓτε χα\

άλλως , ούχ Εχω λέγειν • ούτε γάρ έμο\ σχολή τά

τοιαύτα φιλοσοφείν, χα\ τήν αίτίαν ό είπών οΰ προσ-

έθηχεν. Έπ\ καιρού δέ νΰν έμνήσθην, ώς οΤμαι, τοΰ

διηγήματος • διακείμενος γάρ, ώς ούχ αν έίουλόμην

(τάς δέ αίτιας ουδέν δέομαι (76) ακριβώς νΰν χατα-
_ ν --» — - . >

1)υ]υδ ηυηε ηιειηίηί ; ειιηι εηίηι ιηΐηιΐδ ΤβΙβΓεηι, ** λέγειν των άφ' ου γέγονα παρ' ΰμϊν και μέχρι τοΰ

ΐ|ΐΐ3ΐιι ίη νοί'ΐΜ εδδβΐ (ε3υ333 βαΐβιη 3(1νεΓδΊΐαΙυπι,

φΐχ εχ εο ΐεηιροΓε φΐο βρυά \ο& Γυΐ, ηιίΐιί υδ(|ΐιβ

ιιιχιε ενεηβΓε, ηί! οριΐδ 881 εχβείε ηυηε ΓβεβηδβΓε),

ιΐε ϊιηρΓθνϊ$ο :ι!Ι»Ιλ ε$1 ιηϊΐιϊ α Ιε νΪΓΟ εηιάΊΐίδδίπιο

ερϊδίοΐβ, (|ΐι;ιιη υ!)ϊ 3εεερϊ αΐ^υβ ανΐιΐί&δϊιιιβ ροτίβ^ϊ,

6(3ΐϊιιι ςιιίιίειη .ιιιίπιιιιιι ηιευιη Ϊ13 βΙΤεείΙ, (μι 251

;ιΙ> ΙιηιιΓπιϋιιΐδ ευηεΐΐ$(Ιερυ1εΙιβΓπηιΊ8 ΐ'β)οιΐ9 Ιαυϋειη

οοιίδΐ'φίεπίϊ; ΙαηΙο ίη ρΓεΓιο αρπιΐ ηιε ΟΓαΐ (εβίίιιιο-

ιΓιιιιιι ιμιθ(1 ροΓ ερίδίοΐβιη ηο1)Ϊ8 ϊιηρεΓΐίευ3ΓΪ8 ;

(Ιείικίε νετο εοΓροη$ ηβυΐΐυάο Ίη ιηεϋιιβ 8ΐ3ΐίιη εοη-

νοΓ83 (•8ΐ : υηάε ε( ίρββ ι•επι νιιΜο ϊηβοΙίΟηι ΓιΙιί η•-

ΓβΓΟ, ιηεβείϋεεί υη3Ηΐ83Πΐ(1επιςυεερΪ8ΐο1αηι ρηιΐϊπι

Λ'^Γοΐ3ΐιΐοη, ρ:»ΓΐΊιη νεπ) ορίϊιηβ ναΐειιίεηι ρεΓΐε£Ϊ38ε.

νυν συμπεπτωχότων μοι λυπηρών ), μηνΰτβντος

αθρόως μοί τίνος περί τών γραμμάτων της μονογε

νούς σου παιδεύσεως, επειδή τάχιστα τήν έπιστβλήν

έδεξάμην, χαΧ τοις γεγραμμένοις έπέδραμον, εύθϋς

μέν τήν ψυχήν διέΟετο (77), ώς επ\ χαλλ.Γστοις έπ\

πάντων ανθρώπων άνακηρυσσόμενος τοσούτου τήν

σήν μαρτυρίαν έτιμησάμην , ήν διά της επιστολής

ήμϊν κεχάρισαι • ίπειτα δέ μοι κα\ ή τού σώματος

έξις ευθύς προς τδ κρεϊττον μετεποιεΐτο ■ καί σοι τδ

Γσον παράδοξον καν αύτδς διήγημα δίδωμι , δτι τής

αυτής επιστολής, τά μέν άρ\όωστών, τά δε καθαρώς

ύγιαίνων, έπέδραμον. Κα\ ταύτα μέν εις τοσούτον.

Έπε\ δέ μοι της χάριτος ταύτης ό Κυνήγιος (78)

Ει άΌ Ιιϊδ (ΐυϊϋεπι ηβείεηυβ. Ουοηϊαηι νεΓΟ Ο^ηε- ^ ύπίθεσις γέγονεν, οίος ει τώ περιδντι της είςτδεύ-

εργετεϊν εξουσίας, ούχ ήμίς μίνον, άλλα χα\ τους

εύεργέτας ημών χαλώς -ιοιεΐν • ευεργέτης δέ ημών

ούτος, καθώς είρηται, τών παρά σού γραμμάτων

αφορμή γενόμενος ήμΓν! χα\ ύπδθεσις, κα\ διά τούτο

ε•3 παθείν άξιος. Διδασκάλους δε τους ημετέρους, ε!

μέν ών τι (79) δοκοΰμεν μεμαθηκέναι, ϊητοίης, Παύ-

λον εΰρήσεις χαΐ Ίωάννην, κα\ τους λοιπούς άποιτό-

λους τε κα\ προφήτας, εΓγε μή τόλμη ρδν. ήμϊν τήν

διδασχαλίαν οίχειούσθαι τών τοιούτων διηγημάτων,

οΤς (80) περί τής υμετέρας λέγοις σοφίας, ήν χρίνειν

επιστήμονες φασι, άπδ σοϋ πηγάζουσαν, έν μετοχή

τοΰ λοιπού γίνεσθαι (81) πάσιν, οΤς τίνος κα\ μέ-

τεστι λόγου. Ταύτα γάρ ήκουσα πρδς πάντας διηγου-

ϋί ιΐ5 0&1183 ίιιίι οιιγ ιιιίΐιί 31)8 (ε βΐΜΐΐα ϊδΐ.ι ρΓονεηί τεί,

(Η,8ΐιρϋΓ:ιΙ)ΐιηιΐΗΐιΐΠΙ1;(ΐιι» 3(1 Ιΐ6ηεΓ3εϊεη(1απιΓ3ευΙ(3-

(ε, ιιοιι ιΐ05 Ιαηΐυιτι 1)οηοΠοΊ'ΐ3 ρΓΟβεςυΐ ροΐεβ , βεύ ει

εοδ (|ΐιί ηο8 ΙιεηεΟεϋβ εοπιρΙεείιιηίαΓ. ("νηο^ϊιΐΗ

ηιιίειη, υΐ (Ιίχίηιυδ, ΙιεηεΠεϋ ηο1>Ϊ5 081 3ΐιεΙθΓ, ςιιί

Οεθ38ίθ 61 031153 ΓΐΙΪΙ ΟΙΙΓ 3ΐ>8 Ιε ΙΊ118Γ38 βοείρείΌ-

ιιιιΐ8 , ει ρΓορΐοι•ο3 (1ϊ§ηυ8 ηυί οΐϊηιη ΙιεηεΓιεϋβ

:ι!ϋ('ί;αΐ1Γ. ΡΟΓΓΟ 81 φ!ΧΠ3 η)3ξΪ9ΐΓ08, 8Χ (]11Ϊ1ι1Ι3

ηοηηίηίΙ ηοβ (1ί(1ΐεϊ5$ε νϊάεηιυΓ, Ι'ηιιΐυηι, ΐοβηηεπα,

εΒΗεΓΟβηιιε αροβίοΐοβ εί ρτορίιβίαβ εχδΐΐΙΪ558 τερε-

πεδ, ηΐδϊ Τόπε 3ϋ(ΐ3εϊυδ τίάεβίιιι•, Ρ)ϋ8 ηοηΐβ ΟΓΐϊδ

ϊοίεηΐϊαιιι 5ΐιηιει•ο, ίη ςιιβ, φίβηΐυηι δρεείβΐ ;ιιΙ κ•3

(Ιίδείρϋηχ νεδίΓΧ, 8*}εο εχεεΙΙίδ, πι ε]ηδ ιοί ρεΓίΐϊ

(73) Έπιστ. Ιη Ηβά. Λιδανίψ ίιΐδεπϋΐΐιΐΓ : εβίφΐε

βχΐΓβ 0Γ(1ίηεηι «ρίβίοίαπιιτι ροδί ΙίΙιι ιιιη Ώε αηίηχα:

ιιπ3 ειιηι βρΊβίοΙαηιιη ()ϋ38 Ιπε εαΊπιιιβ (ίιιΓι.ι ππΙ^ί

είεικί.ΐδ) ρΓίιηβ ίοβηηί ίηβοπρία. Οακαοο. \η\«. 101.

(74) 'ίατριχοΰ. Ιατρού 1ι;ι1>οΐ εοιΙ. ΜοιΙ. ηβιιι ια

τρικός ηοη εβί ιηεάϊαι». 1(1. ρ3?. 93.

(75) Φύσεως πάθος. Ιϋ. εοιί. πάθος φύσεως. Εί

ιηοχ, κατείχετο, φησίν.

(76) Δέομαι. Μει). δέομαι νΰν ακριβώς καταλ.

(77) Αιέθετο. 1(1. εοιί. διετέθην.

(78) Ό Κνν. Ιϋ.ό υίδς Κυνήγιος.

(79) Εββο, εί μέν ύφ' ών τι. Νίδί ηυίβ βηιεη(1»η-

(Ιαΐη εεηβυβΓΪΙ, εί μέν ο•ϋν τι.

(80) Τοιούτων διηγημάτων, οίς. ΙΑ. εοό\, τοιούτων

ανδρών • εί δέ. βεειίδδίηιε. Ει ηιοχ, ήν οΐ κρίνειν —

φασίν. — Εοειΐ8, ηί ΓβΙΙογ οοΓπιρίιΐδ. νίο"β Ιβιτιοη

βη ίιηίειιΐυδ οΐς 3(1 ήμΐν ΓβΓεΓβΙυΓ, υΐ βίΐ, «;»* «ο*•»

αηϊι χΐϊεηΐ'ιαηι ειιηιετε, άβ ιμύΙ<ιι$ ίιιαηι ίαρϊεηΐΐαιη

ρηνιΐίαιχ, ηηαηι β/Ήί «ϊ ρεηΐϊ μάίοει, βίε.

(81) Έν μετοχή τον Λοιπόν γίνεσθαι. ΜειΙ. ι>">•

καΐ έν τοις λοιποϊς γενέσθαι. ΕΙ ρααίο ροδί, διεξίν*-

τος, ρΐΌ διηγουμένου.
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μένου τοϋ σου μέν μαθητού, πατρδ; δέ έμοϋ, κα\ δι- Α ]<ιόΊεε8 Ιιιι,ϊιΐδεε 3Πϊδ ρνίεεορίΛ 3 Ιο, νείιιΐ 6Χ ρ(ο-

ίασκάλου τοϋ θαυμαστού Βασιλείου. "Ισθι με μηδέν

έχοντα λιπαρδν (82) εν τοις των διδασκάλων διηγή-

μασιν, έπ' ολίγον τω άδελφφ συγγεγονότα, χα\ τοσού

τον παρά της θείας γλώττης έκκαθαρέντα (83), όσον

έπιγνώναι μόνον τήν [ άγνοιαν (84) ] τών αμύητων

τοϋ λόγου ■ έπειτα μέντοιγε, καΙ τούτιρ (85), εΓποτε

σχολής αγοιμι, κατά σπουδήν πάσαν ένδιατρίβοντα,

έραστήν γενέσθαι τοϋ υμετέρου κάλλους, κα\ τυ-

χεΐν (86) δε μηδέπω τοϋ έρωτος. Ε! μέν ουν, ώσπερ

αύτδς έγώ κρίνω τά καθ' ημάς, έστ'ιν οϋδαμού ό δι

δάσκαλος (87) ημών. Εί δέ την σήν ύπόληψιν, ήν έφ'

ήμϊν έσχες, μη άληθεύειν ού θέμις ■ άλλ' αληθείς

τίνες εν τω λόγω χα\ ύμεϊς, κα\ ήμεϊς ούκ απόβλητοι

παρά σοίγε κριτή • δδς τόλμησα! σοι τών τοιούτων

ιΓι$5Ϊιηο ΓοηΙο ρι-οίΐυεηΐίβ, ΐη αΐΐοβ, ηηοΚμιοΙ «Ιϊηιιιι

(ΓιεεηιΙϊ Γ:ιειι11:ιΐε ροΐΐεηΐ, (ΙβΓΪνίπ βχίδΐϊηιεηΐ. Ύ»Υ\»

βηΐπι Ιιΐϋπι ηιιϊόεπνάΐδείριιίαιη, ραΐτβιη νβτο ηιεηηι

βίο,υβ ηιη§Ϊ3ΐπιιιι> ηύιιιίι•η1ι"ι1<!ΐιι ϋΐιιιτι 11;ΐδίΓηιπι (Ιβ

Ιβ ραΐϊπι όΊεβηΙβηι βχρίιΐδ βικίίνΐ. 8εϊ3β πιε ηαΐΐα

ϊη ηίΐιπβηάίβ ηιη«Ϊ3ΐΓ0Γυιιι ιίοπιηκ'ΐη'ΐδ ίηΚπίαΙε

Ι1511Κ1 Γιπ55β, ηαΐρρβ ηιιί πιοιίϊοο ΙβιηροΓβ ειιπ»

ίΓβίΓβ νβΓ83ΐυδ Γυβπηι, ε^ ΙβηΙυηι πιβ (Γινϊηη ε]ιΐ3

Ιίηβίο οιΐΐιιηι εχροΠίπηκμιο ΓεύΜί(1εηΙ, (|ΐιηιιΙαιη

831Ϊ8 εβί 3(1 εοπιιη (ϊ^ιιοΓ3ηΙΪ3ηι) (1 ϊβηοβοβτκΐβιιι

ςιιΐ είοςυεηιίχ 83εΓΪ8 Ιιααιΐ ίιιίιίαιί βιτηΐ ; άείικίβ

νεΓΟ ευπι ϊρ?ο, βί ηυβηιΐοοίΐυιη βυρρείβοαι, βίικίίο-

δϊδδίπιε εοηνεΓδαηΐεπι, πια^ηο νεδίΓίβ 6ΐε£2ΐιΐΐ8!

βιιιογι: Π3^Γ3δ$ε, ηεε Ι3ΐηεη ΐΐϋιΐδ 1ιυ]ιΐδ εοιηροΐεσι

την αΐτίαν άναΟεΐναι (88). Εί γάρ Βασίλειος μέν τοϋ ρ ππιμιαιπ Γιιΐδδε. Ιβ'ιΙυτ δϊ, (μιαπίπιπ α<1 ιιοδ αΐΐϊιιεΙ,

ημετέρου προστάτης λόγου, έκείνω δέ ό πλοΰτος έκ

τών σων ^ν θησαυρών• τά σά κεκτήμεθα, κα\ εί δι'

έτερων ύπεδεξάμεθα. ΕΙ δέ ολίγα ταΰτα ■ ολίγον

έν τοις άμφορεΰσι το ϋδωρ, άλλ' έκ τοϋ Νείλου

Εμως.

ηυΐΐιΐδ,υΐεειίδεο, ιηα^ϊ&ΙβΓ ηοδ ιΐυειιίι ; εΐβΐίοςπϊη

5ΐ ορίηίοηεπ), ςιιβηι άε ηουίδ ηβΐιεδ, ηεΓ»δ εβί Γαΐ-

Ιί ; ηιιΐη ροιίυδ νει-ηχ εδί δεηηο νεδΙεΓ, εί ηοδ, νεί

Ιβ ϊρβο ]υο"ίεο, ι•ε]ίείβηάϊ ρΓΟΓβυδ ηοη δΐιηιιιβ : (Ια

ηιΐΐιϊ, υΐ Ιιιι]υδ Γβι οτϊβ'ιηβηι εηιΐδβπκιυε η<1 Ιβ τ&-

Ιπαιιι. Ναηι δί Β;ΐ5ί1ίιΐδ ηιιϊάειη ηο.ΐΐΠΒ ςιιαίίβευηςυβ ϊη όΊεεηιΙο ΓϋειιΗίΙ'ΐδ βιιείοι• εβί , ε]ιΐ5 βιιίεπι

ι!ϊνίιί;« β Ιιιίδ ιΙιε$3ΐιήδ ύερίΌΐηρίχ βιιηΐ, ιοϊβ ιιΐίαηβ Ιιοηίδ ροΐϊιιιιιι-, βίβϊ ρβι• αΓιοδ βεεερεππιιΐδ;

βϊη τβΓΟ εχΐ^υα Ικεε βιιηΐ, ραηιιη εΐί;ιηι α ριχ εΐβΐ ϊη ηιηρίιοπδ βΐι, β ΝίΙο Ιαιηεη ι>$(.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΛ' (89). ΕΡΙ8Τ0ΙΛ XIV.

ΙΙοροηίϊνα αί Ιιπο ηύίΐυΐα αά αίΐβταηι, [οτία$$Β ί,ϋαηΰ, ορΐίΐοίαιη, ηΐ εχ ηιηα» [αοΐα ϋ^ικρ» ηιοιίϊοηβ

ΰοιήίοι ροΙι'&Ι.

Έορτήν 4γειν σύνηθες τοις 'Ρωμαίοις περ\ τήν Ο

νε^μέριον ώραν, τρόπον κατά τίνα πάτριον (90), δτε

τοϋ ηλίου προς τήν άνω χώραν άναποδίζοντος, πλεονά-

ίειν άρχεται τδ ήμερήσιον μέτρον. Ιερά δέ νενό-

μ.σται τοϋ μηνδς ή αρχή, κα\ διά ταύτ*)ς της ημέρας

τδ πάν έτος οίωνιζόμενοι, δεξιάς τινας συντυχίας, κα\

ευφρόσυνος, κα\ πόρους έπιτηδεύουσι. Τί βουλόμενος

εντεύθεν τοϋ γράμματος άρχομαι ; "Οτι καΐ αϋτδς

διήγαγον τήν Ιοριτ^ ταύτην , παραπλησίως έκείνοις

χρυσοφορήσας • ήλθε γάρ τότε χα\ είς τάς εμάς χεί

ρας χρυσδς, οδτοι κατά τδν πάνδημον τούτον χρυσδν

8ν άγαπώσιν οί άρχοντες κα\ δωροφοροΰσιν οΐ έχον

τες, τδ βαρύ καΙ αίσχρδν καΙ άψυχον κτήμα • άλλ'

8 παντδς πλούτου τοϊσγε νουν έχουσιν ύψηλότερόν

Γΐ'Μΐιιιιι 3^'ει-ε ηιοιο ςιιοιίαηι ρπίπ'ο ΓπηίΐίιΊιιιιι

68( Κοιιΐίΐηϊδ, (:ιιπι ΙιϊίιοΓπο (εηιροιε δοΐ δυροηοΓε»

οοείϊ ρηποδ τερείειίδ, (Ιίιιπιί δραΐϋ ίιιοπ;ιιιοιιΐιιηι

ίικ.Ίκι;ιΐ. Βλοπιπι αιιίεηιβδδο ρυΐ3ηΙ ιηεηδίδ ΐιιίΐίιιιιι,

εί εχ Ιΐ3ε άίβ οιηειι Ιοίϊυβ 3ηηί εβρίεηΐβδ, ΓεΙίείΙιιΐδ

ενειιΐίδ , ρΓ0δρεΓίΐ3ΐίΙιΐ3 εί Ιιοπυπιιη οιιιιιίιπη ηΓ-

ΠυβηΙϋδ αιΐδρίεαηιΐίδ ναεβηΐ. ΟιιΟΓκυπ) Ιιοε ερίδίοΐίβ

εχυΐ'ιΐίιιιιι. Οιιοΐιϊ.ιπι εί ϊρββ, χηυε 30 ίΙΜ, ίΐιιπ

ΰΌηιιπι 3(1ερ1υ8, ΓεδΙυπι Ιιιιιιε ιΠιμιι εβΐ : ιιηιιι ;ιι1

ιηε:ΐ3 ηιιοφίε Ιιιιιο ηΐ3ηυ$ ρεινοιι'ιΐ αιιπιιη, ηοη νυΙ-

5•ιιό ϋΐυά ηυοά Γε^εδ ϊη ρΓεΙϊο Ιι»1ιεη(, εί ιίοιιο

(1;ιιι ι (]ΐΓι εο »ϋιιηιΙ:ιηΐ, γοιπ ηβιιιρβ οιιογο5.ιιιι, τϊ-

Ιεπι εί ίιιηιιΊιηεηι , κβίΐ ςυοο* αριιιΙ εοηΐ3(θ8 νίτοδ

οπαηϊυυδ άίνίΐϋβ εχεεΙΙεηΙίυδ εδί, ριιΙεΙιεΓΓΪιηη&απβ

(82) "ΕχοτταΛιπαρότ. ΠοηιηιυΙ.ιΙ Ζβοβ^ηίιΐδ λυ-

πρΪ5ν ΫβΙ. ειιιη λιπαρόν, ςυοο" εί εοηΐΓβΓίιιηι. Κεείο

Μοβ ου ίοιιΐοηΐί* ΓΗΐίοηεηι. δειΐ ηΐ8. Μοί. η:ιηε(

λαμπρόν. Γ.ακαοο. ρ. 96. — 113 Ιιίε Ιοευδ εηιοηιΐηιιιΐιΐδ

ηιϊΙΓι νίιΙιΐιΐΓ ; ιιηηι ϊιι ν':ιΐίι:3ΐιο εοιίϊεε λυπρόν , εοη-

(γ3γιο [ΐΐηιιε δειίίΐι δεηϋϊΐυΓ.

(85) Έχκαθαρέττα. Οοάβχ ΜοιΙ. έκκαθαρθέντα.

Μοχ Ι:κ'ΐΐ!ΐιιΙ:ιιιι Υ:ιΙ. /:κ•:ι•,Ίΐίιΐδ ίηΐρίενϊΐ νοπ: αγ

νοιαν. 8ει1 ρι•α;εΐ3Γΐΐ5 Μειίίεευβ ΙιΙιογ ηιιΙΙϊβ Ιαειιηίβ

Ιιπρηίιι•;, Ιιηυεί ζημίαν ορίϊιπο δειίδυ. 1(1. ίϋίϋ.

(84) νοεβιιι υηεϊηϊδ ϊηείηδαηι ηοδ δΐιρρίενί-

1Ι1Π8, ειιιη ϊη βοόΊεβ ν»ιϊε.ιηο Ι»ειιη:ι δίΐ.

(85) "ΕΛ€ΐτα μέντοιγε, καΙ τούτφ. ΟοιΙ. ΜβιΙ.

έπειτα μέντοι τοις σοϊς. Εοιιςε Ίΐ3δ3ΐϊιι$ : ειιιη V :ι ι .

ΙβεΙίοηε 1)Ϊ3 εβηΐίΐεηι δεηίειιΐίΐηι ηοη δίηβΐηιιΐηίοςία

ροδίΓιβδβΙ Νγδ5βηυδ : ].ιιη βηϊηι ρηιιΐο βηΐε άίχεταΐ

ειιιη ΒβδίΙϊο δβ εοηνβΓ$3ΐυιιι. 5:>ιϊιΐ3 Ί^ίΙιιι βίΐΐ υΐ

«Ιείιιεβρδ ιΐίιαΐ εο Γυίδδε εαιη Ιιοιιιϊιιΐίιυ$ φιβ <:υί

ί,ΓΓΪΙιίι <•ρ'ι<ΐοΙ:ιπι. Ιά. ρ. 93.

(86) Κα) τνχ. Και ,ιυεδί 3 ΜιμΙ. ρηηΐο ροδί ου

δέν ΙκιΙιει ί(Ι. εοιίεχ, ο,ιιοιΐ ν.ιίεΐ ηοη, νείιιΐϊ ηϊΑιΊ

1;ιΐίπιιιιι ; ε( Ιοιι^ε ρΓΧδΟΙ τώ οΰδαμοϋ Υ.ιΙίι':ιιιί :

δοΐιπη εηϊηι βίΐιί ηοη ίυίδδβ ρΓχεερ(0Γε$ ιηοηεΓβ

ϊρββ νιιΐΐ. Μ. ρ:ΐ'.'. 94.

(87) Ό6ιί. Μβϋ. όδέδιβ.

(88) Τοιούτων τί\ν αΧτΙαν άναθέϊναι. Μ εοιί.

ημετέρων άναθεΐναι τήν αίτίαν 3 ςιιο εΐίαιιι βυεδί

ροδίΓειη» νοχ όμως. — 113 Ιιίε Ιεςβιιυ'υιη νίιίεΐυΐ1,

ΙίεεΙ ϊη Υ.ιΐίεαίιο εοοΊεβ δϊΐ τούτου.

(89) ^ΕΛίστ. Ιη ιηδ. Ηβά. ήχε ερίδίοΐα ϊηβεΓΊυίΐιΐΓ

Λι^ανίω σοφιστή ■ εδίηυε ηιιιη. Χ.

(90) Περί τϊ\ν — χάτριον. Μδ. ΜεΛ. περί τήν

χειμέριον τροπήν κατά τι πάτριον. Ε^Γε^ίε. δεηδϋβ

ορίίιηε εηιΐδΐ3ΐ • τροπή, νοε:ιΙιιιΙιιιιι :ιι) ΙεηιροΓυιιι

εοιινεΓδίοηεδ δεϊΐίι-εΐ. ρεηίηεηδ. Ει τροπή ρπι βοΙ-

δΐίΐίο ριοίεςίο αιεί^ίαΐΓ, χβιμερινψ νεί Οερινψ. Νίΐ
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Γ08 3θο1ρϊβιιΙϊ, ιιΐ ΓίιΐιΙ;ΐι υ-, 1ο:]ΐ.πΐ![Γ, Ιυβδ, ίιιςιιηηι, Α έστιν,τδ κάλλιστον δντως δίξίωμακατά Πίνδαρον (1)1),

ΗΙΙ6Γ38 οΐ ηιηςη:>κ ο;ιι > ι ί 1 1 » 1 <_■ 1 1 1 ιΐϊνίΐΐαδ. ϋοιιΐίηχίΐ

οηίιη ηιβϊΐΐαάϊβ :κΙ ϋαρρ.ΊαΌοιιηι πιοίΓοροΙίπι νεηϊεη-

Ιβαι οιιηι ηβεβδδβπο ηιι<><|;πη 61 αηιϊεο νίΓΟ οοιι-

§τβύ\, (|ΐιί ηιϊΙιίπΌηιιηι ϊδίικί, βρϊδίοίβηι ηεπιρβ Ιιι.ιιιι,

νιίαΐ ςυθ(1<1»ιη Γβ$1ϊνϊΐ3ΐίδ δνηιοοίυηι, οΐιΐιιΐίΐ. Εβο

ηιιΐβιη ηιβρβ βχ ηοε βνβηία ΚυΙίΐϊ» ρει-Γϋδυδ,

Ιυοι-ί ίβΐίιιβ ουηοΐίδ π,ιιί ηϋβΓηηΐ οορΪ3ΐη ίοοϊ ,

οιηηεδο,υε ρ]ιΐδ ραηίοΐρβδ Γαοΐί δΐιηΐ, Ιοίυιιι ςυ:ιηΙιιηι

βι-3ΐ ϋϊη^ιιΐί (ίιΐ'.Ί οοηίβΗΐίοηοιιι ιιΙΙαιη αιίεριϊ ; ιιοςιιο

Ιηιηβιι ε&0 ΊΙ1ίιΐ8 ψιίιΐφιηιιι ηιίηιιβ 1ι;ιίιιιί ; ΙίιΙβΓΧ

εηίιιι 1ιι« ηιαιιυδ ( ΊΐΐΜΊαππη ρβι-ν»§3ΐ468, ρΐ'ορι•ί;ι\

ιιιιίιΐδϊΐι]υ8ςυβ ιΐίνΐιίχ ΓαοΙοβ δυιιΐ, (Ιιιιιι αΐϋ ρΐυπβδ

Ιο§οηι1ο ιηβιιιοι-ϊχ, »Ιϋ ΐ3ΐ)ΐιϋδ εβπιιη νβιΊια οοηιιηεη-

(Ι.ΊΠΐ, 61 ΓϋΓδΙΙδ 3ΐ1 111038 Γβ(1Ϊ6Γ6 11131108 , 1113^18

τά σά, φημ\, γράμματα, κα\ 6 πολύς έν έχείνοις

πλούτος. Ούτω γάρ συνέβη κατά την ήμέραν έκείνην

προσφοιτήσαντά (92) με τη μητροπόλει Καππαδόχων,

έντυχεϊν τινι των επιτηδείων, δ; μοι τδ δώρον τοΰτο,

τήν επιστολών, οίον τι σϋμβολον εορτής προετείνα- !

το (93). Έγώ δέ περιχαρής τη1 συντυχία γενόμενος,

κοινόν προύθηκα τοϊς παρούσι τδ κέρδος, κα\ πάντες

μετεΐχον, το όλον ίχαστος, ού φιλονικοϋντες (91), χα\

ούκ ήλαττούμην έγώ ■ διεξιούσα γάρ τάς πάντων χεί

ρας ή επιστολή, ίδιος έκαστου πλούτος έστι, των μέν

τη μνήμη (95) διά της συνεχούς αναγνώσεως, των δέ

δέλτοις έναπομαξαμένων τά βήματα, κα\ πάλιν έν

ταΐς έμαΐ; ην χερΛ, πλέον εϋφραίνουσα ή τους οφ

θαλμούς των πολυχρύσων ή ΰλη. Επειδή τοίνυν κα\

ιιιίΐιΐ 83Μ(1ίιιηι ΒίβΓβηΙβδ , (|1ιηπί (ΙΐνϊΙυπι οουΐίδ Β τοϊς γεωργοΐς (χρήσομαι γάρ έκ των οικείων τώ

«ιιγϊ ηΐϊΐβπβδ βυρρειίΐΐβΐ. Ο,ιιοηϊβιη ΐ^ϊΙϋΓ ββποοϋδ

(|ΐιοςυβ, ία βχεηιρ!ο εχ ΓβιιιίΙϊβποιίδ τβουδ ρβΐίΐο

Ι113Γ, Ι111ΐΙΐ3ΙΙ1 Λ<\ δβΟϋΠΐΙοβ |3ΐ)ΟΓ68 3|30ΓΪ1316Π1 ΟΟΠ-

(ΟΓΙ 13113 6Χ ΐΓ3Πδ.101ί8 ΙβυΟΙ'ΪΙΐΙΜ ρβΙΧβρΙβ ; (13 110-

Ι.ΐβ α,υοπ,ϋβ νρηίβιη , ιιΐ Ιυβδ 3(1 ηοβ ΙΐΙΙβηβ, Ιαιι-

(Ιι'υυδ ηοδίπβ ΐΐΓβΠ38, νείυΐϊ αηιϊοΐΐκβ δβηιίιΐϊ ]λ-

ΠαίΙΙϋδ, 01 ρΓΟρΙΟΓβί 80ΓΪΙ)3ηΐυδ 11 10 3(1 δΟΓΪ1)ΟΒ-

αΊιπι τυΓδίΐδ ρΓονοεβιηυδ. ϋ«1βι•υπι Ιιοο βΓβΐΐοϊ βΐ

δβηβΠοϋ Ιοοο 3ΐΐδ Ιβ ρβίο ΐη οοπιηιυηβιιι οηιηϊιιηι

ϋΐίΙίι»ΐβπι, ιι( άβ Πδ αηιρίίιΐδ ηοη οο^ΐΐεδ ο,ικβ δυο

ρρίδίοΐκ Γιηβηι δυΙ)οΙ)δθΐΐΓβ βρυά ηοβ εοηιπΓιη31ιΐ8

08. Νβςηβ βηίηι 3Γ0ΪΙΓ0Γ ΓβοΙαηι βδδβ ίυά'ιοϊιιιτι, φιο

δβπιιοηιιηιβΙββίΓιΐϊβπι α"3ηιη3δ,οΐ ΜαΐΌΟ δίΐοηΐίυιη

Ρ6Γ 1013111 νίΐβΐη ΙΪ1)1 ίΐΗΐίΟΜΙιΙΐΙΙΙΙ 6886 οΌββΓηίβ,

ύποδείγματι) πολλήν δίδωσι πρδς τους δεύτερους των

πόνων τήν προΟυμίαν, τδ των πονηθέντων άπδχρο-

τον (98), σύγγνωΟι χα\ ήμΐν, δνπερ αΰτδς δέδωχας

χαταβαλλομένοις, κα\ διά τοΰτο γράφουσιν, ϊνα σβ

πάλιν πρΐίς τδ γράφειν έκκαλεσώμεΟα. Αιτούμαι δέ

χάριν υπέρ τού βίου κοινήν , όσα δι' αινίγματος

ημών (97) τά τελευταία της επιστολής ύπηπείλησας,

μηκέτι διανοεϊσθαι. Ουδέ γάρ καλώς ϊχειν φημ\

κρίσεως [δτι] τινές άμαρτάνουσι πρδς τήν βάρβαρον

γλώσσαν άπδ της Έλληνίδος αΰτομολοϋντες, χαΐ μι

σθοφόροι στρατιώται γενόμενοι, χα\ τδ στρατιωτιχδν

σιτηρέσιον άντ\ τής έν τω λέγειν δόξης αίραύμενοι,

διά τούτο σε καταδικάζειν τών λόγων, ,καΐ άφωνίαν

τού βίου καταψηφίζεσθαι• τίς γάρ ύ φΟεγγόμενος, εί

(|υΪ3 ηοιιηαΙΠ ηιβίβ β^υηΐ, αΉιη ΓβΙΊοΟ ϋΓδεοοπιιη Ο σϋ τήν βαρεϊαν ταύτην άπειλήν κατά τών λόγων

Ιίη£ΐΐ3 3(1 1)3Γΐ)3Γα8 ΐΓβηδΓϋκ'ιιιηΙ, βΐ ηιβΓΟβηβΓΪϊ ηιϊ-

Ιϊΐοδ ΓαοιΊ ιηΠϊΙβΓβ δΐϊρβηιϋιιηι ϋϊοοηιΐί ^Ιογιο: ρΓ32-

Γοπιηΐ. 0υΪ8 οηϊηι Γβοΐβ βηιρϋιΐδ ΙοςυβΙιΐΓ, δϊ ^Γανίβ

Ιιγεο Ιυ< 3(!νοΓδυδ οίοςιιβιιΐίβηι εοηιηιϊηβιίο τβΐη

Ιι:ιΙ)οηΐιιι• ? δοι] εΐηοη βϋοηυηι οιίΐ ο 8οπρΙυΓ3 ηο-

81Γ3 α\\ψι\ά οοηιηΐ6ηιθΓ3Γ6. 4υίιβΐ επϊιιι Ιοχ ηοδίΓβ

603 φ\\ ΙιοιηίηίΙΐΗδ βΠυ,ιιβ ϊιι γο (ρΓ0(]εδ8β) ν»1εηΐ,

ηοη ιΙε1)6Γβ βϋ οοπιιη ςυϊ ϋεηείΐοϋβ ηΙΙϊοίοηϋϊ βυηΐ,

34ΐίιηιΐΓη ΓβδρίοεΓε, ίια ιιΐ ηιιϊ ϋοπι (ΐαΐαΌπι ηιεηΐο

ρΓ33(1ίιϊ διηιΐ , οβηοίίοϊοπιιιι ηοίίΓοπιηι οοιιιροΐβδ

β3ΐιΙ, ΊπβΓβΐίβ νβιο οηιηϊδ οα^οηι οοηδοφιεη<1ί

χυρώσειας ; 'Αλλά χαλώς Ιχει τάχα μνημονεΰσαί

τίνος τών έκ τής ημετέρας Γραφής. Κελεύει γάρ 4

ημέτερος λόγος τους δυναμένους ευ τι [ποιεϊν (98) }

μή πρδς τάς γνώμας τών ευεργετούμενων βλέπειν,

ώς φιλοτιμεϊσΟαι μέν τοις εύαισΟήτοις, άποκλείειν δέ

τοις άχαρίστοις τήν εύποιίαν ■ άλλα μιμεΐσθαι τδν τού

παντός οϊκονόμον, δς κοινήν προτίθησι τών έν τϊ]

χτίσει καλών τήν μετουσίαν (99), άγαθοϊς τε κα\ μή

τοιούτοις. Πρδς ταύτα βλέπων, ω θαυμάσιε, δδς άεΐ

τοιούτον τω βίφ σαυτδν, οΤον δ παρελθών έδειξε χρό

νος. Ού γάρ τδν ηλιον ο! μή βλέποντες χωλύουσιν

Γοιυιηιιηϊιΐδ 5θπρ1θΓΪΙ)υδ Οηοοίδ. Ηοο ηιιΐοηι Ιοιη-

ριΐδ ονίιΙοηΐβΓ ϊη<1ϊθ3ΐ ερίδίοΙ». Ο'ιιιη, βϊι, ΗϊΙατηο

ιβηιροτβ 3θΙ $υρβτίονβ$ αείί ραηβ$ τεριίεηί, άχατηί

ίραΐίϊ ΪΜΓ«ηι«η<ΜΜ ίηοΐιοαΐ : «Ι Ιιιιη 3 Κοπιβιιϊί Γο-

8ΐϋδ (Ιίβδ ϊΙΙβ ρεΓ38;οΙ)3ΐιΐΓ. νβΐίοιηΐδ η ΜβιΙίεοο 8ο-

Ιιιπιιηοϋΐ) (ΙίΟοιΙ πι τρόπον ρΓΟ τροπήν • ςιο υη»

νΟΟβ Γ68ΐί111ΐ3, ΙιιΙιΐΙ 0Γ31 δίνε 3(Ιι1οιιιΙιιηι δίνβ ηια-

ΐηηϋιιιη. Οαβαγο. ρ. 90. — Ιια νίιΐοΐυτ Ιιϊο Ιββοιι-

ιΐιιηι, ΙίοοΙ ιιι οοοΊεβ ΥηΙϊοηηο 5ΪΙ , περί τήν χειμέ-

ριον τρόπον κατά τ\ πάτριον. Ναιιι ϊϋβιιι Ννδβειιιΐδ

πι ορϊδ1ο]3 ι. 30" ΕιΐδοΙιίυιιι βϊι, κατά τήν χειμέριον

ώραν, τού ηλίου πρδς τδν άνω δρόμον άναποδίςοντος.

ΥκΙο Ι.ιΙιηιπιπιι ίη εκφράσει καλανοών, ιιι ιοηιο Ι

β]ϋδΐΙειη ορειυη» βϋίΐ. ΜοΓβΙΙίβη.χ ρη{;. 178. (|ΐιί

Ιοηο Ννδδβιιϊ ερίδίοίηιιι ηοιι ηιβιϋοοΓΪΐοΓ ίΙΙυδίΓβι.

(91) ΥεΓΐ)3 ϊδΐ3 ϊιιΐιί» «μια; ηουίδ δΐιροΐδΐιιιΐ Γίιι-

<13ΓΪ οροπίιυδ ηοη τορβπο.

(92) Προσροιζ. ΜοιΙ. έπιφοιτήσαντα.

ν93| ΠροετεΙνατο. \Λ. εοιΙ. προετείνετο.

(94) Ού 551.1. Μβά. Ιχειν φιλονικοΰντες ■ (]ΐιθι1 ΟδΙ

ίρΐίιιβ ϊδδεηΐϊΐϊοηϊ υ,υϊΐη ΙΐίώΛ'ορΐδίοΙα. ΟΑΗΑεο.

ρηρ. 91.

(95) Έστι — τή μνήμη. Μθ(1. ιΐΐ8. έγίνετο — τήν

μνήμην. ΕΙ πιοχ έναπογραφομένων.

(96) Άχόχροτον. ΙΙίε ιηεηαΊιιιι δυόεδβε νίδυηι

ΓιΓιΐ ΖβΟίίβηϊο : ρι ]ιιγο ηιιίϋοιιι. δοϋ ηΐδ. Μθ(1ϊοβιΐ8

ϋΐιιά ΐοΙΙίΐ, οχΐιϊϋεπδ άπόνασΟαι. ΎβΓβ βηίηι οοΐοηϊβ

βιιίιιιΟδ 3(1 Ιιιοοί'οιη |ΐι•:ιΊιιΊ τδ τών πονηθέντων άπό-

νασθαι, ι'ίϊ ιιι ςκϋιυ αίαΐ/οιαπαιΐ, /"π/ι". Οαβαοο.

ρ38• 96. — Μϊ•;ί ιιιοιιιΐιιιιι Ιιϊο δϊΐ, άπόκροτον, ιιίΐ

;ιΙίιιιΙ 0880 νϊιΙείιΐΓ, (]ΐι;ιιιι Ιαια, 3 κροτέω, ρίαιιάα.

(97) Ημών. 1ϋ. εο,Ι. ΜοιΙ. ήμΐν. Ει ρβκιΐο |Η)81,

εΓτινες άμαρ.

(98) Ευ τι αοιεΤν. ΠοοΙβ δΐιρρίβνϊΐ Ζιε.ικιιΐυβ ϊη-

]ϊοίοιΐδ ποιεϊν. «Ίο ρΐ^ηβ οοο"ρχ Μεϋ. (:αβμχ.

ρ:ι?. 97. — ν'ϋΐΊιιιιιι, ποιεϊν, ηθ8 οχ εοιι]βΠΐΐΓ3

8ΐιρρ1βνϊιιιιΐ8 ; ιΐ3ΐιι ίη \ αΐίοϊΐιο εοϋϊεβ Ιιϊο Ιβοιιιι»

681.

(99) Μετουσίαν. Κι ηίο γοπι βθϋ ΙβΙΐξϊΐ ριΙιΙογ.

113 ηηηιαυβ Μοά. 1ϋ. ίοΐο*. — Ιια οιηβικίοικίιιιιι

οοηδοο Υαΐίς. εοϋ. ϊη ((ϋθ ιιι;ι1β ΒΟΓΪϋϊΙϋΓ , μετά-

νο:αν.
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ήλιον είναι. Ούκοΰν ουδέ τήν ακτίνα τών σων λίγων λ :><ϋΐϋ8 ρΓΛεΙυΟΛίιΐΓ ; δεϋ ροΐίυδ νυΐΐ υΙ βιυίδ ιηο-

(ΙοΓϋΙοΓβπι ϊιιιίίοιιΐιΐΓ, ςυί ρι-οΐιοδ χ<]\ιβ 3ε Ιαιρτο-άμαοροΰσθαι καλώς Εχει δια τους μεμυκότας τα της

ψυχής αισθητήρια. Τδν δέ Κυνήγιον εΟχομαι μέν,

ώστε μάλιστα μεν πόρ^ω της κοινής είναι νόσου ή

νϋν τους νέους κατείληφε • προσέχειν δέ κατά το

έκούσιον (1) τή περ\ τους λίγους σπουδή. Είδε άλλως

έχει, δίκαιον έστι καΊ μη βουλόμενον αύτδν έκ6ιά-

ζεσθαι, έν φ νΰν δντες (2) οί πρδ τούτου των λόγων

άποστατήσαντες, ελεεινοί τινές είσιν ύπ' αισχύνης

καταδυόμενοι.

1)08 οιιιιιίιιιη ηιυηιΐί 1>οηοι•υηι εοηδοΠεβ Γαοίΐ. ΑιΙ

ηχε Γβδρίείβηβ , νΪΓ βυΊηϊι-βηάβ , Ι,-ιΙεπι Ιβ ιρδυιιι

ηυηε ρι-^υε ςυβίειη ρι-χίεηΐυιη Ιοιηρυβ οδΙεηάΊΐ.

Νεα,ιιε εηίηι βοίειη ηοη εβδβ βοίβηι 035εί υηο,ηηηι

ΐ'ΊΙΌι οιίηΐ : ηβηυε ρ» γ βδΐ ΙυοΓυηι δβΓηιοηαηι ΓβαΊοδ

ρΓορΙΟΓ εοδ ο1)80ΐιπιΐ'ϊ αυί ΙιαΙιεηΐ αηΐιηχ δοιίδΐΐδ.

ϋνηε^ΐυιη βυΐεηι »1> Ιιοε εοιηωυηί ιιιογΙιο , (]υί

ηυηε ]υηίθΓεδ α,υοδφιβ εοπτίρυίι, ςιιαπι ηιαχίηιο

βυεδββ ει εΐοαυεηΐί» βΐυάϋδ ιιΙΙγο αε βροηΐε ίηευηιοβΓε νβΐιΐε ορίο. 0.υοϋ δι βϋΐεΓ ββηιίαΐ, 8•φιιιηι

081 υΐ βΐ ηοΐεηΐεηι οοβαιηυδ, ρΓορίεΓεα <ιιιο<1 ΐΗίδεπ δίηι ιιιηβηοβυο ι1ε<1εεοι•β ηυηε βΙΕείβηΙυι•

ηυί ιιηΐο Ιιοε Ιβηιρυβ είοςυεηΐϊχ δΐυιΐί» ύΌδβΓυβι-υιιΐ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕ' (3). ΕΡΙ5Τ0ΕΑ XV.

Α<1 ηιιειηηαιη \ιαο ερΐείοΐα ιοηρία «ίί , άΐνϊηαη ηοη ροιίΗηιη» ; ψιαηαηι ααιβιη οοοα$ϊοηβ :αίρΐα [ηεήΐ,εχ

ΐ!)Η$ίΙι•.ιη ΙϋΟΐ'ιοηβ ΙίυιιίαΌ αρραιχί.

Κα\ των άλλων απάντων μικροϋ δεΤν , όσα ποιεί

τους κεκτημένους εύδαίμονας, πένητες οί Καππάδο-

κες (4) ήμεϊς, πλέον δέ πάντων πένητες των γράφε ιν

δυναμένων (5). Τοΰτό τοι χα\ της πολλής τοΰ λόγου

βραδύτητος αίτιον. Πρδ πλείονος γάρ μοι χρόνου πε-

πονημένης της πρδς τήν αϋρεσιν αντιρρήσεως (6), δ

μεταγραφών οΰκ ήν, [τοσαύτη των] γραφέων (7) ή

απορία, ρ"αθυμίας ήμϊν, κατά τδ είκδς, ή της περί

τδν λόγον ασθενείας προσε[νεγκοϋσα(8) ] ύπόνοιαν.

Άλλ' επειδή νϋν γοΰν κατά θεού χάριν δ τε γράφων,

χα\ δ δοκιμάζων τά γεγραμμένα [παρήν, τοϋτον (9)]

άπέσταλκα ΰμϊ/, ού καθώς φησιν δ Ισοκράτης, δω-

ρον τδν λόγον (10) • ουδέ γάρ τοι[οΰτον είναι] λογί

ζομαι, ώς άντ\ κτήματος τψ δεξομένφ γενέσθαι- άλλ'

ώς άν γένοιτο ήμίν [τους έν τω νυν\ (11)] σφριγών

τας τή ακμή της νεότητος καταθαρσήσαι της πρδς

τους εναντίους μάχης, έν τή τοΰ [αγώνος πείρα] τδ

Β Ουιη γοπιπι Γει•β οηιηίυιη ςυίϊ! ροδβεδδΟΓεβ

5ΐιοδ ΓεΠεεδ ΓαείυηΙ, ρίυροΓβδ ηοδ ΟβρρβάΌεεβ «ί-

ηιυδ, ρι-.'β ε»:Ιι:ΓΪ8 Ιιιπιβη εοηιηι ρεηυηβ Ιβ1)0Γ3ΐΤ)υ5

<1»ι• ι1ι•κιτίΙ)ΐΊΐιΙίδ ΙΪΙιΐΊϋ ορεΓαιη ηαναηΐ ; ϊϋςυε β:»ιι<:

031183 ΓΐΙΙΙ ΟΙΙΓ 1301 86Γ0 Ιβ ΓιΙΙοπδ ίΐΐοα,υβι•. Ν;ιιιι

<:ιιιιι ηηΐβ ιηιιΐίπιη Ιεηιροηδ 1ι;ιτοδβθί οοηΓυ(3ΐϊο-

ηοιη ε)υεα1)Γ3δ8β(η , Ιιοηιίηίδ ςυί ίΙΙαηι ι γ;» ιικ«• »ϊ -

1)0Γ6( εορϊβ ηοη ογ;>ι ; (Ιαηία) ΙίΙΐΓ.τιίοΓυηι ρεηυτί»

ηοοίδεδί, ςα8β βαηβ ϊη οοηι ορϊηΐοηεπι ηοδ Ιιαιίιΐ

ίιηηιεΓΪΐορο(εδΐ(3θ,α'υεεΓε) υΐ δοοοηΐεδ, νβΐ ηιΐ $εή-

1)ί'ΐιιΙιπιι ίιιΙίπιιΊ 31([ΐΐ6 ϊηιοεοϋΐεδ 6886 νΐιίεαηιιιΐ'.

Ουοηίηιη νοΓΟ ηυηε Ώνι πιπηοιε ηοΐιίδ (ηι1ο>ι) 61

ι[πϊ ιΐιϋ,ιτϊΐιηΐ εΐ ι|ΐι'ι 3υ αΓιίδ (ΙοδΟΓίρΙη οογγι^πΙ, ηιίι,ί

νοίίδ ηοη ηιυηοηβ Ιοεο, ηιιεηι:ΐ(]ηιο(1ιιιιι 1δοεΓ3ΐε8

3ΪΙ, ΐΐ':κΊ;ιΐιιιιι ίδΐιιπι : ηεςιιε ('ΐιίιιι (ιηΙοιιι εδδε) ηι-

ΙιΊι γογ πι Ιυεη νβΐ ροδΐεδδϊοηίβ .'ίΠπψΐί Ιοεο ΙκιΙηίι

ρυδδίΐ : δεά1 ιιΐ ηυΐιίδ ίαεϊΐβ ηεεΐιΐιιΐ νυ$ (ηυηε) ίιι

(1) Έχούσιογ. Ορίϊιηα οΐϊαηι ΙικοΓβδΙίΙυΙϊο,ηυΒίη

γι'ΓιμΊ ηΐ3. Μι:ι1. — Ει ΙΓιο ηβοε883ΓΊο εηιρηϋβηιΐυιη

Γρηβεο Υϋΐίοαηιιιη εοάίεεηι, ϊη ςυο Ιβ^ίΐυΓ άκού-

σιον.

(2) Εβνί πιιιίαΐΐοιιβ ηυηε Ιοουιη εοΓΠββηιΙυιη εδδε

ριιΐηνίηιυδ, έφ' ω νΰν δντως.

(3) Έαιστ. Ιη ηΐδ. Μπί. Ιιχε ερίδίοΐα ϊηδεΓΪ1)ΐΙαΓ

Ιωάννη κα\ Μαξιμιανψ• εδίηυβ XI.

(4) Καχπάδοχες. Μεά. Καππαδόκαι.

('>) Ι)ι• Ιι:ι< - ΙιΙιγηι'ϊοι-ιιιιι ηρικί ϋ»ρρ3ϋοεεδρβηυΓΪ3,

* Ι»γο βΐ'ιαιιι ιοιιΐ|ΐΐ6ΓίΐϋΓ 5. 1!;ΐ8ϊ1ίιΐδ ιιι Ιίιιε ερίδΐ.

107, ει δΐιυυΙιβειίΓε ϊη ερίδίοΐβ 341.

(6) νίιΙοΐιΐΓ Ιοηιιϊ Ννδδ6ΐιυ3 ηοη (Ιβ ΑηΙΪΓΓίιεΙϊεο

αάνβΓ&υβ Αρο4Ιϊη3Γβηι , 86(1 ιΐε ηΐίο ε]ιΐδ πο^ηο

ορβΓβ ΜΐΙνιτκιΐδ Ειιηοιιιίιιιιι ; ρι-ίοΐ'ίδ ΐ'ΐιίιη ορεΓίδ

ηοη αιΐιηοιίιιιιι ρΓΟίίχϊ εχεηιρΐ3Γ ιιηυηι Γαεϋβ λ>•8-

βεηυδ εοηΓιοβΓο ροΙυΪ88ϋΐ ; ρηδίειίιιβ τ6γο ομιιβ

πιυΐΐίδ ϋδο,ιιβ Ιοη^ίδδίηιίδ ΙίΙΐΓΪδ εοηδίβΐ. δεΓίρία

681 ίΐ3(|ΐι«: 1ΐ3ΐε ρρίδίοΐβ ρ.κιΐιι ροδί Οοηβΐηηΐϊηορο-

Ιιίαη.πιι 1 ςβηεΓ3ΐεηι δνηοιίυηι; ηαηι υηο ηιιΐο

ε]υ$^νηο(1ί εβΙΐ'ϋΓ.ιιίοηειη αηηο ΙϊΙίΓΟδ ίΙΙοδεϋίιΙίδδη

Ν^386ηυιη, βείΐϋ ρι•ο1ιηΐ ΙΙοπιιαιιΐίιΐί ίη ΥιΙα 5.

ΒαχίΙϋ Ιίΐι. νιιι, εαρ. 25.

(7) Τοσαύτη των γραφέων. Ιύ. καΐ τή ΰπογρα-

φέων. Ιηΐιηε 61 δβηυειιΐϊουδ βρϊδίοΐϊδ Ιαοιίιι.χ• ιηιιΐΐιο

.Γροπιιιιΐυτ ϊιι εοαίεβ ΥαΙϊεαηο, ηοη Ιίϋηιιϋ ι•ιι!ρ:ι,

8βι1 (|ΐιί;ι ϊη αϋο εοιίϊεβ, οχ φιο 3η(β ηηίηββηίοδ

3ηηοδ Υϋΐίεηιιιΐδ ΐΓ3ΐΐ80ΓίρΙυδ ΓιιίΙ, ηοηηυΙΙχ <.τ:ιηΐ

ρ3^ίηχ, ϊη υηβ εηιιιιιι εχίΓεηι» ρβΓίε νεΐυδΐ3ΐβ

εοΐίδΐιιηρίχ, ηπαππη (ΙεΓεείυιη ηεοιΐΓ:ιΐο 3ΐΙεο ;πι-

ιίΐ|ΐπΐ8 Υ:ιΐίθ3ΐιί εοϋίείδ βεπρίοΐ' ΓερΓα?δβηΙανίΙ, ηΐ

(ΙεϋεϊβηΙίιιιη νοιΊκιπιπι ιιιιιιιεπιιιι , τείίείο ηυηε

ιιι3]ογϊ, ηυηε ιηίηοπ δραΐϊο ιΙϊΗ^βηΐΊδδίηιε άεδΐςπη-

νβΐ'ΪΙ. Νοδ ηιπεηι, ιιε Ιοί ΙιΪ3ΐυ$ ίη βιιπιιηιίεηι βρί-

δίοΐίΐΐ'υιη εοηιεχίιι οοηδρίεβΓβηΐυΓ, Ι.ιευηηδ ΠΙ»»,

1ι»1)ίΐ3 πιΐίοηβ ιιι:ι]οΐ'Ϊ8 ηιϊηοΓίδνβ ϊηίοΐ'νηΙΙί, ςυοιΐ

αηΓιηυυδ Π1)Γ3ΓΪιΐ8 Γβΐίαυϊΐ, βχ ίηςεηίο δυρρίενίηιυδ,

ει εοιι]εεΐιΐΓ38 ηοβίΓββ δεηιίείΓευΙίδ ΐηείυδίιηυ»,

ιιε 638 |ΐιιι Ννκϋοιιί νοιΊιϊδ ηυίδρίβηι ηεοίροΐ'οΐ.

(8) ΙΙροσετεγχονσα. ΙιΙ. προσετρίψατο 4ν.

(9) Ι1αρΐ\τ, τούτον. Μ. ευρέθησαν. ΡβυΙο ροδί,

οΰοέ γάρ τι τοιούτον έν τούτω.

(10) 113 Ιιυιιε Ιιιπιιιι (ΊΐιΐΊΐι1;ινίιηιΐ8 εχ Ι8Ο0Γ31Ϊ8

Οΐαΐίοηβ αά Ώβηιοηκαηι, Ίη ει^υδ οχοηΐίο , ΐ|ΐι.ι•

Ν)'3δεηυ8 Ιαιιϋιιΐ, Ιιβυεηΐυτ; ιιιιιη ίη Υ3ΐίεηηο 6ο-

ίίοβ εοΓΓυρΙίδδίηιβ 8θίΙ>ίΐυΓ , εδρον τδν λόγον. 8ίε

ίιίεηι Ννδδεηιΐδ ίη Ερ'ηΙ. ρήιηα πα Ειιαεϋίηηι, ώς διά

τοϋτο δώρον τήν έπιστολήν τοις φιλολόγοις νομίζε-

σΟαι.

(11) 'Ημϊν τοίς έττφ τντί. \ά. υμών προτροπή,

ώστε. Μοχ νβΓΟ έν τη τοΰ γέροντος προθυμύ. ΕΙ

ραυίο ροδί, κα\ τής ακοής τοΰ σοφιστοΰ άξιον.
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ί|«<> ]υνβηΙΐΗΪ8 (Ιογο εοηβΐίΐιιΐοϊ, εχείΐ3ΐ3 ίη (ρυ- Α τή; νεότητος ευθαρσές ανεγείροντας. Εί δε φανείη τι

μπχ ιΙίΝ(τίιιιίηο) )ιινβπίΠ βιιιίαοία , αά ηςβπκΓιεικΙηβ

ίιοδίεβ 3130Γ08 ρΐΌΐηρίοδςυε γοοΜογο. Οιιθ(1 8ΐ ίη οο

1ΐ3< ΙαΙυ φΐίιΐρ'ι.ιιη οεειιιτ3ΐ (φΐηιΐ αεειίΓαΙίοτβ 81 υ-

ύϊο βΐ 3ΒΪπ)3ϋν6Γ8Ϊοηβ) αΊ°ηυπ) νο1)Ϊ3 νίδΐιηι Γυο-

ιιί; υί ί(ΐι»$ιΐ3ΐιι ορεπβ ρ3Γ)«8 εχηηιίηί δυΐιρείεΐίδ,

«38ρΓχείριιε φΐχ βογΊιιβ ευηι ΙιβΓΟδί εειΊβηιεη ριχ

τών έχ τοΰ λόγου χα\ της | σπουδής] άξιον, δοκιμά-

σαντες μέρη τινά, τά πρδ τών αγώνων μάλιστα, 2σα

της [αυτής (12) ] ιδέας, άνενέγχατο, ίσως βέ τίνα χαΐ

τών δογματικών , φανήσεται ύμΐν ούκ άχαρίστως

[είρημένα]. "Απερ δ' άν γινώσκοιτε, δηλονότι ώς διδα-

σκάλω καΐ διορθωτή άναγνώσεσΟε.

(ΐίΐιιηΐ ει φΐοΐφίοΐ 3ΐ>3 ΓεΙβΙϊοηειιι 3ιΙ (ϊ(Ιεηι) ιιι:ι[οπ:ε (;εηιΐδ 1ΐ3υεηΙ; ιιοιιιπιΙΙ;» ιΗίιιιιι 3ΐ1 ϊρδίιιη άο%-

ιιΐ3 ροΓίϊηβηΐΐα νουίδ ΓοΠβδδο. νίϋευιιηΙιΐΓ Ικιιια' ίηεείΐε ((1ίεΐ3 ΓυΓδ5ε). Ουχευηφίβ αυΐοηι Ιαϋα εδίβ

άορΓεΙιεηαεπιϋ, 03 $3πο Ι3ΐκ]ΐΐ3ΐιι πιαβίβίΓο ει εοΓΓοείοΓΪ Ιε£6ΐίδ.

ΕΡ15Τ01Λ XVI. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1(7" (13).

ΒβκήϋΙ ίη Ιιπο ερϊίίοΐα Νι/ιιεηιΐ! νεί ΙτϊςοηαΙεηχ , νεί ηΓιιιηι βϊάεηι ρίαιιε $ϊηιίΙειη , ρ'ύοε Ιιιάαιη, ε}ιιιηηΐ

νιτοα ηοη ηιοάίεαηχ Ιχιαχη α/[ετιιηΙ Για ιμιιν άβ εο Ιηάί ρειιετε ΙταάηηΙ ροαΐ 8ίροηίίιινηι ίη ΜατίΊαΙεηι,

Μετεηηαίί» ϋο 3Πβ β^ηιη.ΐδΐίί•» Ιίΰ. ιι, εαρ. 5 ; Βοιίηηι ΑπΙίφ Κοπιηιι. //*. ν, εαρ. 1, ει ίη εηηάεηι

Ι)οιιμ$ΐετιι» ραα. 334; Ραοετ ίη Αβοιιίδΐίοο Ιιο. ι, ίίί. Ο, βί ΙΌίΐπυ ϋε ιριαίιιοΓ 3ΐΊί1ηΐ8 ρορπίϊπυιΐδ ίη

>',)Ίΐιη3δΙίε3 § ϋ5.

(,Ιιημικιι] ηιοιΐ ιιηι ρϋχ 1ιΐ80Γ6δ ΓβεβΓβ δοΐβηΐ, ειιηι

ίη Ιπβοιιιιηι όϋδίβηΐεδ, ρίίβηι ίηνίεεηι εχείρίυηΐ,

([ ευηι (ΙβχίεηΙβΙε ΓειηίΙΙυηΙ : άεΙυαΊιηΙ αηίοπι Πΐιιιη,

φΐί ίη οοππη πιπϋο ρΓΟδϊΙΐΙ , (Ιπιιι δίηιυΐβίο νιιΐ-

Ιιΐ8 ηιοΐιι, ει φΐοϋβιη ηΐ3ηη$ ςβ8ΐυ , (ΙοχΙγογμιιιι

νεΙ 8ίηί6ΐΓ0Γ8ΐιηι 86 ρίΐβπι ηιίδδΐίΓΟδ ο$86 ΟδΙεηΙβιι-

Ιε3, :ι1ι 63, φι» ϊρδίιηι βεευιτοΓβ νίάΌηΙ, (ρ:ιι•ΐο)ρί1;«

)3(•1ιιιιι ανοΓίπιιΐ ε( ε]ιΐδ<Ιεπι δρβηι 3Γΐβ ΓαΙΙυηΙ :

;:ι1ί;ι ρΐεηιιιΐφΐβ (3 πυΐιί») ιηοιίο Γιιιιιΐ, φαί 86ΓΪΟ

υοη.ιςιιε Ιίιΐο β^εικίί βίικίίο ρπΐΐεπιιϊδδο, οαΐΐίϋβ

οιιιιι Ιιοηιίηίηιιβ, τείυΐί ρίΐ3, Ιιιιΐίιιπις, (Ιιιηι 1)οη3

βρε, φΐ:ιηι (ρίΜΊειιιΓίΜΜίχ), Γιιίεηΐίυηι ιιοΙ)ί$ βηίιηοβ

βΙιι'ΐ5ΐΓΪ9 Γαε(ί8 (Ιεείρϊηιιιβ.ΙιΐΙΙεΓΧ ιβοοηοϋίαΐίηηίιιιί

ίιηϋοβδ, Ιιεηονοΐοηΐίχ βϊςηίΓιεβίίοηεβ, 10886Γ36, (Ιοηβ,

(•οιφιηοΐίο ίΐηίιποι πιιι ρεΓ ΙΐΙΙβΓ38 ίηίΐβ, Ιΐ3?ε οιιιιι'ι;ΐ

$ιιηΙ βϊιηιιΚιΓι ρϋχ ].ιοΙιΐ5, (1οχ!(:ι•αιη \ΌΓ8ΐΐ8 ρ;πΙοιιι

ρπβπιοη8(Γ3ΐί ; βειΐ ίη εοτυπι Ιοειιηι, φΐ« ίηάε εχ-

&ρεε(3πιιΐ3, 3εειΐ83ΐίοηε8, ίιΐδίιΐίχ, 03ΐυπιηί3?, ιηίΐΐο-

(Ιίεβηΐίΐβ, ίη]υηχ , ε( 8εηΙεη(Ϊ3Γυιη, ιιηα Ι3ΐιΐιιηι

[κιΐΊο 3υι1ίΐ3, Γ3ρίηχ βαεεειίιιηΐ. Ο νοβ η 1 ► οιηΐιί

βρε ίεΐίεεβ, ςιιοβ Ιιιι]υ8εεηιο(Ιί Ιιοιηϊιιιιιιι ιιεφίίιίχ

ηοη νεΐ3ηΐ ςοοηιϊιιιιβ ΟιΙεηΙεΓ 3υιΐ3εΐεΓφΐε άβ

ϋεο 1ο(]ΐΐ3ηιίιιί ! νοΓυιη(3ηιεη ΙκιΠιιπιιιγ νοβ, υΐ

11011 3(1 ΓΟδ ηϋ5ΐΓ3δ, 88(1 3(1 63Π1, ςΐ13Π1 Ι)θΙ1ΐίηΐ18

ίη Ενβηβεΐϋδ ΐΓβϋίϋίι, αοείΓίπΒΐη Γεδρϊείβιΐδ ; ηιιίιΐ

εηϊηι ρΓΧδίϋϋ, υΐ βικε πιείίυδ Γεδ ρΓοοι'ϋ:ιηΐ , ιηοβ-

γογο ηΐίΐίεΐιΐδ ΙιοΙιεΓβ :ιΙ) εο ροίεβΐ φΐί ίρίυιη εβ-

1;ιιιιίΐ3ΐίΙιιΐδ δΐιρεΓ3ΐ ? Λίι αιιίειιι δεηρ(υΓ3 : ΜίΙιΐ

ρ ϋΤ(5ν τι ποιοϋαιν οι τ?) σφαίρα παίζοντες, δταντριχη"

διαστάντες άντιπέμπωβι άλλήλοις (14) έν εύστοχη

τήν βολήν (15), ίλλος παρ' άλλου διαδεχόμενοι. Δια-

ιταίζοιισι δε τδν εν τφ μέσψ (10). . . . (17) Άναπτ£

δώντα τ?, έσχηματισμένη τοΰ προσώπου ίρμζ, χαΐ

τη ποια της χειρδς ένδείξει [κατά το] δεξιδν ή εΰ-

ώνυμον τήν βολήν προδείξαντες, έφ' όπερ αν Εδωσιν

αύτον &ρμΰ)>η(ΐ [μέρος (18) ] άποπεμπδμενοι, κα\ τήν

ελπίδα δι' άπατης έψεΰσβντο • τοιαύτα κατορθοΰντα*

χα\ νϋν έπ\ τοις πολλοίς [ήμϊν], οϊ τδ σπουδάζειν

αφέντες , έν ευφυΐα τους ανθρώπους σφαιρίζομεν,

άντ\ της δεξιίς ελπίδος, ήν [προτείνομεν (19)] τη

σκαιδτητι τών γινομένων τάς ψυχάς τών έλπιζόνίων

ήμϊν παραχρουόμενοι. Γράμματα καταλλακτήρια, φι-

λοφροσϋναι, σύμβολα, δώρα, άγαπητική διά γραμ-

ΰ μάτων περιπλοκή. Ταΰτά έσ-ι τής σφαίρας ή ϊνδει-

ξις, ή κατά τδ δεξιδν προδεικνυμένη. Άλλ' άντ\ τής

έλπισΟείσης δ:ά τής ευφροσύνης, χατηγορίαι, συ-

σκευα\, διαβολαΐ, μέμψεις, εγκλήματα, μονομερών

αποφάσεων ΰφαρπαγαί. Μακάριοι τών ελπίδων ΰμεΐς,

οι διά τών τοιούτων τήν πρδς θεδν πα£(5ησίαν πρα-

γματευόμενοι. Άλλα παρακαλοΰμεν υμάς, μή προς

τά ημέτερα βλέπειν, άλλα πρδς τήν Δεσποτικήν τοΰ

Ευαγγελίου διδασκαλίαν * τίς γάρ άν έτέριμ τών

οδυνών παραμυθία γένοιτο άν άλλος αύτδν (20) ταΐς

δδύναις ύπερδαλλομενος, ώς δ' άν τήν ίδίαν διέξοδον

λάβη τά πράγματα ; "Ως φησι, Έμοϊ έκδΐκησις, έγύ

άτταποδώσω, Λέγει Κύριος. Σΰ δέ μοι, ώ άριστε,

(12) "Οσα Γης• αυτής. Μ. όσα τής επίλεκτης έστι.

Εγ ιηοχ , άνενέγχατε. Ρ»υ1ο ρο&Ι , άχρ. ήρμηνευ-

μένα.

(15) 'Έπιστ. ΙΙχε ερίδΙοΐ3 ίη εοιί. Μεί. ίηδεΓΪ-

ρΐη ΙορίΐιΐΓ Στρατηγίφ • εδία,υε οπίίιιε 12. Ζ303-

Βΐιίιΐδ »6Γ0 εχ Υ3ΐ. ηιίδΐίπι ειΐίιΐίΐ ευηι ρΓχοειΙοηΐε,

ίιοο ρ.ιΐ'ΐο : άναγνώσεσθε [τώ μή πράττο'^τι1 ο!όν

τι • Ιχι ΙερεΙϊ$ (^ιιι' ηοη (πενιηΐ) φιεηχαάηιοάηη, εΐε.

(14) ΆΛΛι\Λοις. Οοϋεχ Μεϋ•. ί(3 δΐιρρίοΐ Ι3ευιΐ3ΐιι

6(ϋΙί εχ ΥίΚ.

(15-17) Ιη ΙιΪ3 ιΐυ.ιΐιιΐί Ιβευιιίδ, ευηι δϊηε υΙΙο δΐιρ-

|,1ι.ιικ:ιιΐο δειίδυβ εοιίδίεΐ, »υροΓν3ε3ηειιιη νίείοκιτ

(]ΐιίιΙρί:ιηι .ΐιΐιίει-υ ; φΐοό! δι ίδίβδ «μιοιρι»; ίιιιρΐεΐ'6

Ιυΐιεί, ίυ ρΓίοιί Γοιίβδδο Ιε^οιιϋυιΐ] , άντιπέμπωσι

τής σφαίρας έν ευστοχία τήν βολήν • ίη ροδίεηοη

νεΓΟ 3(1ι1οη(1ιιιη νίιΙοΙυΓ ρΓοιιοηιεη, αυτών.

(10) '£*• τφ μέσφ Ιϋ. έν τφ μ. πρδς αυτήν.

(18) Όρμ- μέρος. Μ. δρμ. χατά τδ εναντίον. Μοχ

νΟΓΟ, χατώρθωται — πάρα. Ει ρ.ιιιΐο ροδί ίη εοιίεηι

Γοά. νίοΊΊυΓ δΟΓίρΐιιιη ημών ρΓο ήμϊν βιιρρίείθ. —

νίίΐε 3ΐι ιιιείίιΐδ β'ιΐ, έφ' όπερ άν Γδωσιν αύτδν όρ-

μώντα, έχεϊθεν άποπεμπόμενοι.

(19) ΠροτεΙνομετ. 1(1. προϊσχδμεθα. ΕΙ ρβιιείδ ίη-

1ει]εε1ίδ,άγαπητικα\ — περίπλοκα!. — Υιοί 3η δ«ρ-

ρίΓίκΙιιηι Ιιίε, προδείκνυμεν, ηυο νεΓΟΟ ίη 63ι1εηι

ερίδίοΐβ ηοη ηι.ίιι'Ί ιιΐιΐιιι Νχδδεηυ».

(20) Ιΐ3 Ιβκειιϋαηι εδδϋ νίϋεΐυι-, ΙίεεΙ ίη βεΓίρΐ»

εοαίεβ 8ΐ( αυτών.
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πράττειν σεαυτοΰ άξίως, ν.α\ τω θεώ έλπίζειν, κα\

μή έγχόπτεσθαι πρδς χϊ» καλός τε κβ\ άγαΟδς είναι,

δ:ά τά παρ' ημών υποδείγματα • έπιτρέπειν δέ τω

θεω τω δικαιοκρίττ} (21) τήν συμφέρουσάν τε χα'ι δι-

χαίαν τών πραγμάτων άπόβασιν , ταύτη τε άγειν,

δπηπερ αν ή θεία χατευΟύνΤ) σοφία. Πάντως ουδέ δ

Ιωσήφ τω φΟόνω τών αδελφών έδυσχέραινε, διότι

τών ομογενών ή κακία ίδδς αύτώ πρδς τήν βασιλείαν

έγένετο.

Α νΜίΙίεια, ΰί/ο νείήοηαη», άΐεϊΐ ϋοηώιηΒ ". Τιι βυίειη,

νΪΓ ορίϊιικ•, Γβε ϋϊβηο ίο ϋβηβ , Πεο οοιιΠυΌ , ηεε

ίιιΓοιΊιιιιί:ι ιιοδίΓ» Ιο 3 1>οιιίβ Γεείίδφΐε ορεπϋιΐδ ι•β-

ΙπιΙϋΐηΐ. ΟαοιΙ ηιιΐοηι 3(1 Γεϋεειιι γο.γιιπι υχϊΐυιιι οΙΙ'ι-

ηεΐ, ίύ Ιοίιιιιι ϋβο αοιιιηιοικίη ηΐφιε εοηεπϊίΐε, 60-

ηυβ ηιοιίο :ΐ(<ΐ!, ουο ιϋνίπη βηρϊεηΐία ιίΙ» βξβηάιιιη

ίοΓβ ηιοη$ΐΓα1)Ί( ; ικπιι ιιοο ,ΙοκερΙιο ιικιΐβ οβδβϊΐ

ϊηνίιϋί ΓηιΐΓίπιι, ΐ|ΐιαιιϋυηιιί<1οιιι εοηδ3η£ΐιϊηεοπΐΗΐ

ιηαΐίιία νϊαιη ίρ&ί δίτανϊΐ αά! Γεςηιιηι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΪΖ' (22). ΕΡ18ΤΟΙΛ XVII.

ΕΙεααηΙϊζζϊηιαιη Ιιαηε Νι/αβηι βρηίοίαιη ιοήρίαηι [ηϊ$$ε αά ΕαΙεζϊαιη Νϊεοιηείϋβηζειη, ηοη ηιοάο ηιιιν ήι

ίρεα βΐ ΕιιρΙιταιϋ ερϊζεορί ηιοιίίυ άεηχοηζίταΐ, ΐ'βποη εΐΐαηι εΐατε εοΙΙίαΐΐυτ εχ αΐίϊι ηηϊΐηιζάαηχ εριεάεηι

ερϊιίοΐα! Ιοάι, άε ηιιϊοαι ααίηιια ϊη ηοιίτα αά ηοε όρια ρηι[αΙϊοηε. 8εήρΙα αιιίειη (ηΐ! .ρο$1 ρηηιαιη

αεηεταΐεηχ ΟοηζΙαιιΙίηοροΙϊΙβηαιη ζιμιοιίηιη, αιι ΕηρΙιτα$ίν$ ιΉΐΐτ/Ήίί, ειιηι ροζΐ β/ΐίί ιηοτίεηι ηιαίΐιν ίη

ΕεεΙειϊα ίΙΙα (ηγ/κγ ϊίετηηι ειζεηί εχοίίαΐαι, ααα$ ιΐαηι Ιιαε ερϊιΐοΐα οοηχρΰηετε ιΐηάεΐ Νηαεηηζ, (οτΐϊιζϊηιη

πιΐίυιηΙ'115 ενίηοΐί, ϊη ερίζοορϊ εΐεείίοηε ηοη ίαιη ιηαηάαη•β ηοΐιιίίίαίίί αίφιε ροίεηΐίιν, ηναιη αηίιηϊ ιί'γ-

ίιιΐιιιη ταΐϊοηεηι ΙιαΙιεηάαηχ αιε.

'ϊμάς μέν, 6 Πατήρ τωτ οίχτεφμ&τ χαϊ θεός

Λάσης χηραχΛήσεως, 6 πάντα έν σοφία πρδς τδ

συμφέρον οικονόμων, διά της Ιδίας έπισκοπήσειε χά

ριτος, χα\ παρακαλέσειεν έαυτώ, ποιών (23) έν ύμίν

τδ εϋάρεστον, κα\ Ιλθοι έφ' υμάς ή χάρις τοϋ Κυρίου

ημών Ίησοϋ Χρίστου, χα\ ή κοινωνία τοΰ αγίου

Πνεύματος αύτοΰ, ε!ς τδ γενέσθαι ύμίν θεραπείαν

μέν πάσης Ολίψεως κα\ δυσχερ[ε]!ας, [προχοπήν δέ]

πρδς πάν άγαθδν, είς καταρτισμδν της Εκκλησίας,

κα'ι οίκοδομήν τών υμετέρων ψυχών, κα\ είς [έπαι

νο•/] τής δόξης τοΰ ονόματος αύτοΰ. "Ημείς δέ ταότην

υπέρ αυτών την άπολογίαν πρδς την άγάπην υμών

ποιούμενοι (24), ούκ ήμελήσαμεν πρδς την άπόδοσιν

τής κεχρεωστημένης ήμϊν επισκέψεως, η" έν τω παρ-

ελΟόντι χρδνω, [ή μετά (25)] την γενομένην τοΰ μα

καρίου Πατρικίου (26) μετάστασιν (27) • άλλ' δτι

πολλα\ μέν αί τών καθ' ημάς Εκκλησιών (28) [τα-

ραχαΧ (29)], πολλή δέ ή τοϋ σώματος σαθρότης, ώς

ε'.κδς, προΤόντι τψ χρόνιρ συνεπιδιδοΰσα , πολλή δέ

κάΙ ή της υμετέρας άγαθότητος είς ήμας ρ"α0υμ£α ,

δτι ουδείς ουδέποτε λόγος ε!ς προτροπήν έν γράμ-

ματι, [ουδέ σχέσις πρδς τήν καθ' ημών (30)] Έκκλη-

σίαν, τοΰ μακαρίου Εύφρασίου (31) τοΰ επισκόπου

£ιά πάσης δοιότητος έαυτω τε χα\ ύμίν, οΤον σει-

• Κοηι. »ι, 10. • Η Οογ. ι, 3.

(21) ΑικαιοχρΙττ/. 1(1. δικαίω κριττ).

(22) Έπιστ. Οι). Μβί. ίιΐίοπρίβπι ΓβίοΠ Ιι»ηί

βρ'ΐδίοίαιιι τοΐςέν Νικομήδεια πρεσβυτέροις ■ β$1(|ΐΐ6

οιιΐιιΐί; XX.

^23) Ποιώτ. ΑΙκ-ίΙ Ιΐίεο νοχ 3 εο(Ι. Μβ(1. ΡιιιιΙο

ροίΐ, αΐιϊ προκοπήν κιιρρίεΐ «(ΙϊΙον, ίιΐβιη οο(1οχ ρΓ3Γ-

ΓογΙ εύοδίαν. Ει ιιιοχ προσθήκην ρΓΟ έπαινον. _

(24) ΑνΓώ*• —ποιούμενοι. 1(1. εοάβι, εαυτών —

ποιοϋμεν δτι.

(25) Ήμϊν. — [ή μετά]. Μβιΐ. ύμίν — ή καΐ νΰν

κατά.

(26) ΡβίΓΪοϊί Ιιιι]ιΐ8Νίοοιηο(1ΐβιι$ί8 ορίβοορΐ ηιιΐΐα,

(|Β(μ1 κ(:ί»ιιι, ιηβιιΐίο ιιι αηΐίςυϊί πιοηαιηβηΐϊ» Ιι;ι-

1)6ΐ!ΙΓ.

(27) Υοχ, μετάστασις, ροΐβδί οΐϊβπι β'ίβηϊίϊοαΓΟ

ΐΓβιΐδΙηιίοηβηι, βΐ οχδίΐίιπη ; δβ(Ι ιιίπιηιςυο &ΐΜΐδυηι

βχυ1ϋ(ΙβΓβ νίι1«ΙαΓ νοχ μακάριος, ςυχ ηιοι•1«οι•υηι

Ο Υο-ϊφΐί<Ι(!ΐη Ι'ηΙεηηίίεήευηΙϊαηίΐη, εΐ Οειιζ ΙοΙϊιΐί

ευηζοίαΐ'ιοηη ', (|ΐιϊ ευιιεΐ3 $»ρϊβηΙβΓ 3(1 υΐϊΐϊΐαΐεηα

ΙΙΟδΙΙΉΙΙΙ ΙΙΙ0(Ι(:Ι31Ι1Γ, (,'Γ.ΙΙΪη $113 ςυ1)£ΓΙΐεΙ, $ί1)ί(]ΙΙ6

(•οιΐ(:ίΙϊΐ!ΐ, Γ:κ•ί(Ίΐ8 ϊη υιιΙιη )κ'ΐιορ1:ιεΐ(ιιιιι ί'.πιιιι ; <Ί

νεηΪ3ΐ $υρ(Τ νοκ ρι-:ιΙΪ:( Κυιιιίιιί ηοδίτί Ιεβυ ΟινίδΙί,

61 ε]υ$ δρΐηΐυε δβηείϊ εοιηπιυιιϊε3ΐίο, ιιΐ ίκιΐ νοίιίβ

ςυ'κίειιι βΠϋεΐϊυηυπι οιηιΓπιιιι 3ΐςυβ ΐΐ'ϊΐιιιίαΐϊοηιιιιι

δοΐβιηεη ; (ρΓθΓβε(α$ νεΓο) ϊη οιιιιιί νίηυΐε, .ι<1

ΕεεΙϋδίχ (ΐ'3ΐκ|ΐιϊΙΙίΐ;ιΙεηι 01 ;ιιιϊιιι;πίπιι νβδΐΓ3ηιιιι

«ΐϋΊΓιεβΙίοηειη 3ΐςιιβ (ΙηικΙοπι) ς1οπ% ηοιιιϊηίδ εμίδ.

Κοκ κιιΐί'ϋΐ 6χευ$3ΐίοη6ηι Ιιηιιο ηοδίταιη :ιρικΙ (Ιιατί-

Ιηΐεηι \βδΐΓ3πι ϊπ&ΐΗιιεηΐεδ (Ιϊείιηυδ, ηεε ;ιιιΐ<•α« ιϊ«.

Ιειιιροήυαδ, ηεε ροδί 1)ι:;»ΐί Ρ.-ιΙιίοη υΐιίΐιιιιι, ίη

δίικεϊρίεικΙ» ΕεεΙεδϊχ νεδίΓΧ ειίΓηΐίοικ', ςοειηβϋηιο-

ϋιιιιι ιηιπιεί'ίδ ηοδίΓΪ Γ31ΪΟ ροδΙιιΐ3ΐ)α(, ηοςίιςειιΐοδ

^ αιΐφκιηι Γϋϊδδβ ; 5<><1 ςυοηίβιη (ΐυι•1ι:ι;) ηιυΐΐ» κιιηΐ

ίη Εεείεκϋδ ηοδίΓΧ πιγ»; εοΜίηΐδϋϊδ, ιιιυΐΐα εΐϊαιη

εοΓρυπδ ηοδίΓΪ ϊηΠηηϊΐβδ, ιιηη ευηι χΐ3(ε, ιιΐ ρ:»ι•

6δ(, φΐοΐίϋίι; ειβδεεηδ, ιιιιιΐΐ» (ΙειίΗμιι; νεκίΓβ ηε),Ίβ-

('Ιίο ηοδίΓΪ, (μιαιΐ(Ι(κριίιΙι;ιιι ιιιιΙΙη αηΐ|ΐι:ιηι 3(1 ηοβ

6χεί(3η(Ιοδ 1ιΐΐι•ι:ιπιιη εοΐΐοειιΐίοηβ ιικί εδίϊκ, (ικ-ε)

ιιΙΙίίπι ευηι Εεείεκί» ιιο$ΐΓ3 ηεεοκδίίικϋικίηι ΙοΙιιιί-

δΐίδ ; ευιη ηΙΊοφΓι ηεβίιΐδ ΕυρΙΐΓ3$ίυκ ερίδεοριΐδ εΙ>α-

ΓίΙιιΐβ, νείιιΐί ε&ΐεηίδ ςιιϊυιΐδϋαιη, 8β ϊρδυηι ει νο$

ερϊΐΐιείοη ρίοπιηΐφΐε εδδβ δοΐεΙ.

(28) νί(1ε, 311 δυρρίεηϋιιπι ροΐίυδ δίΐ, φροντίδες,

ιιι Γ6$ρεχϊδδβ νϊ(Ι(ϋΐΐιΐΓ Ν)-δδ(Εΐΐ5 3(1 ειΐΓ3ΐιι ϊΙΙαιη

εοηιροηβηιΐ3Γυηι ριτ Ροΐιΐϊοηιιι (ΙκηΐΊ'κίιη Ιιιι•1.:ιΐ,•ρ

ηίηιίιιηι ΕεεΙεκίχ γοπιιιι, (|ΐι:ιιιι δϊοί «Ι ΙΙβΙΙίκΙίο

ΟχκαΓΪειίδί :><• ϋΐι•ι•]ο ΜεΙίΐϊηειίδϊ ΟοηδίβηιϊηοροΙί-

13113 ρΓίιιΐ3 ^βιιεΓβΙϊί δνιιου"υδ (•οιιιπιίκίΙ. λ'κίο Ιί;ι-

Γοηϊυιη 3η. 381, Ιοιιι. IV, ρ»^. 415, ει ΙΙεΓηΐ3ΐιΐίιιιιι

ιιι Υίΐ3 δ. ΙΙ.ικίΙϋ ΙίΙι. ιχ, (•;ιρ. 30.

(29) ΤαραγιιΙ. 1(1. άσγολίαι. .

(30) Ουδέ — 0/ίώ»•. 1(1. ή δηλωματική - - ήμας.

Μοχ νετο διά πάσης γνησιότητος — τήν (ϊραχ.

ημών.

(51) Ειιρ1ΐΓ3δϊυ» ΜεοηιειΙίΓηδίδ ερίδεοριΐδ <:<>ιι-

δΐ3ΐιΙίηοροϋΐ3ηχ ριίιικι; μίίηοπιΐί κνιιοιίο κιιΙΐί< τί-

ρκίΐ; Ιιίηε αιιίεπι ιιρρ;ιπη ροκί εηιηο'ειη »;ηο(Ιιιιιι

κοΓίρΐϋΐιι Γυϊϊδε ϋβηε ερίδίοΙ^ιη.
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εαιη Ιιαιιιϊϋΐηΐο ηο$ΐΓ3 δ3ηοΙίδ5Ϊηιεεοη]υηχεπΐ. 8ει1 Α

ψκιπινίδ (Ιοίιίΐυηι εηαηΐβΐίδ οΙΓιείαιτι, ηεε α ηο1>Ϊ6,

ευταηι Εεείεδϊχ νεδίΓΚ ίαιρεηάεηαο, ηοο 3 νεδΐΐ'3

ΓϋΙί§ίθ8Ϊ(αΙε, 3(1 ί(1 ηοβ βίΙΙιοΓίαικΙο, εχρίεΐυπι ηηΐεη

ίυειϊΐ ; Ιαπιεη αδδαπιρίίδ ηυηε ϋεπιυπι ιιι γυιοηιιη

ιιοΐΐι-υι ιιιιι δοείείβίειυ ρΐ'εεϊΐηΐδ νβδίΓΪβ, ϋευπι ογ;ι-

ιιΐΜί, ιιι ηοδ (|ΐΐ3Πΐ εείεπίετ Οει ί ροΙβΓΪΙ, ;κ1 νοβ

νΐΜΐίτε ρβΓίηϊΙΙβΙ, ιιι ϊιινϊεεηι εοηϊοΐεηιιιι-, ει, Οεο

γιαπί Γ.ιΐίοικ'ίηςιιε αιοηδίΓβηΐε, ορεΓαπι (Ιεηιιΐδ υΐ

ϋδ (|ΐιχ άικίυιη ενβηεΓε, ηΐί»1ι$ ουευΐΎαπιιΐδ, ει ιιι

ρΟδΙβΠΙΙΙΙ ΜΊΊΙΙ'Ϊ 6850 ρΟδδίΐΙΙΙΙί, 118 ηΐΙίρΙίΐΙΒ 1ΐ:κ:

νε$ΐΓ3 ϋϊϋοΐ'ϋϊη ϊιινϊεειη ΰίνυΐϋί, ϋιιιιι βΐΐυδ αϋο

εοηδίΐίο 8ε$6 αϊ) ΕεεΙεδΪ3 δερ»Γ3ΐ, ιϋαίιοΐο πδϋδ

ιηαΐεπαπι ρΐ3:1)«:ιΐίδ, <:ιι]ιΐ8 νοίυηίαδ 'βΐφΐε οριΐδ

ε»1 (Ιίνίικί! νοίυηΐβΐϊ εοηΙΐ'»πιιηι, ηοιηίηεηι δαίνικη

Γιεπ ει 3(1 νβπίαΓίδ εοξίιϊιίοηειη ρεΓνεηϊΓβ. ΟυαηΙο "

ειιίιη ρυΐ3ΐίβ, ΪΓ3ΐΓε8, (Ιοίοιε ηοβ αιΐβί, <Ιιπιι ο\ ίϊ$

(]ΐιί (1ε Γββυδ τε8(Τί£ ηυαιίίιιιη ίΐΙΓίτιιιιΐ, ίιιίεΐϋβίηιιΐδ

ιιιιΙ1;ιιη Γεπιιιι :ιρικ1 νοβ ηιιιίαιίοιιειιι ιΐε ϊιιΙε£ΐΌ

Ι:κί:ιιη ε$$ε, $εϋ εοβ φα βεηιεί 3 ηιιιΐιιβ ε1ΐ3πΐ3ΐε

(1εε1ίη3Γυηΐ, ειχίειιι $εηιρβΓ πηροί» Γοπ-ϊ ? Ει αυεηι-

βϋιηοϋυιη δι ίΐφκυ πνυδ ΓΓεςιιεηΙεΓ ιηαι^<ίιΐΓΐιι βυ-

ρεΓεΙ, ει δϊΐΗδίΓΟΓδυΊη ϋείβρδίΐδ, υΥΠιιαΙ, α^ιο Γιεπ

ροίεβΐ υΐ «ι! ρπδΐιηυηι ευτδυιη Γενοεείυι•, βαΐ)]»-

ι >ίιΙι', νίϋεΐίεεί &οΙο βςιιββ ϊηιρείυ εχεβναίο, ηϊ

1θοΐ8, υηάβ ίΐ.μκι άϋϋυίΐ, ουδΙπιαΙιΐΓ ; ίΐ:ι εΐ εοΓυιη

φΐϊ » ϊπιΐιοιιι οοιηηηπιίοηβ (ΙίδεεβδεπιηΙ , αηίιηί

αΙΓεείίο, 8ΐΊΐκ:1 3 τεεΐ3 ει δΙηεεΓα Οϋε, ρΓΧ εοηΐεη-

ιίοιιϊϊ χ$ΐυ, νείυΐί άίδίοηο ευτ8υ, άεΟεείεηβ, ριο-

ΓιιικΙϋΐιι ίηιικίιιιΐιιιη εοηβυείυιΐίηε Γθ8$3ΐη ε§Ίΐ 3Β{;γ8- λ

1)110 3(1 ρπδΐίηηηι εΐιαπίαιβιη ΙιοιιενοΙκιιΐίηιηυ,ιιε

ΓενεπϊΐιΐΓ. Ουβρι-ορίΡΓ τεείΟΓβ αϋ(|υο βαρίεηΐε

3ΐ(]ΐιε βχϊιηϊο τε8 νεβΙΓΚ οριΐδ Ιιαίιειιΐ, ςυϊ ρι•οΙ)ο

βείαΐ πι αΐνεαιη ςυοάαηιπιοάο Μκπ βηΐεδ π;ι1ιη:ογι•,

ιιΐ ίηοπίίηαΐυϊ 1ιυ]υ8 ΟαειιΙϊ ϋεειίΓδϋδ 3(1 ριίιικΒνιιιιι

οιάίηοηι ίιεηιηι ροδδΐΐ Γβνοεαη, εΐ ηιΐ'δυβ ρίεΐ3ΐί8

βε^είοδ νοίιίβ ιηιιΐιίρϋιχιιΐιιΐ1, ρεΓεηηίϋιΐδ ιοιιυυι ιϋ.υ

3ι]υί8 ΪΓΓί^Αΐα;. Ιη Ιιοε ίΐαςιιε ηεςοίίο ιιιιιΐΐιιιιι 8ΐυ-

(ΙΊί αίςιιε :ι1:ιογϊΙ:ιΙΪ3 υηιίΒηυίβςυε νεβίηιηι :η11Γι1)ΐ:κ;

άε1)εΙ, υΐ ΙαΙΪΒ ερίεεοραε 83ηεΐί δρΪΓΪΙυβ ^ι;ιΐίη

(Ιοίΐ^ικΊιΐΓ, ςυϊ κΐιιιΐίουΐί, <\»χ 1)(•Ί ΒυηΙ, ϊοΐιιιηιιιοιίο

(ϊιιΙιιεαΙιΐΓ), εΐ ηιιικιιιαηι 3(1 (τ> άβ ι;ιιί1ιιΐ8 ιιιΐου

ιιι Ικκ', νίΐα Βοΐΐϊείΐϊ δΐιηιιΐδ, οειιΐοκ 3(1]ίεΐ3ΐ.

ΡτορίεΓεβ εηίηι (αιιΐίςυα) Ιεχ, :ιι1»ιγογ, 1<ενίΐ38

ΐυΓΓεηχ 1ι%Γεϋίΐ3ΐΪ8 εχβοιίεβ εββε ]υ88ΐΐ, υΐ ε]ιΐ8 ^

ρο85ε$8ίοηΪ8 Ιοεο βοΐυπι ϋευπι (ρΐ'ίναΐίηι :ιο ρι•η>εί-

ριιε) ΙιηΙιοΓοηΙ, ευπιηυε (1ε ΙεπίΜΐίδ τείυβ ηίΐιίΐ

(>ο1ΙϊείΓι) :ιρικΙ 8ε ρετρείυο ευβίούίΓεηΙ. Ουοα βΐ

ηοηιιυΙΙί αρυϋ νοβ, 3ΐιΙ οΐϊ.-ίΐη υηυ8ςιιΪ8(]ΐιε νεΒίιυπι

ηευΐΓ3ΐη πι ρβΠειη ρΓορεικΙαΐ, ηοη ί(1είιχο (ΙευεΙ

ραϊς τιτι, τϊ) άγάπτ; τήν Τραχύτητα υμών ίτυνδήταν-•

τος. Άλλ' εί και μή πρίτερον τδ της αγάπης χρέος,

ή παρ' υμών διά της έπισχέψεως, ή παρά της υμε

τέρας (32) εύλαβείας δ;ά της προτροπής άπεπληρώθη,

νϋν γοϋν εύχίμεθα τώ θεώ, σύμμαχον πρδς την έπι-

Ουμίαν ημών καΐ την ύμετέραν εύχήν πρδς θεδν

συμπαραλαβόντες, διά τάχους (35), ώς Εστί δυνατδν,

έπ'.δημήσαί τε ύμΐν, καΐ συμπαραχληΟήναι , κα\

συσπουδάααι, ώς άν ύφηγήται 6 Κύριος, ώστε καϊ

τιϋν ήδη γεγενημένων λυπηρών διόρθωσιν έξευρεΐν,

καϊ εις τδν εφεξής χρόνον άσφάλειαν ώστ« μηκέτι

υμάς (54) έν τη ασυμφωνία ταϋτη διεσπασμένους ,

άλλου κατ' άλλην όρμήν έαυτδν της Εκκλησίας ά~-

ό.•(ο^τοζ., γέλωτα προκεϊσθαι τζι βιαβύλω, ψ βοϋλημα

καϊ Εργον έστϊν έξ εναντίου τφ θείω θελήματι, τδ

μηδένα σωΟήναι, μηδέ είς έπίγνωσιν αληθείας έλβεϊν.

ΙΙώς γάρ οϊεσΰε ημάς, αδελφοί, θλίβεσΟαι πρδς την

άκοήν τών διαγγειλάντων ήμϊν τά υμέτερα, δτι ουδε

μία γέγονε τών έφεστώτων επιστροφή ■ άλλ' ή τών

άπαξ άποκλινάντων προαίρεσις έπ\ της αυτής ορμής

αεί φέρεται, καϊ ώσπερ εκ τοϋ όχετοϋ (35) ΰοωρ

πολλάκις είς τήν παρακειμένην δχθην ύ^ερεκχεΐται,

καϊ κατά τδ πλάγιον δ'.αδυεν, άπορ',ίέϊΐ, μή άποσφα-

λέντος δέ τοϋ υπαιτίου τόπου, δυσανάκλητον γίνεται,

κοιλανθέντος τοΰ υποκειμένου, πρδς τήν τοϋ ρείθρου

φοράν οΰτως ή τών άποστάντων ορμή, άπαξ της

ευθείας τε κα\ ορθής πίστεως έκ φιλονεικίας παρα(4-

(5υεϊσα, ένεβάθυνεν ήδη τή συνήθεια, καϊ ουκ ευχε

ρώς έιΛ τήν άρχαίαν επανέρχεται χάριν. Διδ σοφοΰ

τίνος χα\ μεγάλου χρήζει τά καθ' υμάς έπιστάτου,

καλώς τά τοιαϋτα όχετεύειν (36) επισταμένου, ώστε

δυνηθήναι πάλιν τήν άτακτον τοϋ γεύματος τούτου

περιτροπήν είς τδ άρχαϊον κάλλος άνακαλέσασθαι, ώς

άν πάλιν ύμΐν τά τής ευσέβειας άδρύνοιτο λήϊα, τί)

τής ειρήνης επιρροή* καταρδόμενα. Διά ταύτα πολλή

χρεωστεΐται τψ πράγματι παρά πάντων υμών σπουδή

τε κα'ι επιθυμία, πρδς τδ άναδειχθήναι προστάτην

ύπδ τοΰ αγίου Πνεύματος τοιούτον , δς όλω τφ

όφθαλμώ τά τοϋ Θεού [βλέψη (57) | μδνα, πρδς ου

δέν τών έν τή ζωή σπουδαζομένων μετεωρίζων τό

όμμα.

Διά τούτου γάρ οΐμαι τδν [παλαιδν] νόμον άπίκλη-

ρον τής γηΐνης κληρονομιάς τδν Λευΐτην ποιεϊν, ώς άν

μερίδα κτήσεως καθ' [έαυτδν (38) ] τδν θεδν μδνον

Εχοι, καϊ τοΰτο περιέποι διά παντδς έν έαυτψ τδ

κτήμα, πρδς ουδέν ύλώδες [αποβλέπων (59) ]• εί δέ

τινές είσιν, ή κα\έσμεν αδιάφοροι, μηδε\ς πρδς τοΰτο

βλέπων έπ\ τών... πτέσθω (40). Ού γάρ νύμος έστ'ι

(52) Μηΐε ίη ν»ΐϊε3ηο εοάίεε, ημετέρας.

(35) Καϊ τί)»- νμετ. — διά τάχονς. Με(Ι. και τή\

ύμε»έραν πρδς θεδν συμπαραλαβοντες διά τάχους

εύχήν.

(54) Υμάς. ΜβιΙ. Ιεβϊΐ ειιιιι ΥΗ. ημάς. Ει πιοϊ,

κατ' άλλου όρμήν.— 1.ε§ο υμάς, βεηδίι ίΐ» ρο$Ιυΐ3ηΙε,

Ιϊεεί πι Υαΐϊοηιιο εοιίίεεδίΐ ημάς.

(35) ΓοΓίαί,δεΙοβΡίκΙϋπι, ε! τοϋ όχετοϋ.

(36) Όγετενειγ. Μοιί. όχετηγεϊν.

(37) ΒΑέψ•χι. 1ϋ. δψεται • εί ραυίο ροδί λευιτικόν

ΟΓΟ παλαιόν.

(38) Καθ' εαντόν. Ιύ.χαθώς γέγραπται. ΕΙ ηιοχ

τδ χτήμα έαυτώ.

(59) ΆχοβΛέχωκ. Με<1. τή ψυχή καθελκόμενος.

(40) ... χτέσθύ). 1(1. ιδίων βλαπτέσθω. Μο.ν νεΓΟ,

άλλοις ρΓΟ καλώς. Ει ρ»οΙο ροβΐ, δπως άν πρδς τδ

κρεΐττον γένοιτο ή τής εκκλησίας έπίδοσις τώνδιεσχ..

—ΡοΠ.ΐδδε* Ιιίε Ιε^ειιιΐιιηι 8\ιρρΙεη(1ιιηιηιιε εκί ποδ;

τοΰτο βλέπων τών μή δεόντων άπτάσθω ■ ηϊδϊ ηιιίδ

ιιαίίΐ, έπιτά μή δέοντα καμπτέσθω, νεί κυπτέαΟω.
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τοις &πλοϊς πρδς τδ μή τά δέοντα πράσσειν, το παρ'

έτέροις [καλώς] γινίμενον άλλ' υμάς χρή τα εαυτών

βλέπειν, δπως άν τδκρεϊττον γένοιτο ή [σπουδή (41)],

τών διεσκορπισμένων πάλιν εις τήν τοΰ ένδ; σώμα

τος άρμονίαν έπανελΟόντων, κα\ της πνευματικής ει

ρήνης [ύπδ τών (42)] εύσεβώς τδν Ηεδν δοξαζόντων

εύθηνουμένης. Προς τούτο καλώς έχει (13), οΤμαι,

σκοπεϊν τα καλά τη έκ[λογη\ ώς] αν δ άναδεικνύμε-

νος ε!ς προστασίαν έπιτηδείως Ιχοι • γένος δέ, χα\

πλοΰτον, κα\ χοσμικ[ήν περιφάνειαν (44) ] έν τοις

έπισκοπικοίς κατορΟώμασιν δ αποστολικός οϋκ ένομο-

θέτησε λίγος • άλλ' ει [πάν τοΰτο] αϋτδματον έποιτο

τοις προηγβυμένοις, ώς σκιάν κατά τδ συμβάν άκο-

)ου0οΰσαν, οϋκ άποβάλλομεν, [άλλ' ουδέν (45)] ήττον

άγαπήσομεν τά προτιμότερα, κάν χωρίς τύχη. Αϊπό-

λος ήν δ προφήτης [ Άμώς] , άλιεϋς δ Πέτρος, καΐ τής

αυτής τέχνης δ τε τούτου άδελφδς Ανδρέας, κα'ι δ

ϋψηλδς Ιωάννης, σκηνορ\ίάφος δ Παύλος, κα\ δ Ματ

θαίος τελώνης, και οΐ άλλοι κατά τδν αΰτδν τρόπον

δμοίως άπαντες, [ούχ ύ]πατοί τίνες, κα\ στρατηλάται,

χα\ ύπαρχοι, ή κατά £ητορικήν, χαΧ ψιλίσοφίαν

περίβλεπτοι • άλλα πένητες, κα\ Ιδιώται, κα\ άπδ

τών ταπεινότερων επιτηδευμάτων δρμώμενοι• και

όμως ΕΙς αάσαγ ττ{Υ γήν έζήΛΟεν ό φθόγγος αυ

τών, καΐ είς τά πέρατα Γης- οικουμένης τάρ"ι]ματα

αυτών. ΒΛέπετε, φησ\, τήν κΛϊχσιν υμών, άδεΛφοϊ,

ΰτι ού ποΛΛοϊ σοροί κατά σάρκα, οΰ χοΧΧοί δυ

νατοί, ου λοΧΧοϊ ευγενείς • άΧΧά τά μωρά τοΰ κό

σμου έξεΧέζατο ό θεός. "Ισως τι μωρδν χα\ νΰν έ ι

τοις φαινομένοις τών οφθαλμών τών άνθρω/ϊίνων νο

μίζεται, δταν ασθενές ύπδ πενίας, ή άδοξον ή διά τήν

σωματικήν δυιγένειαν. Άλλα τίς οΤδεν, εί μή τούτω

τδ κέρας τής χρίσεως παρά τής χάριτος έπικλίνεται,

ζδν τών υψηλών τ» και εμφανέστερων μικρότερος ή ;

Τ: λυ*ιτελέστερον ήν τ^ "Ρωμαίων πόλει τδ καταρ

χάς ; τών ει'πατριδών τίνα καΐ υπέρογκων έκ τής

υπάτου βουλής είς προστασίαν λαβείν, ή τδν αλιέα

ΙΙέτρον, φ μηδέν ήν έκ τοΰ κόσμου τούτου πρδς εύδο-

ξίαν έφόλκιον (46) ; Τίς οικία, τίνες οϊκέται, ποία κτή-

σις διά προτόνων τρυφήν χορηγούσα ; Άλλ' δ ξένος, καΐ

άστεγος, χαί άτράπεζος, τών τά πάντα εχόντων πλου-

σιώτερος ήν, δτι διά τοϋ μηδέν έχειν, τδν θεδν είχεν

όλον. Ούτω κα\ οί Μεσοποταμίται, βαθύπλουτους

έχοντες έν έαυτοίς σατραπείας, πάντων έδοκίμασαν

τδν θωμάν είς έπιστασίαν εαυτών προτιμό-ερον (47),

ν.αί Τϊτον Κρήτες, κα\ Ίεροσολυμϊται Ίάκωβον,

και ημείς οί Καππαδόκαι τδν Έκατόνταρχονί48), τδν

' Ρδ»1. χνιιι, 5. ΜΟμ•. ι, 26.

(41) νΐ(ΙθΛη ΤΓΐθΠιΐδ βϊι, ή πραγματεία.

(42)}'Ϊ"•Τ<5 των. 1(1. έν τώ πλήθει τών.

(ΗΊ>)ΚαΛ(ύς ί^κ<. 1(1. καλώς έχειν. ΚΙ ιηοχ, σκο

πεϊν τά καλά τη εκκλησία βουλόμενον, δπωςάν.

(44) Κοσμ. περιφ. ί<1. κοσμικήν περιφάνειανζη-

τείν. Ρίΐιιΐο ρο«1 ρΓΟ παν τοΰτο ί(1. εοιΙ. μέν τι τού

των κατά τό.

(45) ΆΧΛ' ουδέν. Μ. εί δέ μή ουδέν. Ει ιυοχ,

χωρίς τούτων.

(40) ΡοΠ385ο ΙοβΛΠίΙιιιη, έφόδιον δοϋ εί ιΐϊεΐ ροβ-

501 Ννδβεηιιιιι ΙιιιΙβΓβ ίηνοεε, έφόλκιον, ηιι;κ ιιανίοιι-

Ι;ιιη, 8εα ογιηΙ)3ΐη ρΐ'ορπι: δίςηϊηεαΐ, ηιοβί ιίκνινί,

IV 1 1 (III) ηίΐ ΟΧ Ι6ΓΙΪΙΙΪ8 Γθ1)ΙΙ8 ρ(>850(Ιΐ8ίΟ , (|ΙΙΪΙ)υ3,

Α ηΐίιμιίκ 3(1 3£εη(1α βα φιχ ηοη (ΙεοοΙ, ηιηηιιιηι 3(1-

}ίηθΓε. Νεφιο οηϊ«> <[ΐ\οά ίΐρυ(1 ηΐίοδ (Γβοΐβ1) :ΐ£Ϊΐιιι•,

ΐ(1 δΊιιιρΓίΓίηπιηι 3ηίηΐ08 »(1 Γ08 ηιαίε ζβΓοικΙβΒ «Ιβΐιβΐ

ϊη(1ιιοοΓΡ,.(.β(1 οροιίεΐ β.ι Ι.ιηΐυηι ςυκ αά νοβ ικϊγ-

ΙϊηοιιΙ, 3ΐΐοη(1ϋΓθ, υΐ (οοηηΐίΐιυδ νεβίπδ) ηιβϋοΓβιη

εχϋιιιη 8οηϊεηΙίΙ)υδ, ί(Ι ΙβηιΙεπι εοηδεςιιαηιϊιιί, ιιΐ

(]ΐιί βΙ) Εεείεδί.ι βεοεδβοΓυηΙ, ίΐεπιιη Άά ε]ιΐδ ιιηϊ-

Ι.ι1ΐ'ηι ΓενβΠβηΐιΐΓ , ει δρίπΐιιβϋδ ρβχ (βϊι) Ιιίδ, ηιιϊ

ρίεΟευιη βίοπίϊοβηί, ϊηβίβιίΓείιΐΓ. Ργ»;16Γ63 ηιιιΐΐιιιη

εχρεάΪΓβ 3γΙ>Ίιγογ, ιιΐ (ίιι ερΐδοορϊ εΐεειίοηε) ςηοιΐ

]ιΐδΐαηι, Γεείυηκιυβ βδΐ, ρτχ οευϋβ 1ιη1)ε»ΐιΐΓ ,

υΐ ιιειιιρο ίάοηευδ α(1 εαηι ιϋ^ιάΐπίοιη ρι•οιηονε:ι-

Ιιη' ; ^εηυβ αιιΐβιη εΐηπιιιι, (ϋνϊΐϊαβ, ει ιηιιηΊ.ιηχ

(ηο1)ίϋΐ3ΐϊδ δρΙειιάοΓβιη) ερίδεορΐ ϋυΐίΐιυδ :< ιιιιιι-

πιείΜίκΙ.ι 6836 ιιυηηιιβηι οροβίοΐϊε.ι 8»ικ;Ιίοηε

Β Μ;πιιΐιιιιι ΙΊιίι ; ί,εϋ δι ( Ιιχε οπιιιϊα ) υΙίτο ει ηοη

(]υχδ°ιΐ3 ίιι ερϊ&εορο κίμίίιιπΙιιγ , 63 ιιΐίιριε ,

νείιιΐ υηι1)Γ3ηι ( ;>βιι εί Γοι ιιιίΐο εοιηίΐηηίειη , ηοη

Γε]ίείηιυ$; (αϊ ιιϋιίΐιι) ηιίιιιΐδ ιμι.ΐ' ρι;ΐ'>1:ιιιΙίοι.ι Ιιίδί-ε

ΐ'είιιΐδ δυηΐ, βηίιηί δείΐϊεεί ύοΐεδ , ηι»]οΐ'ϊ ίιι ρΐ'είίο

Ιι;ι1ιι•1/ιιιιιΐϋ, Ι3π)ε1δϋ11ίβ οηιηίΐιιιβ οαΐ'ΐιεΓΪηΙ. Ορι-3-

ΓΪυδ 6Γ3( (Ληκίϋ) ρΓορΙιεί» , ρϊβοαίοΓ ΙΌΙπιϊ , εβιη-

ιίβηιηιιβ «γΙιίιι Ιιι^υβ Ιι-ϋίει- ΛικΙιο:ιβ εί 8ΐιυ1ίηιί$

ίοηηιιεδ εχειχε1)3ΐ, βεεηοΓηεΙοΓίίε Ρηιιΐιΐδ ορεΓ3ηι

(1αΙ)3ΐ, ρυοΓιβηηιΐδ (ταΐ ΜίίαΙκειίδ , εχίεΓίςυβ ουιηεβ

ϋίδεϊρυΐί δϊιηϋίΙεΓ, (ηοη) εοηβιιίεβ, ηοη βχεί'είΐιιυιη

ιίικ'.ίοι-οδ επιιιΐ , ηοη ρΐ':ι•Ιει:ΐί ρι•,εΐοι•ίο, ηεο ιΙιείο-

ΓίεΙ» ( ι ρΙπΙοδορΙιΉΊί βεΐβηΐϋδ εοηδρίευί, βυϋ ραιι-

Ρ6Γ68 ί(1ΐοΙχ , βΙ 6 νίΙίοΓίοιίδ 3ΐΊϊϋ(ΐ8 3εεεΓδίιϊ ; εί

Ι.Ίΐηεη Ιιι οιηηβια Ιιίίιοη εχίνίΐ »οη«» εοτηιη , ει ίη

" βηα ογΙι'ι$ Ιετταε νβτύα εοτηιη '. ^Ίάειε, :\Λ Αροβίο-

Ιιΐδ, νοοαίΐοηεηχ ναΐταιη, (ταίτα, ηηία ηοη ιηιιίιί *α-

ρίοιίε$ ίεοηηάηηι αιπιαιι, ηοη ιηιιίιί ροίβηίβι , ιιοη

ιηιιίιί ιΐυΐιίΐ,•* ; 5ι•ι< ί/ιια' ίΐιιΐΐα ίΐιιιί ιηιιηάί ΐΐΰβϊΐ 1)(•ιι$ ".

Ροΐ'13336 ηιιηε ειίαηι δΐυΐΐυιη (]υϊ(1 Ιιπιικιιιίί οειιΐϊδ

ίΙΙε νί(1εΐυτ, <^ιιί ρτορίεΓ ρ3υρεΓΐ3ΐειη ίηβηηυδ, νεΙ

ρΓορίεΓ εοΓροΓΪδ, ηοη \νπι ηιιϊ ιιι ϊ ϊ^ηουϊΐϊΐηίειη οο-

δευΐ'03 ηρρ3ΐ-εΐ. δεα" (ριίκ βιίΙ, 3η ίΐιρετ β]υ$ηιθ(Ιϊ

Ιιοΐιιίηεηι, Ιαιιιείβϊ δΐιΜίηιϋιΐΐδ 3ΐ(ριε ίΙΙυδίιίυυδ

νΐτίδ Ιοιΐ£θ ϊηΓεί'ΐοΓοηι, (Ιίνίηα {,τ:»1ίιι υηείϊοηίδ εοπιιι

Ίηε1ίηεΙ? (,ΐιιΊιίικιιπ ιιγΙιϊ Κοηι,ε ηιιΐίιριϊί Ιοιιιροιίΐιιΐδ

π)3^ίδ εοηαΊιεεΙιηΐ, ηουίΐεπιιιβ βΐίςυβιιι ;ιΐιριο ΓηκΙιι

ΐιιηιεηΐεπι βεη3ΐ0Γϋ οηΐϊηϊδ νίππιι ϊη ΕοεΙεδίχ ρΓ%-

ροδϊΐιιπι ηεείροΓϋ, 3η ροιίιιβ ΡβίΓυηι ρίβεαίοΓοιη ,

ειιϊ η'ιΐ :ιιΙ ^ΙοΓΪαιη εχ ηιυηάβηίβ τοίχΐδ δΐιρρεΐε1>3ΐΤ

Ουχ ιΐοηυδ, (]ΐιί ΓίΐηιιιΙί, φιη: ροδδβδδίοιιβδ ρΓονβιιΙϊ-

1)»ί> ϋΐιϊδίΌΓυιΐι οιΐΜΐϊυηι ίΐίΐΐυειιΐΐβπι δΐιρρεϋί1ιιιι1εδ?

νείιιΐί ηιι.ηιΙ.Ίΐιι η3νϊευΐ3, η (Ι ηιιιηι1;Μΐ;ο ηο1)ϋί(3ΐΐ3

βΙηΓϊηιη »άη3νΐ£3ΐ'εΐ.

(47) ΤΙιοηΐ3ΐη Αροδίοΐιιιη ΡηΓίΙιίδ ΕνηηςεΙΊιιιη

ρΐ'α?(1ίε3δ3ε βηΐίςυϊ 80ΐ'ίρΙ(ΐΓε$ υιιο ογο ΐυδΟΐιΐιιΐ'.

ΙΙηε 3ΐηρΙίιΐ3 «Πιμιογο νίίΙείιΐΓ Ν)*8εηιιβ, οιιιιιιΙιίιι

ρΐ'ϊιυυιη Μεδοροΐβπιϊίε ερίδεοριιπί Γυϊδδε. Οίείεηιιη

83(Γ3ρ3δ,ΟΙ 8.-\ΐΓ3ρί38 3 ΡοΓίϊδ βΙ ίίΐΙΪΙΪΐηίδ βεΐΐΐί-

Ικΐ3 νοε3ΐ3δ Γυϊδδε ρΓονίηείββ 63Γυηκμιε τεεΙοΓεβ,

ιιπίιιτη βδΐ ΡΓοάΐΙϊβ.

(48) Εχ Ιιι»; Νγ88εηί Ιοεο (ΙΊδείηιιΐδ ίοη^ϊηιιιη

εειιΐιΐΓΪοηειη , ηυί Ι3ηεε3 ΟΙιτίδΙι Ι3Ι11& ίιι Οπιεβ

ροΓιιιϋΙ, ρήιιιιιιιι (;ΛϊΜηι•ε;ο ερίδεορυιη Γυϊδδε. Ϊ5;ιιιβ

ίη Κοιηβηο ιιϋ'κιριε νείιΐδΐίδ ηΐ3Γΐ}τοΙοςϋ3 Ι-Οϋ^ίη•
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ββϋ ροΓββΓίηυδ Ιιοπιο, ιΐοηιο εί νίεΐϋ εΛΓΟηδ, ιΙϊιΊογ \ έπ\ τοΰ πάθους τήν θεότητα τοΰ Κυρίου όμολογή-

ϊΙΙίδ βΓ8ΐ , οιιΐ οηιηίβ ροδδίϋεηβηΐ, «μία ηϊΙΓιΙ ροδ-

βίάΌικΙο, Ώοαιη Ιοίιιηι οοΙίηιΓιΙ. 113 είΜεδοροΐαηιί;*)

ΐηεοΙ», ΐΛηιεΙδί ίηιβΓ ίρδυδ άίΐίδδίιηί δηΐι-αρίαπιηι

ΓβεΙοι-β8 «886111, ιιΊΙΓιΙοιιΓιηΐίδ ΤΙιοηιβΜ ειιηείίδ ϋί-

ςηίοΓειη βδδβ εεηβυεΓίιηΐ, φΐεηι δ'ώί ίρβίβ ρκεΠεβ-

σαντα, πολλών δντων χατά τον χρόνον εκείνον λαμ

πρών έν γένει και Ιπποτρόφων καΐ τοις έν τη συγ-

κλήτψ πρωτείοις (49) σεμνυνομένων, καΐ χατά πάσο»

δε Έκκλησίαν [Ιδεϊν Εστί] τους κατά θεον μεγάλους,

της κοσμικής περιφανείας προτιμηθέντας.

ι-ειιΐ. Ιΐα εί Τίΐιιηι€ι•εΐβηδβδ, 61 ΗίεΓΟδοΙνηΐϊβ οίνεβ ^εουιιιη ίη ερίδοομιιιη βΐ6£βηιηΐ, ιιοβφιβ Οαρρκ-

ιΐοεεβ εεηΐυποηειη ΊΙΙιιπι , ο,ιιϊ ραδδΐοηίβ ΐειηρβΓβ {Γινίηίΐαΐβιη Οοιηίηί Γβδβιιβ εεΐ, είδί ιιιιιίΐί Ιυηε Ιιιιη-

ροπδ :ιριιιΙ ηοδ εδίεηΐ ϊΙΙιΐδίΓβ» ^6ηβΓβ ει ηυΐπίοτεβ εςυοπιπι, φιία,υε ρπιηαβ ίη δεηιΐυ ραιΊοδ οίηίιιε-

γοιιΙ. Οιι'ιιι ει ρεΓ ιιηίνεΓδβιη Εεείεδίβηι (εεΐ'βειε εδί) νίτοβ, <|ΐιϊ δεευηιΐυηι Βίαιη ηιαςηί δυηΐ, αΐϋβ ηιυη'

(1;ιπ;ι ιιοϋίΓιίαΙβ εοηδρίευίδ ρι-χίαίοδ.

Ορροηνιηυιη αιιίειη λγΙιΗιόγ , ιιΐ ίη ρΓΧβεηΙΐ 3(1

1ΐ3βο «|ΐι<Κ|αβ ΓεδρΊείβΐϊδ, 8°ι <1ε ίΐιιΐκμι;» Εεείβδί* νβ-

81γχ ίΐίβηίΐαΐβ π:[κιΐ'ηυι1η βοΙΓιείΐί εβίίδ. ΝίΙ εηϊπι

νοΙ)Ϊ8 ηβΐιιηι ηιηβίβ εδί α,ιιαιη νββίΓίβ ςεηΐίδ Ιιίδίο-

ιίχ', εκ ηιιίΐιιΐϊ αρικί νθδ 31) βηΐίςιιίδ Ιβηιροπυιΐδ ,

ρηιΐδφκιιη νίείιια νοίηβ οίνϊΐβδ ε£ΠοΓ8δε6Γ6ΐ, Γβ-

Προς ταΰτα βλέπειν έπ\ τοΰ παρόντος οΤμαι δεϊν

χα\ υμάς, εΓ γε μέλλοιτε πάλιν τδ άρχαΐον της Εκ

κλησίας υμών άνακαλεϊσθαι αξίωμα. Οίδατε γαρ

παντδς μάλλον τά υμέτερα διηγήματα, ότι έξ αρχαίου

πρ\ν την γείτονα (50) υμών έξανΟήσαι πόλιν, παρ"

ύμϊνήν τά βασίλεια (51), καΐ τδ προέχον έν πόλεσιν

βίαιη δειίειιι εχδΐίΐίδδε, ιιιιΐΐίΐηφιοαίίαπι ρΓβΗεΓηιιβιιι Β υπ^ρ τήν ύμετέραν ούκ ην κα\ νϋν (52) δ τών οίκο-

ιΐΓΐιειη νβδίΓΒΐιι ριίιιοίρ»Ιιιηι ΐοιίϋδ ρΐΌνίηεί* ου-

ιίηιιίβδϋ εοηδίαΐ. Ει ιιιιηε <]υί(1βηι χϋίΓκήοπιιιι ραΙ-

εΐιι-ίΐαϋο 3ΐςυβ (ηβςηίΓιεεηΙίβ ροπίΐ ; ββιΐ ιιιΐιίδ ρβΓδ,

ψΗΒ 6Χ ατίΐΗ» (οηβϋΐ, υΐίηιιε, α,ικχΐ 3(1 εοτυιικίοιιι

Ιυιη ιιιιιΐιίίικίίηι'ΐιι Ιιιιη ρΓ»8ΐ3ηΙΪ3ΐη βΐΐίηεΐ, ρπδΐί-

ηιιηι ααΊιιιε δρΙεηιΙΟΓβηι Γειϊηεί. 0υ:ιρΓορΙεΓ πΐ3χίηιβ

άεεεί ηίΐ ΙπιηιίΙίιΐδ ίΐΐίβ ηιΐίε ,νοΐιίδ δυρρείυηι, Ιιοηίβ

(αιιΐιηο εοηείρεΓε) , βεά ρ3τ ιιΐφίο (Ιίβηυιιι ιιτίιίβ

τβδίπε ηβ1)ί1ίΐ3ΐβ ίη ρΓ3388ΐιΙί ηεβοΓιο δΙικΓιυιη 3(1-

ΙιίυΟΓε, υΐ ιλΙοιιι ίηΐεΐ" είνεβ νεβίΓοβ ρι-χροδίΐιιιιι

ΐ3!ΐ<.1οηι ίηνοηίιε ροδδΐΐϊδ , ηυί δβ παιι ίηάίςιιυιη

τεδίΓ» ικιΐιίΐίΐ.ιΐο ρι•;ηΙιε;ΐι. δίηιιϊιίειιι Ιιιιρο 68Ί 30

ρΓΟΓδυδ (;ι1ι>,ιΐΓ(ϊιιιιι) ηβν'ΐδ ιμιί(1ι:ηι τεεΙΟΓεηι ευηι

δομημάτων (53) χαλλωπισμδς ήφανίσΟη, άλλ' ή Ιν

τοις άνβρώποις πόλις, έν πλήθειτε κα\ δοκιμοτάτοις

Ι^τών πολιτών] πρδς τδ άρχαΐον έξισοΰται κάλλος.

Ούκοΰν πρέπον άν είη, μη ταπεινδτερον τών προσ

όντων ΰμϊν αγαθών [φρονεΐν (54)], άλλα συνεπαίρϊιν

τ5) περιφανεία της πόλεως, τήν περί τών προκειμέ

νων σπουδήν, ως αν τοιούτον εδρητε έπι τοΰ λαού

χαΟηγούμενον, ώς μή άνάξιον ύμΐν έπιδειχΟήναι.

Αίσχρδν γάρ άδελφο\ , κα\ παντάπασιν [Λτοπον,

τδν (55)] μέν χυδερνήτην μή γίνεσθαι, εΐ μή τής κυ

βερνητικής επιστήμων είη • τδν δέ έπ\ τών οίάκων

τής "Εκκλησίας καΟήμενον, άγνοεΐν όπως άν τάς τώ<

συμπλεόντων ψυχάς είς τδν λιμ'ένα τοΰ θεοΰ χαβορ-

Ιϊεπ , ΐ|ϋί ε]ιΐδ ΒΐιϋθΓη;ιηι1« ςπαπίδ ποη δίΐ; ειιπι ζ; μίσειε. Πόσα {γάρ γέγονε] δι' απειρίας τών καΟηγου-

νοπι, ηυί 3(1 Εεείεδίχ εΐϋνιιηι 86(1εΙ,3Γΐεπι ϊ£ιιοι•μγο

(ΐιια 8001Μ1Ι ιιανϊ^ηιι: ίιιιιι 3ΠΪΠ138 ίη 1•εί ροπα 83ΐν33

εοΙΙυεεΙ. ΟαοΙ (ειιίηι) ρΓορΙβΓ ΓεείΟΓυιη πηροί-

ι ί α ιη ιι:ιιιΓγ3(,'Ί:ι ]αιη (Γβοοηιιιΐ) Εεε1εδία:? Οιιί»

εη'.ιιιΐ6Γ3Γ6 ροΐιτίΐ ιρι.ι: (ηοδίηδ οευΐίδ υΙίΒεΓναη-

Ιιιγ) ιιιιιΐ,ι, ιιιιη Ιΐι;ι:ιι ριοΓι;ι;Ιο ενεηΙαΓα , δι ΕεεΙβ-

8ΐχ ρεΓϊ(οϊ 3ΐίΐ]ΐιο.•; βΐιυεηοΐυΓΟδ Ιι.ιΐιιιίδδεηΐ ? Ουίη

61 Γ,Ίιΐ'ΊΙίδ ιΐΓΐίδ ηοιι Γυϋίΐιυδ , δειΐ ςηαηδ , Γειτιιιιι

3(1 Γ:)1ι|'ίι'.;ΐαΐΐ3 Υ383 ΐΓ.ΊΐΙίιιιιΐδ ; ϊβιΐιπ' <:1 ΙίιίεΙίιιηι

:ιιιίΐιι;ι: ίίδ εοιιιιιιίΐΐΐ'ΐκΐίΐ: δΐιηΐ, ςυί εα$ ρπιΐιο

εεί;ιη>, ϋίνίοί δρίΓίΐιΐδ ΓεΓνοιβ δϋΐιΐίΐ» ϋιΐΓίΐίε,

μένων αΟτανδρα τών Εκκλησιών ήδη ναυάγια 1 Τις

αν έξαριΟμήσηται τά έν ό[φθαλμοϊς], μή άν συμ

βάντα, εΓ τις ^ν που έν τοις χαθηγουμένοις κυβερνη

τική εμπειρία ; άλλα κα\ τδν σίδηρον [ού τοις] άτέ-

χνοις, τοις δέ έπιστήμοσι τής χαλκευτικής είς τήν

τών σκευών άπεργασίαν χαταπιστεΰομεν. Ούκοΰν

κα\ τάς ψυχάς τώ καλώς έπισταμένψ τή τοΰ αγίου

Πνεύματος ζέσει καταμαλάσσειν, έγχειριστέον, δς

διά τής τών λογικών οργάνων τυπώσεως, σκεύος εκλο

γής τε κα\ εδχρηστον (56) ίκαστον υμών έπιτελέ-

σειε. Τοιαύτα ποίϊϊσΟαι τήν πρόνοιαν ό θείο; '&,-πέ-

Ιιιι]νΐδ .ιρικί ϋκ53Γοηηι Οηρρηιίοιίχ ραβδί, ιιιειιΐίο

Ιι:ιΙ.ιιΜιιι- ί(1ί1)ιΐ8 ΜιιιΊίί ; 86(1 ίμδΐιιιι ΟΧδβΓίεηβίδ ιηΊ)'ι8

ορίδεορυιη (υίδδβ, ηεε ιιιηιΐνι οίη^ί :ι ηεε :κ•1.ι ε]ιΐ8-

(Ιειιι 1.οηβίηί, :>Ιι Ηεβ^εΙιίοείΓεβ Οιπδΐί ηηηιιιη 429,

ιιΐ ριιίαηΐ, εοιίδΐ'.πρί» ει 3 Βοΐΐαηϋο ειΐίΐη , 16-

δίαιιΐυτ.

(49) ΠρωτεΙοις. Μβ. Μειί. πρώτοις. Μοχ, κατά

πάσας εκκλησίας εύροι τις άν. — Ηα .νιιοκ!;ιιΐιΙιιιιΐ

εειιβιιί V : 1 1 ί ι ;ιιιιπΐ) εοιί., ίη (|ιιο δεΓΪΙιίΐιΐΓ πρώτοις.

(50) Νιγ;ι:;πιι Ι^ΙΙινιικι: ιιιΊιι:ιιι ίιιίεΐΐίβίι, (]υ:« (ιιιιο

Ιειιιροΐ'ίδ αά ΜείΓοροΙεοδ ιΐίβηίΐ.ιίεπι ];<ηι βνκεΐ»

ΓυετβΙ, ου]υ» εοηιβηΐίοηεδ (1ε ρΐ'ίιηαΐα ευιη Νίεο-

ιηειίίεηδίβιΐδ ηηΐίδδίιιι:ε 8υηΙ νίηβ εηκίίΐίδ,

(51) Αιιΐίςυί εηίπι Βίΐηγηίϊϋ Γε§08 βρηά Νίεοηιε-

ι1ί»ΐϊ) δοιίειιι ΙίχοΓαπΙ ; <]ηίη εΐ ΟίοεΙείίαιιιΐδ ΙιηρεΓα-

ιογ Ν'κ'οιηειίίχ δεϋεηι ροδίιίΐ, ββηιηυβ «ϋϊΟείοΓυηι

ιηιιΐΐίίικίϊιιε αε ηΐ3•*ηίΠεεηΙί3 ϋτΐιί Κιιιη.ν ρητειπ

Γ0(1(1βΓ8 οοηαΐαδ εεΐ. Υίιΐε Εα;ΐηηΐίιιηι (Ιε Μηι-ιίοιίϊ

ρεΓβεειιΙοπιηι εηρ. 7.

<52) Α'αί ννν, Μεϋ. νΰν εί χαί. Ρααίο ροδί, δοχιμί-

τητι τών ο'.κητόρων.

(55) ΜεοιιιειΙί» δίςιιίιίεηι Ιογπε ηιοΐα Γυηιΐίιιυ

ειιϊινβΓδ» Γαίΐ, νίείιιίδ ιΐΓΐιίοιι» εχ ρ3«ε 5εΓν3ΐι>,

ΟαΙί»ηο ει ϋβΓββΙβ εοδδ. αηηο 368 χτχ ϋΗπ-

δΐίαη», υΐ ΓεΓβη Αιηηιιαιιιιβ ΜβΓεεΙΙίηυβ Ιίΐι. χνιι,

εαρ. 15, Ι(ΐ3ΐίιΐδ ίη Εααίί, ΚοεΓαΐεβ ίη Ηϊιΐ. «ί'-

ΙίΙ). ιι, αρ. 39, βΐ ΙΙίβΓΟηνιηυβ ίη ΟΗτοηκο. ν'ϊ(1ί

Είΐιβηίιιιη ίη Μοιιοάία ϋε β]ιΐ8(1επι ιΐΓΐιίβ 5»ι1ινβΓβίοι•••-

8οι1 εί τείία,υβηι Νίεοηιεϋίαηι ^υ1^3I10 ΐηιμεΓ.ιηΐβ

Ιεπ.τ6 ηιοΐη εοΙΙαρδβιη Γιιίδδε ίιίοιτι Αηιιηίβιιιΐδ Μλγ-

εεΙΙίιιυβ ΙίΙ). χχι, εαρ. 31, ΐοβίβΙιΐΓ.

_(54) Φρονεΐν. ία. Εχειν τδ φρόνημα. Μυχ νΟΓΟ

ευρητε παρά τοΰ θεού.

(55) Τόν. 1(1. τδν — νεώς.

(56) Εΰχρησΐοτ. Μεα". ευχρηστίας. Μοχ τοιβύ-

την π.
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βτολος έγκελεϋεται, διά τής πρδς Τιμόθεον επιστολής

ιτάσι νομοθετών τοις άκούουσιν, έν οίς φησι δεϊν τδν

έπίσκοπον άνεπίληπτον είναι. "Άρ'οδν τούτου μόνου

τφ 'Αποστόλω μέλε., όπως ό της ίερωσύνης προ•

εστηχώς, τοιούτος εΓη ; Κα\ τί τοσούτον κέρδος, ει

έν έν\ το άγαθδν κατακλείοιτο ; Άλλ' οΐδεν, οτι τφ

προσχόντι (57) συμμορφούτα: τδ ύποχείριον, και τά

κατορθώματα τοΰ καθηγουμένου, των επομένων γίνε

ται. "Ο γάρ έστιν ό διδάσκαλο:, τοϋτο κα\ τδν μαθη-

τήν απεργάζεται • ού γάρ έστι τδν τη χαλκευτιχή

τέχνη μαθητευόμενον, ΰφαντικήν εξασκήσαι, ή 'ιστουρ-

γεϊν διδασκόμενον, (5ήτορα, ή γεωμέτρην γενέσθαι *

άλλ' δπερ έν τω καθηγουμίνιο βλέπει ό μαθητής,

τοϋτο καϊ είς έαυτδν μετατίθησι. Δια τοϋτό φησι •

Καττψτιαμένος έσται πάς μαθητές, ώς <5 διδάσχα-

Λος αΰτοΰ.

Τί οϋν, αδελφοί ; δρα δυνατδν ταπεινόφρονα γενέ-

βθαι, κα"ι κατεσταλμένον τψ ήθει, και μέτριον, κα\

φιλοκέρδειας κρείττονα, και τά θεία σοφδν, καΐ πε-

παιδευμένον την έν τοϊς τρόποις άρετήν τε, καϊ έπι-

είκειαν, ταϋτα έν τω διδάσκαλο) μη βλέποντα ; Άλλ'

ουκ οΐδα πώς οΤόν τε τδν κοσμικώς μαθητευθέντα,

πνευματικδν γενέσθαι. Πώς γάρ άν μη κατ' εκείνον

εΐεν οί πρδς αύτδν δμοιούμενοι; Τί γ.έρδος έστ'ι τοις

διψώσι της τοΰ ύδρείου μεγάλου ργίας, ύδατος έν

αύτψ μή δντος ; καν έν ποικίλοις σχήμασινή τών

κιόνων επάλληλος Οέσις έπ\ τον ύψους άνέχει (58) τδν

«έτασον, τί μάλλον άν ό δ'.ψών έλοιτο πρδς την εαυτού

χρείαν; λίθους ευ διακειμένους βλέπειν, ή κρουνδν

εύρεϊν, καν άπδ ξύλινου σωλήνος ρέη, μόνον διειδές

Κε κα\ πότιμον τδ νάμα προχέοντα ; Οΰτως, άδελφο\,

τοις πρδς την εύσέβειαν βλέπουσιν, άμελητέον άν εί'η

της Εξω σκηνής, ή εΓ τις χομά φίλοις, και καταλόγοις

αξιωμάτων άβρύνεται , κα\ πολλάς ετησίας [προσό

δους λαμβάνοιν, καυχάται (59) ] , κα\ πρδς τδ γένος

εαυτού [Λ^ορΖϊΊ, μεγαλύνεται (60)], καΐ πανταχόθεν

τφ τΰφω περιαυτίζεται, τοιούτον έάν, ώς ξηρδν

ύδρεϊον, εΓπερ μή Ιχοι έν τω βίιρ τά προηγούμενα•

άναζητεΐν δέ, καθώς άν ή δυνατδν, τφ λύχνω τοΰ

Πνεύματος πρδς την έρευναν κεχρημένοι, Κήπος

κεκΛεισμένος (61), καϊ πτ\γη έσρραγισμένη, καθά

φησιν ή Γραφή, ίνα διά της χειροτονίας.... τψ κήπω

ρυφής (62), κα'ι άναστομωθέντος τού της πηγής ϋδα-

τυς, κοινδν γένηται κτήμα της καθολικής Εκκλησίας.

[Γένοιτο δέ (65;], κα'ι παράσχοι δ Κύριος εύρεθήναι

διά τάχους έν ύμϊν τοιούτον, δς έσται σκεύος εκλογής,

στύλος [Εκκλησίας], Πιστεύομεν δέ τφ Κυρίω, έσε-

σθαι ταϋτα, ε'ίπερ ύμείς βουληθείητε διά τής δμονοη-

τικής [χάριτος τδ (64)] άγαθδν συμφώνως ίδεΐν,

• 1 Τΐηι. ιιι , 2. " Ιλο. νι, 40. » ΟαηΙ. ιν, 12.

(57) Προσχόντι. Μ. προέχοντι.

(58! Άνέχει. Μ 0(1. άνέχη.

(59) Ετησίας.—κανχ. ϊίΐ. ετησίους αναριθμείται

προσόδους.

' (60) Άνορών, μεγα,Λ. Ιιΐ. βλέπων περιογκοΰται.

(611 Κεχρημένοι. — κεκλεισμένος. Μεο\ κεχρη

μένοι ει που τις έστι κεκλεισμένος. Μοχ ϊ(1. εοιί. ροδί

χειροτονίας 1«ειιη3ηι ίΐ:ι δυρρίεΐ, άνοιχθείσης ημών

έν. ΕΙ ρ»ιιΙο ροδί, καθόλου έκκλ.

, Ρατκοι.. Πκ. ΧΙ,ΥΙ,

Α ηιο11θ5 Γ6(1ιΙΰΓ6 , εΙ ψ Γι ΓΛίΐοηιιιτι ηιοιιιοηΐ'ικ , εειι

ιηαΙΙεοΐ'αιη ΐοΐΐυιυ , ιιηυπιηυειηηυε ηοδίπιηι ΐη ν»8

εΐεείΐοηΐδ , εΐϋοπιίηο ηοη ΐηυΐΐΐε νβίεαΐ βΟΌηηηΓΟ.

Ηιιίιΐδ Γβϊ ηοδ ΓαΓιοηεηι ΐιαοει-ο άίνίηιΐδ ]υ1)εΐ Αρο-

δίοΐϋδ , ιΐηιη ΐη ΕρίδΙοΐ3 :ιϋ ΤΐηιοΐΙιειιιη (Ιε ερϊδοο-

ροΓυιη ηιοπίιιΐδ Ιε^οιη , Οάεΐΐΐηιβ ειιηείίδ ο1)3βΓ-

ναηάαηι , ββηεΐνΐι, ΐηςιιίεηδ , οροΓίετε ερίδεορυιη

ΪΓΓερΓε1ιεη8ίϋί1ειη ε588 '. Νυηηιιϊά εηΐηι Ιιοε ΐιιηίπιιι

ειιι-πΐ Λ|)θ5ΐο!ιΐ8, ιιΐ ςιιί δαοεηΙοΓιο Γυη^ϊΙιιτ, (αΐΐβ

8ίΙ? Κει(ΐιοιΙ ιιιη^οιιιιι Ιιιιπιιιι ε856ΐ , 81 υηο ΙιιιιΙιπιι

Ιιοιηϊηβ ρΓοΙιίΐαβ εοηΓιηει•Βΐιιι•? δεϋ ρΐηηε ηονίι

Αροδίοΐϋβ, ρΐίΐροδϊίοπιηι ιηοι•ί1)ΐΐ8 5υϋ<ϋ1υ8 εοη-

Γοιιη;ιι•ί, εΐ ιεοΐα (Ιυείδ Γηείη , ϊΐίοπιιη εΐίαιη, (\υϊ

ϊρδίιιιι 8εΐ]ΐιιιιιΐιΐΓ, ρΐ'ορπ,ι ΩβΓΪ. Κίεηίιη ηυβίΐβ εδί

ηΐϋζϊδίεΓ , Ιιιίεηι εΐ (ΙϊδεϊρυΙιιιη είΐϊείΐ ; ηαηι (;υί

" 3γΙϊ Γ;ιΙ)Γί1Ί ορειαη) η.ιναί , ίδ ΐεχίοΓ ϋεπ ηεςιιίΐ,

δϊεια ηεε (]υί ΙεχεΓε ϋίϋίεϊΐ, ΓΐιείΟΓ, νεΙ βεοηιείΓ»

ροίεβΐ εναιΙεΓε ; δειΐ ςικκΙ ΐη ηιπςϊδίΓο οΐΐδεννηΐ.

(Ιίδείριιΐιΐδ , \ά υΐΐηιιε ϊη δε ϊηιϊΙ;ιΐίοηε ΐΓ»ιΐδΓβη;

ρΓορΙεΓεη, ΐηηιιίΐ 8ϋπρΙιΐΓ8, ΡβΓ/βίΙι/* βπί οηιηϊε

άίίοϊραίιΐί, φιβιηαάηιοάητη ηα$Ί$\ΐΤ ο]η$ '•.

0;Γι.Ι ϊξίΐυΐ', ΓΓβίΓΟδ ? Νιιπ<]ιμ(1 Ιιυιηϊϋδ,ιηοιίεδίυβ,

ηιοι1εΓίιΐιι$ , ΙυεΓΟ ιιοη ηιΐϋίεΐιΐδ , ιΐίνπιαπιπιψιβ Γβ-

Γϋηι ρεΓίΐιΐδ, ει ιηοηιηι ρΓθ1)ίΐ3ΐε, ηίςιιε ηιαηδυείιι-

ίίίικ: ρΓίειΙίΐιΐδ , Ιίιτί ρηιεΓΪΙ , φιΐ Ιιχε ΐη ιτιβ^ίδίΓΟ

ιιοη εοηδρβχεπι? νκπιηι ηοη ν'ιϋεο , ηποι-.ιοιίο ςπί

ηιιιπι'.;ΐίΐ:ι Ιαηΐυιη (ΓκϋίίΙ, δρΐιΊΐιιαΙϊδ ονικίειε ναΐεαι.

Οιιοηιο.ΐο εηΐηι 3ΐΐεπ]ιΐδ Γοτηιαηι δρεείεηιςυε ηοη

ΓιΤεΐΗηΐ , ηυί η>1 ειιιιιιΐοιιι βεβο εοηιροηιιηΙ? Οιικί

|>π)(]εδΙ δίΐϊεηιίουδ αηυπΓϋ ιιια^ηίΓιεεηΓια , 8ί ;:ΐ]ΐι:ι

ν:ιειπιπι 8ΐΙ? Οικιιηνίδ εηΐηι ηιιιΙΙΐΓιιπηεδ εοΐιιιηηηβ

εοπείιιηβ (Ιΐδροδϊιχ , Γίΐδΐί^Ίιιη δηδίοΐΐηηΐ ΐη :ιΙ-

Ιιιηο, ηιιίιΐ ροΐίυβ ΐη ιίδυηι δΐιιιιτι δίιίεηβ εΐΐςεΐ'εΐ ,

ΙηρϊιΙεδηε »0"α1)Γε άΐδροδίΐοδ ϊηίοεί'ϊ , νεΙ Γοηΐεηι

ΐηνοηϊΓβ , ςιιαηΐιιιηνίδ εχ Ιϊ^ηεο εβηηΐί (ΙιΊΙικιΐ ,

δοΐιιηιηιιβ ρείΐυεΐιΐοδ , ει ροΐυΐ ^Γαΐοδ Ιαιίεεδ

ρΓοίιιηιΙηΐ ? 1(:ι , ΓιβίΓεβ , ϋδ <]ΐιϊ ρΐε1»1εηι ρπο.

οειιϋδ ΙιμΙιιμιΙ , ιιιιΙΙ.ι ηιΓιο Ιι;ι1.ιι•πι!η εδδεί ι•\ •

ΐεΓίΟΓίδ δρεεΐβΐ , ίΐηυε ροπιρ3Β ; ει δι ο,ιιΐδ ηιπϊ-

οοιίιιιι ιιιιιιιει-ο είΤεΠυι• , εΐ (Ιΐ^ηίΙαΙυιη εορΪΒ

δΐιρεΓοίι, ει ηιυΐιϊδ (αηηυϊδ ΓεαΜίιΐυιΐδ Γπιεηδ, εχ-

ΐοΙΙϊΙιΐΓ) , εΐ Άά ^βηιΐδ δΐιιιιη (Γεβρίείοηδ , βίοπη-

ΙιΐΓ)•εΐιιη<Ιεηιΐ3ΐ[ΐιε ίϊδίυ ΐηΐυπιβδείΐ, Ιηίειη ιιΐΐο,υο

Ιιοιηίηεπι ηιίδδΐιιη ΓαεεΓε οροΓίεΙ, Ιαιιπααηι δΐεευηι

»ηιι»ΓΪιιιη,ιΓΐδΐ ϋδ ρΓ,ΐΐΙΐΐιΐδδίΐ ηιοπυιΐδ,ηιιί ρηηιηηι

" ΐη Γοεία νϊΐ33 ΐηδίίΐιιΐίοηε Ιοεηηι οίιίηεηΐ, είδρΪΓΪ-

Ιιιαίΐ Ιικ'οπιη αΊ δΟΓηιαηάιιπι »ϋΙιί1)ίΐ», ΐη(ΐιΓΐΓεηοΊΐδ,

ηπηιιΐιιιη (ΐεπ ροΐεδί, Πονιηί ΰοπείιανε, β( [οη$ ού-

*ΐ3ηαί«5",(|πειη3ΐΙηιοιΙηηι, ϊηηιιΐΐ 8εΓΪρΙιΐΓ3, «1(ΐ"ε-

8εΓ3ΐο)ρεΓθπΙϊηηΐίοηειηνο1ιιρΐ3ΐΪ8ΐιοηο,βΙ τοοίϋδο

(63) ΥίιΙείϋΓ Ιιϊε 1ο»εηι1ιιηι δΐιρρίεηιΐιιιη^ιιε εδδε,

Γνα διά της χειροτονίας άνεφγμένου τοΰ κήπου τρυ-

φής, ιιιιαιιι Ιεείίοιιεηι ΐη νοΓδίοηβ ίαΓπια δεευΐιΐδ

βυιη.

(63) Γένοιτο δέ. Ιιΐ. ή έν έκείνω χάρις. Ρϊυΐο

ροδί, στύλος τε καϊ έδραίΐι>μα τής αληθείας πιστ.

(64) Χάριτος τό. Ιιΐ. σύμπνοιας πρδς τδ κοινόν,

Μοχ νείΌ, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τδ αγαθόν.

34
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»<|ΐΐ3Β ΓοηΙΡ, ΐ ιι εοιιιιηιιιιειιι Εεείεβίχ ΟϊΙΙιοϋωε υΐί- Α προτιμήσαντεςτών ιδίων θελημάτων, τδ θέλημα τοΰ

Γιιηίειιι οοιίαΐ. (Ραχίι αιιίοια ), εοηεειίαίςιιε Οβυ•>,

υΐ (]ΐι:ιιη είΐο ίηΙεΓ νθ5 Ιαΐίβ νΪΓ Ίηνεηίαιυΐ', ηιιί βίΐ

ναβ εΐεείίοηίδ, ει εο1ιιηιη3 (Εεείεβκε). ϋοηΓκϋιηιιβ

ιιιιίειη ίη ϋοιηϊηο, ίο ιό υΐ Ιιιεε αεεί(1αιιΐ, $ί ι'-ηιΐϊιι),

φιχ ραοιιη εοηεοΓίϋαιηηυε ΓκΙοΜΙιιΐί εοηοίίι.Η, αιΐ-

Κυρίου ημών [κα\ τδ αύ-ώ δοχίμιον] χα\ εΰάρεστον,

και τέλειον, ίνα κατορθούμενον έν ύμϊν τοιούτον η,

ψ κα\ ημείς [χαίρομεν (05), και ύμείς] εντρυφήσετε,

και ό Θεδς των όλων ένδοξασθήσεται, ψ πρέπει η δίξα

ε!ς τους αιώνας.

}ΐιΙϊ,3<] ίιΐ ςυοϋ βυηυιη ΐΌεΙιιιηφίβ εδί, εοηοοπΙίΐθΓ αιπιιιυηι ίιιΙεηιΙβΓβ νβΐϊΐΐκ, νεδΙΓίε νοίιιηίαΐί, Οοιιιίιιί

ηοδίπ νο1υηΐ»ΐεηι (εΐ ςυοιΐ ίρδί ργοΙιοΙιιγ), ει ρΐαοεί, φιοϋςιιε ρεΓίεείιιηι εβι, ρΓ»ίβΓεηΐε3 ; ϊΐ» υΐ

ΓεεΙβ ί»εΐ3 νεβίΓβ Ιαΐίβ δίηΐ, φΓιΙιπδ ει ιιοβ ( ^ηπϋΜΐιιιΐδ ει νο«) εχδΐιΙΙείίδ, ει ιιηίνεΐ'δοπιιη Οοιηϊ-

ηιΐ5 ($1οπΓιεεΐιΐΓ, (]ΐιεπι ϋεεεί §1οιί3 ίη δχειιΐβ.

ΕΡΙδΤΟΕΑ XVIII. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΗ' (66).

ϋε Ιιαε ερϊιίοΐα Ιιοο υ,ηχιηι ΙαιιΙηιη εοημεβη ροααιη, χα-'φίαηι ηεηιρε [ιι>αε , 17x0 Ιεηιροτε Νΐ)$$εηη! η'ο

ΕεεΙε&ία εχ&ηίαΰαΐ ; ηαιη εα άε τε εοηηιιετίΐητ, ίϊηιιιΐηαε ιηϊ»εταιη ΕεεΙείχατηηχ Αίϊοε ιΐαΐαηι άε$οτίΙ)ϊΐ.

1)ι\;\ιη ρ'.ιΙ( Ιιγ;» πίίιιιι ρυΐείιΐ'βπιιη δίιη'ιΠίιιϋο ε&Ι,

(1Π11 εχρΐ'ε$$3ΐη ρπηιί£βηίχ νεηυδίαιίδ ίηΐ3£ίηεηι

( 8ει•ν3ΐιΙ)'. Ν»ηι . ιιίιηα; Ιικε ΐ'ονει-α ρυΙεΙίΓΧ εχρίΌδ-

8Ϊ83Ϊιη3πι ίηΐ3ςΐηεηι νίιΐί ίιι βυηνίδδίπΓιδ Ιιιίδ ΙίΐΙε-

ΓΪβ, (ςοβδ ιιΐ) :ιΓκ:ιι1>ί ΕνβηςεΙίυηι αίΐ ", εχ :ι1μι:ι-

«Ι.ιιιΐίΛ εοΐΊΐϊβ ΐιιί ηΐϋΙΙίΐ33 Γειίϋίϋίδΐί ; ψι»ιιιοΙ>Γϋΐιι

Ιε ίρβιιπι ϊηΐιιοΓΪ , (ΐιιβηυε) ίιοηενοΐοηΐία , ρεΓ εο-

ΐιΐϊΐιιίοιη ίΙΙαηι , (μιχ ίη είδϋειη ΙίΙΙειίδ ε1υεεΙ)3ΐ,

ροΐίπ 3ΐ'1)ίΐΓ3ΐ3Γ, εηδφιε βχρβηιιιηεΓΟ (ίη ηΐίΐηιΐδ)

δΐιηιεηδ , βδδίιΐιιβφΐε ρεΓειίΓΓεηβ , ιιιιι]ογο ΒεηιρεΓ

ι-.ΐΓίπη ι1θ!>ίιΙοι•ίΐ) ( βΙΓεεΙιιβ δΐιιιι ) ; ηιιΙΙ.ιψιε ίϋ

βςεηάί 53ΐίεΐ:>3 εΓβΐ, ηιιίρρε φΐχ , πι ίη Γείιιιβ

δυαρίε Π3(ιΐΓ3 ρυΐοηπβ αΐΐ]ΐκ; ε^Γβ^ϋβ υ$ιι ενε-

ιιίΐ , νοίπ ρΐ.(ΐ<ϋΐι εχ Ιυί3 1ί(ΙβΓΪ8 ογΙβηι ( εχείρεΓε ,

30 ΙεΓη!ίιι;ιπ! ιιι.ΊΐΙίΐ(ΐι;ιηι ροΐβδί.) Ν»ιη ηεε $ο1Ϊ3

εοηΐίηιιιιβ ει ΙΊ1)ι;γ α$ρεεΐιΐ3 ε]υδ ίηΐυεηιΐί ευ-

ρίιΐίιβίεηι ηιίιιιιίΐ, ιιεςυβ ναΐβίικίίιιϊ» ρΓ08ρεπΐ33

βυΐ ι1ι\>ΐ(Ιι;ι Ϊ1Π11 ΐοΐϋΐ ; $ίε εΐίβηι ιιυΐΐβπι 83ΐίεΐ3-

(εηι 03ΓΪ ροβδο εΓεύίηιυβ ε]»3 νο1υρΐ3ίί3 , (|ΐι% εχ

{ΐΓθ1ιίΐ3ΐε Ια» είιρΊι ιιγ, οιψιβ εχεεΙΙεηΐίβηι , 3ΐςιιε

ρΓΧ8ΐ3ηΐί3ηι βα'ρο εθΓ3ΐη , ηιιηε βιιίεηι εΐίβηι ρεΓ

1ίΐΐεΓ38 οίατε εο^ηονίηιυβ. 5εϋ ηυεηιαάηιοιίυιη ;ιΓ-

(ίοί βοΐεηΐ, ΐ|ΐιί ίη^εηΐεηι εχ 3ΐίςυ3 τε βίΐίιη οοη-

ΐΓ3ΐιυηΙ ; ίΐιι ει ηοβ ηιιο ιιι»«ί8 Ιιιϊ3 Ικηιίβ εχρίεηιυι-,

βϋ Πΐ3@ί3 εοπιιηιίεηι (μιοϋιιιπιηοιίο 3ί1ί εοτί'ίρίιηιΐΓ.

(Μιοιί 8ί ηυΐΐβπι 33$εη1.ιΐίοηεηι , ηιιΙΙίΐηκιιιε Γ;ι1ϋ;ιιη

3(1υΐ3ΐΐοηειη (1ίεΐί3 ηίβεε ηθ3ΐΓΪ3 Ίηε3$ε εεηβυεηβ ,

ιμιοϋ ρΓοΓεεΙο ίβείοδ , ειιιιι βειηρεΓ 8ίδ οι-ς.-ι οηιηεδ,

3ε ρι•3>δ';Γΐίιη εΓ^3 ιιυδ αηίηιο , δι ([ΐιίδιρίΒΐιι ηΐίιΐδ ,

ΙίϋεΓβΙί ε( 1ιυηΐ3ΐιϊΐ:αίδ ρΐεηο , Ιίϋειη ηιίΐιί ρΓΟΓδυβ

Ικιΐιεοίδ, Ιί1)ί (ΙίδβιΙβ αΠίΐ'ΐιΐίΐιαί, Ιιιηιιιιιι ΙϊΙΙογπιίιιπ

δΐι»νί(3ΐεηι ηιείδ οευΐίβ, ιιΐι-ι1ί<•ί επ]ιΐδΐΙ:ιιη Γοικκϋί

1Ι1513Γ, 3(1ήί1ΐίΐ3Ι», ΟΟΙίΙίίΠΠΙΜΙ 1 ^(: Γ V 111 ΗΓΙΙ 111 ΙΙίεΗΙΊΙΙΙΙ

'• ΜβΐΙη. χιι, 34.

(65) Χαίρομεν. \ά. έγκαυχησίμεθα.

(06) ΈΛιστ. Ι η οοιί. Μβί. ίηδεΓΪρΙί ρι•ιΙιίΙι<:ΐιιι•

Ότρηΐψ επυκόπψ Μελιτηνής, εδίηυβ XXI.

(07) Χαρ. διασώζονται. 1(1. χαρακτήρα κα\ έφ'

Ιαυτών οιασώζηται.

(68) ΓΛνκ. άπερ ώς. Ιά. γλυκ. οίς ημάς καθώς.

69) ΚαΙ τό σου εΰφρον. ΙΑ. και την έν δφθαλ-

μοΐς εϋφροσϋνην. ΕΙ ωοχ ύφ' ηδονής ρΓΟ εις χείρας.

Β Ώς καλά τών καλών έστι τα ομοιώματα, όταν

εναργή τοΰ πρωτοτύπου κάλλους τδν χαρακτήρα [δια

σώζονται (67)] ! Της γαρ ψυχής σου τής δντως καλής

είδον έναργεστάτην εικόνα έν τη τών γραμμάτων

γλυκύτητι, [άπερ, ώς (68)] φησί που τδ Ευαγγέλιο•/,

έκ τοϋ περισσεύματος τής καρδίας σου έμελίτωσα;•

και δια τοϋτο αυτόν σε προσοραν, κα\ [τό σου (69)]

ευφρον καρποϋσΟαι διά τής έν τοϊς γράμμασι φιλο-

»ροσύνης ένόμιζον, κα\ πολλάκις [εις χείρας] έπανα-

λαμβάνων τά γράμματα, κα\ συνεχώς επιών προς

μείζονα τής άπολαύσεως έπιθυμίαν [κατέστην (70)],

κα\ κόρος τών γινομένων ούκ ην. "Ος, κα\ ώς άλλου

τινδς τών κατά φύσιν καλών καν τιμίων, την ήδο-

νήν δια[παύειν οΰ δύναται (71)]. ΟΟτε γάρ τοΰ προι-

οραν τον ήλιον ή συνεχής μετουσϊα την δρεξιν

" ήμβλυνεν, ο&τε τής υγείας ή διηνεκής άπόλαυσις τήν

έπιθυμίαν Ιστησεν, οΟτε τής σής άγαθότητος, ήν

κατά πρόσωπον (72) πολλάκις, κα\ νΰν διά τοΰ γράμ

ματος έγνωμεν, δύναμιν (73) πεπείσμεθα μέχρι κόρον

προελθεϊν άπόλαυσιν. Άλλ' οΓόν τι πάσχουαιν οί έχ

τίνος περιστάσεως διψώντες άτέλεστα, οϋτοι καΐ ήμεϊς

όσον έμφορούμεθα τών σών αγαθών, τοσούτο μάλλον

διψώδεις γινόμεθα. Εί δέ μη θωπείαν τινά κα\ ψευδή

κολακείαν τδν ήμέτερον λόγον ύπολήψη (πάντως ίέ

ούχ ύπολήψη (74), τά τε άλλα τοιούτος ων, οίο; ε!,

και περ1. ήμας βιαφερόντως, ε! καί τις άλλος, χρη

στός τε και γνήσιος), πάντως πιστεύσεις τοις λεγο-

μένοις, δτι τήν συνεχή τών δακρύων έπι^οήν ή τών

" γραμμάτων χάρις, οΤόν τι φάρμακον ίατρικδν, τοις

όφθαλμοϊς έγγενομένη, ανέστειλε, και προσδοκώμεν,

τή τών αγίων ευχών σου ιατρεία τάς ελπίδας εαυτών

έπερείδοντες, ότι τάχα καί καθόλου τδ τοιούτον τ?ς

ψυχής ημών πάθος έξιασθήσεται ■ έπε^. τό γε νΰν

(70) Κατίσττ\ν. Ιϋ. έξεκαιόμην ■ εί ιιιοχ «οπ

Οβηοδοίΐ ώς.

(711 Αιαπαύει*• οΰ δύναται. Ιά. διαλυμαίνεται.

(72) ΡθΓΐ353ε ΙεκειιιΙυιη, ης κατά πρόσωπον.

(73) Αύναμιν. Ιά. δυνατδν είναι.

(Ίί) 1(3 Ιιοε ίη Ιοεο εηιΐ'ηιίβηάιιιη εεηδίιί ναΐίεϊ-

ηιιηι εοϋίεεαι, ίη ςαο δοπίήΐυτ, ούχ άπαξ λήψη.
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Εχον, έν τοιούτοις έσμέν, ώς φείδεσΟαι της άγαπώ-

σης ημάς ακοής, καΊ έπικρύπτεσθαι σιωπή τήν άλή-

θειαν, ίνα μή προς κοινωνίαν των ημετέρων κακών

τους γνησίως ήμας αγαπώντας έφελκυσώμεΟα. "Οταν

γαρ ένΟυμηΟώμεν, δτι τών φιλτάτων άπολειφθέντες,

έν πολέμοις άναστρεφόμεΟα, κα\ α μεν καταλιπεΐν

έβιάσθημεν, τέκνα έστ\ν, α ταίς πνευματικαΐς ημών

ώδίσι τω θεώ γεννήσαι κατηξιώΟημεν, [τω (75) τής

αγάπης] νόμφ συνηρμοσμένα |ήμίν,] κα\ κακοπα-

Οείαις έν τοις τών πειρασμών καιροΐς έπι [τείνον

τα (76)] πρδς ήμϊς το φιλόστοργον χα\ Ετι προς

τούτοις οίκος κεχαριτωμένος, άδελφο\, συγ[γενεϊς,

εταίροι,] συνήθεις, φίλοι, εστία, τράπεζα, χιχμζΐον,

στιβάς, το βάθρον, δ σάκκος, ή [συνουσία (77)], τδ

δάκρυον, 4 ώς Εστί γλυκέα, κα\ δια συνήθειας οάο•/

εράσμια, ουδέν δεή (78)... είδότες σε γράψαι. Τα δε

άντ' εκείνων, ίνα μή τι επαχθές λέγειν δόξω, πάντα

[κατά σαυτδν (79)] σχ(5πησον. Πρδς τω τέλει της

έμαυτοΰ ζωής ών, πάλιν τοϋ ζήν άρχομαι [μανΟάνειν

τε] αναγκάζομαι τήν ευδοκιμούσαν νϋν τών ηθών

ποιχιλ'ίαν, όψιμαθές κακότροπος τής (80) πανουρ

γίας γινόμενος , ώς έρυθριάν άε'ι τη άφυΐα τοϋ πρά

γματος (81). Οί δέ άντιτεταγμένοι τη διδασκαλία τής

σοφίας ταύτης, είσ\ν ικανοί (82) κα\ φυλάξαι, δ Εμα-

Οδν, καΙ έφευρεΐν, 8 ούκ ΕμαΟον [τοιγαροϋν] πολε-

μοϋσι, πόρ^ωΟεν άκροβολίζοντες, έπ\ παρατάξεως κα

τάπυκνοΰσι την φάλαγγα, κατά τδ [πρόσφορον αύτοϊς]

προλογίζονται (83) , ταϊς ύπερβολαϊς προκατέχουσι ,

τους συμμάχους έαυτοΐς πανταχόθεν προσπεριβάλ-

λονται. Πολϋς δέ παρ' αύτοΐς, και άκαταγώνιστος τή

δυνάμει δμα[ρτεϊ δόλος (84)] , εις στρατηγίαν προ •

βεβλημένος, ώσπερ τις αγωνιστής περιδέςιος, διπλή

τή χειρ\ τοϋ Ιδίου στρατού προμαχόμενος, πή μέν

δασμολογών τους υποχείριους, πή δέ βάλλων (8*>)

τους προστυγχάνοντας. Εί δέ καΐ τήν είσωήμώνδι-

αγωγήν έξετάζοις, εύρήσεις άλλα τοιαύτα• οίκίδιον

πνιγηρδν, κρυμφ, κα\ ζόφω, καΐ στενοχώρια, κα\

πάσι τοις τοιούτοις καλοΐς εύθηνούμενον, βίον ϋπδ

πάντων μωμοσκοπούμενον, φωνήν, κα\ βλέμμα, κα\

ιματίου περιβολήν, χειρός τε κίνησιν, κα\ ποδών

ποιαν στάσιν, καϊ πάντα πολυπραγμονούμενα• κ»\

εί μή δασύ άσθμα διά πολλού προχεόμενον, κα\ εί μή

συνεχής δυ.όίδοται στεναγμδς συν τώ άσθματι, καϊ

ϊ μή διεκπίπτει τής ζώνης ημών το χιτώνιον (86),

κα'ι αύτδ δέ τδ μή κεχρήσΟαι τη ζώνη, κα'ι εί μή

(75) Τφ της αγάπης ... συνηρμοσμένα ήμΐν. ϊά

σύμδιος νότω , συνηρμοσμένη κινδύνοις. — ΫϊιΙβ αιι

|>«ε, ΘΙ ρΓΟΧΙΙΠβ δεψΙβΠδ 13811113 810 ιιιι:Ιίιι> εχρίεη

ροδδϊΐ, κατηξιώθημεν ( ά και ήμΐν νόμω συνηρμο-

σμένα αγάπης, και κακοπαΟείαις έν τοϊς τών πειρα

σμών καιροϊς επιτείνει πρδς ήμας τδ φιλόστοργον.

(76) Έπιτείνοντα. 1(1. έπιδειξαμένη. Ει ιιιοχ,

οικείοι ριο εταίροι.

(77) Συνουσία. 1(1. γωνία• ή προσευχή. Ρ»υ1ο

ρόϋΙ, δεήσομεν πρδς είδότα σε γράφειν.

(78) Εοειίδ ίδΐβ ϊΐα δΐιρρίειιϋιΐδ εβδε νίάβΐιιι* , υΐ

1θ£3ΐιιιΐδ, ουδέν δεήσει ήμϊς λέγειν, είδότας σε γρά

ψαι, νβΐ ροΓιιιδ, σοι γράψαι.

(79) Πάντα κατά σαυτόν. \ά. πάντα ώς άλλως

Εχει. Μοχ μανΟάνειν βϋδηιΐθ τε.

(80) ΌψΊμαθές κακότροπος .... τής. 1(1. δψομα-

Οής κακοτροπίας κα\ τοιαύτης. ■ - ΥίυΊ,ΊιΐΓ Ιι'ιε Ιυιοδ

Α ρΐ'ΟΠυνϊΐΙΜΙ ΙβρΓΟβδίίίδε, ΠΟδφΙΟ ρπείειοα δρΐ'ΙΙΙ οιϊι-

ιιοιιι ηο8ΐια.ιι ϊιι Ιιιαπιιιι ρι-οειιαι οιοιίοΐιι εοΙΙοεβη-

Ιεβ, ρΐβιιε οοιιΓιϋβπ;, ίυιβ ιιΐ ςιΐίΐιι ο'ιΐο, Ιιίε ;ιιι'ιι,ι;ϋ

ιηι-,Ιι ;•,' ηιοιΊ)ΐΐδ ρεηίΐιΐδ |ιιίι!1ι::,γ(ιιγ, ('ιιιιι ΟίΒΙεί'Οηυίη

ηΐΙΟιΙ 2(1 ρπνδί-ΙΙί Κ'ΙΙψ',Ιδ ΛΐΙίΐΚΊ, ϊιι (.•() 6ΐ3ΐ11 Γ08

ιιο$ΐΓ% κίΐίΐ: β'ιιιΐ, ιι ι αιιιίεοπιπι 3ΐιπ1)ΐΐ8 ρ3Γεεηι1υιιι,

61 νβηΐ38 ίιίίοιίΐο 0(ΊΊΐ1ι.τιΐ(1:ι ηο1)ϊ$ 8ΪΙ, ηβ πι ιιια-

Ιοιιιηι ποϊΐιυπιιη οοιιβΟΓίϊυιη <>08, ηιιϊ ηοδ νότε οΜ-

ΙίςιιηΙ, ρβιΐΓϋΙιαηιυκ; οιπη δοϋίοοΐ βηίηιο ηοδίιο

ρεΓρβη(1ίιτιιΐ8, ιιοδ οΙιβΓΪδδίπηίδ «ΐ(|πο ]ιιουπϋΊδδίηιί8

Γ(.'1)118 ϋΡδΙίΐυΙΟδ, III 1*θ11Ϊ3 ν0Γ8;ΐΓΪ, 01 008 ςαοδ οΌ-

δΟΓβΓβ οοαοΐΐ δυηιιΐδ, ΠΙίοδ Οδδβ, ςιιοδ ροι• δρΪΓΪΐιιη-

1ε8 ηο&ίΓΟδ ιΐοίοιβδ ϋθο ραΓΟΓβ (Ιί^η.Ίΐί Γιιίηιιΐδ,

(|ΐιίΐ|ΐιι; ( ιΙί1ι•( Ιίοιιίϋ νπκηιΐιι ιιοΐιίδΐ'ΐιιη ) οοιψιικίί

ΐ'Γ.τηΐ, εί (ΙιΠΊϋίΙΙίιιιίδ ρεΓ^βειιΙίοηιπη ΐειηροΓίϋιΐδ,

ηυ3ΐιΐυιυνϊ8 §ΓηνΊ1)υδ ΧΓυηιιιίδ νεχαΐι, δυχ Ιοιηειι

βι-^α ιιοδ 1)ϋΐιβνο1οηΙΪ3ϊ ( ιηα]θΓβιη δεπιρεΓ (ΐηιπιΐιιιι»

;ΐιΙ(ϋ(1('ππιΐ ) ; αε ρι•;ι:ΐεΓεη (Ιυηηΐδ υιιΐεε άίΐεεί.ι,

Γι:ιΐΓ03 ( εοηδ3ΐΐ£ΐιίηεί, 80(ΐ3ΐεδ), ΓαιηϊΙϊείΓβδ, βηιϊοϊ,

ίοευδ, ηιεηδ3, εεΙΙα ροιητΊα, 8ΐΐ'3^ιι1υδ, δεβηιηυίιι,

830Ό119 (ηιυΐυβ εοΐίοςυϊ»), 1α0Γ^ιηα?, φιχ οιτιηϊ;ι

(]Η3Πΐ (Ιμ'.ι'Ίλ δίιιΐ, (.Ί <|ΐι:ιιιΐιι ιιι ρΓορΙΟΓ εοιίδΐιοίικϋ-

ηεηι βυϊ (Ιεβϊο'εΓίυιιι οχοΐίειιΐ ( 8ΐιρεΓνάθ3ηβατη εΓϋ

ηοδ ι! :<-'(-• π:), ι-ιιηι δείβηιυδ Ιο ίά εΐί:ι»ι ϊιι ΙυΪ8 ;κΙ

Λοδ Γϊιΐκΐ'ίδ εοηιιηεηιοΓ3Γβ ; ςυ« βυΐεηι Ιιοπιιιι ηο&ίβ

Ιοοο δΐιεεοδδεΓε, ιιε ςιπο" ιηοΐεδίιιιη ύίέοΓε νϊϋεβΓ,

ΙιιΙβ ίρδβ (.•οιΐδί(1ει•3. Αά εχΐι-ειιια \ί1;ε Γθ(1;ιοΙυδ,

ΓϋΓδυβ ςυοϋβιηιηοίΐο νϊνεΓβ Ίηείρίο, («Ιηυβ (ίϊδοεΓΟ)

0ο§ογ ρΓθ1)3ΐ3ΐη ιιιιηε οιηηί1)ϋδ ιηοπιηι νεΓίΐιΙίβίίι,

η ϋϊδοϊρυΐυδ ίιιιρΐ'ο1);ΐ' (ηιι]ιΐδ) ε3ΐ1ί(1ίΐ3ΐΪ3 δείΌ ΓικΊπι,

ϊ(3 υΐ ηιιιιςιιβηι ηοη τεί ΐιίΓρΊΐυιϋιιοιη ογιι1>08ο;ιιπ.

ΑΙ 3(1νεΓ8»Γϊϊ Ιιαηε δορίεηιίβηι εύοείϊ, ει δίτν.-ηο

(1ιιο<1 ιΐϊιΐίεΐ'ππιΐ, οι ςυοά ηοιιιΐιιηι βείυηΐ, 1'3είΙ•.:

αϋίηνεηίΓε ροδδυηΐ : 1οη§β Ίοηαε ].κ ιιίαηίοκ, βεπ

ΙεΓ ριΐ8Π3ΐιΙ, ρ1ΐ3ΐ3ΐΐ8ειη ϊπΙβΓ ρι-οβίίβηιΐιιηίΐ αάάβα

83ΐιΐ, &ά (δϋβηι Ιαιιΐυιη «Ι'ι1ΐΐ3ΐεπι) ρΓ*Γ3ΐιΙϋΓ, 8Χ3?-

2βι;ιΐίοιιΊ1)ΐΐ8 αυιϋειιΐΊιιιιι :ιηΐιηοδ ρΓχοεουραηΙ, 3ΐι-

χίΐίβι-ίΐυδ δοεϋδ ιιικίεςυβηυβ δΐίρβηΐιιτ. Ιηδϊ^πί»

αιιίεηι, κίειικριε ϊιΐδΐιρει•»1»ίΓΐδ ( ϋοΐυδ ϊρβοδ οοιιιΐ-

ι:ιΐ.ιπ•), ϊη εοΓυιη εχειεΐΐυδ ύυεοηιοΌδίβηΒΐϋδ, Ιβιι-

ςιΐ3ΐη 3πι1)Ί(1εχΐεΓ (ΐιιίι1;ιιιι ρυξίιαΙΟΓ, ρΐ'ϊκι:ι ϊη αείε,

υΐι:κ|ΐιο ωβηιι άεοοΓίβηδ, ει Ικιο ςυίιίεπι ιΗΙηιΙ»

εχ δί1)ί δΐιοιίΐΐίδ οοΙΓι^εηδ, ίΐΐβ νοιο οΐινϊοδ ςυο&-

I) ςιιε ναΙηεΓβηδ. Ουοά δϊ εβ, ςικε 3ϋ ριϊ\3ΐΕε νϋκ

ηοδίΓΧ Γ3ΐϊοηβηΐ ροΓίίηεηΙ, (μκοι-αϊ, οΐϊα 1ιιι]υδθθ-

Ϊ13 ΓβΒίϊΙιιΐ «ΙβΙιβΓβ , όψιμαθής κακότροπου ταύτης

τής πανουργίας γινόμίνος.

(81; νίϋεΐυΓ Ιιιςιιί Νχίδβιιυδ (1β Μ3θε(1οηϊ3ηί9 ;

ιΐ3ΐη δίιιιϋίβ ιΐε βϊδάειιι Ιιβηεΐ Βββίΐίιΐδ ϊιι ΜΙ)Γο !>,_■

8ρϊηΐη εαικίο, εβρϊΐβ υΐΐίιιιο, ιιοί ιιιίδβΓυαι ΕεεΙβδία-

ι ίιιιι οΐ'ί)•ηΐΪ8 δίβιυιιι Γιι$ε <1β$εΓΪϋίΐ.

(82) Τι} διδασκαΛίφ .. . Ικανοί. Ιιΐ. διδάσκαλοι

τής σοφίας είσ\ν ικανοί ταύτης. ΡοίιΙο 3ΐι1ε, ώς καϊ

.... έν.

ί85) Τοιγαροϋν .... πρόσφορον αύτοϊς προ.Χο-

Όνται. 1(1. συστάδην .... αφανές προλοχ£ζονται.

(81) ΌμαρτεΙ ΒόΛος. Μ. 6 μαμωνας.

(85) ΒαΛΛι^ν.ΙΑ. άλλων. Ει ιιιοχ, έν ίσω ρΓΟ είσω.•

(86) Ιι» εηιβικί.ιιιιΐιιιη οειίδΐιί Υαΐίεαιιιιιίι οοιίίεειη,

ϊη ηπο Ι(?!;ίΙαΓ, ν.ι\ ε! μή δ:ϊκπί-τει τής ζωής ημών

τδ χιτώνιον.
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ιιιοιίί ίηνοιιϊοδ ; ϋοηιιιιιοιιΙ.ιηι ίΐα αιχίηηι, πι ροηο Α περιρ\ΐέοί κατά τδ πλάγιον ημών ή διπλοΐς, ταύτα

δΐιΙΤοοοΙ, ει πΙ^ογο, ΙεηοΙπδ, αη^ιΐδΐίβ, οιηηίηιιβφΐε

ηΐίίδ ί(Ι βοηιΐδ 1)θΐιΐ* ιιΐιιιηιΐηιιΐιιιι ; νίίπηι οηιηίυιη

εοηδίιηδ, οι ΓερΓεΙιειΐδίοηίυυϋ ο1)ΐιοχί.ιιτι, νοεεηι,

οΐ'ΐιίοπιηι οοηΐυίΐυηι, νβδίίίυιη, πιηηιΐδ πιοΐυηι, ει

ρεάυηι ρηδίΐιιηηι, ηηαΐίβ ηεηιρβ ίιι, εχΙεΓαηιιε

οιηΐιϊίΐ επηοδβ ηίηιϊδ ουδΟΓνηΙι ; βΐ ιιίδϊ §Γανεηι

δίορίυβ οιιΐιοΐίΐιπη οάαβ, ο.ίςιιβ ρεΓρεΙυ.ι «^ιιημηβ

δυ$ρ'ηϊ;\, ε ζοηα Ιιιηίεη ιϋΙΠιπιΐ, νεί ει ίρδίιηι ζοηχ

υβυπι ιιοβϋ^ηδ, γιο <3βηΐ(|ϋ.6 ϋπΓιείΐ'ΟΓκιιιιι ραΙΙίιιιιι

»1('(κΙ;ιΐ, Ιΐ!Β(•, Ίιιΐ]ΐιηιΐ), οηιηία ηϊ ΓιαηΙ, 1)θΙ1ί »()νβΓ-

811$ 1)08 οεεαϋϊο οι-ϊΙογ, εί ηίδεβ ι)ε Γβΐηΐδ δίιι^ιιΐί

πάντα μη γινόμενα, πολέμου τοϋ (87) πρδς ήμας

ύπδΟεσις γίνεται, χα\ ΙιΛ τούτοις κατ' άνδρας, χα'ι

δήμους, κα\ εσχατιάς, πρδς την καθ" υμών μάχην

συνίστανται. Επειδή οΰκ Ιστι δια πάντων πράττει-»

καλώς, ή κακώς• μέμικται γάρ ώς έπιπολϋ διά τών

εναντίων πασιν δ βίος ■ ει δέ τδ σδν ήμϊν κατά θεού

χάριν διηνεκώς παρείη, ύποίσομεν την τών αηδών

δαψίλειαν, έπ' έλπίδι τοΰ της σης άγαθίτητος διά

παντός μετέχειν. Μή ποτέ ουν παύσαιο τοιαΰτα χωρι

ζόμενος, δι' ών κα\ ήμας αναπαύσεις, κα'ι σαυτω τδν

έπ'ι ταϊς έντολαΐς μισΟδν πλείω παρασκευάσεις.

(]ΐιί<[υο νίπ, ροριιΐϊ, ίρδχηιιβ δοΐίΐιιιΐίηεδ, ει ρτονίηοίαπιπι Γιηο8 οιΐ ριι^ηαηι 3ΐ1νοΓ8ϋ8 ηοδ οοηεϊΐίηΙυΓ.

ΥεΓοπι ηβε ρει-ρείυο Γείίοεκ ρΐΌΓβιΐδ, Γοιίυηβΐίςιιε, ηεο οηιηίηο ηιίδοιϊ οδβε ρυδδΐιιηιΐδ, ςυαη<3οςυϊ(1επι

οοηΐΓβπϊβ ενεηΐϊυιΐδ οιηηίιιι», υΐ ρΐιιπηπιηι, νίΐ3 ΙβηιρβτηΙιΐΓ. Αι δι Ιπα Ιιειιενοΐεηΐία ηοΐιίδ, ϋοο ]υ-

νβηΐε, ]ιΐ£ίΙοΓ ρΓΧδΙο δίΐ, ιαηίαιη ιηαΐοηιηι ιιιυΐΐίΐιιιΐίιιοηι, ;ιΐφιο ηιοΐεηι δΐΐδΐίηευίιιιυδ, 63 $ρβ ίτεί ,

ίθΓβ πι ΐηικίειιι αϋηιιαηιΐο Ιιιη ρι•ο1)ίΐ»Ιο ρετρείιιο ηοϋΐδ Γπι'ι Ιίοεαί. II, ιχ ίΐ3φΐο ιιοΐιίβ ίιιιροιΊίπ ιιιιιΐ-

ηιιαηι (Ιβδίηίδ, φίίΙ)υδ ει ηο1)Ϊ3 ηοη ριιπιιιι 8θ1αΐϋ βΙΓιιν», εΐ ρΐΌΠΐΐδδαηι ίη ιΓι\ ίηίδ ιηαηιίαΐίδ ιηοιτοιίοιη,

ΙίιΓβίοΓεηι ΙίΙιΊ οοηιρηι-.ιΐιίδ ^88).

ΕΡΙδΤΟΕΑ XIX (89), ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ιθ'.

ί.Ή/κΛί/«)ΐί ^οαηη^^ αηΙηΐΜ» («/« ίιι βηε ερϊ$ΐσΙιν υιαιι'ι[εΒΐε Μβηϊβεαίητ) ερ'αΐοΐκ• τε$ροηάεη5, άε »» ηην

^οαηηε$ ίεηάίαίιαίΗΤ, οοηκτιΊχτβ αιιΐ αηϊάαιιαηι \ηηη\\ε\ε Ιηιη ρυ$ζε ζε ικ^αί, οιϋ ίιιορίαηχ εχηι$αιιι.

αεετΙ>ϊιανη(ΐΐφΐε εαΐαηϊΐαίε* ψιϋιι& ρτεηιεύαιμτ : ηηηί εηχιιηεταΐϊοηΐ ριο&βαιιΐΐιιτ α αηαάαιη $οη)τε εχοηια;

αά φι;η•Λ ροιί ά'Μητηηηι Ιειηριΐ! ΐιιιαεηάαηι «ιιιη Ιοικραη ίιιρνε&ίΐα εβίεΐ ϊΐετ, νίχ εοη&ρεείατη ΙετΙϊα ά\ε

τηοτίειη οεαιηώεηίειη αιηΐιϊί, εκΐ άβ'ιηάβ ]νιΐα (εεϊΐ. Κιίίιιη εαεταηιιη (ΙαΙαΙαηιηι εΐαάα εχροιύΐ ; Ιύυτο-

ηιηιηηε ΙεφαΙίοηεί ; κί εοταιη, ιιιοΠυο ηηΐηΐχΐε, εηταηι ιμ')•αί ; εΐ ί)(1>α&Ιεηοηι»ι , ηϊ αάνεπαηιηι ίεείαηιιη

νιε•Μ$ίοηϋ)ΐΐ! οΰ&ίεΐαΐ. Ιίυτεε αιιΐήΐίΐεηι άε$ίφιαΙηιη $ε άεείιιπιΐ ΐηυιΊιιιη ; ιηοιαιηνε ίη $αεήί εοτηηι τείιιι»

Μ'ιΙιίπιινι ιιι Ιηιίια:; ίηάίεαΙ. Βαίι/ΙοΜΪοτιιιη άηαειηχοηεί, ιηονείψιε ρετάϊΐίαϊηιο» εηατταΐ. Ταηάειη ερΐείοίαιη

ευιΐίΐηάιί Ιυιιηηί ροίΐίεΰία υΰύ'υαιίιιηιιη &ε ε'ι ει βάειη ϊώεηιΐιιηιηι, ιί αηΐ Ιεηψνί ΙιιώεαΙ αιχΐ αά ϊρ$ιι»ι :"»

αάεαί.

ΕυίιΙοΙα αά ηαειηάαηι Ιοαηηαη άε ακαηιηιάαηχ τετιιηι Β

ίΐηΐΐΐηηΊΐΐίχ ; αο άε αοΐίοηε, ει ϊηϋ'ιΐιιΐο νϊΐα; ειι-

]ΐι$ιΙαηι ίοτυη$ $ηχ Μαετ'ιηχ.

Νονί (|ΐιο5ΐ],ιιιι ρίεΙοΓεδ ΊηιιΙίΙειη ίΙΙιιιη ηηιΐ/αίο-

ηβηι @Γ3ΐϊΠε3ή βδρεείυ ν.ιΐιΐο Ιϋτρίΐιυβ αιιιίείδ ; ία

εοηιπι, ιιι 9υ:ι ίηι.Ί^ο ρίημηΐιΐΓ, αηίηιο ρΓορεηδοπιηι

Γιΐΐ'ΐιιηιιι ρΊεΙυΓ» ΗΐιιιπιΙ.ιικΙο : (οιιΐιαιίιπη φΐίιΐοηι

€Ι»ι ϊ ιί Γβείεηιεδ, ςιΐ3ηι ϊρδί νείΐεπί : ίιι ςιιίίυδ εηϊιη

ρίεΐυι-% ίΐ!ΐ:ΐ:α'ιοιιΐ' ιι;ιΐιπ:ιιιι ρΐ'ηρεπιοιίιιιιι 00ΓΓΊ»εΓ0

νοίιιηΐ ριιΐι Ιιιΐ', πιιιΐΐαηκιυε ΟοΓίϋίδ οοΙοη1>ιι$ ; ηιιυιΐ

Γογπιχ ίΐ)]ΐΗ:ΐ]ηι!ιιιιι εδί δυΐ) Ι:ι1>ιι1:ι ηεειιΐΐηπίεδ (•ΓΙΊ-

βϊβηι Ϊ13 ρεηηυΐαηΐ. ΙΙΙίκ βίο ρι•οΓεοΐο ηοη Ιιιοπιηι

631 υΙΙιιιη ΙΙινη οοηΐ3 ει ρΓοΓιιηιΙ» ; Ίηοιιτναΐα ίη

ΓΓοηΙβ, κΐιμίϋ εΪΓΟίιιηΓυΙ^εηδ ; οι ίΙΙε, ςιιί ίιι Ιαυϋδ

Πθ3, 61 ςυ'ι δϋρεΓ 861135 ΓυϋοΓ ; ρβΙρευΓΛΓυηκιυε ογ-

ΙΓΐί, ει οουΙΟΓυιιι Γ3άίυδ ; αΐηυε ηί^ιοΐΌ ίΙΙιιοεηΐία Ο

8ΐιρεΓεΐ1ί3 ; 30 ίη βυρειοίΐϋδ Γγοιιβ εοΐΊΐ£Γ»η5 ; ει 8ΐ

(]ΐιίϋ αΐ'ιιιιΐ ΙβΙβ Ι'οπίϋΐ: ΟοηΠείΙ ορροΐ'Ιυηίΐ3ΐ6ηι. Εΐ-

ειιίιη δι 3 ηϊΐϋΐα 63 ηοη Ιια1)63ΐ ; ουίουηηυε ρίοΐο-

1 ιιιιι ρι-οροδίΐπδ 13 8ΪΙ, υΐ ρίεΙυΓβ δίιιηι1ι;1::ΐ' ; ηίΐ

ρΓΟΓβυδ ιι1ί1ίΐ3ΐΐδ ε\ Ιιιι]ιΐ8ηιο(Ιί ΙιεηονοΙοηΙίβ οοη$ε-

ψιείιιΐ'. ΕοιΙοιιι ηιοιίο ίι! ενεπΊτε ηιίΐιί νίϋβΙιΐΓ, 3Ϊ

ςυϊί ρΓορΙβΓ ηηιίείΐίιιηι εί ςιιειη αιίαηιαΐ, ΙαυιΙυιη

Έ.-ΐιστοΛι} προς τίνα Ίωώ•νηγ αερί τίνων υπο

θέσεων ηαϊ περί της διαγωγές, χαί καταστά

σεως τί\ς τοιαύτης άδεΛρής αΟτον Μακρί>ΐ}ς.

Οΐδα τινάς τών ζωγράφων φιλοτιμίαν άνδνητον χα-

ρίΓετΟαι τοις είοεχΟέστέροις τών φΟ.ων, έν τώ με-

ταγράφειν την μορφήν ε!ς είκίνα προθυμουμένων,

εναντίον δέ τι ποιούντων ή βούλονται" έν οΓς γάρ

οιορθοϋνται δήθεν τή μιμήσει τήν φύσιν τοις εϋανθε-

στέροις τών χρωμάτων, τδ τής μορφής άηοες έπ'ι τοϋ

πίνακο; κρύπτοντες, τδν χαρακτήρα παραλλάττουσιν.

Ώς ουν έπ' εκείνων κέρδος οϋκ εστίν ουδέν κίμη

ξανθή και βαΟεϊα, έπικυρτουμένη τώ μετώπιρ χι\

πιριστίλδουσα, και τδ έπ'ι τοϋ χείλους άνθος, χαί τδ

έπ'ι τής παρειάς έρύθρημα, βλεφάρων τε κύκλος , •<α\

άκτΥς ομμάτων, κα'ιδφρύεςέν τώ μέλανι στίλδουσαι,

κα'ι έπιλάμπον τη δφρύϊ μέτωπον κα'ι εί τι άλλο

τοιούτο τήν τής μορφής ώραν συναπεργάζεται , (εάν

γάρ μή παρά τής φύσεως εχη τοιαύτα ό τω Γωγράφω

προτεθε'ις εις τήν μίμησιν, ούίέν άπώνατο τής τοιαύ

της φιλανθρωπίας)• τδν αϋτδν τρόπον δοκεϊ μοι, εί

τις ϋπδ φιλίας επαίνων ύπερβολάς τώ άγαπωμένω

χαρίζοιτο, κα\ άναπλάσσει τω λόγψ μή οΐός έστιν,

άλλ' οίον είναι προσήκει τδν έν παντ'ι τδ τέλειον έχοντα,

(87) ΠοΛέμον τον. 1(1. πολεμούντων. Ι'αυίο ροδί, (89) δοςυεηΐεδ ερίδίοΐαβ δβρίεηι 0γ.•6Γ6 ρπηιιυ

**ν ήμάί• βάϊιΐϊι ει Εαιίηηδ ΙεοϊΙ ^. Β. ϋβιαοοϊοΐΐ. ( βΛ1ΐ3ΐιϋ.

(88) ΙΙαειβηυδ βχ βιΙΗίοηβ 61 ΐηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐΊοπεΕ3ϋ- ΒϋΙίοίΙι. VI, 024.)

Γβηΐίι ΧιιοοβίΓι.
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τφ μέν λόγοι τδν ορθόν βϊον έ;υπώιατο, τδν δε φί).ον

ού μάλλον έσέμνυνε ταϊς των επαίνων ύπερβολαϊς, ή

διήλεγξεν άντιφΟεγγόμενον δια τοϋ βίου τω λόγω ,

καϊ άλλον δεικνύμενον ή οίο; νομίζεται. Τι ούν ό λόγος

μοι βούλεται ; Είδον έν τοις γράμμασι της αγάπης

σου οίον ανδριάντα τινά πρδς τδ άκρότατον άπηκρι-

βωμένον , ω δνομα ην εγώ • έμέ γάρ έδήλου τδ

γράμμα. Άλλ' επειδή ώσπερ εν κατόπτρφ τω β (φ

έγώ τφ έμαυτοΰ κατά πάσαν άκρίβειαν ένιδών, Ιγνων

έμαυτδν πάμπολυ κεχωρισμένον της διά τοϋ λίγου

γραφής ' σέ μέν άπεδειξάμην χαΐ διά τούτων τδ φιλ-

άγαθον δείςαντα. Δι* ων γάρ τοιούτον είναι νομίσας,

τοιούτον ήγάπησας, έναργε,στάτην άπόδειξιν τής των

τρόπων σου πεποίησαι δεξιότητος. Ώς ούδεμίαν άλ-

λην τοϋ άγαπαν άφορμήν πλην την άρετήν, ής κα\

ήμϊν τι μετεϊναι νομίμων, έν τοις γνησιωτάτοις των

φίλων έσχες. Διδ καλώς έχειν ώήΟην δι' έμαυτοΰ μάλ

λον τδέμαυτού γινώσκειν, ή ταϊς έτερων μαρτυρίαις

παράγεσΟαι• κάν έν τοις άλλοις πάσιν αλέθεις ώσιν

οι μάρτυρες. Τούτο γάρ κα\ ό παροιμιώδης λόγος

■παρεγγυά• εαυτών έπιγνώμονας γίνεσθαι, τους μέλ

λοντας κατά τδν Ιςωθεν λόγον εαυτούς γινώσκειν.

Άλλα ταύτα μέν ε!ς τοσούτον, ώς άν μή δοκοίην αϋτώ

τω παραιτεϊσΟαι τον ϊπαινον, των επαίνων κατει-

ρωνεύεσθαι. ΈπεΊ δέ διεκελεύσω λόγους τινάς περ\

τών ήμϊν ζητουμένων πονήσαντα ώφελήσαί τι τδ κοι-

νδν διά της τοιαύτης σπουδής • γίνωσκε τοσούτον ημάς

μετεσχηκέναι σχολής, δσον μικρού δεϊν εκείνος, περΊ

ου φησί τις των προφητών ότι συμπλακε\ς λέοντι,

καΊ μόγις διεκδύς τδ χάσμα, κα\ την των ονύχων

άκμήν, καΟ' δ μέρος φετο φεύγειν, έλαΟε κατά στόμα

τής ίρχτο^ γενόμενος. Είτα όιαδράς σύν άγώνι πολλώ

κα\ τούτον τδν χίνδυνον, κα\ πρδς τδν τοΐχον εαυτόν

άναπαύων, ενέδρα καΙ δήγματι δφεως συνηνέχΟη.

Τοιαύτη τις γέγονε τών συμπεπτωκότων ήμϊν ανια

ρών ή συνέχεια. ΚαΊ ούτως επάλληλοι τών λυπηρών

αϊ διαδοχα\ άε\ ταϊς ύπερδολαϊς τών επιγενομένων,

μικρά τά φθάσαντα δοκεϊν είναι παρασκευάζουσαι.

Ει δέ μή φορτικόν έστι λύπην τοις άγαπώσι χαρίσα-

σΟαι τοις σκυΟρωποϊς διηγήμασιν, έκθήσομαί σοι δι'

ολίγου τήν κακήν Ιστορίαν. ΤΗν ήμϊν αδελφή τοΰ βίου

διδάσκαλος, ή μετά τήν μητέρα μήτηρ, τοσαύτην

ίχουσα τήν πρδς θεδν πα(1όησίαν, ώστε πύργον ήμϊν

ισχύος είναι, κα\ όπλον ευδοκίας, καθώς φησιν ή

Γραφή, καΊ πόλιν περιοχής καΙ παν ασφαλείας ίνομα,

διά τήν προσούσαν έκ τοΰ βίου αύτη πρδς τδν Θεδν

πα^όησίαν. "Οκη δέ τοΰ Πόντου τά έσχατα, τού βίου

τών ανθρώπων έαυτήν έξοικίσασα. Χορ^ς ην περί αυ

τήν παρθένων πολύς. "Ας αυτή διά τών πνευματικών

. ώδίνων γεννήσασα, και εις τελείωσιν διά πάσης επι

μελείας προάγουσα, τήν τών αγγέλων έμιμεϊτο ζωήν

έν άνθρωπίνω τω σώματι. Ουκ ην διάκρισις έν αύτη

νυκτδς κχί ημέρας • αλλά κα'ι νύξ ένεργδς έν τοις

τοΰ φωτδς έργοις έδείκνυτο, κα'ι ήμερα τήν νυκτε-

ρινήν ήσυχίαν τφ άταράχω τής ζωής ύπεκρίνετο.

Φωνήεν ήν αύτη διά παντδς χρίνου τδ οίκημα, νυκτδς

κα'ι ημέρας ταΐς ψαλμωδίαις περιηχούμενον. Ε'δ:ς

Α 0Χ5υρει•3ΐιΐί38 ϋΓαΙϊΓιοοίυΓ, εΐ ίρ8ΐιιι> δβπιιοηβ οΒίιι-

ςαΐ, ηοη ςιιαϋδ 681, δοο1 (ΐ,ιιαίοιιι 6850 ιΐοοβΐ οιιιιι,

ςιιί, ςιιοϋ οηιηίηο ροιΤοοΙιιιη ββΐ, οΐιΐ'ιηεί. Οΐ'ιιΐίυ-

ΐ)β ςυίιίοιη Γεεΐ3ΐη ίΙΙίυδ νίΐαηι ίδ ίϊ;.•ιιπιΐ; ιιηιίοιιηι

νβΓΟ 63 Ιαιιιΐιιηι δΐιρειΊαΓιοιιειιοιι ηιββίδ νεηει•αΐίοηο

ά'ί,'ηυιη ΓεϋϋεΙ, ςιιαιη ιοιίαΐβΐιοί ΟΜίίοηί νίΐα εοιι-

ΐΓβάίεεηίειη ; βΐ αΙ'υη> ?050 Οΐΐϋΐιιΐϋΐιίοιιι, ηυαιη ηιια-

Μβ οχϊδΙίιηβΐιΐΓ. Οιιίά 'ιςίΐυτ δίϋΐ νιιΐΐ ηιευδ δεπιιο?

ΥίιΙί ιη ΙίΐΙεΠδ εΙΐ3!Ίΐ3ΐίδ 11136 φΐιΐ'δ 5ΐαΙιΐ3 ιι,αίο-

ιΙ.πιι μπιιιιι.ί (ΠΙί^οιιΙία ογ.ιΙ ί Ι > Ί εΙαΙ>οι•3ΐ3 : ευί

ηοηιεη οτιιιιι ε§ο. Με είειιίιιι πιβηίΓβδΙβ ΊηϋίεβΙοΙ

ερ'ΐδίοΐβ. ΑΙ ιΐείηϋε, υΐϊ ίη δροεπίο, ίη ιηεΐιπεί ΐρβίαβ

νίΐα οηιηί ιΐίΐίμεηΐϊη ε^ο ιυε ίηδρίείειίδ, οοβηονί

ιιιε ίρίΐιηι οιηιιϊηο ;ιΐ> εο δειίρίο ρΐ'ορΙεΓ ίΙΙιιιτι 86Γ-

ηιοηειη ίΐίί,ΐηνο αίςυε τεοειίενε ; Ιε νότο ρεΓβρϊευβ

Β μμιμ ειιηι, ηυί νεί ρπιρίεΓ Ιιχο ρΐ'οΙιϊΙαίΊδ βιηοΓειη

εΐ δΐιιϋϊιιιη εοπιιηοη$ΐΓ3Γε8 : ρ••ι- «ιμ;»: εΐεηίιη ηιβ

1;ιΙι:ιη ε$$6 6χί$ΐίΐΤ)3Ι1δ 1:ιιιΙ;ιιιι 3ΙΙΙ3$ΙΊ ; ίηδίϊΐΐΐΐϊ Ιιιί

δοΐειΊίίε (Ιθ(1;ιΐ';\ΐί(ΜΚ'ΐιι ΓεοίδΙϊ βνίϋοιιΐΊκδϊπιβηι ; ιιΐ

ιιυΙΙίΐιη »1ίαιη ηιηοΓε εοιυρίοείαΐ'ϊδ ΓαευΙίαΙεηι ρι•;εΐει•

νίιΊυΙειη : οιι]ιΐδ εΐ ηοϋί8 (|ΐιί(]ςααηι ρητίίδ ε58β ]ιι-

(1ίεαΐ)8, ϊιιΐβτ οιιιη'ιιιιη ιηαχϊηιβ 1ε§ί1ίιιΐ08 απιίοοβ

ηο8 Ιιαυε8. Βεηε ϊιΙοϊγοο ε$50 ριιΐ:ινί οχ ιηειηεΐ ϊρ80

11)4318, <|ΐι;κ ίη ιηε ίρβο κιιηΐ, ιϋ^ηοβοεΓβ , «]υ»ιιι

«Γκρι ιιιιι ΙεβΙϊπιοηηβ βειίυοί , βίβΐ ίη ϋΐϋβ οηιηίΐιυβ

νεΓΐ ίρδί 8ίηΙ Ιεβίεϊ : Ιιοε εηίιη ει ρι-ονειΊιί3ΐί$

βεπιιο ρΐ'οιιιιιιΐϊαΐ : δϋί ιρδϊιΐδ εχρ1οι»ΙθΓε8 Ιίαιιΐ

ίΠί, « 1 1 1 ΐ 8ε ίρϋΟδ ηοίΓΟίϋ ιΙιΊιείιΐ ]ιι\1;) ε:ι, ςυχ αϊ)

εχίεπιϊδ ίίϋί <1ίευηΙυΓ. ΛΙ νείΌ Ιι.ιό ηοη ίιίοο ηυϊ•

ϋεπι Π3ΓΓ313 δίιιΐ , 3ε βί , ειιι» Ιαυϋειιι τεειίδειη,

ιΐ))1)> νίι1ο3Γ α Ιυίδ ίβυιΐίΐιυδ ρεί' (Ιίδδίηιυΐβΐίοηεηι

ίΙΙιίδυδ. Οιιοηίβηι,αυΙειη ( οΐιοι•ΐ;ιΐιΐ8 εβ, ία ςυχάβητ

ιΐε ίϊδ ςιι% 3 ηοΐιίδ ςυοΐδίδΐί (Γκ πιιι ίρδβ , ςιιί

Ι))ΐ]()8ΐ))θϋί οροι-3 ει δίικίϊο ριιΐιΐίειιιιι (]ΐ)ίιΙΐ|ΐια»ι

]ιιν3Γβ <-1;ι1»ιΐ ο : δείΐο Ι.ιιιΐί οΐϋ εχρεΓΙβδ ηοδ 688ε,

'(]ΐι:ιιιΐ))ΐ» ΙϋΓπιε ϊΐϊβ, ιι( ΙιαυεΓεΙ ίΙΙε , ιΙ.• ({υο ιιμϊιΙιιιιι

ρΐ'θρ1ιεΐ3Γυιιι άίχίΐ " : ιμιοιΐ οιιιιι Ιεοηε εοπιρίϊεβίαδ,

εΐ χξΓϋ ίικίο εν;κΙ(•ιΐδ , ρβΓ ςυιιιιι ραιίειη ρυΐ3ΐ)3ΐ

ΟΓΪ8 1ΐ)3ΐυιη υη^υΐ3ΐ'υιηςυε ειΐδρίιίεπι Γιι^οιε , ρεί'

ε3ΐη ϊπδείυδ 3ΐηιιβ ίιηρί'υιίβηδ ιιγ8;ι: Οδ ριορο Γιιϋ.

ϋείιιϋβ εΐ οχ Ιιοε ροΓίειιΙο ιιιμ^ίιο οιιιιι εεΓίβιηίηο

ιΙίΙ.ιρκιι.•; , 3ΐΐ|ΐιο βοοϋδ ιιιιΐίΊΐιΐ) δβ ίρδυηι τεςυίΰ-

5001)8, οιιιιι ϊιΐδΐιΐίίδ ει ηιοΓδυ ποιροηΐίδ εοΐΐβΐυδ 681.

ΤβΙίδ ΐ]ΐ)α.'(Ι;ιιιι ηυ1)ίδ Γ;)(•13 651 ;ιοο)1)«πιιιι ο;ιβιιιιιιι

0ΟΙΐΙΪ1ΙΙΙ3ΐίθ : 01 113 ΙΙιΙΙΐΜ.Ο ΐΓίδΓιιιιη γοπιιιι , 6X80-

ρη.ιιιίί;ι βειηροΓ ΟίΙνβηΊβηΙίυιη , δΐιεεεδδ'ιοιιοβ νί-

ιΙοιιιιιγ ροδί ρ:ιΐ'\:ι ρποοοιίοιιΐί;! 0886 ρ;ΐι:ιΙ:ο. δί

3υΙοηι ςτβνε ιιυιι εβί , ιιιοΙθ8ΐί3ηι είβ (]<ιί 3(Ιαιιΐ3ΐι-

Ιιιγ, ιιι Ιιΐηείδ ιΐ3Π'3ΐίοιιϊϋυ8 ^Γ3ΐίΩθ3ΐί , ιιιΊδεΓ3ΐιι

ηίδΙΟΓΪ3ΙΙ1 Ιίϋί ριΐΐΐοίδ ΟΧρΟΙΙ.1111. δΟΓΟΓ 0Γ31 ιιοΐιίδ

νίΙΧ Πΐ3^ίδΐΓ3 ; <μΐ;ΐ: Ρ05ΐ ΙΙΚΙίΓΟΙΙΙ ηθΙ)Ϊ8 )1Ι3ΐΟΓ,

Ιαίιΐιιιη Ιιαίιευηΐ 3.1 Ι», ιιιιι ίηΊοΐΊΟΓειιι ;\οοο55ΐιηι ,

ιιι οι Ιιιιτίί ηοΐιΐδ Οδδοί ΓοΓίίΐιιιΓιηίδ εΐ Ιιοιιιβ νοίιιη-

ΙαΓίδ 3ΓΙ1Ι31Ι1Γ3, δΙΟΙΙΙί 311 δοΐίρΐΐΐΐίΐ ,ν, (Ι ΙΙΙ'Ιΐϋ 11111-

ιιίΐίοηίδ, ει οιιιιιε Ιιιΐοΐ.ο ηηιιιειι ; ρΓορίοΓ οιιιιι •|ΐιί

ίρδί εχ ο'ιΐδ νϊΐα :η1ογ;ιΙ, βοοοδδυιιι αά Οουηι. Ιηεο-

Ιο1)3ΐ ίυίοιη ΡοηΙί ε\ΙΓ011)3 , οιιιιι οχ ΙιΟΙιΓίΙΙΙϋΙΙ

" Αιηο.<•. ν, 19. '*Ρδ»1. ΐ-χ,ό; ν, 15; χχχ, 23; ονιι, II.
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ροηνίεΐυ ρΓΟΓδυβ εηιΙβΓβίδοΙ. Οιοπίδ ογβΙ οίτουιτι Λ άν πράγμα κα\ όφΟαλμοϊς άπιστούμενον, σάρκα μή

ίρ>αιη νΪΓ^ΐηυιη ηπιΐΐιΐδ. Οιιαδ ϊρδα βρΐηΐβΐϊ ραι•ΐα

οβη'ιΐβδ αι) ιώοπηιι ο,ιιοο,ιιε ρειίΐ'εΐίοηοιη οηιηϊ ειίΓα

;ΐ(1(1ιιοβ1)3ΐ , αηςείοπιιη νϊΐηπι ίιι Ιιιιηιηηο εοτροΓΟ

Ιιηϊΐ3ΐΐ. ΝιιΙΙιιιη ϊη εα άίδεηηιεη ογλΙ ηοεΓίδ , εΐ

«Ιΐεϊ. 8ε(1 οΐ ηοχ Ιιιε'ΐδ οροπίιιΐδ οροΓοβα 05ΐ«η(1β-

}>3ΐιΐΓ ; οι ίΐΐοδ ηοεΙιίΓηαιη (|υίοΙεηι ηυΙΗβ νΐΐίο Ιιιγ-

1>ΐδ δίηιιιΙα1):ιΙ. Υοεαίο Ιιηΐιείιαΐ ϊρδ» οιτιηί ΙβηιροΓβ

ζητούσαν τά Γδία• γαστέρα, καθάπερ έπ'ι τής αναστά

σεως ύποπτεύομβν, προς τάς οικείας ορμάς χζττρ-

γημένην δακρύων λιβάδας πρδς το της πόσεως με-

τρον έξησκημένας• στόμα μελετών διόλου τον νόμον

άκοήν τοις Οείοις σχολνούσαν• χείρα προς τάςέντο-

λάς άεικίνητον. ΚαΙ πώς ίν τις ύπ' δψιν άγ«γ»ι

πράγμα υπερβαίνον την δια των λίγων γραφήν;

ιΐηιιιϊιΐΐίυηι , ηοείιι ίηΐεηΐϊιΐφΐβ βαοπδ εαηΐίυυδ είιτιπιΐδοιίίΐηδ. ΥίιΙοΓββ γοπι νβΐ 5ΐι1) οευΐϊδ ίιιει•ει1ί-

Ιπίοηι : εαπιοιιι ρΓορηα ηοιι (|ϋ33ΐ•βηΐριη ; νβιιΐΓβιη, ριοιιΐ εχ ε]ηδ (Ιοηιυΐίιϊοηε δΐΐδρίεηιηυι•, α δϋίδ ρΓΟ-

ρπίδ αρρείΐιίοηίΐιυί ναοηιιίοιη ; Ιαειγηιαπιπι βΐιΐΐηδ αά ροΐιΐδ ηιεηβυι~&ηι ε\ίΊ•ι•Ίΐ;ΐδ ; οβ οιιιιιίηο 1ε-

ριη ιηοιίίιαιίδ; αικΓιΐυηι ύίνίηϊδ Γε1)ϋ8 ναεαηΐεηι ; ιηηιιιιηι 3(1 ιπ;.ιιι1;ι!;ι ]ιι^Ίκτ ηιοΐιϋοηι. Ει

φΐηηαηι πιΐϊοιιο ςιι'ιβ δΐι!» αβρεείυηι γοιιι αοΊΙικοΓε ροδδ'ιΐ δεπηοιιίδ οΌδοπρΓιοηοηι ρΓΟΓβπϊ δΐιρβΓεχ-

ιειίβηΐεηι ?

ΡοδΙηυηιη ϊβίΐιιτ α νοίιίδ 3<Ι Οαρραιίοοεβ ρππιιιιη Β Επειδή τοίνυν έπέστην παρ' υμών τοϊςΐίαππαδό-

ΓΟΐιβΓιΙϊ, φΐχ(1;ιηι (1ε εα ηικΠί'ιο ιιοβ ρειΊιιι-Ιιανϊι.

1>εεειη βάΐιιιε ιΙίι;πιιιι ϊηίειπιειίία νια εΓ3ΐ. Ει ειιιιι

Ιιαηε οπιηεηι , ψιηηΐιιηι Γιο π ροΐιιίι , ΓοδΙϊηαΐίοηε

ροιΤεοϊδδεηι, 3(1 Ροιιΐιιηι αϋβιιιτι : ει ίηδρεχΐ, ει ίη-

βρβεΐιιβ ΓιΓι. Αι νεΓΟ φίοιιιαιίιιιοιίιιιιι δι ΐ|ΐιίδ ρεΓ

ιηοπιΓιβηι ΐΐβτ Ιΐ3ΐ>εηδ δοΐο εοΓροΓε είιτιιηίδορίιΐδ,

8(1 φιεηκΚιιη ΓοιιΙειη ηεειιιτειίδ, ρΓΪιΐΒ ςυαιη 3(]ΐιηιη

ιιΐΓπιςαΐ, ρΓϊυδ ςιιηηι Ιίιιμικιιπ ιτΙΊ ίμπ •εΐ , εοηΓεδΙίιη,

ϊρδϊ εχ8ΐεε3ΐη ίοηΐε, ρυΙνεΓβηι εΟΌοίηιιι αφίαιη ίιι-

νεηίαΐ; ίΐα εΐ ϊρββ , οιιηι ββηι ςυβιη εχορΐ3ΐ>3ΐιι,

φΐχ ηιαίηβ Ιοεο ιιιϊΐιϊ ει ιηβςίδίΓΧ εΐ 1>οιιΐ οηιηίδ

«ταΐ, 3ηηο (Ιεΐ'ίιηο οεπιεΓΟίη , ρΓΪοβ ςιιαιη ιΐεδΐϋε-

νϊιιιη εχρΙεΓΟίιΐΓ , Ιεηϊβ (Ιϊε ΐ 11 ί ρ;ηνιιΐ:>νί , εΐ ίηιΐβ

ιΐϊνετίί. ΙΙιψίδΐιιυιΙί ιτιΐΐιί Γικιπιηΐ ρΓΪηιΐ ρ3ΐΓΪχ ροδί

ΐ'ΐ'ΐΐϊΐυιη ιηΐΊΐιιι εχ ΛπΓκκΊιίη ίη^Γεδδυδ. ϋεΐιΐίΐε Ο πρί[σ]χωροι της έμήςΈκκλησίαςΓαλάται, το σύνηθες

καις, ευθύς τις ήμας ακοή περ\ αυτή; διετάρ^ξε.

Δίκα ην ήμερων δια τοϋ μέσου (Μς ■ και ταύτην πί-

σαν διά της ενδεχομένης έπείξεως διανύσας, γίνομαι

κατά τον Πίντον ■ καΐ εΐδον, κα'ι ώφθην. Άλλ' ώσπερ

ει τις δια μεσημβρίαν όδεύων κα-αρραγε\ς τίΤι ήλίψ

τ6 σώμα επί τίνα κρήνην άναδραμών, πρ':ν έπ'.ψαϋ•

σαι τοϋ ύδατος, πριν καταψύξαι τήν γλώσσαν, αθρόο;;

αύτώ της πηγής ύποξηρανΒείσης, κίνιν εϋροι το ύδωρ

γενίμενον ■ ούτω κα\ αύτδς ένιαυτώ δεκάτω τήν άντ\

μητρός μοι κα\ διδασκάλου κα'ι •πανΛς αγαθού πο-

θουμένην ίδών, πρ\ν άποπληρώσαι τδν πίΟον, ήμέρι

τρίτη κηδεύσας ϋπέστρεφον. Ταΰτά μοι τής πατρί

δος μετά τήν έπάνοδόν μου τήν εξ Αντιοχείας τά εισι

τήρια. ΕΙτά μοι πρ\ν καταπεφΟήναι τήν συμ^οράν, οί

»ηΐεςΊ3ΐη Ιυηε ΐη ηιε ιΙεεοςυεΓεΙιιτ ΟΗίαιιιίΐαβ , βε-

« <ι].η Εεείεδίχ ιηεχ ΟβΙβΙχ εοιίδυείυηι ιρδίδ Ιι;ει•β-

Βίπη ηιοιίιυιη εοηιρΙιιΐ'ΊΙ)ΐΐ5 ϊη ηιεχ Εεείεδϊχ Ιοείδ

1;\ΙεηΙβΓ ΝΐιΙΐΜΊπιΐοδ , εειΊβιιιεη ηιίΐιϊ ριτρίιιιοιιιιΐ

ι:<ιιι οχίμιιιιηι , ιιΐ οιιιιιίηο Ι)εί ορε Π'μπ; ν;ιΙιιεΐ'ίιη

γχ :ιιιίιιιί 3ΐΠίεΙϊοιιε νϊΐα δεΓνβΓί. Ροβίεα αιΐ Ιιβό

:Ίίϋ. 1 1 :<> γ;» οίνίΐαβ εδί 3(1 Ροηΐί εοηΓιηεβ ΙιβΙιίιαο,

;ιιΙ ιιοβ εχ βηΓιςιιο Ιεηιροΐ'β, εΐ 3(1 δη1υΙ)('βηι Γκίειη

ρτορεηδ». Οιιιτι νβΐ'ο ϋΐβ (]ΐιί 3(1 ε]ιΐδ ειιι•3ηι ίηνί-

μίΐαίιαΐ , ΓΡεοηδ ε νίΐ3 εχΓίδβεπί, 3ϋ υηίνεΓδο ρο-

ριιΐο Ιε^3ΐΐοιιεδ 3(1 ηοβ ηιίΐ(ε1)3ΐιΙυΓ , ιιε ΐρδ.ιιη

•Ίο.δρεείΛΐιι Ιιαίιετειουδ ιιι:ιιιϋιιΐδ βϋΎοΓδΠΓΪοΓυιιι ρη'-

(1ίΐ3ηι (!ί!3(Ί-ι-;ιιιι!:ιιιι. ΙΙίιη: Ιβεη'πιχ, εβδϋδ, £ειηίιιΐδ,

αύτοϊς περ\ τάς αιρέσεις ά^ίώστημα, πολλα/οΰ

τήςέμής Εκκλησίας κατά τδ λεληθοςύποσπείραντες,

αγώνα παρέσχον ού μικρδν, ώστε πανταχού διά θείν

μόγις έξίσχυσα περιγενέσΟαι τοϋ πάθους. Είτα έπ\

τούτοις άλλα- "Ιβωρα πόλις έστ\ (90) τοις όρίοις τ^ύ

Πόντου κατωκισμένη, ϊχουσα πρδς ήμ5ς έξ αρχαίου

κα\ προς ύγιαίνουσαν πίστιν έπι^ητώς. Κα\ τον

έπιτκοποϋντος αυτήν προσφάτως ύπεξελΟόντος τϋν

βίον, πανδημε\ πρδς ήμας έπρεσβεύσαντο , μή π;ρ:-

ιο:ϊν αϋ:ήν έκοοτον ταίς χερσ\ τών εναντίων ατνιρ-χ--

σομένην. Δάκρυα, προσπτώσεις, οίμωγα\, ίκετηρία:,

πάντα τά τοιαύτα δι" ων έγένετο ήμϊν ή τών παρόν

των κακών ακολουθία. Επειδή γάρ έγενόμεΟα κατά

ρΓεεβΙίοηεδ. Οιιιηία Ιιβυη 63 δΐιπί , ρει- ηυχ ιιοΐιίδ ρ τον Πόντον, κα\ κατά τδν προσήκοντα τής παρ' αύ-

,'<;;•5('ΐιΙίιιιη ιιιηίοπιιιι Γ3613 εδί εοιίδεείβΐΐο. Ε1)ί τοις Εκκλησίας έπιμελήθημεν (91) συνεργία θεού*

. Ί[(ΊίΙ ΓΙΓί'.Ι ΡοΐΙΙΙΙΙΙΙ ΓΓ3ΙΙ1ΙΙ8 , Π Γ.ΪΓΙΊΙ ΙιΜΊΠΙΙ ίΐΐιΐι;

ι:<ί ιίικΊΐΐΐ'ΐιι ίρδοΓίιιιι Εεείεδίχ εϋΓβηι δΐΐδεορεΓίπιυδ,

Ι'-'ί 0ρ6Γ3 61 βΙΙΧΪΙίο δϊΠΙΙΐΙ :Ιι!|Π1ΙγΙ (ι, 813ΙΪΙΙ1 ίΐιί

αβββςυυηΐυτ ηυδ δίιιιΊΙϊβ ^εηεΓίδ 1ε§3ΐίοιΐ68 , α 5β-

(90) 'ΐαωρα ΛύΑις ίσζΐ. Ο'ιρε δΐΐ Ι)υίιΐδΐιιθ(Ιϊ Γ.Ίνί-

Ι;ΐδ, 831Ϊ8 Ν)•δδ6ηιΐδ (Ιεΐϊιιίΐ. Ού εα :ιριι;Ι ροο^ι ηρΐιί.τβ

δ(ΤΪρΐ0Γ63 ιιιβηΐίοηβιη ιιιιΙΙαιιι ρπιρι-'υιιι ίηδρεχΐ.

Νϊδϊ δι 03 ΙΙ)ΐ)Π'3 ΙΙεΙΙειιοροιιΙί είν'ιίαβ εδί, ςυ;ε 3

ΟοιιβΙηηΙϊιιο ΡοΓμΙινΓομβιιη. 'ΓΙιβχη. 2. ιιιβηιΟΓ.ι-

Ιιιγ : (ίΓ;ι•; π, |ιν 3ΐιΪΊδΙεδ ΡαιιΙορΙινΙηδ 8ΐι1)δί§ηηνί(

ιΙοΐΊΌΐΊδ εοηείΐ. ΟοιιβίιιιιΐίηορηΙίι. ι. Νηιιιηιιο ίρδ» η

ίιΐδίϊηί;\ηο ΝονΐΙΙ. 28, εΙ ;ιΙ> ΗΊιτοοΙε ΙΙιοιβ ιιηηιι-

ιιαίιΐΓ. Ει ΙΙοΙΙεηορυιιΐιΐδ, βοπ ΙΙεΙεηοροηΐιΐδ (Ιίείΐιιι•

ρΐ Ροηΐιΐδ : ίηιο ρ3Γ8 εΓιαιιι Ροηϋ ριιίαΐυτ « ιιοη-

μιιΐίίδ. 0.Μ3Γ0 ιιοιι οΙΐδΐϋΓε νίϋιίαΓ , ψιο ιιιίιιυδ εα

ευθύς ημάς έπ'ι τοϋ τόπου καταλαμβάνουσιν ομοιό

τροποι πρεσβεϊαι παρχ τοϋ πλήθους τών Σεβαστηνών,

φΟάσαι τήν τών αιρετικών έπιδρομήν άξιοϋντων. Τά

δε ίπ\ τούτοις σιωπής άξια, καΐ στεναγμών άλαλή-

8>1; ηιιθ(Ι (ϊΓίβΟπιΐδ ϊη Ροηΐ'ι εοηΓιηϊΙιιΐδ ροη.τΐ.

(91) Έχιμε.1ι\βϊ\μεν. ϋιιχία ^Γ;ιιιιιιι:αίεα•η Ιρ{;οπ-

(Ιιιιιι έπεμελήΟεμεν. ΡατίΙεΓ 8ΐιρ6ΓΪιΐδ, ιιΐιί ΡΚΙ έπί-

στην, οιιιεικίαιιιΐιιιιι ίιΐ εδί τώ επέστην. αιιΐ έφίιτην,

ρπιρίεΓ εαιικΙΐΜΐι Γαΐ'ιοιιριη. ΑϋνεΠεικΙυιη νοο εο-

(Ιίοειιι Ιιιιιιε ηοιι Γ3Γ0 ηο^ΓίβεΓΒ αιιςηιοιιία Ιιχε

νρΐΊιοπιηι. ϋΐιί \'ργο ρηιιείδ γοΙγο νιικϊΐιιΐδ αι1ι•>1

κα'ι κατά τόν προσήκοντα , δΐιΐΐδΐίΐυοίκΐιιιιι ϊη «Ιρίί-

είί'ΐιΐίδ νοοίδ νίεεηι το Ιοηιαί : ει δ.τρο ρΓχρο.Ίίιϊη

κατά (ΙεΙεεΙιΐδ Ιιιψίδηιοιίί ίΐα βιιρρίοικίυδ ΐΐιϋίΓβ

δο!εΐ.
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των, κα'ι κατηφείας διηνεκούς, κα\ πένθους την έκ Α 1>35ΐεηοπιπι ιιιιιΐΐίίικίίηε " ϋάευηΐεδ , χα,ιιιιιη βδδβ

τοΰ χρόνου λύσιν οϋκ άναμένοντος. Τά μεν γάρ λοιπά

των κακών τω προσεθισμώ (ίαον ο! άνθρωποι φέρουσι•

τά δέ ενταύθα προΐόντι τώχρόνω τοις έφευρέσεσι (92)

των αηδέστερων συναύξεται. Άλλα γάρ γίνομαι μετά

των λοιπών επισκόπων τών εις αύτδ τοϋτο συγκεκλη-

μένων, ώς ψήφους Οπερ χειροτονίας δεξάμενος, ή

ψήφος δε ήμην εγώ. ΚαΙ ήγνόουν (95) ό δείλαιος τοις

έμαυτοΰ πτεροϊς άλισκόμενος. Χιάσεις έπ\ τούτοις,

άνάγκαι, δάκρυα, προσπτώσεις, φυλακα'ι, τάγμα

στρατιωτικδν, κα\ αύτος δ έπιτεταγμένος αΰτοϊς

κόμης (94) καβ' ημών στρατηγών, κα\ τήν τοΰ ήγε-

μδνος δυναστείαν έφ' ή μας κινών, κα\ πάσαν ύιψορ-

μήν προς τήν τυραννίδα τήν καθ' ημών συναγείρων.

"Εως ένεφήκεν ημάς (95) τοις Βα^υλωνίοις κακοϊς •

παρ' οΤς τοσαύτη τις γέγονεν ή περ\ τήν πίστιν τών

ανθρώπων έκ παλαιών χρόνων διαφορά, ώστε αύτοϊς

ένσκιρωθήναι τήν νόσον, κα\ άδιάλυτον (90) είναι*

κα\ μάχεσθαι πρδς τους θεραπεύειν έπιχειροϋνταςτδ

πάθος. ΒαθεΤς γάρ άλλως δντες, κα\ τήν γλώσσαν

πλέον ή βάρβαροι, δασεΐς τε τήν φωνήν και θηριώ

δεις • τήν δίαιταν κατά τά δολερά τών θηρίων τή" πρδς

τδ κακόν εύμηχανία ούτως έξήσκηνται, ώς μηδέν αΰ-

τοϊς είναι τδν Άρχιμήδην • μάλλον δε, Σίσυφον, ή

Κερκύωνα, ή Σκείρωνα, ή εΓ τινας τοιούτους άλλους

έν ταΐς ίστορίαις άκούομεν. Τδ μεν γάρ ψεύδος πά

σης αληθείας έστ'ιν αύτοΐς έτοιμότερον. Ούτω δέ έπι-

θαρσοΰσιν ΰπ' άναισχυντίας τφ ψεύδεσθαι, ώς ουδέ τοΰ

άληΟεύειν οΐ περί τοϋτο σφοδροί. Κα\ τδ έλεγχθήναι

εεηδεηΐίιιηι , υΐ Ιιχι-βΐ'ιεοηιιη ίηειίΓβίοηβηι αηΐβνβΓ-

ιει-εηιιΐδ. δεο* ηυ* 3(1 Ιιχε εοηδεφίυηίαι•, δΠεηΙϊο

ιϋ^π» βιιηΐ , εί ρΙοι-αΓιουβ ϊηεη3-τ3ΐ>Πϊ1)•ΐ!( , εοηΐί-

ηεηΐίηιιε ιηοβΓΟΓΟ οι Ιηοΐυ, ςιι'ι Γεηιίδδίοηβπ) α Ιεηι-

ροιβ ηιίηίιηβ ρΓ5Ε5ΐο1»ΐαΓ. Ναπι τείίςυη -ηβίοπιπι

αδδυείαάίηε ςυί(1εηι ί»οϋε Ιιοπιίηββ ΓβΓυηΙ ; ςυίε

ιιιιΐπΐ) Ιιίε δεηυυηΙυΓ ευιη ϊηναδίοηΐΐχΐδ ίεβΓοίοπιπι

Γεπιηι , ριχεεάεηΐί ΐεηιροπ ηπείβ αιιηιιίαηΐυτ.

ΕιειΓιιυ ειιιίι ι-εΐίφΐίδ εοιίδίϊΐο ηηΐίδΐΊΓιΙιιΐδ ηιΐ Ιιοε

ϊρδίιιη ηε|?οΐϊ(ΐ-η εοηνοεβΓίδ , υΐί φπ δΐιΙΓΓ»8'ΐ3 άβ

ηηΐίδΐίΐε 3εδΐ»ηαη(1ο δϋδεϊρεΓεηι , εί δΐιΒΪ3$ΐιιηι

ίηίοΓ ηοδ Ι.ιΐυιη ίρβε Γυεηπι , »ε ϊ^ηοΓαηδ πιΐδεΓ

ηιεηιεί ϊρδΐυβ εβρίυδ βυιη αΐϊδ. δεϋίΐίοηεδ ροκί-

Ιιχε, ανεΓδί (Ιιιπα,υβ εβδίΐδ, ΙβοΓνιηΡβ, Ιειτοτεδ, οο•

™ δίοιίία!, βεΐεδ ηιϊ1ίΐ3Πδ, εί ίρββ εοιίδΐίΐιιΐιΐδ εϊδ εοιιιεδ

δΐιιη, εχειτίΐιιηι εοηΐΓ3 ηοδ ϊρβοβ άΊιεεηδ ; ροΐεδίβ-

ΐειιΐφΐε οΊιοίδ 3(1νεΓδϋδ ϊρβοδ ηοβ ηιονοηβ, ει οηι-

*εηι εοη^Γε^ηηδ ορροΗιιηβηι ηΐ3ΐεπ3ηι ηιΐ ΓΟ^ηυηι

εοηΐΓβ ηοβ οχείίαικίαιη. ΙηΙεπιη 3(1 Βϊ1)γ1οιιβη-

βϊαηι εΐβιίεδ ;ΐι1νεΐ'ία ΓοτΙυιιβ ηοδ ΐηιηιϊδίΐ : πρικί

ιτ,ικίϋ Ι:ιηΐ;ι φίχιίαπι οϊγο» Πιίειη ηΙ> ε3, α,ιιχ ογλι

Ιιοηιίηυπι 3ηΙίφΐοπιιη Ιεηιροπιιιι, Γ:ιεΐ3 εδί όΊΗετβη-

1Ϊ3, πΐ ιιιοιΊιιΐδ ρΐΌΤδυδ ίιι ϊρδϊδ οΐχΐυπιεπί ; δίίςυβ

ϊη<]Ίδδο1υ1)ϊ1ίδ : 3άεο ιιΐ αΙΤεεΓιο ρν;ιν3 3(1νεΐ'δΐΐδ ευΓ3•

ιϊοηεπι β^^Γεϋίεηΐεδ ρυ^ηεί. Ουιη εηίηι ϊηξεηΐοδίηΐ

ίηεπδδυηι ργοΓιιικΙϊ ; 1ϊη§ιΐ3 νεΓΟ ρΐϋδ ηυβηι 1)3Γΐ)3Γί•

τοεεηιηυε (Ιειίδβηι ΗαΙεηΐεδ εί ΓεΓΐιΐΒΐη ; νίνεηιΐΐ

νιιΐίοιιΐ'ΐιι ]ιιν(;> ΓεΓ3Γυιη ιΐοΐοδ 3δ1ιι(3 3(1 ιηηΐιιηι 3Τ-

ιιαρ' αύτοϊς έπ\ τοις μεγίστοις κακοΐς, αφορμή της ρ Ιε Ιβίεηι εχεΓεεηΙ, ιιΐ ηϊΐιϊΐ ρΓΚ. ΐρδϊδ ΑΓθ1ιϊηιβ(1β9 ,

παρά τοις πολλοίς ευδοκιμήσεως γίνεται • ϋβρις τε

χα\ θρασύτης καΐ αναισθησία, κα\ ή τών λεγομένων

δυσωδία πολιτισμδς είναι, καί τις τοιαύτη φιλοκαλία

νομίζεται. Ταΰτά σοι άπδ πολλών ολίγα, φεύγοντες

τήν άμετρίαν της επιστολής, έξεθέμεθα, ώς άν μή

(ίϊθυμίαν ημών καταγινώσκοις τδ λογογραφεϊν έπ\

τοΰ (97) νϋν άναβαλλομένοις. 'Αλλ' εΓ σοι πάντως

ρΐιΐδ (ΙϊΐΓΐιιι , δίδνρΐιιΐδδίΐ, πιιΐ ϋειτνοη, δείΓοηςυε ,

3ΐιΙ δι φΐηδ αΐιοδ ΙβΙεδ ίιι ΙιΊδΙΟΓΪΊδ ιιιΐιΐίιιιιΐδ. Μοηιΐίΐ-

(■ίιιιη ;ιιιΐειιιοιτιηί πιαςίδ νειϊΐαΐείη ρΓΟίηρΙυ ε$(ίρ$!β;

(ΊΐιιΙί ίιιιριΐιίοιιΐίη ίη ηιεηΐίεηιΙοεοηΓκΙιιηΙ, ιιΐΐηηΐιπη

ίιι νεΐ'ίΐ3ΐε ηοη ΓιάαηΙ Ιοςυβικία (•υϊ ίη εα νείιεπιεη-

ΐΐ!Γοε('ΐιρ;ι ηΐιιι•. Εί ηριιιΙ ίρδθ$ ίη ηΐ3χϊηιί$ ίηιριο-

Ιιίΐ3ΐί1)ΐΐδ Γοϋαι-^ϋϊ, οεεβδίο βραϋ ηιυΐΐοδ Γιΐ 1)θηα?

(92) Έφευρέσεσι. ΡΓηεευηι δεί'ίρΐυηίΐ ΗβΙιεΙ έφεύ-

ρεσιν, έφεύρεσις τών κακών, αύίηνβηΐίο ηιβΙΟΓυηι ;

τών εκκλησιαστών, ει δηιτβτιιιτι δετίρίοπιπι νοεα-

Ιιιιΐιιιιι, (|ΐκΐ(Ι ν:ιΙι:1 ΐηειΙΓδίο, ίην.ΐδίο (!::(!ίιιπι, ε(

ιιι.ιΐε ίιιΙβΙΙίβΟΓεΙιΐΓ τδ νιαία ηηκ ίηνεηϊνηί ηο$ δ3επ

Ιίίιΐ'ί, ρΓΟ ηια/α φιω τερεηιιηΐ ηο$. Ε»1 επίπι ηιβΐ»,

φι;ι• ίιιν:κΙιιιιΐ ηοδ : ΙίεεΙ, ηοε ίηνβηίη ιηαία, εδδβ

ροκδίΐ , ηοί τβρείΊΥβ ηιαία. \αύο , ει νεηϊο εοιίεπι

ϊεηδυ βεείρί ροδδε ίιι1ει•(1ϋηι (]ΐιίδ ηεδεϊΐ? ΟΊεο 13- "

ηιεη, ΓΒΓίδδίιηιιιη εδδε ϊηνβηϊο (εφευρίσκω, ηριήο)

ρΓΟ ϊηναάο, Οτίεεε, εί ί.ιΐίηε, εδί επέρχομαι (νεηίο

ίη ), ίιινιιάο.

(93) Καϊ ήγτόονν. ΙΙιοΓειιδίδ ί^ι'ΙιΐΓ 3ηΐϊδ1εδ ηιιο-

ςιιε Γιιίΐ ΙΓιγ ΟΓεςοί'ίιΐδ. ΟιιιΐιΙ πιιιιι: ρΓΪιηυπι ΙιίδΙο-

ΓΪείβ εχ Ιιηε ΕρίδΙοΙ» ίιιηοΐεδεεί; ειιιη :ιηΐε:ι Ιιοε

ηιιΙΙί ροδΙεΓίΐαΓίδ ηιειηοΐ'ίίε εΩπιηιεικΙβΙυιη :ιΙ> ίρδί$

ΓιιεΓίΙ. Εχ 830τα νει•ο ΙιίδΙοπ3 ];ιιΐι δΐιΐίβ ηηδείΙϋΓ

«ηΐίδΐίΐββ επ;;ιι•ί ιιου Γ31Ό ίΐίίιιπιιιι 3η1ΐδ1ί1υιη

8ΐι(ΓΓ<ιςϋδ.

(94) Κόμης. Κόμης, βρυιΐ ΙΙεβγι•Ιιίυηι , ει 8ιιί-

•!;ιιμ, εδΐρηιιοερ°, ϋιιχ, ρΓχΓεεΙιι;. Μειιιίιιίι Ιιιι]υδ

νοοαίιιιΐί ΕιΐδίαΙΙιίιΐδ, 8θΐϊΙ>οιΐ5 Ιιοε ηοιπίιιε ιΙί«.•ί 3

ΓεεεηΙίοΓίΙιιΐδ ηυεΙοιΊΙιιΐδ ςυειη 3ΐι1ί(*ιιί ναύαρχον

<1Ιεε1)3ΐιΙ. Μειιιίιιίι εί ίΙΙίιΐδ ΕίψηοΙοιρεοη. Αι ΓιΙιεη-

Ιίδδίπιε 3ΐ1 δεη1εη1ί:ιπι II. δίερήαηί ρεϋίυιΐδ εο,

ΟΓΧ0Ο5 Γεεηηΐίοιεδ ηιιιΐιιβίοδ εδδε ίΐίικί εχ Ιαΐίηϊβ.

?)θδ (Ιυοεηι ίηΐεΓϋνεΙηΐί 5ΐιαιυ5 ^ιιχία ί-]ιΐ5 ρΓοριϊηιη

δί^ιιίΓΐ03ΐϊοηεηΊ , ει Ηεδνεηϋ , διιίϋχηιιε εχροδίΐίο.-

ηειιι, ει ]ιιχ!3 Ιοοί δεηΐεηΐί:ιηι.

(95) "Εως έτεφτχχεγ ήμας. ϋεεδί εβδίΐδ τεείιΐδ :

εί δΐιρρίεηιεηΐο ηεεεδδβτίε εχρίεικίιΐδ ει-3ΐ ίη νεΓ-

δίοιιε; »ιιΙεο(1εχ ]υ(ϋε»ηϋιΐδ Ιιίε ηιιιΐϋιΐδ, εί Ιιίηιΐδ.

Αι νεΓΟ νίχ ροδδΐιιη ηιΐιΐιιεί, υΐ ίΐο βεΓίρδίδδε Νγ5-

βεηιιηι ι ι ;ιΙ:ιηι. (.)ιι;ι• εηίηι ίδΐ3 ΙοειιΙίο εδί δίπετεείο

εβδυ ? ΡΓοΓεείο ηε 0»ρρη(1οεε5 ςιιίιίβηι Ιιπίιιιίεί ίΐα

Ιοευΐί ΓοΓεηι ; ιιειίυιιι Ιιιηΐυδ , εί ι.ιιη ακριβής,

Ι.ίΙ)3ΐιίί (Ιίδείρυΐιΐδ, ει εΐοφίειιΐί:» όίΐίδϊίπιυδ. δειΐ

ο ιιΐιιι:ιιιι εκδεί ιαηι ΓαεΙΙε νοιαπι ίηνεπίτε, ιμιηιη

Γ;ιΙίΐιιιι 3Γ§ιιεΐ'ε; ίιιιυ 1;ιιιι ΠιείΙε Ιι;ιι•ίοΙ:ιι•ί ! Γδΐΐδ

διιρΓα εδί εΐίβιιι νοεβ πρόσπτωσις• φ,ΐίβ ηοη 3(1εδΙ ίιι

ρΓίδείδ δεί'ίρίοήΐιαδ. 8εϋ εδί πτώμα 3ΐιΙ πτώσις.

(,ΙιιίιΙ Ιιι ίιι ? Νοιιηε ρΓΟ ηίΐιίΐο ίιΐ Ικιΐιεικίιιηι ? Ιίειιι

βΐίβιη ιιοηαΊιηι ρεηεΓΠΐ Ιιιιη Γιηςιιβ : φΐηιε ιιΐίηυ-ι:»

!ΐΙίι|!ΐηιι!!ΐΙιιιιι ηονηηι νοεειιι δΐιιιιεΓβ ρΓούε ροΙεΓβΙ.

Είευίι , βεηιρβί'φΐε Ιίεεϋίΐ : ηιοιίο Ιαιιιεη , ϋίεεδ,

ΓιΐΊΊΐΐίη δΐιιιιρία ρυιΙεηιεΓ.

(9(>) ΆδιάΛυτοΓ. ΕίΙιεΓίιβΙιεΙδιάλυτον. Αΐΐε^β άδιά

λυτον. Νεδοίο βη βΐΐεηυδ νειβί'ίβ ΟπΒεί δβεπ βιιειο-

■'ίδ δει-ίρΐΒ ηιίδεΓΪΟΓειη δΟΓίεια δυΐιίεΓϊηΙ, φΐ:ιιιι Ι>.

ΟΐΌ-'οτϋ Ννδδειιΐ, ίη ςυβιιιρΙυΓίυϋδ ιηβηιΐϊδ ρβΓίβ-

ΓεικΙίδ.

(97) Τοΰ. δειϊ))ετοΙί• ςιιί(1 κίΐ Ιιϊο Πίικί τοΰ ηοη ϊη-

ΙεΠί^ο.
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εχίίΐίιιιαίίοιιίδ; νϊοίειιΐίβηιιε, εί αικίαΐ'ία, εί βΐιιΐΐί- Α χαταβύμιον έστινέν τούτοις ημάς άσχοληθήναί ποτέ,

(ία, 61 [>Γ;<Ί';ιΐυι ιιιιι ηιαίιιβ οιΙογ ςεΐΌΐκΙίε Γείριΐυϋεχ

ΓιειιΙΙηδ εδβε ρηίαίιΐΓ, Οΐίδφΐβ η,ιιίιίαηι ΙιοιιεδΙαΙίβ

βιηοΓ (Ί κίικίίιΐιιι. !Ι:ιτ Ιίίιί β ηιιιΐΐίδ ρ3ΐιθ3 εχρο-

δΐιίηιυδ, ερίδίοΙχίιηηιοιΙεΜΓιοηβπι ενίίαι-ε νοίβιιίεβ:

ϊΐ3([ΐιβ ηο ρί§πΐί3ΐιιοοηι1βιηιΐ65 ηοΒίΓβηι ϊη ΙιΐδΙΟΓΪα

(1ε ϋδ εοηδεπϋεηιΐβ, ηιιαΐ ιηοιίο ι•ε]ι•εΐ3 ϋίε'ι ϋίΟΌ-

ΠΙΙΙΙΙΙΓ. Αϊ ν6ΓΟ Μ Ιίΐιϊ ρΐ3ΙΙβ III 31111110 681 1108 111

Ιιίδοβ οεουραή, (6 ίρβπιιι πυΐιίδ «Γιφκιικίο, βΐ ηΐ3-

χίηιε Ιειηριΐδ εα ϊη ιιιιυιη οοΐΐϊ^βιιιΐΐ αΙειιόΊιιιι ρι•56-

χρΐ,σον ήμϊν σεαυτδν, μάλιστα κα\ τοϋ συναγαγε'ν

χρδνον, έάν μή σε πλέον τής ημετέρας αγάπης 6

λωτός (98) καταγλυκαίντ) τής πόλεως. ΕΙ δέ σε κρα-

τοίη τά καθ' ήμας (ακούω γαρ Εχεσθαί που πάσαν

την Έκκλησίαν), Ικανώς ήμΐν συμμαχήσεις, λύϊΐν

τινά των κακών παρά τοΰ 0εοϋ γενέσθαι ήμϊν έπιο-

ξάμενος. Και τάχα, θεοϋ δίδοντος, είποτε τύχοιμεν

τοιαύτης σχολής, ούκ άσυντελεϊς τώ κοινώ φανηιί-

μεΟα.

ίΐα,δ'ι 11011 (β 1113^18 είνίΐβΐϊδ, (|ΐι;ιιιι άίΐεείίοιιίδ ιιοδίΓΧ ΙοΙοβ όΊιΙοείΙίιιε βίΤίείβΙ. φυοι] δι Ιε Ιεηβιιΐ,

ςυχ βϋνοΓδίΐδ ηο8 ναΐεηΐ, ηυϋίο ειιίιη 61 ιιιιίνεΐ'83η> Εεε1β8Ϊ3ηι ΐυηιη ί1ΙΪ8 βίδιίεηι (Ιειίηεπ , 831Ϊ8 Ιοηβ

ηουίδειιιη 8Ϊιηιι1 ριι^ηαίιϊδ, (ΓίδδοΙπΓιοηεηι (μιπηκίαιη ηιβίοι ιιηι ΩβΓΪ ηοοίδ 3 Πι.ό άερι•εε»1ιΐ8. Ει είΐο,

ϋεο ιΐιιιιΐΐ', μ ιιιΐ(]ΐΐ3ΐιι Ιιιι]ιΐ8ΐηοιΙί οΐιιιιη ηαηείβεαιιιυΓ, ϊηυΓιΙεδ ρυυΓιεο ηρφιιΐφίαιη πρραΓοΙήιιιυδ,

ΕΡΙδΤΟΕΛ XX. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ'.

ΗοτΙοί ηηοίάαιη, \'αηοΙα$ άίεΙο$, αιΊεεί ηαίητα τηϊτε άεεοΐθ%, ίη ΟαΙαίϊα ροεϊίοι «ίίίο ροΐϊΐϊοηηηβ ιΙΐ)Ιο άι•

ιετϊΰΐΐ. //β/ι/ιιι βΗνΪΗΐη, «Ι ηβηιιιι ψιυάάαιη το\ιοτ'ύη$ εΐεηιιηΐετ εοηήιηηι αηΐε ϊΙΙο» ΐιινεηΐαε Μ Λίϊί ;

Άεψιφιε $ϊίναιη, είνειιιαίαίε φικοείΐεηΐεηι νίηεηιη, ταεεηιίί ρίχεοεί ιινα αταν'ιΙ>ιΐ8 τεάαηάαιιίεηι. ΰε νά'ύνα,

«[ ιαοεΙΙο άεϊηεερ$ υειΰα ηαϋεΐ. Τιιηι Ιηη•ε$ϊη Ιιοηοηιιη χηΐτοϊΐυ. εχιίαη, αρραταΐαφιε οοηνΐνία $εαι$ ριο-

οεταί ρίαΐαηοί αηΐε ]αη«αιη ηατταί ; άτοαηηε ιυάε& ιιΐίυχ ηοΠθί]αοηηάί$ίϊ}ηο$, αφτί εηΐιϊοηϊί ρτοροίϊίο Ιιτγλ

οΰίεαιιβηΐε. ΙΌίΐΙιαε ρ'ιζάηαη [είΐΐνοηιηι ρί$άηηι νΐά'ιβα ιε »εηί>ίΙ, αά ραετϊ 0Η]ηίάαιη ιηηιΐΜ» Ιααηηι, β)«»

ανΰίίιίο, αιΐύηηΐϊηηι : άεϊη ροηϊεηιη 1/ιιαηιάαιη ϊιιΐηια&ε ίαεηηα: ϊιηηιϊηεηιεηι ; εί ροιίϊαιηι ά^^^^^I)^ι, ρίιίίΐι/Μ

Ιαεαηα' ΙιΐίΙ'ώνιιάοί. Ταηάειη ούίηηϊα ει (ηα-ΐη* ηηηιίαΐ αά ίρχο* α άοηιιι& ειίΓαΙοήύηε ευιηροτίαιοί ; αψε,

οιιιιι (Ιοηηίΐιιιη εεεεαίαει, εμηίοίαιη $οηρ$ίαε.

Αά ΑάεΙρΙιϊνχη ίεΙιοΙα$Ιϊοαη.

Η»ηε Ιϋιί ερΪ8ΐο1ηιΐ) οχ 630Π8 νβηοΐίβ ( $ϊ ηοη

ϊη]υΓΪ3 Ιοίΐιιιι βΠϊείο ίικίί^εηβηιιη ηοηιϊηβ 3ρρε1-

);ιΙιιιιι) ('\;ιι;ινί. Ιιψιιίαιη ηιε Ιοεο ίηΓειτβ ϋίχϊ ,

<|υ3ΐ)(1υηιιίι1<:ιιι εο^ηοιιιίηε ιιϋιίΐ ΝΙεεοιιεΊηηί Ιΐ3υε(,

εί 13Π13 Ιοεί ^κιΐΪ3 ηιίηίιηε ςυΐιίεηι 0αΐ3ΐϊε3 Ιιβε

ΜρρεΙΙβΙίοηε ρΓ»; 8β ΓϊγΙιιγ : 31 οειιίοπιηι Ιιηε ιηίιιϊ-

«ΐεΓίιιιιι εδί, ςυϊ ^ταΐίαπι ει (ΙεεοΓειη ΐηΐβΓρΓεΙοη-

Ιυι•. ϋιι;ε ειιίιη α ηιε ηιιιΐΐβ, ει 3ρυι1 ιιιιιΐΐοδ ]ίηι

Γιιεί'ΐιιιΐ 8ρεεΐ3ΐ3 , φκε νονό ηιοΐΐβ ρβΐ' οιαίίοιιιι.ιι

ειίαηι ύεβεΓίρΐίοηεηι ίη υίδΙΟΓίείδ νείεηικι εηβιταΐίο-

Ιΐίϋϋδ ΟΟ^ηίΙα, 63 0ΙΙ1Ι1Ϊ3 ψι;ιιιΐ3(]αε ίιΐδρβχί εί >;ιι:ι ι:! •ι

ίίικίϊνϊ , ρηε ϋδ ςιΐίβ ϋιί βιιηΐ, νβηυδίίδ τείιιΐδ ]υι3Ί-

6313 ηυ^αβ άυεο. Νίΐιϋ ρΓοίδΐιβ Ιοευδ ίΐΐο ΙΙοΙίοο-

ιιαηι. Γ;ι1.ιιι1«: ίιΐ8ΐι1;ε Βε»Ιοπιηι, ρ3Γ\'3(|ΐιβ (]ΐι;Γθ':ιηι

Γβδ Γβιιιριΐδ, ςιιϊ βδΐ ί ιι δϊρτοηϋδ ; αΐηπο 3ΐ!6Γ3 ηιιηΒ-

(1»πι ροείίεβ ]»εΐ3ΐιΐΪ3 , ηιιχ (!ε Ρεηεο (ΙιινΊο εικίΓ-

Γ»13 : ςυοηι ϋίευηΐ άίνίΐί Πιιεηΐο ιιΙΙια ΐ'ίρ,ΐδ ε Ι3ΐβ-

(98)ΛωΓ^ς•. ΜεΙηρΙιοΓβ ηΐΐαΐα 3 Ιοίο, ΙιεΓϋ.κϊιιίρε-

(Ιϊηε ππιΙΐ:ι ρεΓΓυδ3, ει βΐ•.ιΐ;ι ΙχιΙκίδ ; εί ηυηιη εοιιιε-

(ΙεηΙεδ ιΙβδ6Γ6Γε ηιιηηικιιη νεΙΙειιΙ : ε( (ρπΊπη ϋΐν.ί-

8Ϊδ δΟείί (Ι6£ΙΙ8(Π13 Γβ<1ΪΓβ 3(1 ΙΙίΐνβΠΙ Γβ3μΐΙβ1)3ηΙ, ΥβΓ-

Ιιεήουδ 3(1 Γεϋίΐιιιη ιαιιΐιιιη οιίαα'ι. Ηοιιι. Οάυ»>. ιχ.

ΙΙίικ' ;ΐιΙη«ίιιιιι, ί,οίηιη φιαίανίΐ.

(99) Μακάρων αϊ *ησοί. Αρικί Τ1ιιιε^(1ί(1ειη βιίεβΐ

(ΐπιιΐΐ'ΐιι μακάρων νήσος, Μαοα>•οηηε$θ5, ΊιΐδΐιΙιιΚείΐ-

ΐοπιιη ; ακρόπολις ΤΙιεΙ)3Γυηι ίη Ββο<ιΙί3. ΙΙβΓοϋο-

(ιΐδ ςιιοςιιε Μυδ. 5 ΐοΐίΐΐιιι- Γε«ίοηειη Ειμμ» ϋη^ιια

Μακάρων νήσον ηυηειιρ;ιΙ»ιιι. Ιιι (|03 ροδίΐβ ιιτοδ

Οίδίδ δεριειιι (Ιίεπιιη ϊΐίηεΓβ άίδίηιΐδ ΤΙιεΙιίδ Μ$γ-

ρΓΓίδ. 8εο" Ροιηροηίυδ Με1;ι ιι, 7, Μακάρων νή

σους ιηβπιοι-31, ε( (Ιεδ'ιςιΐΗΐ ; (1ιι»8 ηυιιιίιιίδ 63ΐΐδ»$

ρΓΧίιειίδ; ηυοηιιη δοΐβ ρΓίιιι.ι Ννδδεηί δεηίειιΐίχ

εοιι^Γοίι : ει εειίο εοιινεηίειιΐίοΓ ιοί \ίϋεΐιΐΓ οΙ> ηο-

πιβη Ιοεί. ΕχΙτα, ηίίΠΙε, ΙΙείΙεεροηΙηιη, εηηιιιι (ίιι-

βαΐαηιηι) αηα; Αύαί'κκ Γεφιοη'ώια α<ί}«ΐαιΐ, ζΐαήί-

Β Πρίς ΆδέΑφιον σχρΛασζιχόν.

Έκ των Ιερών Ούανωτών (εΓγε μή άδιχώ καλών

έπιχωρίως τδν τίπον ) ταύτην σοι τήν έπιστολήν δι-

εχάραξα. Άδικεϊν δέ φημι τον χώρον ■ ότι μηδέν Ιχει

γλαφυρδν επωνυμία. Κα\ ή τοσαΰτη τοΰ τίπου χάρις

ού συνεμφαίνεται τώ Γαλατικώ τούτω προσρήματι'

άλλ' οφθαλμών έστι χρεία τών έρμηνευδντων τήν

χάριν. Πολλά γάρ έγώ, κα\ παρά πολλοίς ήδη τεΟεα-

μένος , πολλά δέ κα\ διά τής τών λύγων υπογραφής

έν τοΤς διηγήμασι τών αρχαίων κατανοήσας , λήρον

ηγούμαι τά πάντα όσα τε είδον, κα\ δσα ήκο^ια

συγκρίσει τών τήδε καλών. Ουδέν εκείνος δ Ελικών

μύθος τών Μακάρων αϊ νήσοι (99) ■ μικρύν τι χρί,μ»

τδ πέδον τδ Σικυώνιον ■ κίμπος τις άλλος ποιητιχ6;

τά κατά τδν Πηνειδν δτήγήματα• δν φασι πλουιίω

0 τώ ίείΟρω τάς έκ πλαγίων δχΟας ύπερχεόμενον, τά

πολυύμνητα(Ι) Τέμπη τοΐ; θετταλοϊς άπεργάζεσβαι.

Τ£ γάρ τοιούτον έστιν παρ' έκάστω τών είρημενων,

άπαν «ΗΗΐ Ύεηεάοι, &Ί()α•ϊ& αάνεπα ϊιΗοτϋχι* ,'«' (β*)

ηχιο άϊεεηΐιιτ οτ(Ιίηε , αά ρτοηιοηίοτ'ιηηι Τανή ιηοηία

ορρο$ϊΐα• ; βιιαι αηοηάαη άίά ρηιανΐτ» μαχάρων."

ίίιιβ φιοά (οτΐίΐηαιϊ (ΐάηιηάιωι ία?/ί, ιοϋηιιε ««Ί'

ϊίΐ'β ηηοά εα* δκο, $ηοηιηιφιε Γί^'"" Μα«"' <κο*ρβ-

νεταΐ. Ηίδ βεεειίίΐ Οϊοίίοιιιβ δίειιΐιΐδ ΙίΙ). ν. Ει δίη«

ίΐιυίιο ρΙιΐΓ6δθ!ίιη δίε νοοηΐϊαιιΐιιτ ίηδίιΙ»; ΓοΓίαβδε

ει ί!ί;« ()ΐΐ5θ ιιιοάο ΡοτίηπαίΟ! ιρρβΙΙβπΙιΐΓ; εί ηιαίΜ

Οεεβιιί. ΠϋΓβϋδ ϋΓείβ, Ογρπΐ8, Εεϋοε ; ηΙΊηςοβ ίη

εοηΐίηεηΐε δίΐβ Ιοεβ ΙικιιΙαηιηι ί'εΚηαη ιιοηιβη,

Ιβ.-ίΙίιιιοηίο ΠοΙίιιΐ3ΐιηί, εοιίδεειιΐβ $ιιηΐ. ΟιιιηεδνβΓΟ

1ιιι]πδΐηθ(1ί Ϊιΐ8ΐιΐ35, οΐϊ 1επ•«ί ορροΠιιιιίΙίΙειη η»ϊ*

ηπιιι, ει νοίιιρίιιπβδ (Ιεΐίείβδ Ϊιιι1ίεηη(ΐ3δ, ίΙ» «55ί

;ιρρεΙΐ3ΐ3δ ηεεεδδβ εδί , εΒίιυε ΓΒΐίοηε ϊΗίδ "5αΓ"

ρ»ΐ Νγ8δεηυβ.
(1) ΙΙοΛυύμν. Ιϋεηι 30 πολύμνητος • δβϋ ω"105

άίοίΙϋΓ 60 ιηοιΙο.
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οίον ήμΐνή Ούανώτα τοις ο'ικείοις έπεδείξατο κάλλος; Α Ρίϋυβ ΙΓβιιδΓιΐδΐιιιι, νιιΐϋε ιιιειιιοηΙαΤειιιρεΤίιεδέΐιΙίβ

Είτε γάρ τις την φυσικήν έπιζητοίη τοϋ τόπου χάριν,

άπροδεής έστι των έκ της τέχνης καλών είτε τα έκ

της έπιτεχνήσεως προσγινόμενα βλέποι, το'ιαϋτα κα\

τοσαϋτά έστιν, ώς κα\ φύσεως δύνασθαι δυσκληρίαν

νικήσαι. "Α μέν γάρ ή φύσις τω τόπω χαρίζεται, τη

άκατασκεύω χάριτι την γην ώραΐζουσα > τοιαϋτά

έστι • Κάτωθεν ποταμός "Αλυς ταϊς δχθαις καλλωπί-

ζων τδν τόπον • οΤόν τις ταινία χρυσή διά βαθείας

άλουργίδος ύποστίλβει, διά της Ιλύος έρυθραίνων το

(ίεϊΟρον. Έκ δε τοϋ άνωθεν μέρους δρος άμφιλαφές τε

καΐλάσιον, μακρά τη ρ*αχία παρατείνεται, δρυσιν

άπανταχόθεν κατάκομον, άξιον Όμηρου τινδς Ιπιτυ-

χεΖν επαινετού, μάλλον ή τδ Νήριτον εκείνο τδ Ί0α•

κήσιον • 8 φησιν δ ποιητής άρι-ρεπές τε είναι κα\

εϊνοσίφυλλον. 'Επικατιοϋσα δε πρδς . τδ πρανές ή

αυτόματος όλη τοις άπδ τη, γεωργίας κατά την

ύπώρειαν συνάπτεται. ΕύΟϋς γάρ άμπελοι διηπλω-

μέναι κατά τά πλάγια τε κα\ ϋ-:ια κα\ κοίλα της

υπώρειας, οίον ίμάτιόν τι χλοερδν τη βαφή πάντα

τόν ύποκείμενον χώρον άπολαμβάνουσι. ΗροσετίΟει

δε -9) ώρα κα\ 6 καιρδς, Οεσπέσιόν τι χρήμα τών

βοτρύων ύποδεικνύς. "Ο δέ κα\ μάλλον εις Εκπληξιν

ήγεν • ότι, της γείτονος χώρας έν δμφακι τον καρπδν

δεικνύσης, ένταϋθα κατατρυφ^ν έξήν τών βοτρύων •

και κατ' έξουσίαν έμφορεΐσΟαι της ώρας. Είτα πίρ-

(ΙωΟεν ήμΐν οΓόν τις πυρσδς έκ φρυκτωρίας μεγάλης

ή τών οικοδομημάτων χάρις έπέλαμπεν. Αριστερά

μεν είσιόντων δ ευκτήριος (2) οίκος τοις μάρτυσιν

εΟΊεεΓε. Οαί(1 ειιίιιι Ι3ΐε 851 »ριΐ(1 δίιΐ£υΐ3 εχ (ΙίιΊίϋ ,

ςυβΙεπι ιιοΐιίδ \βηοΐ3 νειιιιβίιιΐίβ 8ρι>οϊβιτι ρΓορρίίδ

ΙιοιΓίδ (1ιηιοΐ)ίΐΓ.ΊνίΙ? δί αυίβ επίπι πηΐιιπιίειιι ϊπηυϊ-

Γ31 Ιοεί £Γ3ΐίαηι εΐ βίρςηηΐίαιιι, ηιιΙΙη Γ31ϊοηε ρπ)Γ-

βιΐ5 βιΐϊΩεϊοδα: ρυΙοΙίΓίΐιιιίίηϊδ ίδβδί ίηοΜ^εηδ. 5ί νβΓΟ

(]ΐι;ε βχ 3γΙι5 ίιινειιΐίοηβ ρι ' « > 1 ϊ * • ι « « ιπιΐπΓ ίηΐυεη νβ-

Ιίι , Ιαΐία 1αιιΐ3(]ΐιε βιιηΐ, πι νεί ίρ&ιυ$ ικιΐιι™ ηιίδβ-

Γ3ΐη $0Γΐεπ) ροδδεηΐ νίείδβε. δεα" ιμιχ ιι«ιιπ•3, ϊιηρα-

Γ3ΐυ (ΙεεΟΓε ΐιτιιιιιι ορροΓίαιιε ρυΐοΐιταπι Γοιίιΐοηδ,

Ιοεο §Γ3(ίο$ε εοηεβδδϊΐ, βιιηΐ 6]η&ηιοι1ί. ϋεορδίιηι

ΗίΙνΒ Πανΐιΐδ, Γϊρίβ νεηυβίε Ιοοιιηι εχοΓηβηβ; ςιιί,

1ι:ιιιιΙ 3ϋΙιτ αυβιη (|ΐΐ!ει1;ιιΐ) 31ΙΓ83 ΙΧΠΪ3 ρεΓ ριοϋ-

χιιιιι ρυτρυΓοαιη νεβίεηι εοΐΐηεεί: Ιίηιο ριοΠιιειιΙεηι

Γΐι1>ίευ»αΌ ίηΠείΙ εοΙοΓε. Εχ βυρει-ίοιί 3υ1εηι ρβΓίβ

ιηοηδ ιιΐ3£ΐιοφΐε ηιιιΐιΐΐιι εοηιρρεηειίδΐΐδ, (Ιεηδίΐδηυβ

Ιοιίβο (1θΓ8ϋ ρΓοίεικϋΐυΐ', υηυ'ενίδ ππεΓειώιΐδ ι•οηια-

Ιιΐ9, Ηοιηοπουηι 3ΐί(|ΐιειη ΙαιιάϊΙοτεηι 3-,δοφιί »Ιϊ-

βΐιιιβ, η)3£Ϊ8 φκιιιι .Νιτίΐιιιιι ϋΐιΐιΐ ΙΐΙιαεειιδο , ι|ΐιΐ)ΐ1

(Ιίΐ'ίι Ροεΐ3 (Ιιί'ογο ρΓΧ8ΐ3Π8 658ε, ε( ΐιιιηηηηβ Γιόπ-

(Ιοδίιηι. 1)ειηΪ853 νιτο 3(1 ρΓοεϋνε δροιιΐε ϊίΐνβ πιπί

ΪΪ8 (|π;ΐ! α ΐΓπ,ΐ' ορεΓε ρΓοϋβιιηΙ, ]η\ΐ;ι ηιοιιΐίβ 1;ι-

ΐυβ εοΙΙίςαΐυΓ. Ει τεείβ νΐβ νΐΐεβ ει ο1)Γιο|ϋε, ει βιι-

Ιιΐίιιιο, ε( εχ <•:ιν:ι Ίρ8Ϊιΐ8 ηιοηΐίδ ραηε ηιιιΐυο ίιη-

ρϋ<;:ιΐ;ε, υιΓινβΓδυηι 5ϋ1)]εεΐυηι Ιοεαπι ςιΐ3δί ΐίηεΙυΓ»

\ΪΓΪϋβΓη ι-|ΐΐ3ΐιιι!;ιιιι νεδίειη ίηΙΟΓο'ιρίυηΙ : 3ϋ(1ε1>3ΐςιΐ8

ηΐϋΐίαιιι νειίϋδίβΐϊ νεί ϊρδβ ιειηροιίδ ορροΠιιηΊιβδ,

ΐη^επίεδ τεδ Γ3ΐ•ειιιοι•υηι οδίεικίεηδ. Οιιοίΐ :ιιιΐ(•ιη πΐ3-

Βίδ εΐΪΒΐιι ΐιι δΐιιροΓεηι 3β8ΐ)3ΐ βΓ»ΐ, ςιιο(1, Γιιιίΐϊηι»

ήτοιμασμένος • οδπω μέν τδ τέλειον της δομήσεω; £ ιεΓΓα 3εειΙ)08 αϋΐιιιε ΓΓαεΙιΐδ εοπιηιοηδΙΓβηΙε, Ιιϊε Γι-

Εχων, άλλ' Ιτι τώ όρδφω λειπόμενος, λάμπων δε

δμως. Κατευθϋ δέ ?)ν της όδοΰ τά τής οίκήσεως

κάλλη, άλλο πρδς άλλο τι τών κατά τρυφήν επι

νοημένων μεμερισμένα. Πύργων προ6ολα\ κα\ συμ

ποσίων παρασκευαΐ έν εύρυχώροις τε καΐ ύψορόφοις

στίχοις, πρδ τών θυρών στεφανοΰντες την εϊσοδον(5).

Είτα περ'ι τους οίκους οΐ Φαιακο'ι κήποι ■ μάλλον δέ ,

μή ύβριζέσθω τή πρδς εκείνα συγκρίσει τά Ούανώ-

των κάλλη. Ούκ εΐδεν "Ομηρος τήν ένταϋθα μηλέαν

την άγλαίκαρπον (4), πρδς τήν τοϋ Ιδίου άνθους

χροιάν τώ ύπερβάλλοντι τής είγρο'.α; έπανιοΰσαν.

Ούκ είδε τήν δγχνην λευκοτέραν 'τοΰ νεοξέστου έλέ-

φαντος.

< ι:1ι:α ανίδ (ΙεΙίΓ'ι.ιΐΊ , ιΊ οιηηΐ Ιι.μμιι ίιι 5ρεεϊθδ3 ίΠα

νεηιΐ5ΐ3ΐε 6Χ5αΐιιΐ'3ΐί. Εχ Ιοη^ίηηυο ϋείικίε ηιΐ3ΐίδ

(|υ2ΒΐΙηιη Π^ηιιιιβ εχ ηκ:;:ιι:ι ειιιϊε3ΐΐ5 ε1εν3ΐ3 Γβεο,

χιΐϋίυίοιαιη 8>'3ΐί3 εΐ ρυΐεΐιπίικίο ηοΐιϊδ αίΓυΙβίΐ. δί-

ηΐ5ΐΓ3 νε.ΓΟ Ϊη1ι•06ΐιηΐί1)ϋ8 33εε1ΐ3 εεπιεΙβηΙιΐΓ ρπ)

ιιΐ3Γΐ)τίΙ>υ5 ρ3τα(3 : ηοη φΐίιΙιΜίι 8ΐηιεΙιΐΓ3 ρεί'ΓεεΙβ,

δπΙ 3'ΙΙιΐιε ΐειίο (Ιεδΐϊ1υΐ3, ηίΙιίΙοιηΊηυδ ΊΙΙιΐδίΓΪη. Γ>ε-

εΐίηιιε ν'ΐ3 εΐβ^ιηΐϊχ κιΐίιιιη 8Γ3ηΙ, 3ΐΙεΓΚ ροδί 3ΐΐεΓ»5

ςυοϋβιηηιοιίο δεειιηϋϋπι ςιΐΒΓυηΐίΙβηι ίηνεηΐίοηυη»

ϋεΐίείβδ ϋϊίρει Ιιι* : ΐυι•πυηι εηιϊιιεηΐΊβε, ει εοηνί-

νίοπιιιι 3ρραι-3ΐιΐδ, ϊιι ρι•2βεε1δΪ8 ρΙβΙβηοΓϋΐη οηΙΐιΓι-

1)ΐΐδ, δρβίϊοςιιείυΐϊδ, 3ΐι1ε ]3ΐιυαδ ϊηβΓεδδυηι εοιο-

ηβηΐεδ. ϋεϊη εΪΓε3 Βϊ^εί ΡΙιίΒεειίδεβ Ιιοπί, βεά 3ΐη-

ρΙΊϋδ: ηοηϊη]υΓΪ3 εαιη ΥβηοΐΟΓαιη ρυ1εΙΐΓΪΙαι1ίιιί1)υδ ΒβϊΐΟΓ ίΐίαππη εοιιιραΐ'3ΐ'ιοηε. Νοη νΜίΐ ΙΙοιηβΓϋβ

(2) Εύχτήριον. ΟιιίιΙαηι ιηηία Ε3(ίηΙΐ3(βνβΓ(επιη(

ΟιίιΙογϊηιιι ; εΐ νιιΙ^ο ίΐα ρΓοΓοπυτ. ΝοΙιΊδ \ίΙ)ΐιίΐ 5α- "

ΐΊΊΐϊίο ιιιβςίδ πι ί; 4Η86 νοχ ΙίεεΙ ηοη οοηβοηεΐ

ΟΓΒεεο νοεβυιιΐο, ειιί ιιι:ι§ίδ εοη§ΓαεΓ8 νίϋβΐιιι• οι•3-

Ιοί'ίιιιη ; εύκτήριον ειππι ιΐβπνβΐ 3 1) βδχή • οηαχιϊηο

Ι:ιηιι•ιι εοιινεηιΐ ΐ'βί. ΟγβΙογπ Εα1ίιΐ3 νοχ νίχ ;<:ιιο.ε

;ιΊ;ιΙίκ ιΐδΐι Γεεϊρϊ ροδδεί : Ιυιηιμιε ίη ηοδίπε Β36Γ36

οΊιείΐ'ίιΐίε ΓεΙ>υ5(οΙει-3ΐ)ίΓιθΓ ΓειΙϋεΓεΙιΐΓ. δεο! ηιηιίιιιβ

;ιιΙΙιίϋ!ΐ3 ΓυίΙ Ιεπ•εο. εΐ ΙιιΙοο Εβνο. ΡοΐιιΪ83εΐ6ΐ ρΓο-

Γθγγϊ ί,3ΓΛΓίΐίΐιιρΓθίύκτηρΕωβ;ιιΙοιιι ΓαΙίοιιβ ; βειΐ ιιοι»

ιιιοιίΐ) ρΓοΓαηβ. νειυιιι εΐϊαιη Γ3ΐ1:'.είδ ΓβΙί^ϊοηίβ οΙ)-

βίδΙεϋ&Ι νοχ. Ηροσευχή, ο,υ* 681 ρτοοαίίο, ν;ιΐ6Γϋ

ειί»ιη ροΐβδί ϊϋειιι 3ε εύκτήριον ει ίΐα Ιοειιβ, ίιι

φΐο ^υ(1^6^ ευ^εΙιηηΙυΓ 3ιΙ β3ει•3δ ρνεεεδ, ει οΙ)8ε-

6Γ3ΐΊοιιε8, νΐ)ΐ•3ΐ).ιιιΐΓ. Οιι;πι\ οιιηι Ίρ«Ί, ει οοππιι

0Ι11ΙΙΪ3 (Ιεβρεείιιϊ ΙιαύεΓειιΙιιτ, .1 1 1 ν . £αΐ. πι, (ΙίχίΙ :

Εάε αΐιϊ ύοιηίεΐαβ ; ίιι η«α ία ηααίτο ρτοΜκΙια ,

ςοηΐεηιρίιΐϊ ε»ϋδϊ.

/3) Στερανοϋπες τι\ν είσοδον. Σταφανοΰντες

ηβΐιΐϊΐ οοϋεχ : »1 Ιε^εηιΙιιιιι στεφανοΰσαι.

(4) 'ΆγΛαόχαραον. Νοη ιηοιίο Ηοηιεπιηι εϊΐηί,

61 ε]ι«δ 8εηΐειιΐϊ3δ ηδΐιιρ'.ιΐ ίη Ιιαε ερϊβΐοΐ3 ει βΐίϋϊ

Νν.ϊδβηιΐδ ; νβΓϋΐη βΐ ρροίορί νβΓΐ)3 ςιιο(|υβ ίρββ ;

ηπο(1 Ιιΐε εΟεεϊΙ, τήν μηλέαν ιιιιηειιρ3ΐΐ5 άγλαδκαρ-

πον, ιιΐΐ ββιιι 3ρρεΙΐ3νίΙ Ηοιηβπΐδ Οάΐ)ΐι. Ιϊϋ. νιι ,

νει•9. 115, ει ΙίΙ). χι. νβΓδ. 588. Οιια ύε Γβ ίη Ηοηιεη

Ιεείίοηε εχεΓοίΐβΐίορ εΐ νβΓ83ΐϋ8 ρΓοΓβείο εδί ίΙΙβ (Ιιι-

εεικίιΐϋ .Λιΐιπιι ρίβηε β^εΓεη», δί οδΙεηϋεηρΉηι βπδεί-

ρβρειη, ίη ροείίβ ει εκίβι-'ΐδ ρροΓαηίβ 50ΓΪρΙθΓΪΐ>ιΐΒ

ορεΓβιη 61 βιυιΐίιιηι 1)εηβεοΙΙαε3$8ε ηιβϊοΓεδ ιιοδίΓοβ

63εΐ3Γυιιι ϋαεραπιπι ηιβ^ΊδίΓΟδ ει νείβΓεδ Ρ3(ρεβ ;

ιιειηιβ ηοη :ικ»κ!ιιιιιιι. :ιιιΙ ηιίηίιιιε νείιειιιβηδ : βεειι»

ηιΐ'ΐιιορίίΐ! ιΙί(Ί;ι ΙΓ3^ί(1Ίδ5β ϋ ηοη ροΐαϊδδβηΐ Ι3•η

ί,ιεΊΙι.', ει ίίηβ ευηεΐ3ΐίοη6 ρρχδεηΐίβ , υ( $εη!)βηΐϊ

ριοιιο 3ΐνεο (ΙεευιτεΓεηΙ•
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βιιπι ςιυβ Ιιίο ίηίΊνίοΓυιη ΓπιοΙιιιιηι ΐϊΐίΐοβ βΓ31, ηά εχεείΐεηΐίβιη ορίίιηΐ οοίοπδ ευρΓα ρΓορπί Ποπβ εο-

ΙϋΓοιη βΙοίη. Νοη νϊιΐϊΐ δϋνεδίΓβιη ρίπιιη ρχροΐίιο Γεοεηβ οΙκίΓε οαικΙκϋοΓβηι.

Αι ςοί(1 (]ΐιΪ8 ηαιτοί ΡεΓδίο»! ροηιί ναιΊαηι ηιιιΐΐί- Α ΐί δ1 άν τις είποι της Περσικής δπώρας τδ ποικί-

ρΐίεοπιςιιβ δροοίβηι εχ αΙΙΟΓίβ οοιιιιιιίδίβιιι , βίο,υο

οοιηροδίΐαηιΤ 8Ίοιιΐϊ βιιΐηι ΙιίΓοοοεηΌδ ρίηχηηΐ Β0

Ιιϊρροθ€ηΙαυΓθ8 πϋη^ηο ο]ιΐδΐιιοιΓι εχ Ιοη§ο ιΐίδδϊΐϊδ

ιιηα πιίδΐ3, ΐ}ΐιϊ νοί δΐιρι-» ίρ$3ηι ηβΙυΓβΠ) δ.τρίιιηΐ ;

118 εΐ εχ Ιιυ]ιΐ8ΐιιοιΙί ροιηο ίΐίαηι 3(1 αιηγςύαΐυι»,

αΙϊ.ίΓη 8(1 ηυεβιιι, 3(1 ϋοΐ'βοϊπαηι ρβΓδίοιιιη 3ΐΐει\Ίΐη

ϊη&ειΊ3ηΊ ειιπι δοειπιϋυιιι ιιοιηβη, Ιυ ιιι ^ιI χΐη ^ιΐδΐυ»

31) 3Γΐε νίοΙεηΐεΓ ίιηρβΓΗΐη βίΤβοΐΙ ηηΐϋΓίΐ. Ει 3(1 Ιΐ3:ε

ΟΙΙ1ΠΪ3 , ηιιιΙΐίΙυοΌ (μιοα,υε ε είη^ιιΐίδ ρΓ*ΐεΓ νεηιι-

8ΐ3ΐβπι (ΐδ(ειΐ(!(•1)ηΐιΐΓ ; νοηιιη εΐ ί ιι ρίαιιΐβΐίοηε άϊδ-

ροβϊΐίο, ηυιηεΓΟδπιριβ ίΙΙ.ι ρϊεΐιΐΓ3. Κβ νοι:ι εΐεηϊιιι

ρίοΙΟΓΪδ ηι.ι^ίδ, ςιΐϊηι «βΐίεοΙίΒ ηππιπιΐιιιη «ρροΙΙη-

ΓΟδ. (}ιιο ρ;ιο(ο 3π1ειη ιΙοβΐιΙοΓΪο εοηιηι ςιιί Ιιθξο ϋ;ι

(Ιίδροδυεπίηΐ, ηηίοιβ Γααϊΐβ ΓιιεπΙ ο1)»εοιιΐ3, ηοη

ριιΐο Ωεπ ροδδε ιιΐ βεπηοηο οδίοπάβΐυΓ. 8υ1) :ιι-Ιιιι- '

81 ί\33 ψι'κίεηι ν'ιίεδ δΟΙΙΙΪΙβ εΐ ] 1 1 < • τ 1 1 1 < ! : » ίΙΙ;ι ιιιιι1)ΐ-;ι

οχ Γ3εειηίδ ρΓΧδΐίια; ηον3(]ΐιε, ε Ιβιεπϋηδ, Γβηιίβ

ΓΟδ,ιπιιη, οΐ ραίιηίΐίΐ'ΐΐδ νίιίιιιη, <( π.ι> ιηιιΐυο ίιηρίεχχ

ίηηοχχψιε νΗ'.ε ρβπείιιηι εΐίβιη βΓ3ηΙ ααΊΐηηι ;κ1

ΐΓ3Π5νεΓ838 ρβΙΙΟδ δίΓΜΟΙίΐίΐΙΙΙΙ , ΠΙ IIΠ είίεθΐ3 δΙΠΙ-

εΙιΐΓ3. 8ιί1 ίΐΐαηι 3(1 «-ιιγγΊ'.ίιΙϊ Ιιιι]ιΐδ δΐιιηιηιιπι ;π|ΐι:ι•

ρΊϋε'ιηαπι, ίηο,ιιο ϊρβα βιιιιΐΓΪΙηβ ρίβοεβ ςιιϊβ νηΐεηΐ

ρΓΟ (1ί£ηίΐ3ΐ8 οτβΐίοηε ϋοηιοηδίΓβΐΌ ? ΙηΙεΓ Ιΐ330 3«-

Ιεηι ΟΠ11Π3, Ιϋκ-πιΜ (ρι:κΙ:ιιιι 1)εηονο1εηΙί3, ςπί (Ιο-

ηιίεΐΐϋ ευταπι 3£ε1)3ΐιΐ βεηει•08ίΐ3ΐβπι Ιιιηπι εεϋηΐο

εοιηηιειηοΓβΓυηΐ, (1ειτιοηδΐΓ3Γυηΐ(]ΐιε ; $ίη£ΐιΐ3ΐίηι,

()ΙΓΛ'. ΙΙΚι 0ρεΓ3 εΐ3ΐ)ΟΓ3ΐ3 ΙΐΙΟΠΠΙΙ, ΟδΙι'Ι1(1('!ΐΙι'8; 30

δι ',ίΐιί Ίρδί ροΓ ηοδ Γεηι ΓβοοΓοηΙ ςι-3ΐ3ΐη. Αι ΙΓιο

λον τε κα\ πολυειδές, κα\ έξ ετερογενών συμμεμιγμί-

νον κα\ σύνθετον ; "Ωσπερ γάρ οι τους τραγέλαφους

κα\ ίπποκενταύρους κα\ τά τοιαύτα μιγνύντες έχ

διαφόρων, κα\ την φύσιν παρασοφιζόμενοι γράφου-

σιν • ούτω καΐ έπ"ι της όπώρας ταύτης • τδ μέν πρίς

άμυγδαλήν, τδ δε πρδς κάρυον , έτερον δέ -ρδς τ&

δοράχινον (5) κατά τε τδ ίνομα κα\ τήν γεϋσιν με-

μιγμένον τυραννηΟεϊια πάρα τϊ^ς τέχνης ή φύιις

ϊτ:Άι\ΐΐ. Κα\ ίπ\ παιι τούτοις το έφ' έκάστω τιληθος

ύ~ερ τδ κάλλος έδείκνυτο. 'Αλλά κα\ τήν έν τί;

φυτεία διάΟεσιν, κα\ τήν ε&ρυΟμον ζωγραφίαν έκεί-

νην. Αληθώς γάρ γραφέως μάλλον ή γεωπόνου τδ

θαύμα. Ούτω τή επιθυμία των ταύτα διατιθέντων ή

φύσις εύκίλως έπηκολούθησεν, ούκ ο'μαι δυνατόν εί

ναι δια λόγων ένδείξασθαι. Τήν δε ύπδ τάς άναδεν-

δράδα; όδδν κα\ τήν γλυκεϊαν έκείνην έκ των βοτρύων

σκιάν κα\ τήν καινήν έκ πλαγίων τειχοποιίαν, ίίδων

όρπηξι καΐ κληματίσιν αμπέλων άλλήλαις 5υνδ:απλε-

κομένων, κα'ι άντ\ τοίχων διατειχιζόντων τήν έπ\ τ»

πλάγια πάροοον ' τήν τε κατά τδ άκρον τοΰ τοιούτου

δρόμου ((>) κολυμίήθραν τού ύδατος, και τους έν α'-ι-

τώ τρεφομένου; Ιχθύας, τις άν ίνδείςαιτο πρδς άςίαν

τω λόγιο ; Έν γάρ τούτοις πάσι μετά τίνος ελευθε

ρίου φιλοφροσύνης, οί τήν οίκίαν έπιτροπεύοντε; τ^ς

ευγενείας σου κατά σπουδήν περιηγούντο, κα\ ύπ-

εδείκνυον, τά καθέκαστον των σοι πεπονημένων έπι-

δεικνύμενοι , ώς άν αύτψ σο\ δι' ημών χαριζόμενοι.

"Ε/θα καί τις τών νεανίσκων, καθάπερ τι; θαυματο-

ηιιίιΐβιη 3(1οΙθ8θεηΙιιΙυδ, ηιιηδϊ 3ΐϊ()υί8 ρΓίΕδΙϊ^ϊπΙΟΓ, ρ πο•.ός , έπεδείςατο ήμΐν θέαμα μή λίαν έπιχωριαζον

ρρβυΐαοιιίαιιι οβίεηιΐίΐ ηοϋίδ ηοη ηϊηιϊ8 ηαίιΐΓΧ 8ΐιε-

Ιιιιη. Ουαηϋοηιιΐϋειιι 3(1 ίιιηϋίΐηι (Ιεδεεηιίεηδ ρΓΟ 1ΐ-

ΙκτΛ |ΐιιΐο-ΐ;ιΐ!> (]ΐιοδ βχ 3ηίηιί 8ειιΙεηΙΪ3 νοΙεΙ>3ΐ,

βιΐί:ΐοΙΙϋΙ)3ΐ ρ'ιβεεδ ; ει ΊΙ1Ί βϋ ρϊδεβίοΓΪδ 3ΐΐ3εΐιιηι

ιιοιι Ι3ΐιΐ]!ΐ3ΐη 3(1 ρεΓεζΓϊηΛΠι ΒΟίΙοιη .-κϋ1)αηΙ ; νεί-

ιιΐί ο,ιι'κίαηι ιηηιΐδΐκΊί εηΐιιΐί, (|ΐιοδ ποιιτοβ ιπβηυδ

αιΐίδ ρβπΐί δΐι1)]εεΐ05ηιιε δίΐι'ι ΙΐίΐΙιοπΗ. Ρο§11ΐ3θ ιηε

α Ι ([ΐι.ΐδίΐηιη ίϊκίκδ (Ιοιίυχεηιηΐ ρι•οροιιιοι1ιιιιι ηΐ Γε-

(]ΐιίοΐιιπιιιι. ^Έιΐοδ ειιίιη θδΙϋπ(ΙεΙΐ3ΐηο1>ίδ ίη^Γβδδυδ ;

:ιΐ οιιηι ίηΐΓίι ];ιιπιαπι Γυίιηιΐδ, ηοη (Ιοηιιΐδ εχεορίΐ

ηοδ, νοηιηι ροπϊ(•υ5. ΡοΠίοιίδ ηιιίοιη δϋΐιϋιηο ρεη-

τη φύσει. Καταβάς γάρ έπι τδ βάθος κατ' έξουσίαν

άντίρ;ϊτο τών ιχθύων τους κατά γνώμην ■ κάκεϊνοι

προς τήν έπαφήν τού άλιέως ούκ έξενί^οντο , οΤόν τί

νες χειροήΟε'.ς σκύλακες τιθασσοΊ. δντες τη χειρ: τοΰ

τεχνίτου κα\ υποχείριοι. ΕΤτά με παρήγον έπ! τίνα

οίκον δήθεν ώς άναπαυσόμενον. Οίκον γάρ ένεδείκνυτο

ήμΐν ή εΓσοοος. 'Αλλ' έντδς τής θύρας γενομένους

ήμας οϋχ\ οίκος, άλλα στοά διεδέξατο. Ή δε στοά

μετέωρος ην , λίμνη βαθεία έκ πολλού τού ύψους έτ-

ηωρημένη (7). Προσεκλύζετο 6έ τω ύδατι ή κρηπΐ; ή

τήν στοάν άνέχουσα τριγώνω τώ σχήματι , οΤίν τι

(ΐ>)"Ετερογ δίπρύς τί> Βοράκινον. Δοράκινον Περ-

σικήν , βγΙιογοιιι ΙΌΐδίεοιιι (ΙοΓβείηαιιι ηοη ίηνειιί

3ριιιΙ ΐ|π;ιιηρ1ιΐΓίιιι;ι λεξικά Οπιχε ιηειιιθΓ3ΐ3ΐιι. Νον3

ϊ^ίΐϋΓ ΥΟΧ 8ΓΪΙ. ΕΙ (|ΙΙ31ΐςΐΙ3Ι11 Γ»Γ3!θί 1|30 ρΐ3Ι11;Β

βρεεϊε ηυηςιιαιη Γοπβδδο ι•3ΐυοι-ίιιΙ , Ι3ΐηεη :ι1ϋ8

νοββϋΐιΐίδ ε3ΐη εχρί'εδβεΓίιιΙ, ηοοοδβε 881. Ι'εΓδίεβ

ϊμίΐυτ (Ιιπ•.ΐ(;ίιι;ι δΐιιιΐ, ςιιιιι ι1ιιι•3 δΐιιιΐ εατηβ, Ρΐίη.

1 1>. ν, ι-:ι|ι. \1, βίειιΐΐ ιινχ ιΙιΐΓίΐοίηίκ, (|ΐιχι Ι'ππια, εΐ

<1ιΐΓ3 δΐιηΐ εοΓίίεε, νβΙ οΊηίδ ηείαίβ; Ί(1. ΙιΙι. χιν,

εηρ. 1. Λιι^ιΐδΐιΐΛ εβδ ιιΐ3χίιιιε 3ρρεΐεί)3ΐ; νε$εε1)3•

Ιππμκ' νεί (Ιιιιη ΡδβειΙο νοΙιεΓΟίιΐΓ. νεί'ΐιβ ειιίιυ ΐρ-

δίιΐδ ίη ε]υδ ΕρΊδΙοΙίδ 8ΐιηΙ : ΰιιιη Ιοοίίοα βχ ι<•-βη

άοιηαηι νεάεο, ραηίι ηηαιιιη αηη ρ«κο'$ αοϊηίι ηνιν

άνταάηα: αιιαηΐί. ^υβίοιι. Αη<). νί( ε;ιρ. 70. ΙΙεοιβ

νεΓΟ ε]υδ βεηΐ'ΜΜ 3Γΐ)0Γειη (1(ΐΓ3οίιΐ3ηι ημροΐΐίΐνϊΐ

ΟΓε^ΟΓίοδ ; εΐ οριϊιηο αΊοί ί(1 ροίεβΐ Οιϊβοο ου (Ιιι-

τίΐίειη. Ουοηίηηι δοΰρον ο»1 Ιί^ιιυιη; υικίβ έτυμο-

λογίαν ΙιβϋοΙ £/κηΐ5 Ι/βΓιιιε. 0ιΐ3ΐ'ενί(1ε ηο άηταάηα

(ΙίεΐΗ βΐΐ, ει ηοη άοιαήηα, νείηΐί εδί ϊη εοιίίεο, α

ϋ βιότοπο. Ι,ηΐίηε ςιιϊιΐοηι άηταοχηηχη, ηοη άοτηά•

ιιιιιιι (ΙΊχρπιηΙ. ΛηΊιιιαιΙνειΙε ηιιίεηι ίη Ιιίδ ειιαΐΓ3η-

ιΓιδ, 3ΐ•υοΐ'β8 3 Ν)δ8ειιο 8ΐί;ιπΙίι:ΐΓί. ηοη ΓπιεΙιΐδ: ίη

8Γΐιοΐ'ί1ιυ$ ειιίιη, ηοη ίη ίίΐίδ, ίιΐδίΐίοηεβ είΐίείυη-

ΙΐίΓ.

((ί) Δρόμου. ΖΜα \%Λ\\χ ΙιοΓίοπιηι, ροηΐ3ΓίοΓυηι,

ΙΐΗΐιεβ ϊί«/ι, (ίι;ε(Ί! αιηίαιία (Ιϊγ.ιιιιΙιιγ; ηιΐϊε Ιΐ;»1ϊοβ

οοηί ; ίίειη εΐίβιιι οοτήάοί : ηη3ΐεδ ηΐ3]θΓ8$, εΐ Ιοη-

{(ίοΓΟί ροΓίίοιιβ, οχοεΙδ» οΐίπηι, ΊοΙιτιΙιιιιι, ϊιι ηοη-

ιιιιΙΙίδ ;οαΊοιΐδ ηιοιίο ιιιιηεηρ3ηιιιΐ'. Ναιη Οϋΐτιεοΐυί

05ί ρ3ΐ'νυ8 εοπ-υβ; ειπτίοοΙικη, Ιοευβ, ίη ςιιο ε»Γ•

ι•ίιυι•; νεΙ 'ιρςυηι οιιγπίκΙϊ οΓίίείιιηι : ΙοδΙβ ϋΙΐίΓΐ*•

8οιΙ ίηεειΊυιη ίϋ Ρϊΐ : ηΐ3\ίιηι: η,οί:ι ίη ρΐιιηΐιυδ Γί-

8ίυυ8 ο1ι1ί(|ηΪ8 (ΙιΠΌιεηΐίβ »ρυϋ 8ϋθΙθΓβ8 οοιι&ρϊ^'

ηο(]ΐιίΙ. Ει 3(1νοΓΐε Ιιίο τοιούτος ρπ> Ηίο; ηίδί δίΐ ρτο

τοσούτος, (Ιί^ιιίΙηΙοιη Ιοοί εχριίηιεηδ ; ςαοο" ι1ιίΙί(^1β

(ΙίοΟΙίΙί 35Β0η1ίΓ8Γ. , .

(71 Ήπηωρημέιΐ}• Ι^ΟΕ»ΪΙ•0 έπηοιρημένη. 5θΓΪρ"

εοϋίεοϊ ϊοΐα βυΙΐδΟΓίρΐβ υΐ ρΐαάιϊιυιυ αδροπίίίΐΐυΐ"•
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προπύλαιον της ϊνδον τρυφής. Κατ' ευθείας γάρ επί \ <Ιοιΐ8 βι•αΐ, ρΓοΓυικΙοε Ιαοιιηαϊ β ηιυΐΐβ «ΙΙΪΙυιΙΊηο ΐηι-

τά εντδς οΐκός τις την τοΰ τριγώνου προδολήν διεδέ-

χ:το, ϋψηλδς τδν δροφον, πανταχόθεν ταΐς τοΰ ηλίου

άκτΐσι περιλαμπόμενος, γραφαϊς ποικίλαις διηνθισμέ-

νος. "Ωστε ημάς περ\ τδν τόπον τούτον λήΟην μικροΰ

δείν των προλαβόντων ποιήσασΟα:. Ό οίκος προς

έαυτδν έπεσπάσατο ■ ή στοά πάλιν Ιπ\ λίμνη Γδιόν τι

θέαμα ην. Οί γάρ βέλτιστοι ϊχΟύες ώσπερ έξεπίτηδε'ς

τους χερσαίους ημάς διαπαίζοντες, έκ των βυθών

έπ\ την έπιφάνειαν άνενήχοντο , οΐόν τίνες πτηνο\

κα\ αύτοΰ τοΰ αέρος κατασκιρτώντες. Ήμιφανεϊς (8)

γάρ γινόμενοι, κα\ διακυβιστώντες τδν αέρα, πάλιν

εις τδν βυθδν κατεδύοντο. "Αλλοι δε κατ' άγέλας στοι-

χηδδν άλλήλοις επόμενοι , θέαμα τοις άήθεσιν ήσαν.

"Ην δέ ίδεϊν έτέρωΟιάλλην ιχθύων άγέλην (9) $οτρν-

ρβΙΙΐΙθΙ15 , ρΓθΙΐΙθ1)3ΐΐΙΓηΐ16 3φΙ3, ηΐΚΈ βΙΓΟΛΙΠ) ρΟΓίί-

οιιηι, οτερ'κία, Ιπβηβιιΐβπ Ιίμιπη οοιΐδΐιι•$;οιΐ8 ; νβΐ-

ιιΐί ηιιοάΊΙαιΐ) νεδίίΐιιιΐυηι ϊηΐεποι-υηι ιΙκΓιααπιιη.

Κβοΐ3 οιιϊηι 30* ίηΙοποΐ'Οδ ραποδ ΐ|ΐι:<:ιΙ:ιιη ΟΜίεδ Ιπβη-

μιιϋ ρΐΌΐηίηβηΙΪ3ΐη .■-ικι ίρΐεϋβηΙ ; ςυκ εχοείδ;»:, βοΙίϊ

δρίευϋδ είτεα ΙβοΙυιη υικίϋοιιικριβ ιηίοβίιηιιΐ , νιΐΓϋβ

ρί(1απϋ οΓΠοΐ'βηΙεδ ; Ϊ1;ι ιιΐ είιε;» Ιιιιιιο Ιοοιιηι ραηιιη

αυΓιιβηΐ, ψιϊη ο1)1Ίνίοηειιι ρνίβοερίηπιπ) νοίιιρίβ-

Ιιιηί ιΐ08 ΓβοβΓοηιιΐδ. Οοιηιΐδ »ϋ 80 ϊρδϋηι ΙιαΙιεΙκιΙ.

ΡοΝίειίδ ηίΓδίΐδ ίη δΐιο δίββηο ρεαιϋαι-β ηιιοιΜβιιι

βΓαΙδρεείαειιΙιιιη. Ορίϊιηϊ οηίιη ρίδοββ δΙυοΊο ϊηίειτα

ρηδίίοδίιοδΙιιιΙΊΠοηιιίεδ, βχ Γυηϋοαύβυροιΐιοΐεηιβη»-

1:ιΙι:ιιιΙ, ηιιηβϊ ι|>ιίιΙ;ιιη νοίιιοι-ββ, ςιιϊ βΐ ΠΙίο.ΐη αοιο

ολμιΚογοπΙ ; ιίππϊιΐίιι βυΐβιη ρβπο οοηδριοιιί ίιιείί,

δδν περ\ τρύγος άρτου πεπυκνωμένους , χτ\ άλλον Β ρεΓφΐβ 3ίΓ3 ίιι εβριιΐ δβΐΐίΐαηΐεβ , πΐΓβιΐδ βΐιιμϊιίβ

ύπ' άλλου παρωΟουμένους , κα'ι ϊτερον έφαλλόμενον,

κα'ι άλλον ύποδυόμενον. Άλλα και τούτων έποίει λή-

βην έν κληματίσι, κά\ ταλάροις 6 βότρυς ήμΐν είσκο-

μιζόμενος, κα\ ή ποικίλη της όπώρας φιλοτιμία, κα\

ή τοΰ αρίστου παρασκευή , κα\ τα ποικίλα όψα και

καρυκεϊαι κα\ πέμματα, κα\ φιλοτησίαι (10) κα'ι

κύλικες. Έπε\ ουν ήδη κατά τδν κόρον πρδς ϋπνον

κατεφερόμην , παραστησάμενος τδν υπογράφοντα

ταύτην, σοΰ τή1 λογιότητι καΟάπερ ένύπν.ον την έπι-

στολήν άπελήρησα. Εύχομαι δε μή διά χάρτου κα\

μέλανος, άλλα δι' αυτής τής έμαυτοΰ φωνής τε καΙ

γλώττης τά παρά σο'ι καλά (11), σοί τε αϋτφ και

τοϊς άγαπώσί σε διά παντδς διηγεΐσΟαι.

;ιΙΙιιιιι 5ΐιΙιίΙι:ιιιΙ. ΛΙίί :ιιιΙιίπ £Γ6§3ΐϊη) οηΐϊιιε βΐίοβ

Ϊηδ6<|υεηΐ88 »ι'ΐΓ3 βρεοΐιΐϊο 6Γ3ΠΙ ηοϋίβ ΙαΙίιιιιι

ϊιίδυειίδ. ΟεηιεΓβ νειο οι-αΐ αΐίοί αΓιιιπι ρίβοπιιη βΓβ-

ζεηι, Γ30βηΐ3ΐίηι 3(1 ρ.ιηί* Γπίδΐιιηι εοικίειίδβΐιιηι ; εΐ

αΐίιιιη, ςιιί ρΓηριιΙβϋΙιηΙιΐΓ αϊ) βΐϊο; »Ιιοιίιιιι τετο δυ-

ρι-3 ϊηδΐΐϊεηΐβη), ϋΐιιηι βιιίειΐ) βυοειπηίιεηίβηι. 8ε<1

ει ΙιοΓαηι ο1)Ιϊνϊοηβηι είΐεείΐ ίη ρβΐιηίΐϋηΐδ, εΐ ηιιβϋβ

«\•3 ηοΐιίδ ΐηιροΓΐ3ΐ3, ν:ΐΓΪ.ΊΓ]ΐιε :<ιιΐιιηιιιϊ .ιιιιϋίΐίο;

Ι » ι ; 1 1 1 < 1 ί ϊ , 1 1 1 < - ηρρ,ίΓαΐϊο , βΐ (ΙϊνεΓδϊ ^βηβΓΪδ ο1)5οηΐ3, ει

εΊ1)οπιιΐ) οοικΓιιηειιία, ει Ιιε11:ιπ;ι, βΐ ρΓορίιιαΙίοηββ,

βΐ εαΐίοοδ. υΐ>ΐ ϊ^Ίιπγ ροδί δαίυπίαΐεηι ]3ΐη 3ΐΙ (]ογ-

ηιίεη(1υπι•(1εΐ3ΐιΐδ δυιη, ηιβ ερίδίοΐχ 1ιυ]ιΐ8 (ΙεδΟΓΪ-

ρΙΟΓεηι ρΓΓΟδίϊΙϊ , βί ςιιβδί ιηδοιηηίιιιη , βρϊδίοίηιη

β1ο(]ΐιεηϋ33 Ια* ηιι^Βΐϋδ δαιιι. Ργ800γ αυίβηι, ιιΐ ηοη ρβΓ εηβιΊαιη εΐ βίΓηηιεηΐιιηι, νβπιιιι ρβΐ1 ϊρββιη

ηιειηβΐ ίρβίιΐδ νοεειη ει 1ΐη§ιι;ιη), (\\ικ βρϋιΐ Ιβ 3ΐΙεο ριιΐοΐιτα βιιηΐ 1:ιιιι Ιυϊ ϊρδϊιΐδ, φιαιη ΐυϊ αηιηιιΐϊιιιη

εοϋΐιηοιίη, ροδδΐιη εηβιταΐΊοιιε οηιηίιιο τεοεηδετε.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑ'. ΕΡΙ8Τ0ΕΑ XXI (13).

ΑΰΙαϋνηη αηΐϊχίίΐεηι, ίη}ηχ ηοη ηιηιΐί βηιβηάαύ ιηοτβί, ηΐ ην,ΙϊοΐΊχ ν'κα: ταιίοηβηι εεηπαΙαΓ αά ηκ'άο•

γ«ιη [η(ί)βιη ίβ Γβε.'ριβιΐί, ΙιοΠαΐντ , ηιοάοαίιαίηια εοιηιηοηίΐΐοηι, εΐ «εί/ο ατίίβάυ ιΐίκ».

Άε.1αείφ έαισχόχφ. Ο ΑΜαΗο ΑηίϊιίίΙϊ.

Τέχνη τις έστι περιστερών Οηρευτική τοιαύτη• Αγ8 ηιι«:ϊ1ι>ηι β8ΐ βιιευραΙΟΓΪα εο1ιιιιι1)3Πΐηι, 0]Ί<8-

"Οταν τής μιά; εγκρατείς γένωνται οί τά τοιαύτα ηιοιΓι. Οιιηηιΐο υηα εο1υη)1)α ροΐ'ιΐϊ βιιηΐ ςιιί Ιιιψίδ-

σπουδάζοντες, κα\ χειροήθη αυτήν κα\ όμότψον ιιιοιίί Γε1)υδ δΐυιίειιΐ, ίρδαιηηιιβ ηΐ3ηδυβΙ»ιΐ) οί δί1)ί

άπεργάσωνται (12), τότε μύρω τάς πτέρυγας αυτής οοΐίερηι είΓεοβπιηΙ ; Ιιιω ίρδαηι 3ΐίδ υη[;ϋεηΙο ρβΓ-

(8) Ήμιφανεϊς. ΕϊοεΙ «ιΐδϊηΐ εοτηροδίΐΛ ιηιιΐΐα ηο-

ηι'ιιια 3 φανής, τοΰ φανέος• ιριοιΐ ίρδίιιη Ιηιιιεη ιιοη

081 ίιι ρι-ίδΐίδ Οπηείδ 5ει•ίρΙοΐ'ί1)ΐΐ8 ; ιιΙΙιιηεη Ιιοε

ήμιφανης ϊιι ΐΙΙίδ ιιοη ίιινεπίΐυι•. Ιϋειιι (ΙίεειιιΙαιιι ιΐε

διακυβιστάω, βί κατασκιρτάω , φίκ; ίιι ΐρδίί ηοιι βιιια,

ΓΐΌΙβ ηιΓιϋειη κυβιστάω, οι σκιρτάω. ΑΙ νειο δί^ιιί-

ίίο.ιΓιοηί'δ ηοη ν;ιπ;ιηΙ.

(9) 'Άγέ.Ιη εηϊηι εβί νοεαίιυΐαπ) τηιιΐΐϊίικίίηϊβ , εΐ

δ'/.λον ύπ' άλλου εδί ΓεΓε ΙΓιο Ιοου 3ΐ1νεΐ'1)ϋ : δβα

ρΓο αλλήλους.

(10) Φι.Ιοτησίαι. Ε$1 ρνοΓεεΙο ρΓορΐηηΙϊο ροδί 003-

)ΐηιη ίιεηενοΐεηΐίχ εΓμο ; ιΊ ίηνίιαιίο ηιΐ ροΐ:ιηιΙυιη.

ψ'.λοτησίας προπίνειν Οβιιιοδίΐι. : ο,ιιοά ΙκΙίιιο, ροευΐί-;

ριιδεειβ , φιλοτήσιος, Γ08 ίηείίαιίδ. ϊΙΙοοο1)γ3 3(1

ρ:ΌρΊιι:ιηιΙιιιιι, φιλοτήσιος κραιήρ • 61 τά φιλοτήσια

δίπιΐ τά συνουσιαστικά.

(11) Τά ααρά σοϊ χαλά. ΙΙηε Ιοφίεπάί Γ3ΐΊοηε

ϊηιΙίοαΓΟ ΝνδΡεηιιβ -νϊιΙεΙιΐΓ ΙιοιΙοδ εβκε ΑιΙεΙρΙιίί ;

βρ>Ι «'Χ ρρίδίοΐη ΐρ^α ει ε]ιι<( 8<•ηΐοιιΐϋ8, ει οχ ιηοιίο

ηιιο ΊΙΙη ΒΟΓ'ώίΐυΓ, ίιιιο εο ηηία «]ιΐδηιοηΊ η»ΓΓ:ιΐίο

1οιΐ((;ι οΌιιιϊηο 1θ€ί ηοιι ΙεχοΐΌΐιΐΓ, οΐ'ειίί ίϋ ηοη ροδ-

δεί. Οιΐϋίη τββ ηιιϊιίεη) : βΓβΐιηιοηΙα βηΐϊδ ηοη 3<Ι-

βιιηΐ εηηι ίΙΊ^ηοδεειιιΙΊ.ΰεΓίιιηι νεηιιηηιιε ρβΙ, Αϋβΐ-

ρηϋ ορεΓ3 ει βίικϋο ηιηΐΐα Ίη ΙιοιίΊδ ΓβρΙϊ : "Ι ϊ«

βρίκΙο1:ι 8ΐιρΓ3 βηιιηΐϊ.ιΐιιηι οβί.

(1-2) Και όμότιμον άχκρχάσωνται. ΕΙε^αηΙϊδδϊιηα,

οί ρΓ;εοΊρηο νεηιΐδίη Ννδδεηϊ ηιεΙβρΙιΟΓβ , ϊιΐβοη'ιί

ρΐεηα ; 3ο ίηΙβΓ εχΐιιιϊ;ΐ8 Ηοηιεποβδ Ιοοιιηι (1ϊ?η3 ΐβ-

ηοι-0. Ν)•δδοηί δειίδΐι νοχ 3ΐΙΙιί1)ίΐ3 είυβϋειη ηιίη'ΐδίβ-

τϋ ΓυηοΙϊοηειη ηοΐαΐ : ομότιμος οηίιιι 681 αί(|ΐΐ3ΐ<'ΐη

ΙιοηοΓβηι ειιιη ηΐϊο ηβϋεηδ, Ιιοηοτε, νεί ήοηΟΓίβ

οοιιιΙίΙϊοηβοοηιρηΓ, ίβι|ΐΐ3ΐΪ3 : οί ομότιμοι (Ηοπιοΐϊηιί)

δΐιηΐ ηιιί αϊ) ΙιοιιΟΓίδ ίοιμιαϋΐαίε Ίΐ3 νοοαηΙϋΓ. δίο

η ΡΙιΊΙιΙρΙι. ηρικΙ ΧεηορΙιοηΙ. ύΐοΐΐ. Ιΐα εΐί^ηι η ΡΙιι-

1:ΐΓ<1ιθ86ΐΐ3ΐοι-68. II ■ ιιο εοιικεηιιεηδ εδί, ιι Ι ομότιμος

ϋίι (|ΐιο(ΐιιε εοΜο^Ί ί» ιηυηοι-β οηβυηιΐο. Αΐ(ΐιιβ Ιιίιιο

εοΐιιιιιΐια είδιίβιιι οΓΓιοϋδ Ι'υη^βηβ ευιιι βιιειιρε, ιΐιιιη

ηνοδ 3(1 δε οοιίίοπρίο 3ΐΐίΓιείο ρεΙΙίοίι, εϊ 681

ομότιμος. ΙιοηιοΙίιηοδ. ΙιΙοϊγγο ι^Ιηγ ίΐα η ΝνδδΡηο

β'ιινιΐΊΙίδίΐίηιο ΓιιίΙ ηιιηπιραΐβ. Ναζ'ιαηζ. ίηΟιαί. (ΙίχϊΙ

6ΐΐ3ΐιι ομότιμα τήν άσέβειαν.

(13) ιίειιιιιι οχ οιΐίιίοηε Ι. Β. ϋηΓαοοίοΙί.
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Ιίίβιπ βίηιιηΐ ουηι βΐίίβ, φι» Γοιϊδ ίΐιηΐ οοηβΓββ»ΙίΒ. Α ύποχρίσαντες (14), έώσι συναγελασβήναι ταίς Ιξωθε

<}ιΐ3ϊ (|ϋϊιΙ(.Ίΐι ιιιιΐίΐιΐ'ΐιΐί οιΙογρ. Ιιαπιιιϊ ςι-εςοπι, ςυ.36

]ίιΐιι 8ΐιίβ5ΐ]υιΪ8, είειιι-εηι (ΐυο(|ΐιβ εΐΐίείΐ ει ψιί 83πι

ϋίηιϊβίΐ. ΑιΙ ίΙΙαβ εΐεηίπι ςυ* ϋοηυιη δρίιαηΐ οιΐο-

γοπι , εΐ ι-βΐίφιχ Ιιηιιιί^ΓαηΙ δίιιιυΐ ρι•οδεειιΐα?.

0υϊ(1 ηιίΐιί νοίυ ίηϋε ρΓΗί(αΐιΐ8? <}υοϋ ηεηιρε ΙΊΙίυηι

ΒαβϊΗυαι φίοιιιΐηηι ιΐίνίηο ιιιι^ιιβιιΐο αιιϊιιυε αΐίβ

(1εΙίΙ)ΐι(υιη βιΐ εοΙοκΙαιη ΓενεΓοηΐίιιηι Ιιιβηι ηιίδί, ιιΐ

(■ι οιπη ϊρβο ίη βΐΐυηι Ιυ. εοηνοΐεβ , ει η'ιιΐιιηι βρρι-ε-

ΙιβικΙηβ, ηυειη αριιϋ ηο$ ρι-χύίεΐιιβ δίΐή εοηιρε^ίΐ.

δι Ιΐδοε ΟαηΙ, εΐ νϊϋεΓβ ροδδίηι, ιΐιιιη νΐνο, ηου'ιΐί-

ΙηΙεηι Ιαηιη ΑιΙ εχεείδίοι-εη) νίΙ;ιη> Ιΐ'αηδηιιιΙαΙαηι;

<1εΙιϊΙ:ι α ιηε ι; ι αΐίιιπιιη ;ιι Ιιο ρΙευί$δίπιε 1>ι ο ροΐεΐ'ίΐ

ρΓΧδίαη.

Ή δέ τοϋ μύρου τη εύωδία τήν αύτόνομον ταύτην

άγέλην τιθασσδν ποιείται τω προεμένω. Πρδς γαρ

τάς εύπνους ούσας κα\ αί λοιπα\ συνεφέπονταί τε χα'ι

είσοικίζονται. Τί βουλδμενος εντεύθεν προοιμιάζομαι;

"Οτι τον υίδν Βασίλειον τόν ποτί διογέν.... τω θείω

μύρω τάς της ψυχής πτέρυγας διαχρίσας εξέπεμψα

πρδς τήν σήν σεμνοπρέπειαν. "Ωστε κα\ σέ αύτώ

συναναπτηναι, χοΛ καταλαβεΐν τήν καλιάν, ήν παρ*

ήμΐν ό προειρημένος έπήξατο. ΕΙ ταύτα γένοιτο, χα\

Γδοιμι έπι της έμής ζωής τήν σήν εύγένειαν πρδς τδν

ύψηλότερον βίον μετατεΟεϊσαν, τήν χρεωστουμένην

παρ' εμού τιρ θεώ εύχαριστίαν άποπληρώσαιμι.

ΕΡΙ8ΤΟΕΛ XXII.

Αηΐίίΐϊιϋκ».

ϋΐεδ ΙΓ88 ει-ηηΐ , ςυ* ρι-ορίιείαηι ίη εείε ιΐεΐΐηυβ-

πιιιΐ. 8ε(] Ιβηιεη .Ιι>π:ι* Ιιεϋίο εοηΓεείΗδ ΓιιίΙ. Ε^ο

νΐ'ΐο 1;ιιιΙιιιιι Ιβιηριΐδ ίη Ιιίδ ηϊΐ ρΐΌΓδίΐδ ρΐϋΐιίΐεηΐί-

1)ΐΐ8 Νϊηϊνϊΐϊδ, νεΙαίϊ ίη Γεια; νίδεεηυιΐδ ΙεηεοΓ , οΐ

ηοιιοΊιιη ροΐιιί .ιΐι Ιιίκ να$1ίδ ίβιιείυιιβ ενοιηί. Γγο-

εεδ ίβίΐϋΓ ΓιιικΙίΐε ϋεο , υΐ ςι-αΐΐ» εοηΠείβΐιιι•, ιιΐ νε-

ηίαΐ εύίεΐυιη πηοιΙ εχ Ιιιψίίΐηυ.η ρι-εδδ'ώιΐδ ηοδ

επίίΐΐ ; εΐ ιικμιιιι Ιαίιεπιααιίιιιη 3$$εαυ3Γ εςο , ει ίη

ϊρδο Γεςυϊεδεαιΐ).

η

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΒ\

Τοις εαιακύποις.

Τρεις ήσαν ήμέραι αί τδν προφήτην έν τω χήτει

κατέχουσαι. 'Λλλ' όμως ό Τωνας ήκηδίασεν. Έγώ δϊ

τοσούτον χρόνον έχω εν τοις άμετανοήταις Νινευΐταις,

έν τοις σπλάγχνοις τοΰ θηρίου κρατούμενος- καΐ οΰπω

έξεμηθήναι της αχανούς ταύτης φάρυγγος ήδυνήθην.

ΕϋςασΟε ουν τω Κυρίω τελειωΟήναι τήν χάριν, ΐν*

έλθη τδ πρόσταγμα τδ της συνοχής ταύτης ρ"υδμενον,

και καταλάβω τήν έμαυτού σκηνήν, χαΐ ύπ' αυτήν

άναπαύσωμαι.

ΕΡΙδΤΟίΑ XXIII. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ.Γ.

βιια! χίηβ ϊηΐΰτχρύοηβ. ΆνεαΙγραρος.

ΡίίΓεο ιηιιΐΐο δεί'ΐηοηϊ , ηυοηϊαηι Ιυϊδ Ια1)ύΓϋ)υ3 Φείδομαι πολλών λόγων, επειδή φείδομαι τών σών

Ρ3Γ06Γ8 νοίο. ϋοιηιηοηεΓαείΐο ηιιχ Άά Ιο ΐρβαιη καμάτων. 'Τπομνήσθητι των σεαυτοϋ , καΐ πάντα

$ρεε(αηΙ , εΐ οηιη'ι» Ιιεηβ 1ια1)ε1)ΐιιιΐ ίη ΠΙιΐδΐπ ρο- ς έξει τω φαιδίμω καλώς. Τάχους χρεία τϊ| χάριτι. Μέ-

5ΪΙ:ι. Γ.ι;1ΐΊ'ίΐ;>Ιι' ορ»8 8δΙ ξΐ'3ΐϊ<£ εοηΓβΓειιϋχ. ΙΙαε- χρι τούτου ημών ή παράκλησις.

ΐοιπι» ηυδίΓα αϋΐιυτίαΐίο.

ΕΡΙ5Τ0ΕΛ ΧΧ1Υ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛ .

1)ϊΐίικ()Ίΐ)ΐι η'ΐΊΐιιι {ίά€Ϊ ιεηηοηίί ΙϊΙΐΰτο αηιηιο, βί τΜία τηβηΐε ϊχορρίοε αρετία Ϊη1β11ί0(ηΐϊα ηοη αιιηι//^

ρΓα'/βίΗΓ. Κβιιι όΐιΗιΙϊαηαιη βχ άιιοΙ>Μ ιοιίί/ίΐιβ (Ιυαιίί&β €ΙιτΊ»ΐΐίηι , ιταάΊι : εχ άοαηιια άιοηίοηιη ,

ει εχ ριιηε ηχοταϋ : ίιιιιηαη'ι αιιίε-,η 0βηεΐΊβ ΙιοίΙεηι ρηηια ρανίβ ηιΐίΐ' ρπτβιίαηάοτ, ιηίΐιβ$ ϊηφείεη ηοχ ,

«Ι ρετίαιίοίϊοτ βί ναϋάίον {ίαΐ α^τείί'ιο. Τη* »ν!»ηΙεηΙϊαι εαε ίιι άϊνϊηα ΤτίηίΙαΙε τε ϊρια, ηυη ιόγο-

1>η1ίι αιΐιηιι ιϋίΐηιεία} , οαΐεηάίί ; αηαιη νε\ο ηαίιιιαιη , εαιηιηηιιε ρι-οριίειαίβιι ρήηοϊρα εχροηίΐ. Ιη

χαΐηηι 1)εί ιιιοηβΐ , ηηία ιιοιι ρίτεερί'ώ'ιϋα ίρια , ηβΰ ά'ιοΐο εχροηεηάα , ηηίΐαηι ίηε&ίβ $εραταΐίοηειιι αιιΐ

ύί/[βιειιΙίαηι ; ϋεηε ίαιηεη Ιιαζ , εΐ ΟΓιΙΐι,εηι αάα$ε ίιι ρεποηίί ιίηβ εοηβαίοιιε. ΩίεΙαιη βάειη «ηίΓΟ

ϊαναοτο εοη$οηαηι εαε οροτίετβ εάοεεί : εχϊίΐίηιαίίοηειηηιιε ιιοίΐι-αιη άε Ιιυ.}α» /ίάεΐ ηΦν» εηιη βάε ι'ρ*α

ίΐίηί ( Μ«αΐ)ΐ αϋ αΐίετα (ϋίίιΉι/ι«?ιΐϊ ) , οοιίί/ιαατε ϋειιβ ροαε ει άεύετε. Οεηίηηε ιΐινίηκί ρτορήειαίεί

ΐηιιηι•:•!ΐΐ , αχ/ναΙεί ρνοηνε ίίιιι/ιιίίί ρεηοηαηαη εαι ίΙαηοη&Ιπιηι.

ΙΙεταΜαηο Ηατεΐΐεο.

δ:ι1ιιΙΐΓίδ ΙίιΙΐ'ϊ δεπιιο ηρικί εοβ , (|ΐιί ιοιίο $ειι$α

» (Ιίνίιιη βρίΐ'Ίΐιι ρΓοϋίΐαδ νοοεδ ίη δίπιρΓιείΙαΙβ 5ΐι$-

είρϊυηΐ, νίηι ()ΐιί(1ειιι ΙιιιΙιιΊ ; ιπιΙΙηηιιβ ίιιι1ί;;εΙ ΟΓα-

Ι'ιοιιϊβ ίιιΐ(ΊΙιι;ΐΊΐΐί.ι , υΐ ε]ιΐδ νβΓΪΙαβ εοηΓιηηεΙιΐΓ,

ιιιιη εοηιρΓεηειΐδίηίΙίδ δε ίρδο βίΐ, ηι.ιιιϊΓεδΙιΐδι]υε

6\ ριιπκι ε]υβ ΐΓ3ΐ!ίΐίοηε ; ηυαηι εχ Οοιηίιιί νοεο,

(14) Ύχοχρίσαντες. Μ»1ε ϊηίΟΓρΓοΙηιτΛυΓ ςιιίβ

ηίε ύποχρίω, ιιιίξο δΐιυ ;ιϋΐ|ΐιειιι Ιοευιη ; ιιΐ εοΐιιηιΐΐίε

ΜΐΙιΙΟΙ' ;ιχίΙΙ;ΐδ υη^υεηΐο "ιιιιιη^ΐ'ΐνιιΐιιι . ΚιμΙι' ιιιι:-

ΙιβΓΟίβ : »1ΓιεεΓεηΐ ΐυηε δεϋίεεί ει» νοϋΐαηίεβ 3(1 δβ

ε;εΙεΓ38 οϋοΓε, η ιιο πτεοοϋν ηυίιίειη Ιυιη ροΐιιίβ-

$ειιΙ, ;ιυΐ οΐι.ικι πτερυγιζειν, νοί.ιΐιιηΐ'ο ; ιιεϋυιιι

ι 'ΒρακΛειανφ αίρετικφ.

Ό της ύγιαινούσης πίστεως λίγος τοις ευγνωμο

νώ; τάς Οεοπνεύ στους φωνάς παραδεχομένοις έν τ?

άπλότητι τήν ίσ/ϋν έχει, και ουδεμιάς λόγου περινοίας

εϊςπαράστασιν της αληθείας προσδεϊται ■ αΰτόθεν ών

ληπτδς , κα'ι σαφής έκ της πρώτης παραδόσεως , ην

εκ της τοϋ Κυρίου φωνής παρελάβομεν έν τω λουτρψ

ΙίΙ>εΓ8 3 Ιοεο 3νοΙ»Γε : υη^ιιεηΐο εηίηι ά\χ νβΐιιΐΐ

νί&εο εοΐ'ροΐ'ϊ ίηΙιχί'εδεεΓειιΐ. Τυιη εΐίβιιι ιριίη οιΙογ

(ΙοΙΊΙίΙεΓ εΠΐ3ΓβΙ.'Τποχρ£ω 681 ίβίΐϋΓ ίηυιιςο, ύιΑ

ριο ι/ι ; ρπι (|ΐΐ3 ρΐ'α-ροί,ίιίιιηυ ηυη πιιυ, ηιαχίιηε ίη

εοηιροδίΐίυηίΐιιΐδ, ναΐεΐ.
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τής παλιγγενεσία; τδ τής σωτηρίας μυστήριον πα- Α οι"" δαίυΐίβ ρι-χουΐΐ ιη^εΙΟΓίηπι , ίΐεεερίπΗίδ \η Ιη-

ραδόντος. Πορενβέντες γάρ, φησ\, μαθητεύσατε

χάντα ΙΟνη, βαπτίζρντες αντονς εις τύ δνομα

τον Πατρός χαΐ τον ΥΙοΰ καϊ τον άγίον Πνεύμα

τος• διδάσκοντες τηρεΤν πάντα δσα ένετειΛάμην

ύμ7ν. Διαιρών γάρ είς δύο τήν των Χριστιανών πο-

λιτείαν, εΓς τε τδ ήΟικδν μέρος, καϊ ε^ς τήν δογμάτων

άκρίβειαν, τδ μέν σωτήριον δόγμα έν τή τού βαπτί

σματος παραδόσει κατηαφαλίσατο• τδν δέ βίον ημών

δια της τηρήσεως τών εντολών αύτοΰ κατορθοΰσΟαι

κελεύει. Άλλα τδ μεν κατά τάς έντολάς μέρος , ώς

μικροτέραν φέρον τή ψυχή τήν ζημίαν, ήφείθη παρά

τοΰ διαβόλου άπαρεγχείρητον. ΈιΛ δε κυριωτέρου

καϊ μείζονος ή πάσα γέγονε τοΰ Αντικειμένου σπουδή

■τοΰ παρατραπήναι τών πολλών τάς ψυχάς εις -δ μη-

νηοΓΟ, ΐη φιο ίΐεηιηι (»οηει•ηηιιΐΓ : Ενηίει, βίΐ

εη'ιηι, άυεείε οηιηη ρεηία , 1>αρΐηαηΐε$ εο$ ΐη ηο•

νιΐιιε ΡαΐτΐΒ ει ΡίΙη ει 8ρΜι«» $αηεΐί ; άοεεηΐεε $ετ-

νατε οηιηία ηηηχαηηηε νοΰΪ! ηιαηάανί '*. Εΐεη'ιηι ϊη

<1υο ιΐίνίιίειίδ ϋΐιπδΐϊίη* ΓείριιυΓιε,Έ βίαίοιη εΐ ίιι

ηΐ0Γ»!βπι ραιΊβιη , εΐ ίιι άεει-ειοι•υπ) ηιοιιταΐηπι Γ3-

Ιίοηειη , βαΙαΟΓβ φΐίίεηι άεεΓεΙυπι ϊη ΐι-ίόίΐίοηβ

ϋαρίίδΐιιαίίβ ίίπηανίΐ; νίίαιη βιιίειη ηοδΙΓίΐη ριυεεβ-

ρίΟΓϋΐη δυοιυηι ο1)δει•ν:ιΓιοηε ά\ή%\ ρπεεερίΐ. Αΐ-

ΐαηιεη αϊ) ε» ραΝε φικ εδί ρΓ;εοερΙθΓυιη , Ιαηφίβηι

:»!> Ίϋη φΐ* ηηίηκβ πιϊηιΐδ ύεΙπηιεηΓι ϊιιίοΓΓβ ροβ-

811, βϋίΐίηυίΐ ρΓΟΓβϋβ (ΙΊαΙ)θΙιΐδ, ηυΐΐο εαηι βάοπυδ

εοηαΐυ. Οιηηβ 8άγβΓ8»πί ΒΐιΐιΙίιιπι , ηιιι!ΐοπιη> ρβι-

■νειίειιιΐί βηίηΐΛβ , ϊη ρπηείραΐίοπ ηιείίοπφΐε ραΠβ

εΓτι δια τών εντολών κατορθωΟή κέρδος ε'ναι• τής Β ρΓΧδΐ'ιΐιιιη εδί , ιιΐ ηε ϊά α,ϋίάβιη , δί πυί(1φΐ3ηίΐ ρΓ33-

μεγάλης κα\ πρώτης ελπίδος έν τή περ\ τδ δόγμα

πλάνη τοις άπατηθεΐσι μή συμπαρούσης. Δια τούτο

συμβουλεύομεν, τής άπλότητος τών πρώτων (5ημά-

των της πίστεως μή άποχωρεΐν τους άντιποιουμέ-

νους τής εαυτών σωτηρίας• άλλα παραδεχόμενους έν

τί ΨυΧΏ Πατέρα κα\ Υίδν κα\ Πνεύμα αγιον, μή

μίαν ύπόστασιν πολυώνυμον είναι νομίζειν ■ ούτε γάρ

δυνατόν έστι τδν Πατέρα εαυτού Πατέρα λέγεσΟαι,

μή αληθώς έξ αύτοΰ του Υιού τω Πατρ\ τήν κλήσιν

έπαληθεύοντος • ούτε τδ Πνεύμα έν τών εϊρημένων

είναι νομίζειν , ώστε εις Πατρδς ή Υιού Ιννοιαν διά

της τού Πνεύματος προσηγορίας ένάγεσθαι τδν

άκούοντα. 'Αλλ' ιδίως, κα\ άποτεταγμένως έν έκάστω

τών ονομάτων συνυπακούεται ή ένσημαινομένη ταϊς

οερίϊδ τεείε βεΓαίιιι•, δ'ιΐ Ιιιειυιη , ειιηι ηι»8Π3 ει

ρπιη» δρεδ ηοη αηιρίίιΐδ ΐη βειίιιείίδ ργγογο είιτη

(ΙεεΓβια ίηβδδε ροβδΗ. ϋοηδίΐίιιηι ρΓοριεΓεα ρΓ.-βϋβ-

ηιηβ, ηε η δίιηρίίείΐαίε ρππιοηιπ) τατϋοηιηΊ Γκίεί

(ΐιικίηυηηι »1)5οεϋηηΙ ϋ , ςιιϊ ρΓΟ βιι.ι ηςιιηΐ βηΐιιΐε ;

88(1 υΐ ϊη βηίιηα ηιπιίβηι δΐΐδείρΐεηΐεδ ΡαίΓεηι βΐ Ρί-

Γιιιηι εΐ δρίπΐιιηι δηιιείιιιη , ηοη ιπιβηι Ιΐ)•ροδΐ3δ'ιιη

ηιιιΙΐοΓϋηι ιιοηιΊιιιιηι εδδβ βκϊδίίιηβηΐ : ηβ(|ϋε βηίιη

ΓΐϋΐΊ ροιεδί ΡβίΓεηι δϋϊ ίρδϊΗδ ΡβίΓεηι ιΐίϊί ; ευπι

ηοη νεΓβ ΡαΙιϊ εο^ηοηιεηΐϋΐη , φπ 8ΪΙ δΐιϊ ΡΊΠιιβ,

νκι-υπι εΙΓιείαΐ : ηεφίε υΐ βχίδΐϊηιεηΙ , δρΐπΐϋΐη

υηαηι Γειη εδδε βχ ρΓ3Ε(1ίοΙίβ , ϊΐ» ιιΐ ϊη Ρ»ΐπδ 3υΙ

Ρϋϋ εοξηϊΐΐοηεηι ρεΓ δρίΓίΙυβ βρρεΙΙβίίοπεηι , ςιιί

&υι1Ί3ΐ , ϊηθϋοβΙβΓ. ΑΙ νει-ο ρΓορΓΪβ , βε 8ΐ»ιη εεΓ-

προσηγορίαις ύπόστασις. Κα'ι τδν Πατέρα άκούσαντες, Ε 1ηα»β Μΐίοηε ίη δίηβΐιΐίβ ηοιηϊηυηι υηβ δϊιηιιΐ ίη-

τήν τοΰ παντδς αίτίαν ήκούσαμεν τδν δέ Υίδν μα-

θόντες, τήν έκ της πρώτης αιτίας άναλάμψασαν δύ-

ναμιν είς τήν τού παντδς σύστασιν έδιδάχΟημεν τδ

δέ Πνεύμα γνόντες, τήν τελειωτικήν δύναμιν τών διά

κτίσεωςεϊς τδ είναι παρα[δε]δομένων έκ τοΰ Πατρδς δια

τού Υιού ένοήσαμεν. Αί μέν ουν υποστάσεις κατά τ'.ν

είρημένον τρότιον άσυγχύτως άπ' αλλήλων οιακεχο)-

ρισμέναι είσί• Πατρδς λέγ<υ και Υιού και αγίου Πνεύ

ματος. Ή δέ ουσία αυτών, ήτις ποτέ αϋτη έστ'ιν

(άφραστος γάρ έστι λόγω , κα\ νοήματι άληπτος), είς

ετερότητα τίνα φύσεως ού διαμερίζεται. Διότι τδ άκα-

τάληπτον κα\ άπερινόητον καϊ λογισμοΐς άπερίδρα-

κτον ΐσόν έστιν έφ' έκαστοι τών έν τή- Τριάοι πεπι-

στευμένων προσώπων. Ό γάρ ερωτηθείς τί κατ' ού-

σίαν έστ'ιν δ Πατήρ , εύγνωμίνως καϊ άληΒώς ομο

λογήσει τδ υπέρ γνώσιν είναι τδ ζητούμενον. Ωσαύ

τως κα1. περί τοΰ μονεγενοΰς Υιού ούδεν\ λόγω τήν

ούσίαν καταληφθήναι δυνατδν είναι συνΟήσεται. Τί\ν

γάρ γενεάν αύτοΰ, φησ\, τΙς διηγήσεται ; "Ομοίως

δέ κα'ι περ\ τοΰ Πνεύματος τού αγίου τδ Ισον της

κατά τήν κατάληψιν αμηχανίας δ τού Κυρίου λόγος

ενδείκνυται λέγων, δτι της μέν φωνής αύτοΰ άκούεις,

ούκ οίδας δέ πόθεν έρχεται, κα\ ποΰ υπάγει. Επειδή

το'νυν ούδεμίαν έν τω άκαταλήπτω τών τριών προσ-

ώπωνδιαφοράν έννοοΰμεν (οϋ γάρ τδ μέν μάλλον άκα-

τάληπτον, τδ δέ ήττον άλλ' είς επί της Τριάδος δ της

:ιιιιΙΊ!ιιΐ' Νί»ιπΠί';ιΐΛ ίη 3ρρεΙΙαΙίοιιί1)υ8 Ιι^ροδΟδίβ ;

Ρ.ΊίΓεςιιε βυιΐίΐο , οηιηίυιη εβυδηηι βυιΐϊν'ιηιιιβ ;

ΓίΙίιιιη αιιίειη αΊδεβηΐεδ, εχ ρΓΐιτιβ εηυβ» ΓβΓιιΙ-

βεηΐεηι ροίεβίαΐεηι αά ιηιϊνεΓδί εοηδίίΐυΐίοηειη ειΐο-

εΐΐ δηιηιΐδ ; δρίπΐιι νεΓύ εοβηίΐο, ρεΓΓεεΐπει?ιη

Γ»ειι1ΐ3ΐεηι εοιυηι (\νχ ρεΓ εΓεβίίοηειη 3 Ρβΐιβ ρ>τ

Ρίϋυιη ίη εχδίβίεηΐίαηι ΐΓ3(1ίΐα δυηΐ, ϊηΐεΐίοχίηιυβ.

διιΐΐδίδίεηΐίβϊ ί^ίΙϋΓ ]υχΐ3 άίεΐυηι ιηοιίηιη ίηεοιιίϋδβ

ϊητϊοειη κι•ρ;ΐΓ;ιΐ;>; βυηΐ, ΡαΙι-ϊδ , ϋίεο, εΐ ΓιΙϋ, βΐ

δαηεί'ι δρίΓίΙυδ. Εδδεηΐί» βιιιεπι ίρδοηιιη ηιΐ3;ειιη-

ςιιε ίρβα ιιηηιιαπι δίΐ (ϋίείο ειι'ιηι ϋίεΐ ηρςυίΐ, ϊη-

ΙβΙΗββηΓίίςυβ εδί ϊηεοπιρΓε1ιεηδ3 ) , ϊη ιϋνεΓδίΐαίειιι

αΐίιΐιιαηι ηοΙαΓοε ηυΙΙο ρ.ιείο (ΙίδρεΠίΙϋΓ. Οα:ιρΓορΐβΓ

_ φίοιΐ ίηεοπιρΓεΙιεηδίιιη εδί αε ιηβηΐβ ηοη ρειτβ-

ρΐιιηι , εΐ ηυοο" ΓαΓιοείηαΙίοηϊοιίδ εΪΓευιηρΙ.εΐί ηε-

ςιιίιηιΐδ, 33ςαα1ε βδΐ ϊη δίη^αϋδ ρεΓδοη»πιηι ίη

ΤπηίΙίΙβ ΟΓβϋίΙηΓυιη. ΙηΐεΓΓΟ^Ιΐ'δ βηίιη , ηυ'κΐ δίΐ

δβεηηιΐιιιη βδδβηΐϊηηι Ρ»ΙβΓ , ΓβεΙβ δεηίβηΐί» εΐ

νεΓε ΓαίεΙιίΐιΐΓ ςυχδίΐυιη εδδε, ςυοϋ εδί δυρΓα ηο-

Ι'ιοηεηι. Ταηΐυιηιΐοηι ίδ εΐ άβ ηη'ι^εηϋο ΕίΙίο ηοη

ΓιεΓΪ ροδδε , ιιΐ υΐΐ» Γβΐίοηβ ΟδδεηΓια εοπιρΓεΙιεη-

άβΐυι•, εοηδίίΐιιεί. Οεηεταΐίοηεπι βηίιη ς/ΐίί, βΐΐ,

</«ί« εηατταίιΗ " ? Ρεπικίβ νβΓΟ βΐ <1β δρίπΐπ δ»η-

εΐο 56ΐ|ΐΐ3ΐίΐ3ΐβηι ίηορΪ32 δεευηιΐυηι εοηιρΓβΙιεηδϊο-

ηεηι ΙΙοηιίηί δβΓηιο εοηπηοηδίΓπΙ, ιΐίεειίδ, ςιιοιΐ νο-

εειη ίρδίυβ αιιιΐίδ ; ϋηϋβ αηΐεηι νεηίΐ ει φΐο ιΐβιΐιιειΐ ,

» ΜιιΐΐΙι. χχνπι, 19, 20 '6 Ιϋα. ιιιι, 8.
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ηοη Ι1080Ϊ5 ". ΡπΜΐιάΌ ϊβϊΙϋΓ ιιιιΐΐιι ιιι ιΐίδεπιηεη Ίη Α άκαταληψίας λίγο:, διά τοϋτό φαμεν, ούτψ τώ άλή-

οο, αυοιΐ οδΐ Ιπιιιιι ρβΓδοηηπιιη ίηεο:>;ρι•εΙιειΐδΐπη ,

ϊπΐβ11ί»ίηιυ8. Νοη εηίιη αΙΙεΓυιη πηίϋειη ιη;ι»ί5 ίη-

( ί>!!1|)Γ(:!ΐΓ1!ΜΙ!11 081 , ίΐΐΐι'1 11111 Υι'ί'Ο ΙΙΙΠΙΙΙ-, ; 31 '.ΙΙΙΛ

ρΓΟΙ'δΙΙδ ΠΗ•(ι:π[Ι!('1ιι:Πί.1• Γ6Ϊ Γ31Ϊ0 111 ΤγΪΙΙΪΙΛΙΟ. ΡΐΌ-

ρίοιεβ ϋίείιηυδ, εο (|υοιΙ ρθΓΟΪρϊ ιιοι] υ ϊ Ι , ΐίίπιί. '•;ίκ'

ηιιΙΙο ραοΐο ίηΙεΙΓιςί , ιιοδ ιηαιιιι άΥιΙιιεεηΙε , ηπΙΙιιιη

εδβεηΐ'υβ 1. 1 δαηεία ΤηηίΙ.Ίΐε αΟπινοιπτο ηοδ αΊΟβ-

Γβηΐί»ιιι , ρΓχίεΐ' Ιβηιοιι οηΐίηειη ρεΓδοηηππη, εΐ

δΐιΙΐδίδίεηΐίιίΓυηι εοιιίϊ'δδίοηειιι. Ναιη εειίυδ ςιιίιΐιιιη

οηΐο Ίιι Κναιι^κϋο ριοιΙΗιΐδ 081 , }ιιχΐ3 ςικ'ΐιι ρχ

Ριιΐιε Πϋβδ ίηείρϊειίδ ρβτ ίηΐεηιιεϋϊυπι Ι'ίΙίιιιιι Ίιι δρί-

ιίΐιιιιι δαηείιιηι άΌδίιιίΙ. 1)ίΩειεηΙί3 αιιίειη ρΟΓδοηα-

πτω ν.α\ άκατανοήτω χέιραγωγοϋμενοι , μηδεμίαν

της ουσία; έπ'ι της αγία; Τριάδος διαφοράν έξευρί-

σκειν ■ έκτος της τάξεως των προσώπων , κα'ι της

των υποστάσεων ομολογίας. Τάξις μέν γαρ εστίν εν

τω Εΰαγγελίω παραδοθείσα, καθ' ήν εκ Πατρός ή πί-

στις αρχομένη, δια μέσου τοϋ Υίοϋ εις το Πνεύμα τι)

αγιον καταλήγει. ΊΙ δε διαφορά των προσώπων, αύτ^|

τη τάξει της των αποστάσεων παραδόσεως φαινόμενη,

οΰδεμίαν σύγχυσιν έμποιεϊ το?ς δυνάμενοι; έπακολου-

Οεϊν ταΐς σημασίαις τοϋ λίγου, ιδίαν Εννοιαν της τοΰ

Πατρός προσηγορία: έμφαινούσης, κα'ι τοΰ Υίοϋ πά

λιν και τοΰ αγίου Πνεύματος ιδίαν κατ' οΰδένα τρό-

Πΐιιι ίμδο ίΙΙο ΙΓαιΙίΙο ΟΓίΙϊιιο «ΙίδίηηΓιιιιιιηι :ιρρ;ι- Β πον των σημαινόμενων έν άλλήλοις συγχεομένων.

ι•'Ίΐ> , ιμιΙΙ.ιμι ρΐΌΐδΐιδ οοιιΓιΐδίοιιειιι εΐΐίείΐ ίίδ, ιμιί δβπιιοηίδ ίιΐδεηιιί ροδδΐιπί δί;;ιιί(ίθ3(ίοηεδ ; μι:ίιιι

ριομιίαιη ίηΐεΐΐϊξειιΐϊαηι Ραίιίδ βρρείΐαΐίοηβ ραιείαείβιιΐε, ΡίΙίίο,ηβ πιΐ'βιΐδ , εΐ δρΪΓΪΙιιβ δβηείϊ μιυ-

ρπ.ιιιι , ίροιικίιιιιι ιι ιι II ιι ίιι ρΓΟΓδίΐδ ηιοιίιιηι δί^ηίΐίεαίϋΐ'ΐιιιι ιχ'Ππη ίηνίεεηι οοηΓυβΟΓυηι.

ϋ^ρΐίζ.Ίΐηυΐ' ){ίΙυτ, νοίυΐϊ ϊεοερίηιοβ, ρβΐ' Ρ;ιΙγι;ιιι Βαπτιζόμεθα τοίνυν, ώς παρελάβομεν, ε!ς Πατέρα

βΐ ΡιΙίιιηι ει δρίπΐυηι δ»ηεΙιιιη, <τεϋ.ίηιιΐδ 3ΐιΐοιιι ,

νείυΐί ΙιηρΙίζαιηυΓ. Οοηδοιιαιιι βιιίπ» εδδβ ηιΙαΌεεί

εοηίεδδίοηϊ ΓιιΙειιι. δεηΐίηιηβ νοΓυ υιί ειειίίιηιΐδ.

Νοη εηίιη η;ιΐιΐΓ3ΐιι 1ι:ιΙ>εΙ ορϊιιϊο ευιιι Γιιΐε ριιςηαιε.

δει! ίιι ΐ|ΐι;ι: ει*ευΊηιιΐδ, 1 ::«.-• - εΐ δβηΐίιιιυδ. ^}ιιοιιΊ;\ηι

ϊ^ίΐαΐ' ίη Ρ.ιΐΓβηι <•ι ΡίΙίιιιη ει δρίιίΐιιιη δαηείιιιιι

Ιί.Ιοδ εδί, ίηδεςιιιιηΐυΓ αιιίοπι 80 ιηυΐιιο Γκίβδ, ορϊ

ιιϊο, 1ι:ΐ|ΐΐίδΐικι : ρΐΌρίεΐ' Ιιοε εΐ ορίιιίο ηοη δεεεπιί-

ΙϋΓ, β;» α,ιιυε ιΐβ ΡαΐΓβ ΟδΙ, ο:ι ςιι;ε ϋο ΡΐΙϊο, εΐ ε»

ςιι* (Ιβ δρίιϊΐιι βαηείο. 1Ι«?ο νειο ειίδΐίπι.ιΐίο, φιηηι

ρΐΌριίχ ηαίιΐΓΧ ΓβΓεί'ίιηυδ, ηίΙ ;ι1ιιι<! βδΐ, ργχΙργ

ιιιιιιιιι 1>( πιπί (ρι;ι: ίιι ηια^δίαΐΰ δυηΐ (Ιίνϊηχ ηα•

ΙΙΙΓΒΕ ΟΟΙίΓβδίίΟ. ΝϋΙΙ 8111111 βΧ ΙΗΚίΓ.Ι Γ.1(.|ΐ1ί;ι|ι• ΙΐΟ-

κα'ι ΥΊ6ν κα\ Πνεΰμα άγιον. Πιστεϋομεν δε ώς βαπτι-

ζόμεΟα• σϋμφωνον γάρ είναι προσήκει τη ομολογία

την πίστιν. Δοξάζομεν δέ ώς πιστεϋομεν. Ουδέ γάρ

Ιχει φϋσιν μάχεσΟαι τη πίστει τήν δόξαν. Άλλ' εις

& πιστεϋομεν, ταϋτα κα'ι δοξάζομεν. Επειδή τοίνυν

εις Πατέρα καΐ Γίον κα\ Πνεΰμα αγιον ή πίστις εστίν

ακολουθεί δέ άλλήλοις ή πίστις, ή δόξα, το βάπτισμα-

δια τοΰτο κα\ ή δόξα οϋ διακρίνεται ή Πατρδς καΛ

Τίοΰ κα'ι άγιου Πνεύματος. Αϋτη δέ ή δόξα, ήν άνα-

πέμπομεν, τή ίδια φύσει ουδέν άλλο έστ\ν, άλλ' ή των

προσόντων τη μεγαλειότητι της θείας φύσεως αγαθών

ομολογία. Οΰ γάρ έξ ημετέρας δυνάμεως τιμήν προσ-

τίΟεμεν τη άτιμήτω φύσει , άλλα τά προσόντα όμο-

ηοΓειιι αρροιιίιιιιΐδ ίιι1ιοηθΓ3ΐα3 π.ιΙπγιιϊ; αϊ ε» (|ΐιαϊ λογήσαντες τήν τιμήν [έ]πληρώσαμεν. Έπε'ιουν πρόσ-

ρΓοΓοοΙο λΊμιιιι ρΓοΓιΙειιΙεδ, ΙιοιιοΓειιι εΐ3Γ§ίιιιιΐΓ.

Οιιοιιί.'ΐιιι ί^ίΐιΐΓ ίιιεδί δίιι^υΐίδ ίη δαηεΐ» Τπιηίαίε

(τειίίΐιιηιιη ρεί'δοηατυηι ίηεοπ'ΐιρΙίΙιίΙίΐΑδ, χΐεπιίΐΐδ,

ίηηιοΠ»Ιί[;ΐδ, ΙιοηίΙαδ, ροΐεδίαδ, δΐηείίΐαδ, δ»ρίεη-

Ιίίΐ, οηιηίδ ίηΚΊΙί^εηΙία , ηιη§ιιίΓιεα()ΐΐ6 ει οχεείδα,

(ΙυΐΙΙ Ιι:γ(' Ιιυιιιι ί|ΐι;ι: ίιΐδΐιιιΙ, (ΙίπιηΙιΐΓ : ίΐΙεΪΓΟΟ εχίδΐί-

ηι.Ίΐϊοΐιίδ Ιιιψίδίηοιίί εΙΤίείιηυΓ ίρδίδ ρΓχΙιίΐοΓββ. \.ί

(]υοη'ΐ3ΐιι οιιιηία (μι'ιιίοιιι ι|ΐι:ι• ΡαΙι-ίδ δΐιη(, ΙιαΙιεΙ Γι-

Ιίιΐδ ; οιηηία αυΐεηι Γίίίί Ιιοιίϋ ίη δρίιίΐυ ίηδρίοίιιη-

Ιυΐ' : ηιι11;ιιιι ίη δαηεία Τΐ'ίηίΙαίο, δεευηϋυηι ειΊδί-

Ιιιιΐίηεπι εχίδΐίιηαΐίοιιίδ, ιΙΊ£ΓοΓεηΐί»ιιι ηιιιΐυο ίηΐεΓ

εστίν έκάστω των έν τή άγια Τριάδι πιστευομένων

προσώπων αφθαρσία, άϊοιότης , αθανασία, άγαθότης,

δύναμις, άγιασμδς, σοφία, παν νόημα μεγαλοπρεπές

τε κα\ ύψηλόν έν τψ λέγειν τά προσόντα άγαΟά' τούτω

της δόξης ποιούμεθα τήν άπόδοσιν. Κα\ έπε'ι πάντα

μέν τά τοΰ Πατρός ό ΐίός έχει, πάντα δέ τά τοΰ Τίοΰ

αγαθά ένΟεωρεϊται τω Πνεύματι • οΰδεμίαν εΰρ'σκο-

μεν έν τη άγια Τριάδι κατά τοΰ ϋψους της δόξης πρ:.ς

έαυτήν διαφοράν. Οΰτε γάρ κατά τίνα σοιματικήν

σύγκρισιν, τό μέν ύψηλότερόν έστι, τδ δέ ταπεινότε-

ρον τδ γάρ άόρατον, κα\ άσχημάτιστον μέτρω οΰ

ίρδαηι εοιηροΓίιηυδ. Νυη~ εηΐιη δεειιηιΐιιιη εοιρο- ρ καταλαμβάνεται. Οΰτε κατά δύναμιν ή αγαθότητα τδ

Γοαιιι ΐ]ΐι;ιιιι,Ι.ιιιι οοιιιριίΓαιίοιιεηι αΐΐεηιηι «ιιιίιΐυιιι

ρΓοεοΐ'ίιΐδ β»1, αΙΙβΓαιιι νειο Ιιιιηιίΐ'ιιΐδ. Οιιο.Ι εηίιη

ΟΟΓηί ηο(|ΐιίΐ οιιιηί$ΐ|ΐιο εχριτδ οβί Γι^ιιπε, (Ιίιηεη-

δίόηο ηοη οοκιρΓεΙιεηϋίιυΐ'. Νειιυβ δεευηϋυηι ροΐο-

δίβίειη ιιιιΐ 1)οηί(αΐεηι, ηυίϋηιιιιηι ϋίΙΓεί'ειίδ οοηιρα-

Γ3ΐο ίη δ3ηεΐ3 Τηηίι»ΐε εοηιρει-ϊΐυΓ, ιιι ιΐίΰ.ιΐιιι•

]ι;Μ;ι ρΐυβ α ιηίηιΐδ ίη ίρδίδ εδδε ν3Γίεΐ3ΐειη. („ΐ;ιί

εηίιη ροιυηΐίιΐδ ιιηυιη αΙΙεΓΟ ιϋο;ιΐ, ΐαείΐβ Γηδδ'.ΐδ βδΐ

ίιΙ «μιοι! ίη ροΐεδ!3ΐβ ιηίηυδ εβί, ϊηώεείΐΐίυδ ϊιιΓιγ-

ιηίιΐδ(|ηε Οδδε ροιεηΙίοΓί. II οε αυΐεηι εχίΓεηι» εδ(

ϊηιρίεΐ.ιΐίδ , ίηϋίείιιιη αϋςαοά ίηΐϋεοίΐΐίίαιίδ, »ηΐ ίιη-

ροΐεηΐίαηι, δίνε ίιι |κιγ\:ι, δίνβ ίη ιη;ι](ΐι•ί τι: ίη υηίεο

^εηίΐο Οοο, οι ίη δρίπιυ ϋι•ί, ηιεηΐε οο^ιΙβγο.

διάφορον συγκριτικώς έπ'ι της άγια," Τριάδος ευρί

σκεται, ώς ειπείν, παρά τδ πλεΐον κα'ι έλαττον είναϊ

έν τούτοις παραλλαγήν. Ό γάρ Ισχυρότερο•; τό έν

τοΰ ί•τέρο•.) είπών, κατά τό σιωπώμενον ώμολό-

γησε τό έλαττούμενον έν τή δυνάμει ασθενέστερο•;

είναι τοΰ δυνατωτέρου. Τοΰτο δέ της εσχάτης ασε

βείας εστίν Εμφασίν τίνα ασθενείας ή άδυναμίαν

είτε έν δλίγιμ είτε έν πλείονι περ'ι τδν μονογενή

θεόν, κα'ι περ\ τδ Πνεΰμα τοϋ θεού έννοεΐν. Τέλειον

γάρ έν δυνάμει και άγαΟότητι και αφθαρσία κα\

πάσι τοις ύψηλοΐς νοήμασι , κα\ τόν Γίδν καΐ τδ

Πνεΰμα ό της αληθείας παραδίδωσι λόγος. Ει οϋν

παντός άγαθοΰ ή τελαιότης έκάστω των έν τή &γ(α

" )θΜΙ1. ΠΙ , 8.
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Τριάδι πιστευομένων προσώπων εύσεβώς ομολογεί

ται, ούκ ίχει φύσιν τδ αϋτδ κα\ τέλειον, κα\ πάλιν

δια συγκρίσεως ατελές Ανομάζειν. Τδ γαρ έλαττον

κατά τδ μέγεθος της δυνάμεως, ήτοι της άγαθότητος,

οϋδεν άλλο εστίν, ή ατελές είναι κατά τοϋτο διισχυρί-

ζεσθαι. Ε! ουν τέλειος 6 Υίδς, τέλειον κα\ τδ Πνεύμα,

τελείου τέλειον, οΰτε άτελέστερον ούτετελειότερον επι

νοεί ό λόγος• άλλα κα\ έκ τών ενεργειών τδ άδιαίρε-

τον της δόξης καταμανθάνομεν. Ζωοποιεϊ 6 Πατήρ,

καθώς έφη τδ Εϋαγγέλιον ■ ζωοποιεΐ κα\ 6 Υιός ■ ζωο

ποιεΐ δε καΐ τδ Πνε,ϋμα κατά τήν τοϋ Κυρίου μαρτυ-

ρίαν τοΰ είπόντος, δτι τδ Πνεϋμά έστι τδ ζωοποιοϋν.

Προσήκει ουν δύναμιν έκ Πατρδς άρχομένην, κα\ δι'

Υιού προϊοϋσαν, κα\ εν Πνεύματι άγίω τελειουμένην

νοεΐν. Έμάθομεν γάρ πάντα έκ θεοΰ είναι κα\ πάντα

δ:ά τοΰ Μονογενούς , και έν αΰτω συνεστάναι (15)•

χαί διά πάντων διήκειν τήν τοϋ Πατρδς δϋναμιν,

πάντα έν πάσι καθώς ρΌύλεται ενεργούσαν, ως φησιν

δ "Απόστολος.

53ηεΐο (οηιίειη ρεί'Γεείβηι ΐηίεΙΙί^βΓε. ϋίαΊείηιιΐδ

οι πι ίρβο υηίςεηίΐο δυ1)5Ϊ5ΐ0Γε , ρβΓφΐε οπιηία

(ΐΓΐιιιΐ νιιΐι, οροιαιιΐοΐί», νοίιιΐί (ΙϊείΙ Αροδίοΐυδ ".

Α Ρειί'βεΐιιηι εηίιη ϊη ροίεβίαίο, εί υοηίΐαίε, εί ϊηεοι•-

πιρΓιυίΠΐηΙε, ει πι οηιηίΙ)ΐΐ3 ργβκοοΙβ!•, ΐηΐε11ί§εη-

Ιίϊβ βΙ Ρίΐίιιιη, εΐ δρίπΐυηι, 8ει•πιο νεπίαιίδ ριοιίίΐ.

5ϊ ίι;ίΐιιΐ' οιηηίβ &οη'ι ρ< ι Γ»•» ■ ί ϊ οιιοιιι ϊη 5'ιη§υ1ί8 ίη

83ηεΐ3 Τΐ'ίηϊΙηΙε <τι;ίΙίΙ;ιπιιη ρεΓ80η3ΠΗ1) ρίε ρΓΟ-

Ιίΐεηΐιιι• οηιηββ , ηοη ΙιηϋβΙ ι» ιιΐιι >-;ιιιι Γεδ εαιίειη, υΐ

ει ρει•[εεΐ3 ιΙίο.αιίΓ, ει πίΓδίΐδ εοηιραι-βΐβ ίηιρει•Γε-

ε(3 ηοιηίιιυΙιΐΓ. Νκιιι ηιίηιι* ]ιιχΐα 3(1 πι.ΊβηίΐιιιΙίηθίΐί

ροΙεδίΑΐίδ αιιΐ ΙιοηίίαΙί», ηίηίΐ :ι1ίιιιΙ ρ»ι, »ο βδβενε-

ΓϊΐιΐβΓεδβε :ιΙΓιΐΊΗ:ι[ιιιη, ]ιιχΐ» Ιιοε 8558 ίιηρει•Γεεΐιιηι.

8ϊ )§ϊΐϋΓ ρεΓίβεΙιΐδ Ρίΐίιΐδ, ροΐ'ΓεεΙπβ εΐ δρίπΐυδ ,

ρβτΓοοίϊ ρβΐ'Γβεΐυηι, ηβ<ιυε ίηιροιΤεεΙίήδ, ηείΐυε ροΓ-

Γεειίιιβ εθ£Ϊΐ3ΐ ιηΐίο. δβιΐ ει εΐίαιη εχ ροΐεδίαΐίυιΐδ

εΠϊείεηιΙϊ ϊικίίνϊβ'ιοηεηι ρίαιιε ρεηΓίδείπηίδ ορίηίοηίδ.

ΥίνίΠεβΙ ΡαΙεΓ, νείιιΐί αίΐ Εν»η£εΙίιιηι ιβ ; νίνίΐίοαΐ

εΐ ΓίΙϊιΐδ ; νίνϊΠοηΐ βιιίεηι ει δρϊηΐιΐδ, ]ιιχΐη ϋο-

ιιιίιιϊ Ιεδίίηιοηίιιιη ιΐίεβηΐίδ, φ'.οιΐ δρίπΐιΐδ εβί ν ι ν ϊ -

Πέη»» ". ΑιΙιΙβεεί ΐ^ίΙιΐΓ ροΐβϊΐαίειη εχ ΡαΐΓΒ ϊηεϊ-

ρϊεηίειη, ει ρ. -γ Γϋίυιιι ρΐ'οϋεαηίειη, αε ίιι δρίιίΐιι

εηίιη οηΐΕΐίβ εχ ϋεο 8558, εί οηπιίη ρεΓ υηίςβηίΐυιιι,

Ρ.ιΙΐ'Ϊ5 ρεΓνηϋεΐ'β ροίεβίβίεηι , οηιιιίΛ ίη οιηηίΐηΐδ,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕ'. ΕΡΙδΤΟΕΑ XXV.

ΜατΙιρϋ άειΐάβτΐνη», Πεο }υναηΐβ, ρτοαρετε εεάετβ ΙταάΊί, ει ϋεηηι ϊΙΙΊ οίίεαιηάατε. ΛηιρΙιϊΙοεΙιϊηιη Ιιοτίαίιιτ

ιι ( ϊάοιιεοί ορΐ/ΐί•«5 αά $ε ηιϊΐΐαί ρτο ορετε αιμαάαιη ίαοβίϋ, ηιιοιΐ ηιοΐίεύαΐητ, (αεϊηηάο. ΟρετΊζ χάάτεο

ϊεΙιηοί/ΓαρΙιϊαηι ει α ι πι ι• ι α ηιιιι υηίιεπαιιι αεοιπαίε άε$εήΙ)ίι ; άίηιεηίίοηε$ιιηβ οιιιιιβί ει ϊηίετναΙΙα [οτηίαιτη,εΐ

αάϊβαι $ΐτοΜΙητη «ίΐι ίεζίηάίηειη, εΐ ιιιιιπ' είτεαιηάηαϊ ετα$$ϊΙηάϊηειη. ΙΜηα•ρ3 αΐφιίβοαΐ ορί/ίαιιη ορεηιβ

ρτα•ίΙαη(Ιαί Ίη ροΐϊεηάίί Ιαρϊιΐίΰια, ηιαηηοηύια εί εοΐιιηιιιίί : α Ιίρηοταηι ρεηαήαηι αιΰράΐ,ηηα αάηβ $ε ιιά

αάΜίεηάωη Ιαρίάαηι ηχαίετίειη: ηεφιε αΐιαιη βςιιΐϊηαηι ιηαίπίαηι, φκιηι ΐαιαεεαιιι δί&ί ρτο&Ιο ε$$ε: $η•-

ρε^ιιε ιηοηεΐ ηιετοεηατΊο» Ιιοηινιε$ \>εηϊφιοχ \η ηι'ενοβάε ραεηεεηάα, ει ραπηκη ρτεΐίαηι ορετϊ (αοίεηία «ίϋ

οριΐί εε$β, οί> ηηηιηιαήαιη ίη η«α εται, άίίβιηΐΐαίειη. ί)ε ίηΐιοίΐια είίαηι, « ϊαηιιαπιιη οίάψεαίΐοηε αε άε-

ίΐηεαίίοιιε ; Ιηηχ άε ρετϊ*1\)Ιίο αηαάτααίηία εοίαιηηαι-ηηι (/ιΐίΒάαηι $ηύηεεΙιΙ. Ταηάειη ύ ηιυΜαηι οιηηηιηι

»ηΙ)άηχεήι ταΐϊοηεηι, ρεεηη'κυ ϊηορϊαιη εχεν&αΐ.

'ΆμφιΛοχίφ. Ο

Ήδη μοι πέπεισμαι κατορθώσασθαι κατά θεοΰ

χάριν τήν έπ\ τω μαρτυρίω (16) σπουδήν. θελήσειας!

Πέρας τδ σπουδαζόμενον έξει τή δυνάμει τοΰ θεού,

έργον ποιεΐσθαι δυναμένου τδν λόγον, ?) αν είπη.

Επειδή, καθώς φησιν ό Απόστολος , ό έναρξάμενος

έργον άγαθδν, και επιτελέσει• παρακλήΟητι κα\ ιν

τοϋτφ μιμητής γεγενέσθαι (17) τοΰ μεγάλου Παύ

λου, κα\ εις ίρ^/ ήμΐν προαγαγεϊν τάς ελπίδας, καΐ

τεχνίτας ήμϊν τοαούτους πέμψαι, ώστε ίκανοϋς πρδς

τδ έργον είναι. Γένοιτο δ' άν έκ συλλογισμού τή τε-

λειότητί σου γνώριμον, είςδσον μέτρον άπαν τδ ϊργον

ΑιηρΙύΙοεΜο.

3απι ρεΓ8ΐια5ΐΐ3 δυηι ρβΓ ϋοϊ βΓβΐΐβιη Γεειβ εβ5-

κιιπιηι ίιιαιΐγΓϋ δίικίΐυπι. Ο ιιΐ'ιηηιτι νε1Ιθ5 ! Ιίηεηι

εχρείϊπιηι ϋΐυιΐ Ιιαίιείήΐ, 1>εί ροίειιΐϊα , ςιιϊ ροΐεδί,

υ1)ί ΙοςιιαΙυΓ, δβπηοηεπι εΠίοεΓε ηριιβ : ΐ|υαηϋυςιιί-

ιίοιη, νείιιΐϊ ϋϊοϊΐ Αροδίοΐυδ, ηιιί ίικ'ϊρΊΐ οριΐδ 1)οηυ;η,

ίΐΐιιϋ είίαηι εοηΠείεΐ". ΕχεϊΙίΓε βυίοιη υΐ εί ίη Ιιαο

Γ8 (]ΐιιΐ(]ΐιε ίιηΊίαιΟΓ Γκΐ5 ηιη^ιΓι Ρ«η1ί ; υίςιιε ίη ορυδ

ηο1)ί3 5ρε5 ρΐ'ονεΐιαβ : 3Γΐίϋεε8ί]υ6 ηο1)Ϊ8 1οι ιιιίαο

υΐ 3(1 ορυβ δίηΐ υοηεΐ. Ρϊαΐ βυίειη εχ ευιηριιίαΐϊοηβ

ρεΓίεειίοηί 1υα3 ηοΐυηι, ηιι»ηΐ3ηι ιΐίιηειίδίοιιοηι

ιιηίνεΓδυηι ορυδ εοηιριιίβηίΐιιι•. 0ιι]υ8 βΓ3ΐί3 δίνιι-

" ίοηη.ν, 41. '» Ιοζη. τι, 63. •• Ι Οογ. χ•.ι, 6; Ερηεδ. ι, 11. " Ράίΐίρρ. ι, 6.

(15) ΚαΙ έτ τφ σντεστάναι. Συνιστάναι, δειι συν-

εστακέναι νεΓε 8888 άβ1)βΓ8ΐ : ει ροδβεΐ βΐίβιη 8888

συστήσαι ηιιΐ συστήναι • 8βι1 Ι)«ε άιιο Ιοηβίιΐδ ιΐί-

βίαηΐ α εο(ΙίεΪ5 νειηο.ΟεειίΓΓ'ιηιιΐδ Ι3ηιβη αΙί(|ΐΐ3η(Ιο,

ΙΐεβΙ ναΐιΐε γβγο, τω συνεστάναι • φΐυιΐ βΓΪΙ κατά

συγκοπήν , 3 τω συνεστακέναι • δϊε συνεστάναι τδ

ζήτημα «ΙίοΊΐιΐΓ; ί(1 851 ηηαδίϊοηβηι δευ εοηΐΐ'ονοι-

ϊϊλπι εοηδίδίετε, δυϋδίδίεΓβ, ειιιιι ίη ]ιιι1ίείιιηι ρο-

Ιε5( ίρ53 (Ιειίυεί.

(10) Μαρτνρίψ. Παηε νοεεηι ίηΙοΓρΓεδ ργο »ιογ-

ίυήο δίΓίείε βυιιιριο &εεερίΐ, ιιΐ εχ 3Γ§ϋηιβηΙο ςυο(1

ερίδίοΐχ ρΐΐεροδίΗΐ, ευιιιρεηιιη) Ιιι. Αϋίει• 1;ιηιεη

5:ι;ι•!<•ιν ν'κίεΐιιΐ' εοηΐβχΐυδ. Νίηιίπιιη, ηιββ (|αϊ<Κ'ΐη

βοηΐΐΊΐΐί.'ΐ, !0(|υίΙιΐΓ Ιιίε Ννδδεηυβ (Ιβ Ιειηρίο βίνβ

ιαεεΙΙο εοηδίηιεηϋο. διιϋ Ιι.ιε εηίιη βεεερίίοηβ

νοεεηι μαρτύριονδίιηιί ΙιαυιΙ ΊηΓη.ςιιεηΙβΓ ηριιιΙ Ονχ-

€0$ ΕοοΙεδίθΒ δΟΓΪρίΟΓΟβ, ηϊΐιίΐ εειίίιΐδ. €Ιιγ>•50£Ιο-

ηιυβ Ιοπι. Ι Αά ρορ. ΑηΙίοεΙκηηιη : Ό δείνα εις

μαρτύριον άπεδήμησεν, αά ηιοΐ'ίι/ΠΜηι ρετεατ'ιηιιΐυ»

ε$ΐ. Νειριο ίΐίΐβτ Εηΐίιιί. ΥίιΙεδίδ διιίεβιυηι Ίη ΤΙιε$.

εεεί. ν, Μαρτύριον ιν, Ιο:ιι. II, ρ3£. 519.

(17) Γεγενέσθαι. ΕοιΙβδδε γενέσθαι, ηαιη τδ γε

γενέσθαι ηοη ίΐιίεδί.
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γ.Ιιιγ.1111 οηιηοιιι θΓ3ΐίοηίδ ιΙοκοΓΪρΙίοηβ ιί1;ί πιβηί- Α συλλογισθήσεται • ου χάριν φανερόν σοι ποιήσαι ττει-

ράσομαι πασαν την κατασκευήν διά τής τοϋ λόγα^

γραφής. Σταυρός έστι τοϋ ευκτήριου το σχήμα, τε--

σαρσι , ώς είκδς, οΓκοις άπανταχόθεν άναπληοούμε-

νος. 'Αλλά καταλαμβάνουσιν άλλήλαςαί συμβολαΊτώ.

οΓκων, ώσπερ δρώμεν πανταχού έν τω αταυροειδεϊ

τύπω γενόμενον. Άλλ' έγκειται τω σταυρώ κύκλος

οκτώ γωνίαις διειλημμένος. Κύκλον 3έ δια τ& περι

φερές ώνόμασα τ6 όκτάγωνον σχήμα, ώστε τάς δΟο

τοϋ οκταγώνου πλευράς , τάς έκ διαμέτρου άλλήλαις

άντικειμένας , δι' αψίδων τοις χετραχή παρακειμέ

νους οϊκοις τον έν τώ μέσω συνάπτειν κϋκλον αί οέ

άλλαι τέσσαρες τοϋ οκταγώνου πλευρα'ι, αί μεταξύ

των τετραγώνων οΓκων διήκουσαι, ουδέ αύται κατά

το συνεχές είς οίκους άποταΟήσονταΐ' άλλ' έκαστη

ΓοδΙιιιη ΓβοεΓβ οοιι«1)ΟΓ. ϋπιχ 081 ε;»ο< ΙΙί Π^υιη;

ηιιαίυοί', ιιΐϊ οροΝοί, 3?ι1ίΙ>ιΐδ εχ υιιιιιί ρηΝο Γορίβ-

13. Αι ΓΜΐιιρινΊΐΓίκΙιπιΙ 8650 ιιιιιΐιιο χιΐίιιιιι ηεχυ8,

ψιοιιιαιίιιΐυιΐιιιη ίιι «τπι'ϊ Ιοί ιιπ 1ϊ<•υΐ3 ιιΐιίφίο ΓαιΊιιηι

\ί(1οιηιΐ8. Ουοί ηυίοιιι είΐ'οιιΐιΐδ οείο 3η£ΐι1ΐδ ίηίοι•-

οερίιΐδ ϊιψείΙυΓ. Ει οϊι-ουΐιιιη ριορίοτ ο'ιι•<:ιιη)ΓθΓθη-

Ιίαπι, οειοςοηοη ηοιιιίιιονί ΓιςιΐΓ.'ΐηι ; ίΐα υΐ Ιιίηη

οοιοβοηί Ι3ΐβι•α ηιιιΐιιο εοηΐΓβ ρκι•. ιΙί,ΊίικίΙιιιιη }α-

εβιιΐϊα, ροι• Γυι•ηίουπι οηι-ναίαιηδ οϊιτιιΐηιη ίρδϊδ ίη

(μιηΐιιΟΓ ρβι-ΐεβ 3<Ι]ηοβ!ΐΐίΙ)ΐΐ8 χάίυιΐδ ϊη ιηοιίίο εοη-

ηεοΐαηΐ. Αΐίβ νεπ) πιιιιΐυυΓ υοιοςοιιϊ ΙαΐβΓα ίη•

16Γ ι|ΐι:ΐ:Ιι-;ιΙ ι« 3?.ιΙε8 ρίΜΐ'ΐΙΙΡηΙΐΛ, πιιιι ϊρδ» φΐίιίοιη

εοιιΐίιιοηΙΟΓ ίιι αϋΐοδ ρι-οΙαιΓιΙοιιΙηΐ' : νοπιιη ϊη ίίη-

ίίπΓικ ίρϊαπιιη ΙιβηιίονιΙίυηι (ΊΓαιηιροιΊι'ιΙ οοιι-

οΐιίίϋΐ'ηιί Άξ\\Τ3 δΐίΓΜίηι νοΓδίΐδ είτοα Γοΐ'ηίοίδ Π τούτων ήμιχ^χλιον περικείσεται χογχλοειοώς (18)

ροΐ'ίιιιοίπιιη (Ιοδίηοη* : ιιΐ <ι οοΐο βίιιΐ Γοιηίεοδ

οιηηββ, ρβΓ ()ΐΐ08 ίρβιτ; ιηιιΐιιο φΐ.ιόΊΉΐίκ ίβιίεδ,

οΐ ΙιοηιίογιΊί3 3(1 ηιοιίίυηι 1 ; γι Ι > ■- ■ : -, ι : Ε. οοιιΙί§ιιϊΐ3ΐοιη.

ΙιιΙβΓΪΟΓΪ ραΠβ υογο ΙηΙοπιιιι ιΐίββοιιηϋιιιιι η«3ΐΐΓ3-

Ιογιιιιι 3Κ(]ΐΐ3ΐβδ ηιιηιβιο ηδΐίΐΐιιιιιΐ οϋΐιιιηη*, οι•ηα-

ΙΙ16Ι11Ϊ 01 ΙΟυΟΓΪδ £Γ31Ϊ3. 5(Ι81Ϊ ΙΜ'ΙιιΙΙΐΙ 3ΙΙΙ0ΙΪ1 βΐ ίρδΗΐ

δΐιροΓββ Γυπιίοεδ, κηιιβ βίςιιβ ίί φΐί ίιιΐυδ, εοιΐ!>Ιπι-

είοδ. 8υρΓ3 Ιιοδ βιιίειη οείο Γοπιίεβδ ρΓοροιΊϊοηβ

δΐιρεπίφτίίδ ΓοηβδΙπδ, οεΐη^οηα ϋοηιυβ 3(1 ςιιβίυοΓ

ειιΐιϊΐοδ εχοΓεβεεΙ ; εχ εα νει•ο εχδΐιιΐιίΐ Ιιιγ1>ο οοηοί-

<1εδ, ίϊμππιιι. Ιι:ι1ΐ'.•ιΐί ϊηνηΙιιΓιοηίδ ιβοΐί εχ ΙαΙο ίη

αειιΐυιη οιιιιουηι οεε1υ83?. ϋίβίαηΐίχ νεΓΟ 5Ϊπ§α1αι-υιη

κατά τ!» άνω περ\ άψίδος άναπαυόμενον ώστε οκτώ

γενέσθαι αψίδας τάς πάσας, δι' ων έκ παραλλήλου

τά τετράγωνα τε καΊ ημικύκλια προς το μέσον τήν

συνάφειαν έχει. "ΕσωΟεν δε τών διαγωνίων πεσσών

Ισάριθμοι παραστήσονται κίονες, εύκοσμίας τε κα\

ισχύος χάριν. 'Λνέξουσι δέ χα\ ούτοι ύπερ εαυτών

αψίδας ταΐς ΙνδοΟεν δι' Γσου συγκατεσκευασμένας.

"Ανω δε τών δκτώ τούτων Αψίδων διά τήν συμμετρίαν

τών υπερκειμένων θυρίδων, 6 οκτάγωνος οίκος έτΛ

τεσσάρας αύξηΟήσεται πήχεις • το δέ άπ' εκείνου

στρόβιλος έσται κωνοειδής (19), τής είλήσεως τδ

σχήμα τοϋ ορόφου εκ πλατέος είς δςϋν σφήνα κατα-

(18) Κογχ.Ιοβιδώς -ή/αχύχΛιον περινβίσεται. Τώ

κογχοειδώς νεΙ κοχλοειδώς, ειιιειιιΙβη.Ι» νοχ \\.ν.ΐ, εδί :

(Ιίνεΐ'δα ίΐιιίπιΐ βίχΐιίϋ^ηηΐ Ιιχε^ΐιιο νοεηΐιιιΐη, δι άα

ριορικι ΙοηιιαηιυΓ (ΓιοΓιοηίί δί^ιιϊΐίεβίίοηε. Εΐεηίηι

οιηιιϊιιο (1ίν(Τ8α ΓΡδ ('δΐ 6 κόγχος, εοηιΊια, ηιιηιη 6

χόχλος, εοείιΐοη. 8ι:ι1 ΗεδνεΙΓιο ίιίοπι ίηιΙίιηΓΒ ροβδβ

νίδΐιιη Γιιίι. ρηιρίρΓ Πβΐιπυ, ορίιιυΐ', ί'πιιϊΐ.ΐιιιΐίικ'ΐη

ηοηηιιΙΙ»πι. ΟοεΙιΙο3 ρΐ'οριϊβ β.•ίΙ Ιβδί» Πηι»εΐ8, βΐ

μετωνυμικώς Ιίηιβχ ίρβε. ΟοιιιΙια νειο ε»1 εοηιΐιν-

Ιίυπι : δϊΐ'ΐιΐί ριίΓριιτα, ιιπποχ, οδίΓβιιιη, χόγχος,

κογχύλιον, πορφύρα, δστρεον , ρίίείιιιιι μοηοπι διιιιΐ,

(]ΐιι δι:3ΐ)Γ3ΐη, 3δρει°3ΐιι ει ίιΙι'Ο ΙίηιιϊοΓειη Ιο$1;ιιη

Ιι:ιΙ)ΐ•ιιΐ. υ ΐΓΐιιικ(ΐιΐ' 3ΐιΙειη πιιίιιιαΙ ΙοΠίΙϊ Ιοηη» βδΐ

εΐ ΐιΐΓΐιίηβία, μ ν γ Ί -. (|ΐιίΙ)ΐΐ8ΐΙ»ιιι ίηιΐιιοΐιιηι, είδί (Ιίδ-

δίιίιίΙίΙΟΓ. Ηίηε εοιΊιΙε» ε£ΐ ιιιιιιηι εχ ρηΐ'είριιίδ ίιι-

δίπιιιιειιΐίδ ιηεείιβιιίείδ νίΓΪοιη ηιοιηειιΐο ηρΐυιιι.

Υίίπινί, ΓιΙ). ν ι; ίίειιι ίηδίπιιιιριιΐιιιη α<]ΐι»δ Ιιηιι-

ΓΪϋηιΙι , φΐο<Ι ΙιηΓίΜΓβ ροιη|ΐη λ ϋΓχοίΐ \οεε οεεερία

νοε»Γ61υΓ. Νοιι εδί »ιι1βιη ί.Ιεπι ίΐΐιμιε ΜΙιιιΙ, ςιιοϋ

:ιιι!ΐί:ιιιι ηοιιιϊηηιιΐ ΓεεεηΙί ίηνεηΐο ρχαο^ΐΐηΐιιιη.

ΊΊιικΙΐ'ΐιι εΐ εδί ΟδΙϋ ρβηιιδ ΙοτΙιιοδίιιΙ), (Η (ΐΐιϋηυο

(Ιεχιιιη ίΐ3 ηιιικυραίιιιη. Υ.ιγ. Ιί,• Λ. /}., 1,1>. κι.

ΡΓϋΓβεΙο ι1ιν(•ΐ'ϋίΐ:ΐϋ νει-ϋ'ι νβΐ εχ ρτίινβΓΙιίο κόγχην

διελεϊν βνίιίεηΐιτ ΐΌ§ιιϋϊΐ'ααΐ' ; (1ε ηιιο δεηιιο εβί

;ιρπι1 ειιιιιιΙιΜί! Ηεδ^εΙιίιιπι >•ι διιίϋβιιι ; εοηεΙ);ι ειιϊιιι

ιιιιιει» 16813 νοίιιιηίηίΐχΐδ (|ΐιί1ιιΐδΐ1;ΐ[ΐι εΪΓευιηνοΙιιΙϊβ

εοηςίιιιΐδ, ιιοη Ιαιη Γ;κ•.ίΙι: ίη ϋιιη» ρ:ΐΓΐεδ (ΙίΠ'πη^ιΊιΐΓ,

αιιΐ εΐί»ιη (Ιίδείικίεΐυτ; δβευδ εοεήΐββ, ηαχ (Ιιι.•ιΙιιΐ5

νείυΐί δευΐυϋδ οοποΙυιϋΐιΐΓ ; ςιυβ ΓβείΙί ιιεμοιίυ ιΐί-

νεΙΙιιιιΐιιΐ'. 8ίειιΐ ςυοίΐιιβ εχ ίΙΙο χόγχης άξιον ρι~ο

ούδενδς άξιον, ευτελές, δειΐ ιιοη δοΐιιιιι Ηοδνεΐιίιΐδ

εο(1οιη 5011811 ιιιταιηηιιβ νοοειιι 8ΐιηιειΐ(ΐ3ΐη εβιΐδΐιίι :

νεηιιΐ) εΐ νυΙ^ο 8εηρΐυΓ05 εχίοή ρΓΟίηίδευε ιιβ'ι

ευηΐ, νβΐυΐϊ οδίβηιΐιιηΐ, ψκυ ϋΙΓεπ διβρίιβηιΐδ. Ιίιιη

\6Γυο, εοεΙι1ι>3 681 Ιβιτεα εοηείιβ, ει εοηε!ΐ3 εοείιίβα

ηι.ιι-ίΐι:ι , ρΓορΙετ βίηιίΐίίικίίηειη Γοπικβ : ηηίιιιαϊίδ

οηίιιι ί,νΐ'ΐι» (Ιπΐιίο εΐ εοηίΓονεΓδί» ρΓοειιΙ 681 ν.ι-

ίίιιιη. ίΐΐΓ3(|ΐιβ νειο :ιι1 ν33 ίιι ειιιη ιηοιίυπ) οανιιηι,

01 υυιιΙιιΙ.ιΐ»ιιι ηοίηηϋυηι ;ιε<•ίρ',Μπ•. ΙΙοε ίη Ιοεο ί^ί-

0 Ιιιγ Μΐΐ'οΙΊΙΐίΊ ηιοίΐο Ιε^Ί ροδδεί, βειΐ εοηνεηίεηΐΐοΓΪ

3(1 Γεηι ταΐίοηε, Ιοίίιιβ ηριΝϋείί τί] κατασκευή, βΐ

Γοππη 8ρει:1ηΐ3, ριοιιι Νν«80ΐπΐ8 αεδεπίΜΐ , $3ΐίιΐ5

εκί (ΙεΙί^Γτε τδ κογχοειδώς. ΙΙηϊιΐδ :ιυ1οηι ΙϊΙΙοτίβ ηιιι-

ΐ3ΐίο ίιι Οτχ(-ο δεΓίρΙΟ υΐΐ'ονίδ ηκκίο εδί ΓηεΊεηϋβ.

(19) Τύ δέ ά.Ίύ εκείνου στρόΰ/Λος ίσται χω-

νοειδής. Στρόβιλος, ί(!ειη ηε α~ρί6ο; , εδί νοΛει.

Οιΐ3ΐο ρνοεεΙΙβ νεηΐί νοΓίίεοββ, δειι νοΠεχ νεηΐϊ

Ϊ13 ιΐκίΐιιι•; φΐί εΐϊηιιι λαίλαψ. Αΐ'ίδΙυΙβΙ. ϋε τηηηιΐο :

λαϊλαψ δε κα\ στρόβιλος, πνεύμα είλούμενον κάτωθεν

άνω. Εδί εΐίηηι Ιιιγ1>ο, ηιιεηι εοιιϊ 1ϊ«ιΐΓ3 Γο: πιιιι ίη

νει-ιίοε ρΐ'*;ιευΐιιιη ΙιαΙιιίιΙομι δευΐιε3 ριιεπ α υογ-

ιίεε είδ (Όγπιπι ίηνοΐνιιηΐ, ει ίιι ηεΓ3 ίι:ι ϊιινοΐιιΐιιιη

ηιαηυ ΓείΓΟ ;ιιΐ;ι ε,μοιιΙαιιιιΐΓ ; (]ΐιί Ι'ιιιιε ιΐί^ρΐίεαίυδ,

Ιειτί «οίε ίη ριιηείο Πχ.ι ]ιΐ8ίΐεΓ ροΓδίδΐΐ'ΐιΐε, ςιιπιιι

είΐίδδίιηε εοηβίβηΐεΓ ίεηιιο ιιιοΐυ οίι•ειιιιι;ΐ(;ίΐιιι•. Τιο-

ιΊιυιη πιιΐοηι ιιιπκ|ιι:ιιιι δί;5ΐιίΠρ;ΐΓ0 ρυΐεδί στρόβιλος ,

δι δυο ρΓηρπο ΜΊΐίΐι Ιπχ.•1ιιΐ8 ηεοίρκιΐιιΐ' ; ηιιί ιιοιι

- 681, «Ι δίΐ ΐΓοεΙιυδ ΙιιγΙιο ; δοο" πιΐ3, αιιΐ ςιιοιίνίδ

ρ ηΐίυιΐ ίηίίπιιιιεηΐιπη Ιί^ιΐΓ,ι γοι,ό ΐοηι.ιΐυηι. Ρι-οϋαΐ

1ΐ3ϋθ «νίίΙεηΙεΓ ίρβη Γι^ιιγ;β γ.ίιιο. <ι υΐ:• στ&όδιλος,

3ΐίςιιί(1 εδδε (ΙοΙ)βΙ κωνοειδές, 1'οπιιαηι ηίηιίπιηι £6-

Γοηβ εοηί ; ςιιχ ίιι Γαίΐί^ίιιιη οοιινοΙνηΐυΓ 3 ιοίιιη-

ιΐίΐιιΐο ίη νβπίεβπι βχαουιιία : οι τροχοί νεΓΟ, βΐ ςηβ;

τώ'τροχώ δίπιίΠιι 8αιιΙ, πιΐιιικίίΐαίο ηεε^^δ^Γ^ο ρΓ«-

(Ιίΐα 0880 (Ιοίιοηΐ. ΙΙαΙΙηε'ιιιαηΙιΐΓ ϊ^ίΙιΐΓ οι λεξικο

γράφοι (|18()ΙΙ0 ΙΐΟΟ 6ΓΓ0Γ6 ίηΐΗΙΙΐηίδ 681 61 ίρδΟ

διορίιβηιΐδ) ιίιιιι ιιιιιιηι (ίιιιι ,ιΐίειο ρβΓρ6Γ3ΐη < οιπ•

ιηίδεεηΐ. ΐίήί νοΓΟ (1β (ΙβηοηιΐηβΓιοιιίϋυδ γοπιπι 3

ίι^ιΐΓΪβ ηοεορίϊδ η^ίΐιΐΓ, (ΙίΟΓιοίΙΙίηιιιηι, εΐ Γ3Π85Ϊηυιιι

εεΐ ηιιιΐ3ΐϊ(ιηοδ οΙΙϊοί ; ιιιιΐ κατά μετωνυμίαν ςιιϊιΐ-

);ιΐ3Π> ά\(,\ ; ιιΐί ιιονβΓίηΐ ιΙογΓι. Λ1> Ιιοπιηι αυιειη

^ίοι•ηΐ3 στρόβιλος (ΙίείΙιιι- ηιιχ ρίιιο.ι, ςυ»ϊ εΐ κώνος

πίιιιιι νοι';ιΐιΐΓ ; ιΊ ηιιοΐεί ϊρδί ιιιιοίδ ρίηβχ ; ϊηιο

61 Ϊρδ3 ΙΙΓίιιΙΙ- ρίηΐΐδ. 1(1(16 Γ3011ΙΙΜ 681 ΐ3ΙΙ(1θΠ1, III

νοχ 3ι1 :ιπ 1Γιΐο(.•ιιιι•:ιιιι εΐ'οιη ΐΓ:\ηδΐιΐ63Γ6ΐ ; ιιοΐαΐ.μ'ι•

ίηουΐ'νιπη οριΐδ, 61 οοηοαιηεΓΜίιιιη, βειΐ οοηί, &6ΐ

ΐιίΓυιηίδ Γι^ιιγ.ίιτι ρΓίεδοΓεΓεηδ. Ηοο βοηβη Ιιίεβοοί-

ρ;ΙϋΓ, οι ρΐ'οΙειΙιΐΓ α Ννβδοηο; νοιΊειιι1«5<ι«β βιΐ
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«λειούσης. Διάστημα δε κάτω τδ πλάτος (20) έκαστου

τών τετραγώνων οίκων δκτώ πήχεσιν έσται , ήμιολίω

δέ πλέονα είς τδ μήκος, Οψος δε δσον ή αναλογία τοϋ

πλάτους βούλεται. Τοσούτον έσται κα\ ϊτΛ ημικυκλίων.

"Ωσαύτως δλον μέν εις δκτώ πήχεις τδ μεταξϋ τών πεσ

σών διαμιτρεϊται. "Οσον δε δώσει /] τοϋ διαδήτου πε

ριγραφή εν τώ μέσω της πλευράς πηγνυμένου τοΰ κέν

τρου, κα\ έπ\ τδ άκρον αυτής διαβαίνοντος, τοσούτον

πλάτος ΐξει. Τδδέ ϋψοςή αναλογία τοϋ πλάτους κα\ έπ'ι

τούτων ποιήσει. Το δε τοϋ τοίχου βάθος (21) ΕσωΟεν

τών κατά τδ έντδς μεμετρημένων διάστημα τών τριών

ποδών, δλον περιδραμείται τδ Εργον. Ταύτα σου της

άγαθότητος κατά σπουδής κατελήρασα τοΰτον Εχων

σκοπδν (22), ώστε σε διά τε τοϋ βάθους τών τοίχων,

και διά τών έν μέσω διαστημάτων έπιγνώναι δι'

ακριβείας είς β τι κεφαλαίου τδ μέτρον δ τών ποδών

αριθμός. Διότι περιδέξιδς εστί σοι πάντων ή φρδνησις,

δπουπερ αν θέλης, έν έκείνω κατά θεού χάριν εΰ-

οδουμένη. Κα\ δυνατδν έσται σοι διά τής κατά λεπτδν

συναριθμήσεως, έπιγνώναι τδ συναθροιζόμενον έκ

πάντων κεφάλαιον, ώς μήτε πλείονας, μήτε ένδέοντας

τής χρείας ήμίν τους οικοδόμους έκπέμψαι. Τούτου δέ

μάλιστα παρακλήθητι πολλήν ποιήσασθαι τήν φρον

τίδα, ώς είναι τινας έξ αυτών κα\ τήν άνυπόσκευον

είλησιν επισταμένους. "Εμαθον γάρ ότι τοιούτο γινό-

μενον μονιμώτερδν έστι τοΰ έπαναπαυομένου τοϊς

Οπερείδουσιν. Ή γάρ τών ξύλων σπάνις εις ταύτην

άγει ημάς τήν έπίνοιαν, ώστε λίθοις έρέψαι τδ ο!κο-

δδμημα όλον διά τδ μή παρεϊναι τοϊς τδποις έρέψιμον

Ολην. ΠεπείσΘω δε ή άψευδής σου ψυχή, δτι τών έν-

ταΰΟά τίνες τριάκοντα μοι τεχνίτας συνέΟεντο είςτδν

χρύσινον έπ\ τφ τετραπεδικώ έργω, δηλαδή χα\ τής

τε τυπωμένης τροφής τώ χρυσίνω ακολουθούσης.

Ήμΐν δε ή τοιαύτη τών λίθων ού πάρεστιν, άλλ'

δστρακίνη πλίνθος (23) Ολη τοϋ οίκοδομήματος ίσται,

κα\ οΐ περιτυχόντες λίθοι• ώς μή είναι αϋτοΐς ανάγ

κην τρίβειν τδν χρόνον έν τώ τά μέτωπα τών λίθων

συγχέειν έναρμονίως πρδς άλληλα.

Έγώ δε κατά τήν τέχνην κατά τήν περ\ (24) τδν

μισθδν εύγνωμοσύνην, έπίσταμαι τοΰςαύτόθεν κρείτ-

Α (|Μ.ιι1ι•.ιΐ;ιι•ιιιιι χά\αια οι Ιο ειιυίΐίδ (ΙεοΓδυπι Ιαΐίΐιι-

ιΐίιιι: οιίιιιΙ : δ88πυί»ΙΙεηε υογο ηΐ3]θΓ8δ ίη Ιοιι^ίΙιι-

Ίπιι'ΐιι ; ηΐΐίΐυιΐο αυΐϋΐΐ), (]ΐι»πΙιιιιι ροδίυΐαΐ Ι.ΉίΙυ-

ιΐίιιϊδ ρΓΟροΓίίο, Π(:1 ; ΙαιιΙυπιη,υε οιιιιιΐ βΓιοιιι ριο

δβηιίείΓευΙίδ. δίιπΐΐί ΓαΙίοηε ψΓκΙειη οείοευϋίΐοηιιιι

ηιΐΜΐ,ίΐπίΐ επί ΙοΙϊυ8 ίηίοπιιοιίϋ Ι.ιΙεηιιη (μι.ΉίπιΙο-

ηιιτ). Οιιηηΐιιηι ηιιίοιιι ύιιΐιίΐ εΪΓ£υηΐ80ΓΪρ(ιο εΪΓείηί,

ίη Ιηΐεπδ πιεάΊο Ιίχϊ εεηίΓΟ, ει 3<1 ίρβίυδ ϋΐιιιιιιιιιιι•.

ρβηηεβιιΐίδ : ιηιιΐιιιη ΐΛΐάιιάΌ εοπιπι 1ι»1ιε1ιίΐ. Λΐΐί-

ι ιι*1 ΐ 1)0111 αιιίεηι ίη Ιιίδ εΐίβιη ρτοροπίο Ι.'ΐΐίίικϊΊηίδ

εΙΒεΐεΙ. Μιιι•ί νβΓΟ ρνοΓυηάίΐαβ ρεΓ ίιιίει-ναΐΐυπι

Ιπυιη ροιίϋπι ίιιΐυδ όΌπκ'πδοπιπι ορυδ Ιοίιιηι είτ-

οιπιι ϊιιΙιίιΐδβοιίΒ ρειτιιιτεΐ. ΙΙ.ίϊο Ιοηίΐηΐί Ιιι;ε δΐυιΐίο

ιΐεηιιςαΐυδ βυπι, Ιιυηε ΙιαΙιειίδ δοοριιιη, ιιΐ Ιυ ει ρεί

ιιιιίΓοί'ΐιιη αΙΐίΙυυϋηείΗ, βΐ ρεΓ ε» α,υκ ίηΐεΓΠΊε(ϋα

Β βιιηΐ, ίηΙεΓνίΠί δβϋυΐο 3£ηο8θεΓ6δ, ευρβ πιεηβυΓίβ

* ιιίιιιη» ιπιηιηΐΊΐ» δίΐ ρβϋιιτη : ςυβρΓορίεΓ τεπιπι

οιη ιιίιιιη ειΐΓ3 Ιίηϊ, υ1)ί νείίδ, 1)ει βγβΙι» τεείο ιτιούο

εεάΊΐ ίη ηεξοίίο ίΙΙο ; ε( ροβδίηίΐε Ιϋιί ειίι ρεΓ ιηί-

ιπιΐ.ιηι εοηηιιηιεί'ηΐίοηειη 3£ηοδεεΓ8 εοΙΙοείαηι εχ

Γείιιΐδ οιηηί1)ΐΐ5 ϋΐιιηιιιαηι : ίΐα ιιΐ ηεηυε ηι:ι]οι•ο«

ηεο,υε ηιίηοΓεβ, ςηαηι ορυβ, ηουίδ ηιίΐΐβδ 32ΐ1ίΓιε»-

ιοτεδ. Ιη εο βαιβω ηιαχίιιιο εχηοΠβΐιιηι Ιε εδδε

\βϋηι, υΐ ιηυΐΐβ ρΓίβδίεΙυΓ ευΓ3, υΐ βίηΐ ιιαίϋαηι βχ

ίρδίδ, ςιιί ορυδ εΐίιιιη ίηνοΐιιΐίοιιιιιη δυΐΐδίπκ Ιιιγ;»

είΓεηιίαιη δείαηΐ. ϋίιΐίεί εηίηι, ΙιιφίδίηοιΙί ορυδ

δοΐίιΐίυδ εδδο, ςυ3Π) ίΐΐυιΐ (]ΐιοι! ίη ιηηίοιϋδ δυΟΊιΙ-

(.Ίοιίίυιΐδ η.Ίΐαίεδί'ίΐ. ίί^ιιοιυηι λόγο ρειιιΐΓία ίη Ιιαιιε

ηοδ :κΜπχίι εο^ίΐαΐίοηειτι πι δηχίδ ;ι;ι1ίΠι•ίιιιιι εοηΐε-

„ βηΐιΐΓ Ιοίυιη ; ρτορΙεΓε» ςυοιΐ ηοη βιίεδί ηίδ Ιοείβ

εοηΐίςηβΐίοηίδ ιη3ΐεη3. ΡεΓδυηάεαίυΓ ίιιιίριη νιτίΐχ

αηίιιΐ3 ΐιι.ι, ηιιοιΐ Ιιίε ςιιί(Ιαιιι ΐΓΪ^ίηΐ3 ηιίΐιί εοηδΙί-

Ιιιοπι ηΐ βιΊίΙίεεδ ίιι ,ιιιΐ'ειιιιι ρΓΟ ορβΓε ηυ.κΐΓ.ι(ο , εΐ

ϋοδίςιιαίο νίϋεΐίεεί ειίηιιι νίεΐιι αιιτειιηι εοιηίίβηΐε.

Νυυί» νεΓΟ ηοη αΐϊα Ιίΐίβ Ιιιρίϋιιιη ΙίμΓιηα ιιιακτίεδ

βϋεδί, ρΓ3εΐεΓςυ3πι• Ιεείαεεβ ; Ιιχε ηιαίεπα κοίίβεϋ

επί , Ι3ρί<ΐ8δ(ΐυ8 ΓοΠηίιί ; ιιΐ ίρβίβ ηεεεδδίΐββ ηοη

δίΐ Ιεηιριΐδ ΐεΓεηϋί ίη ηηιΐιιο βρίε εοηιηιίδεεηυϋδ

ΙϊρίαΊιιη ΓΓοηΐίϋυβ.

Αΐ88οςυο3<1 αηίβ ρεπίίβηι εΐ ϋεηί^ηίΐαίοιη είΓε»

ιηεΓοεϋειη, ηονί ιηβϋοΓεδ εδδβ ηοδίΓΟ υδα εοβ (]υΐ

]ιιχΙα ηυρεΓ (ΙΊεΙβ περ\ στροδίλ.ου, Ιογοο ; ςυί ο.ήΙοιπ

ΓβΐΊοηε 3(1 τεδ 3Γεηίΐεειοηίε3δ (Ιβδί^ηβηϋβδ ΐΓβάυεί-

Ιιιγ. Ροΐυίδδεί οΐί;ιηι βυηιΐ ρτο ίηΐεΓρΓεΐ3ΐίοηε ηυχ

ρίιιοιι ; δεΰ εΙε§3ηΐίυδ εΐ Γοΐυηάίυβ νοχ υπ» ίιΐ ςυί-

ϋεΐη ρΓ*δΐ»03ΐ. ϊτρδμβος νβΓο Ίάβτα νβίεΐ, »ε στρό-

6ος, 8ΐ•ιι στρόβιλος , φι;ο οιιιιιίη δί^ιιϋίπιπ: εΐίιιιη

ροδδΐιιιΐ εοηεΗίβ ^εηυδ, δευ υοι•1ιΙι•;ιιιι , υΐί εχ Ηεδν-

(Ιιιο ηοδείηιυδ , οΐι Ιίμιιι•» δίιηίΐίίικίίιιεηι. δείιοϋα-

δίεδ εηίηι ΝίεβηιΐΓί α'ιΐ νιτδ. 593 ΑΙΐχίρΙιανηιαΰ. :

Τδν στρόμβον έλεγον οί αρχαίοι δστρακον τών κογ-

χιλύων, οΤς. καΐ έχρώντο άντ\ σάλπιγγος. Ει εδί ΪΙ1ιΙ<1

ΥίΓ^ΊΙίί : <Ή"> ρβηοηαΐ πηηοτα εοηοΐια.

(20) Διάστημα δέ κάτω τό πΛάτος. Διαστή εδί ίη

Οτίβεο εοιΐϊεε. ΑΙ νοχ Οπεοη ηιίηίιηε 83 εδί. Ει-ίΐ

ί^ιΐιΐΓ νοχ διαστήματα άπδ τοϋ διάστημα δΐιρρίεικί»,

ρΙυΓ»Ιί ιιιιιιιΐ'ΐ•!); ευηι 3ΐ1δίΐ ίηίΐ'3 ήμιολίω δε πλέονα

είς τδ μήκος. ΕΙ εοιι]ίεϊεη(Ιυηι, τήν περικεκαμμένην

προσωδίαν ηοηίιίδϊ ίηϋίείιιιιι εδδε 3 ιιοΙ:ιι•ιιι ίιιιΐιι-

εΐ'ιιιιι,' νοεεηι ΐΐίαιη ρεΓ ηοΐ»ιη δεί'ίρίαιη Γυίδδε (εο-

(Ι«\ εηίηι Ιιίε ηοδίβΓ εηιεηιίαΐίδδίιηυδ ; η»ιιι προπαρ-

οξύτονον εδί τδ διάστημα).

Ρατηοι.. ΟκΛς. Χ Ι,VI.

(21) Τύ δέ τον τοίχου βάθος. Βάθος 'ρΓοΙιιηϋίΙβ-

I) Ιεηι νοΓίίιιιιΐδ ; βδΐ :ιιιΙιίιι <τ:ΐδδίΐιι<1η ηιυπ. Νοη

νετο ηιε Ιβίεΐ Ιοη^ε Εβίίηίυδ ιΐίιί ρπιΓιιιιιΙυιιι, ςιιαπι

ρΓοΓιιιιιΙίΐηδ : 31 ί(1 νεπιιη ο.-ίι ευηι Λιηιΐυηι άίείΐυΓ ;

ηοη ηιιηικίο βΐιίΐυάο (Ιίηιβηδίοηίδ. Ει νοεβίιυΐβ :π•-

Ιίυιη ΓεΓιςίοβε βυηΐ 88Γν:ιηιΙ». Οιι» «Ιο τε οιηηι'3 η•-

Ιίηηίιηυδ ίη 3ΓεΙιίΙεεΐυΓ3 άεβεπριί Ιιιι]υδ εύκτηρίου

ίιι Ιΐ3ε ερίδίοΐβ.

(22) ΚατεΛήρασα τούτον §χωτ σκοπδν. δι ί!»

ΙιιιΙιιΊ εοιίεχ (ηιι.-ιπι εοηιΐίιίοηοιιι ίη ηυιινίδ εηιεη-

<ΐ3ΐί9ΐιβ εΙΤεεΙαιη ηιοηεηιυδ : βειΙ ίι» δειηρεΓ Γυίδδβ

ιιοιι ι1ιι1ιίΐ»ιιι1ιιιιι ; η»ιη Ιιιιιι ακριβής, ευηι Γιιΐε εεΓ-

Ιϊδδίπιυδ Ιιοιιιο εδί Οηΐ'ΐΙιιιΐί, (]πΊ (Ιίχίι : ηηδ ηιιίειη

οιηιιίβ δίιιςίΙΐ3ΐίιιι εοηΓειτε ηοδίΓίδοειιΙίδ ηοη ροΐυί-

ιιιιΐδ), οηιΐΊΐυΆιηΙκδ Ιοευδ εδί τφ κατελήρασας έχων ,

νεΙ κατελήρασα έχων.

(23) ΠΛίνθος. Πλίνθος Ιαίοτοιι δίςιιίίΐεαΐ : δεά" εΐ

εΐίαπι οιιιιΚΜίι .'ΡΐΙίΙίίίοπιιιι Μμϋικιπι ιιιαίεΓΪειιι : 1;ιίβ-

ιεβ, ίιηΙ,ΐΓίεεδ, Ιο^υΙ.ΐδ , εΐ :ιϋ:ι Ιιιψι>ιιιό(Ιί.

(24) Κατά τ!\ν λ. ΡοΠβδδβ κζ\ κατά, $εα κατά τ».
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ϊδΐϊηε δΐιηΐ, ϋΐίδ (μιί Ιιΐο 1ιιι]»8ΐηοϋί 3£ΐιηΙ ηιετεβ- Α τους είναι τών ένταΰθα χατεμπορευομένων της χρείας

ΙιΐΓβδ. Οριιβ νι,'ΓΟ ροΐίειίιίοπιιιι Ιαρϊϋιιιιι ηοπ βυΐιιπι

εϊΐ Ίη εοΐυιηηίβ ηυχ οείο βιιιιΐ ; (μι 3 3 υροΝεΙ ίρ^οβ

νεηυδίε ίη ηιεΙίοΓεπι γοιΙιΙογο ΓοΓηιβηι ; νεπιιιι εΐηιιη

δρΪΓ33 δρβΟΪβΠΪ 3ΐΐ3Πδ ΓοΓοΓΟΠίβδ Π1ϋ(1 ρθδΙΙ>ΐ3ΐ, βΐ

ε.ιρίΐιιία 3(1 ΟοπηίΙιίαιιι (ΐςιιι-ηιιι εχΐ3ΐ3. ΙηβΓε&δΐΐδ-

ςυε βχ ιιιηι ηιοπυιΐδ επί ιΙεεοΓΟ ΟΓηπίυ (οηΓεεί'ΐδ.

8ιιροι•ί|ΐιο ίρβα ΓοΓβ8 δΐιροφ€θ1)ΐιΐ)1, 1:ι1(•κ ιμι:ΐ5(Ι.ι:ιι

ρ:εΙιΐΓ3δ :ιΐ1.ιΙιπ;, υιί ηΐ08 081, Γ;ιεΐ38 βϋ νεηιΐδίβίεηι

800.118 Μΐ^πιιΐιϋί ρΐΌΐιΓιιιεηΐίβιιι Ιΐ3ΐ>εη1β8. *}ιιοηιιιι

ιμιίίίοιιι οιηηίιιηι πΐ3ΐβΓΐ38 ηΐ3ΐιίΓεδΙυηι 681 3 ηουϊδ

εοιηρ3Γ3ΐυιη ϊ γι. 8θίΙ ηΐ3ΐεη% 3Γ8 1'οπιι.ιιιι ρπεΓιοΙκί.

Αϋ Ιι;ιό ίη ρρτίδΙ^Ιο εΙΪΒΐιι ευΐιιιιιιιχ ηοη πΓιηοιεβ

<]ΐΐ3(Ιΐ'3<;ίΐιΐ3 ΓΓΐιηΐ : ίδΐ:ειμιε ιμιοψιε ρίβηε ρεπίιιεηΐ

3(1 οριιβ 1:ιρί(1ιιιιι ροΐίεικίοππη. Εγ^ο δί (Ιίϋ^βηΐβΓ

ημών. Τδ δε των λαοξόων Εργον ού μίνον έν τοις

χίοσίν έστι τοις οχτώ οΰς χ(-ή αυτούς τω καλλωπισμφ

βελτιώσαι , άλλα βωμοειδεϊς σπείρας απαιτεί τδ Ερ-

γον, κα\ κεφαλίδας διαγλύφους κατά τδ Κορίνθιον

είδος. ΚαΙ είσοδος Ιχ μαρμάρων τών χαθήκοντ;κόσμω

κατειργασμένων. Καθυπερκείμενα τούτων θυρώματα

τοιαύταις γραφαϊς τισι, καθώς έ'Οος έστ\ν, είς κάλλος

κατά την τοΰ γεισίου προδολήν έξησκημέναις. ΤΟν

πάντων αϊ μέν ύλαι δήλον δτι παρ' ήμων πορισθήσον-

ται, τδ δέ έ-1 τή ΰλτ) είδος ή τέχνη δώσει. Πρδς τού

τοις δε κα\ κατά τδ περίστωον κίονες οϋχ ήττους όντες

τών τεσσαράκοντα. Λαοξικδν Εργον κα\ ούτοι πάντως

είσίν. Εί τοίνυν ένέφηνεν ό λόγο; δι' ακριβείας τδ

Εργον, δυνατδν άν γένοιτο σου τη όσιίτητι κατ ιδού ση

ρ3(εΓεεϊΙ οραδ ΟΓΒΐίο, ροδδΐΐιίΐε Γΐ3ΐ ρίιΊ,ιΓι Ια», Β την χρείαν, διά πάντων ήμΐν παρασχεϊν τδ έ?Λ τοις

ςιιο(1 οριιβ οδΐ, εοηδρίείειιΐί, ρΓΧβιαΓβ ηοίηδ ίη οηι-

)Γι1>υδ (:Ίπ';> 3ΓΐϊΙϊεε3 δεευπίβίοηι. 8ί νοίΌ 3 ι>ο1>ϊ3

ευηι 3Γΐί1ίεε ρ30ΐ3 ('οηδίίΐιιοιηΐ.ι είηΐ, ρΓοροηηΙιΐΓ,

δι (μιίϋοηι εδί ροδδ'ώϋε, ιηαηϊΓβδία ιιιηιΐΒΐιια ορειϊδ

(ΙΊιιΐΊιϊ, ηε ευιιι ίδ ηίΐ οΙΓιοίοηιΙο ρΓΧίεηεπί Ιεηιριΐδ,

ρθδ(ε3, ορυδ (μιοιΙ οδίειιιΐιιΐ ηοη ΙκιΙιειίδ, Ιβικμιαιη

Ιοί ιϋι•1.ιιΐδ ηοΙ>Ϊ8 ορβΓβΙυδ, 8ΐιροι• ε;ι ΓβρεΙηΙ ιιιειτβ-

(Ιειιι. Νιίτΐ εηυίϋεηι ιηιιΐΐϊδ ηοδ ψιοδιίβιιι νϊδυηι ίι\

ΐ))ϊιιιιΐ3ΐη πιΐίοηειιι ί>οηϋ.!ο εί ρΓ%ρ3Γεε ίηεπηίβδ,

(|»ί ι :ιιιι εχπυί«ΐΐ3 (ΙΊΙίμειιΐίιι ρβοΐίοηεδ ρεΓβοα,υΐηιυΓ :

3Μ3Πΐβη εχΐιοι ΙηΙιιηι Ιε Οδδε νοίο :ιι1 νεηίβηι (Ιαο-

(ί.ιιιι. Μ3ΐιιοιΐ3 εηΐιιι ίΙΙε, πιιιΙΙίδ ιιιιιΐΐοΐϊεδ 3 ηοϋίδ

ιιι;ιΙ<! (1ε δε ιιιιιϋιίδ , (Ιειηιιηι 3 ηουϊδ ΐρδϊδ ςυβπι

Ιοηβΐδδϊιιιε ειηί£Γ3νίΙ, οιΐιο 1ι:ιΙιειΐ8, νέοι-, αυχ δεηι-

τεχνίταις άμέριμνον. Εί δε μέλλοιτο πρδς ημών ό

τεχνίτης συντίθεσθαι , προκείσθω εΓπερ οίον τε φανε-

ρδν μέτρον τοΰ Εργου τι) ήμερα, ίνα μή άπρακτος

παρελθών τδν χρίνον, μετά ταϋτα μή Εχων επιδεΐςαι

τδ Εργον, ώς τοσαύταις ήμέραις ήμΐν έργασάμενος

τδν υπέρ αυτών μισΟδν άπαιτή. Οΐδα δέ ότι μικρολά-

γοι (25) τινές τοις πολλοίς δοξομεν, ούτω περ\ τάς

συνΟήκας διακριβούμενοι. 'Αλλά παραχλήθητι συγ-

γνώμην Εχειν. Ό γάρ μαμωνάς εκείνος πολλά πολλά

κις παρ' ημών άκουσας κακώς, τέλος άπώκησεν έαυ-

τδν ημών ώς πο^ωτάτω" μισήσας , οϊμαι , τήν άε\

γινομένην κατ' αύτοΰ φλυαρίαν. Καί τινι χάσματι

άδιαδάτψ, τϊ^ πενία λέγω, έαυτδν ημών διετείχισεν,

ώς μήτε εκείνον πρδς ήμα; έλθεϊν, μήτε ήμδς πρδς

ρεΓ 3(ΙνεΓ8υδ ίρδίιιη βυηΐ 1)131ογ313 ; 3ε φίοιίιιιιι ϊπι- « εκείνον διαπεράσαι. Τούτου χάριν περ'ι πολλού ποιού

μαι τήν εύγνωμοσύνην τών τεχνιτών, ώστε δυνηΟή-

ναι πρδς τήν προκειμένην ημάς έξαρκέσαι σπουδήν'

μή κωλυθέντας τί) πενία, τψ έπαινετώ χλ\ εύκταί(<>

χακώ. 'Αλλά τούτοις μέν τι κα\ παιδιάς καταμέμι-

κται. Σίι δέ μοι, ώ άτΟρω^ε τοΰ θεοϋ, δπως άν

δυνατδν χα\ νενομισμένον ^, οϋτω τοις άνθρωπος

συνθεμένος θα^ρ"ών έπάγγειλε πάσιν αύτοϊς τήν παρ'

ημών εύγνωμοσύνην, κα\ τήν τών μισθών άποπλή-

ρωσιν. Δώσομεν γάρ ανελλιπώς τά πάντα, τοΰ θεοϋ

διά τών σών ευχών κα\ ήμΐν τήν χϋρα. της ευλογίας

άνοίγοντος.

ροπιιε3ΐ)ί1ί 1ιί3(υ (ρ3ΐιρειΊ3ΐε ιΐϊεο) ϊιιίει• δε ϊρδυπι

εί ιΐ()8 ιιπιπιικ οΜπιν,ιΙ , 1 1 1 ικ:ι]ΐιε ίΙΙε 3(1 ηοδ νε-

ϊιίι•ο ροδδίΐ, ηεςιιε ηοδ 3(1 ίΙΙιιιη ρεΓίΓβηδΪΓε. (}ιιο-

ι•:π':ι ρΐιιΐ'ίιηί Γ3είο ορϊΠευιη Ιιεηί^η'ιίαίειη , ιιΐ ηο1)Ϊ3

3ΐ1 ρΓοροδίίιιηι ΐιΐδΐϊΐυΐυηι ΓβεεΓβ 83(ίδ ϋ ροδδϊηΐ ,

ιάΙ ρΓΟί'δυδ 3» ίηορΪ3 ( Ι3ΐΐιΐ3ΐ)ί1ί, ρΐ'οείΐιιΐδηιιε εχ-

ρείεικίυ ιιιηΐο ) ρι-οΐιίΐιϊιί. δε(1 ίη Ιιϊδ <|ΐι ϊ«Ι••ιιι <]ΐιίι1-

ςϋβηι ]οεϊ εοηιιηϊδίιιηι ββΐ. Τ» αιιίαη, Ιιοιηο Οεί ••,

υιί ροδίίΐιίΐε ει ΙεςίΙϊπιυηι δϊΐ, ίια ευηι ΙιοιιΓιιιΊΙιιιλ

ριιοίδεειίδ, ηυηΐίη εοηΰϋεηΙεΓ οιιιηίΐηΐδ ίρδίδ 1>εηε•.

νιι!ΓΐιΙί;ιιιι, ιμκι: 3 ηοΐΐίδ ρ•Μ:δΙ;ιΙ)ΐί ιιγ, ιιιεΓεειΙίιιιικμιο

ρΐεηβιη εορ'ιβη». ΤΓβάεηιυβ εηίηι οαιηίβ ηυΐΐα Γβ άεΠεϊεηΙεδ; ϋεο, ρβΓ 1«3δ ρτεεβδ, 1>εηβ(1ϊο*ϊοηΊϊ

11)31111111 ηουϊδ εΐίαηι ΓΟδΟΓαηΙο.

"ΙΤϊΜ.ιν, 1.

(25) ΜικροΛόγοι. Ηοο ίη Ιιοε Ιοεο νβίεΐ μικρολδ-

γος. Ει (]ΐΐ3ΐιινίδ Ιιιιίο δϊμηίΓκ:3ΐίυηί 3(1(ΐ3ΐιΐΓ εΐίαιιι,

πι Γηΐίο ίηε3ΐαΓ (1ε τε εοιιΐΐ'ΐηρίη, ριιβϊΙΙα ; 3ΐΐ3ΐηεη

εβτε, υΐ Ιιίε ίια εχρί'ιεοδ εί ίιιίεΐΐί^αδ νο:;ηι. Οοη-

δΐ«1 εη'ιηι ροΓ Ιοίβηι ερίδίοίΛηι χάίΟείυπι ηοη δοΐυιη

νίΐεηι 3ΐιΐ εχί^υβηι ιειη ηοη ίθΓ6 , νοηιιιι Ιοιΐ£β

δυιηρίϋοδίδδίηιαηι.
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Εχ εάχΐϊοηε ΜαητΊηα ορετχιχη 8. ϋχ•εαοήχ Ναζχαηζεη'χ, Ιοιη. Π, ρ. 190. ϋε Ηαε ερϊίΐοία άοηιηη$ ΟΙειηεηεεΙη»

ήιτε ΙχαοεΙ : ΕρηΙοΙα αά Ενααηχιχη, αχικ χηΐετ οταίχοηε$ 8. Οηαοτχχ Ναζχαηζ. οίχηι 45, ηοη αεηηχηχΐί, $εά

ίχιρροεχίχΐχχα αϊ [εΐηι. Ραι ιί( άχατε οχιηι Ρείανίο(\): 1)1 εηίιη £01 ηιοηιπιι εδδε ηοη ρυίειη, εο§'ιΙ Ιηιη

δίγίί ιΐίδχίηιίϋίικίο. Ιιιηι ρεαεδίΐ'ίδ ίΠίυδ :κ• ρΐεΐιείιΐδ δεηηο, χηίηϊιηοςιιβ Ναζι^ηκοιπ ο.Ιο§:ιηΙί:ιιιι βΐ £Γ3η-

ιϋΐϋίπιι Γεάοΐεηδ. ΤχΙΙεηχοηΙχιΐί αχιοαιιε Ιιιιιΐϊ ερηίοίαηχ ηοη ε$*ε Οτεαοτη εχ'ι&ΙχηαΙ, ιιεε εΐοψιεχχΐχκεχχιχϊ

ζΙχ/Ιαηι οταΐοήα τεάοίετε, χηχο χηορίχί ταίχοχιχϋχιε νοάοιι&ψιε χρ$ο χηάχαηχί «<:«ί«ί•«. ΟΰιετναΙ άοείιιε ΟοΙΰΙ.

(2) ερχ&Ιοίαηχ αά Ενααιχχιηχ ΎΗεοΙοαο Ιήΰχιχ χη χηε. Ιίβπίο 1789 ε'ιτεα /χηεχη Οηιΐ'εΙίοιίΗχη ΑηαϋαεχΊ. νβτχιιη

ει ϊη εάΐΐί» ε)χι$άεηι ΑηαιΙα$ϋ (}ιια;ιΙϊοηιΊ>η$ Βαεχίίο εαάειιι αάεεήίιχίητ, ηιιιΙΐοηΗε εΐίαηι ρτοοαοχίχχιε ϊη ηυ.

ΐΐχάετη Κεαχο 1472, 'χίειηαχιε ϋααατεο αρχιά ΕαηιΙιεοχχχηχ 700. Ονεο,οήο Λ'ι/ίϊβπο ΙήοαχΙχιτ, ει Ιαηηιιαηι χΙΙχχα

Ιααάαιιιτ αΰ ΕχίΙΙιυχηχο, Ραηορϋχ ρήηια ρατίε, ΙχΙχιΙο εεοιιηάο.

Πρδς Εΰάγριον μοναχύτ, περί Θεότητος (δ). Α

Σφόδρα τε θαυμάζω καΐ λίαν εκπλήττομαι της

νηφαλιότητος, δπως τοιούτων θεωρημάτων καΐ τη-

λικούτων ζητήσεων (4) αΓτιος καθίστασαι, ταϊς άκρι-

βέσιν (5) έρωτήσεσιν, εϊς ανάγκην ημάς τοΰ λέγειν

χα\ άγωνίαν αποδείξεως περιιστάς, ερωτήσεις αναγ

καίας καΐ χρησίμους ήμΐν έπάγων. Πάσα δηλονότι

λοιπόν ανάγκη, κατόπιν των ερωτήσεων ημάς εν

αργείς ποιεΐσθαι τάς αποκρίσεις. ΚαΙ νΰν τοίνυν τδ

προσενεχθέν ερώτημα παρά σοΰ τοιόνδε καΐ περ'ι

τοϋδε ην, ως τίνα τρόπον άν είη Πατρός τε και Υϊοΰ

κα\ άγιου Πνεύματος ή φύσις (ήν άν τις δρθώς ού-

σίαν μάλλον ή φύσιν καλοίη), πότερον απλή τις ή σύν

θετος ; Εί μεν γάρ απλή, πώς τόν τρεις έπιδέξεται των

Αά Ενααήαηχ ηχοηαώχιτη, άε Ό'χυ'χχχχίαΐε.

ΥεΙιεηιεηΙεΓ Ιβ δΐΐδρίεϊο, αε δΐιιιιιιιοροιτ, ρπιαεη-

Γι»ιη ΐπηηι αιΙιηΐΓϋΐ•, ί|ΐιϊ ΐηϋΐιιΐδ δρεειιΐηιϊοηϊΐιιΐδ

Ιαηΐίδο,ιιε ηιιχδΐίοιιίΐιιΐδ εηιΐδαηι ρνοβηβδ, ρεΓ βεειι-

Γ3138 ίΐ11ΟΙΓΟ£ί)ΙίθΙ10δ ΠΟίΐίδ (1ίθ(Ί)ι]ί ΙΙβίΟδδίΐηΙίΜΙΙ

»ε ρΓθ1)3ΐίοηΪ8 Ιαυοιειη ϊιιιροηεηδ. άΊιηι ηεεεδδαπαδ

βΐ^ηε υΐΐΐεδ <|ΐΐ3Ε8ΐϊοηβ3 ϊη ηιεοίιιιη ηίΓοΓβ. ΡΓΟΪηϋβ

ηοΙ)Ϊ8 οπαηίηο Γαεΐεηϋυηι εβί, υΐ ςιι«δΐίοηυηι Ιιια-

γιιπι νεδίίςπβ ΙιαϊΓεηιηυδ, εηδπ,ιιβ εΙ»Γ0 βΐ ροι-δρίουο

τεβροηβο εχρίϊεειηιΐδ. ΟιιχδΙίο ίβ'ιΐυτ η Ιβ ρΓοροβίΐα

εΓ»1 ΙιιψίδίηοιΗ : ΟυοηΒηι ιτιο^ο εδδο ηιιεβΐ ΡαΐΓΪβ

εί Γϋϋ (■! δρΪΓΪΙυδ 83ηεΓι η:ιΐιιι•η ( ηιιηιη (ιιιιιειι

οδ,-:εηΐΊ.'ΐιη Γεείϊιΐδ, ηυβπι ιιηΐιίΓαιη, ηυίδρΐαπι νοεβ-

νβΓΪΐ ) , βϊηιρίεχ βη εοπιροδϊΐα ? 8ΐ εηϊπι δίιηρίεχ,

προειρημένων αριθμόν; Το γάρ άπλοΰν, μονοειδες _ ηηοπιοίΐο ΙΟΓηηπιιη) εοΓυιτι, (\αχ ηηΐε (Πνϊιηιΐδ, ηυ-

κα\ άνάριθμον. Τδ δΙ άριθμοϊς ύποπίπτον, ανάγκη πιβΓυηι Γεεϊρϊεΐ ? Ν»ηι ςυοιΐ δίπιρίεχ εβί, ιιη'ιυβ

τέμνεσθαι, κάν μή άριΟμοϊς ύποδάληται (β) • τδ δε

τεμνόμενον, εμπαθές• πάθος γάρ ή τομή. ΕΙ τοίνυν

απλή τοΰ Κρείττονος ή φύσις (7), περιττή των ονο

μάτων ή θέσις (8)• ε! δέ τών ονομάτων αληθής ή θέ

ας, και δεί τοίς όνόμασι πείθεσθαι, τδ μονοειδές (9)

καΐ απλούν εΰθϋς εκποδών οίχεται. Τίς ουν άν εϋη τοΰ

πράγματος ή φύσις; Ταύτα πρδςήμάς ίφασκες. ΤΩν

τάς αποδείξεις δ της αληθείας ακριβώς παραστήσει

λόγος, ού πίστεως ανάποδε ίκτου φαντασίαν απορία

της αποδείξεως άλόγως προϊσχόμενος, οϋδε μύθων

παλαιών μαρτυρίαις τδ σαθρδν της πεποιθήσεως εαυ

τού καλύπτειν πειρώμενος, άλλα ζητήσεως ακριβούς

κατανοήσει και λογισμών όρθότητι τήν τοΰ θεωρή

ματος πίστωσιν είς τούμφανές προτιθέμενος.

ιποιίί 681, ιιυιηεί'ίψΐβ ειρεΓδ : ςυοιΙ αιιίειη ϊη ηα>

η•.0Γ08 ('ίκΐίι, δείηάϊ ηεεβδδε εβί, εΐϊαηίδϊ ηυιηεΓϊβ

ιηΊίΐίιηο 8ΐιΙ<]ίεϊαΙιΐΓ. Οιιοιΐ ρογγο δείηάίΙυΓ, ραδδϊοηϊ

ιιΐί(]ΐιο οηηοχίυηι : δεειίο βηϊιη ραδδΐο ο»ι. ΟιιοείΓεη

δι δίπιρίεχ ϋείηηΐιΐΓΒ βδΐ, βιιρεΓναεαηεα ΓϋΟΓΪΙ ηοηιί•

η ιι ϊη εοιίδΐΐΐυΐίο; κίη ,ίιιιπιιι ν8Γ3 88ΐ ηοιηίηυηι ροβ'ι-

Ιϊο, ηοιιιίηΊ1)ΐΐ8(]ΐΐ6 ίρδϊδ ρηηΜκΙιιηι ε8ΐ, ιιηίυδ ηιοιίί

ΐ'.ιΐΊοηεδΊιηρΙίεϊΙίΐδδΙίΐΐϊιη β ηιοιϋιι ΙίΙΙιΊιιγ. Οιιχίκιιιι

ί^ίΙυΓ Ιιυ}ιΐ8 Γβϊ ηηΐιιτη εδί ? Ηχε »ά ηθ8 (ϋεείι.ΐδ. Οιιο-

Γΐιηι (ΙΐΜΐιοιίδίΓ.ηΓιοιιεδ νεΓΪΐαΐϊδ (ΙοείΓΐηβ εχαείβ

ϋ8ΐεη(ΙοΙ, ηοη Γκίεί, ()ΐικ <]εηιοη8ΐΐ3ΐίοηβ ο:ιιε;ιΐ,

ίηίΐιιειη (μιηιικίαιη δρεείειη ρΓορίοι- ,ΊΓ^ιιηιεηίοπιηι

ϊηορίαιη δΐυΐΐε ρΐ'ίείεηίΐοηδ, ιιεε νείεηιιη ΓαΙιιιΙαηιιη

ΙεδΙίιηοιιϋδρΡΓδίιβδϊοιιίδ 8ΐκο ΐπι1)εείΙ1ί(3ΐεπι οεεαί-

13Γ8 βΐιιϋεηβ, νεπιιιι ρβΓ 3εευΓ»ΐ33 ηε ρεΓΓεείχ ΐηηυίδϊΐίοηϊδ ρεΓεερΓιοηεηι βΐ ι;ιΐϊοηυηι π'εΐίίικίίιιοηρ,

ΙΙιεοιεηΐ3ΐΪ8 Ιιιι]ιΐδ εοηΐίι-ηίδΐϊοηεηι ΐη ηρΐ'ΐΊιιηι ρΓοΓετεηκ.

"Αγε δή λοιπδν ήμΐν δ λόγος εντεύθεν Οια- Ο Λ«β ϊ^Ιογ, Ιιίιιο ϋίδρυΐβΐίοηεπι βυδρίοεηιιΐΓ, εί

σευέτω (10), κα\ πώς δει τδ θεϊον ύπολαμβάνειν ηυοιιιούΌ ιΐίνίιιυπι ιιιιιιιειι βεείρί ϋεΐιεβΐ, εχροηα-

φασκέτω, πότερον άπλοΰν, ή τριπλεκές. Ούτω γάρ ιιιιΐδ, δίηιρίεχηε »η ΐΓ'ιρΙεχ. δϊε εηίιη ηοδ εί Ιθ(|υϊ

ημάς και λέγειν ή τών ονομάτων τριττ^ς κα\ πι- ει ετειίετε ηοιιιϊηιιιιι Ιεπιϊο εοβϊΐ, αΐηυβ Ιιίβ ηΐιιΐδϊ

στεύειν βιάζεται, κα^. τούτοι; άποχρησάμενοί (11) ιιοηηιιΐΐί Ιιοηιίηΐ'δ ιιιϋπιΐ3 ρΐβιιεςηε νηηείίΐ:! ει οΐι-

(1) ΡεΙβν. Ιοιη. Ι. Ώοαηι. ιιΊβοΙ. ε. 0,§ 5, ρ. ί 57.

(2) Τοιη. 111, ίΐοηνχηαα. ΕκΙε&. Οιαιε. ίη ηοΐ.

ρ. ί.^0.

(5) Περί θεόζητος. ϋοΙΙί. δ οιΐιΐ'ιΐ μαθητήν αυ

τού, άαοίριιΐιιηι «ηκι».

(4) Τη'ΐιχννζων ζητήσεων. Αριιιΐ Μο»ΐ3ε. εί

ΜοιεΙ. ζητήσεων ϋεεδί.

(ΰ) ΓαΓς άχριβέσιν. Ρμγ. ι, ταϊς άσ:6έσιν, ρετ

ίιηρίαι.

(β) ' ΥχοβάΛτχται. Πε§. ύποδάλληται.

(7) Τοΰ Κρείττονος ι) φύσις. ΜίΙίυήε, ρτ(Γ$Ιαη-

ί!οπΆ, άίφιίοήί ηαίιιτα. ΥβΓυιη, ίικ|ΐΓιΐ ΒΗΙ. , Ιιοε ίη

ΙοίΟ χού Κρείττονος ιιυηιίιιε ϋίνϊηίΐαίειη δυπιιιιιιηι-

ηιιε ηηηίεη δίκηίίΐοαΐ, ριϊηείροηιηιιε οι ρΐ'ίηι.ιπηπι

εδδεηΐϊαιη, ΐ{υειιΐ3ϋιηοο!ιιιιι ρϊβΓΪ5(|αβ αΐϋβ Ιυείδ ηα-

]ΐΙ8 ΙΙ'ίίεΙ.ΊΐιΙΝ.

(8) Περιττή των ονομάτων ?) Οέσις. Ξιιρβτνα-

πιιι.Ίΐ [ιιετίί ηοηιίηιιιιι, Ραίτίί ίείίίεεί ει ΕίΙίί αο

8ρίήΙιι& $αηαί οηη&ϊιΐνΐίο.

(9) Τόμονοειδές. ΒΗΙ. : ΙηχξοηηίΙα*.

(10) θιασενέτω, ίηιμιίΐ ΟοιιιυεΓ, (|ΐι»8ΐρΓ0 έξαρ-

χέτω, Βιιϋ;εο αυοίοιχ ροηιραΐ'κε ρτοοεάαΐ.

(11) Τούτοις ά.ιογ,μιχσάμενοΐ. δαυβΙΙίαιιί νϊιΐοΐί»

εεΐ, ΊικμιΊι ΒΗΙ. , ςυι οη Ιι.ιηε εαυδαιη αίνϊηϊΐ3ΐϊι

εοηΐΐ'ΑΐΊίοηεπι ίηνεχεηιιιΐ.
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βοΐβία ύοςηΐ3ΐ3 εοηδΙπιχεπίΓ,ΐ, βίβεηΙΙβηι δϊηιιι! Λ τίνες σαθρά χα\ παντάπασιν Εωλο συνεστή;αντο δόγ-

ι'ΐιιιι ιιοιιι ϊιι ιιιιι ρΓΟουηΙίαΙίοηβ «1ϊνΪ8ίοηΪ5 ρββδΐο-

ιιοιιι δΐΐδΐίηεεε εεηδεηΐεδ. νεί'ΐιηι εοδ δβηε, ιιΐ ΐρ&β

.118, Π1Ϊ8808 Γβείαιηιΐδ, βϋεί 8υχ οΌ(Ιπη3ΐΐ) ί ιη 1 ><•»_■ ί ί Ιο

ραίΓΟΟίηίο Γιιίείεηΐεδ : Ιι08 ηιιΐιΊΐι ;υΙ ν6Γ3Π) ηβηί-

Ιίοιιί8 ρειεερίίοηειη ηη'ιηιοΐ Π081Γ08 εοηνειΊβηιιΐδ.

Ρΐ'ϊιιιιιιιι Ηπιριε, ιμιϊιΐ Ι)οιΐ8 8ΪΙ, εοιίδΐίΐιιειηιΐδ : 31-

ηυβ ίο ιΐείπάε 3(1 ρεοΙίΒΐίοιιβδ εβΓίβ ιιιείΐιοιίο νε-

I) 16111118.

δϊιιιρίεχ ρεοΓβείο εδί 30 ιΐίνίδίοηίδ εχρεε$ εδδεη-

Ιϊα, δίιηρίίείΐαίειη εοεροηδηιιε νβευϊΐβίειη 3 η3ΐυΐ3

Ιΐ3ΐ)6η8. Αϊ Γογ13886 ιΐϊνίδίοιιϊδ ΙΙΟΙΙΐίΐΙΙΙΙΙΙ Γ31Ϊ0 ιιιίΐιί

ΐη εοηΐΓβπιιπι οεευεπί ει αύνβΓδαΐυι•, ρεε Ιεπιϊο-

ηΪ8 ιιιιηιεπιιιι 8ΐιιηηΓι ηιιιιιίηίδ δίηιρϋείΟΙεπι ;ιιιΓι>-

Γοιΐ8 ? ΟιΓκΙ εΓ^ο? υΐ δίηιρϋείΐβίειη Γειίηββηιιΐδ,

ματα , την ούσίαν δμοΰ τη των ονομάτων έπηγο-

ρία (12) πάθος διαιρέσεως ύπομένειν δοξάζοντες.

'Αλλ' εκείνους μεν, ώς αύτδς φής, έατέον, σαθρώς

τφ της ύπολήψεως αυτών συνηγοροΰντας δόγματι•

περί δέ τήν όρθήν της έπιγνώσεως κατάληψιν, τήν

εαυτών διάνοιαν έπιστρέφωμεν. "Ο τοίνυν εστί θεδς,

πρότερον ΰποστησίμεΟα • κα\ εΐθ' οϋτως επί τας απο

δείξεις (13) ακριβώς ήξομεν.

Απλή πάντως έστ\ και αμέριστος ουσία, τδ απλούν

κα\ άσώματον έκ φύσεως έκτυχών (14). 'Αλλ' Γσως

6 της (15) διαιρέσεως τών ίνομάτων άντιπίπτει

μοι (16) λίγος, τφ τρεις άριθμφ τδ τοΰ Κρείττονος

μονοειδες αφαιρούμενος. ΤΑρ' οδν δια τδ μονοειδές

έκφυγεΐν ημάς την όμολογίαν Πατρδς κα\ Υίον» χα\

ΡαΐΓΪδ εΐ ΓίΙΊϊ εΙ'8ρϊεϊΙυδ ββηείϊ εοιιίεδδίοιιεηι ίυ- " άγιου Πνεύματος έπάναγκες ; Μη γένοιτο ! τήν γάρ

βεΓβ ιιο1)ΐ8 -εεΐΐ ηβεεδβε ? Ανεηαΐ Ιιοε ϋειιβ Ι βϊπι-

ρΐίεβηι εηϊυι Πει υηίοηεηι ηοιιιΊιιιπιι ροδϊΐίο ΙκηκΙ-

α,ιιβηαβιη 1α1)«Γ;ΐ(ΐ»1)ίΐ. Οιιοβ ειιίιη ;ιιπιιιο εΐ εβίίοηβ

ίιιΙεΙΙίςιιΐΊΐιιΐ', ςιιαηΐνίδ ΐηΠιιίΙβ ηοιιιϊικι Ικώε,ιιιΙ,

(ΐ|ΐιαΐΗΐοςιιίϋειΐ) ϊη ιιιΐ3ςιΐ3φιε ιιβίίοηε ςυ:ιηιρΙυΓί-

ιηίβ ηοηι'ιη'ιυιΐδ βρρβίίαιιΐυι), Ιβηιεη εχίεβ οιηηεηι

βρρεί'.αΐϊοηειιι ροδϊΐβ δΐιιιΐ : ιμιυιιίιιιιι Γοειπη εαειιπ),

ΐ|ΐι;ε ιιηϊιιιο ίηΐε1ΙΪ£ΐιηΙικ 3ε εοεροεε ναεηιιΐ, ιιο-

ηιεη ρεορίΊΐιιιι ηιιΐΐιιιη εδί. Οιιοικιιη βηϊιη ηιοϋο

ρΓορΓίο ιιοιιιϊηε νοοίπ ςυβϋηΐ, ι\\ιχ ηε ϊη εοηδρβε-

άμερή τοΰ Κρείττονος ένωσιν ού καταβλάψει τών

δνομάτοιν ή θέσις. Τα γάρ νοητά, και μυριώνυμα

μέν (επειδή παμπληθέσι καθ' έκαστον έθνος δνόμαι:

κέκληται) , προσηγορίας δε πάσης έκτος ■ επειδή

κύριον βνομα τών νοητών τε κα\ ασωμάτων ουδέν.

Πώς γάρ κυρίως έπικληθείη τά μηδέ δψεσιν ήμετέ-

ραις ύποπίπτοντα, μηδ' όλως άνθρωπίνοις αίσθητη-

ρίοις (17) άλώναι δυνάμενα (18); λαμβανέσθω δέ

ήμϊν τδ βραχύτατον τών νοητών μόριον ή ψυχή, πρδς

τοΰ Παντδς ακριβή νόησιν (19).

ΐΐΗΗ ο«ϊύβιη ιιοδίιιιιιι ειιιΐιιιιΐ , ιιεε 1ιιιπΐ3ΐιοπιηι δεηδυυηι ίιΐδίπιιηεηΐϊδ ιιΐΐο ιηοιίο οηρϊ ρυδδΐιηΐ ? Λΐ-

<1ιιε ιιΐ εχαείΒΐη άίνίιιί ηιιιιιίηίδ ϊηΙε1Η§εηΙϊ3ηι αδδεςυαηιιΐΓ, «ιιιηιιιηι ΐ|υ;ε οηιηίυπι οαπιηι ιει ιιιιι, ςυ.υ

ιηιείΐεείυ ρρΓεϊρΊιιπίιπ•, Ιιιενίβδίιικι ρβηϊευΐα εδί, »εεΐρϊ3ηηΐδ.

Αηίπΐ3 εηϊηι, ΐηιηείδί ηυηιΐηε Γειηίιιβο βρρεΙΙεΙιΐΓ, Ο Τυχή μέν γάρ δνδματι θηλυκφ προσαγορεύεται.

.ι'ι) οηιηί ΐ.Ίΐηεη Γεηιίηεβ ηηΐιίΓη τειηοΐβ 681, ιιΐροίε

ςυχ, ΐ|ΐι:ιηΐιιιη αά εδδειιΐίβηι, ηεε ηιιΐ8, ηεε ίειηίιια

5ΪΙ. Οοιίδ'ιπιΠΐ ΐ|ΐιοΐ]ΐιε Γαΐίοιιβ δεπιιο, (}υΐ 3ΐ> ε η ρτο-

ει*63ΐιΐΓ, ηΐ3δευ1αηι ςυίιίεπι ηοπιεη ΙιαΙίεΙ, εκίεππη

ίρδε ςυοςυε, υΐ «Ιϊείιηυβ, ηΐι οηιηϊ Ιπιιι ηιαδευΐο,

ΐιιιιι Γεηιίηεο εοτροΓε Γειηοΐιΐδ 681. 1)ιιυι1 δϊ 63,

ι)(ΐ£ ίηιεΓ Γ08 δρίήΐιιαίεδ ροδίΐ'ειηιιιιι Ιοειιιη ΙβηεηΙ,

ιιϊιιιϊγιιπι ηιιϊιιιιι εΐ δεπιιο, ρΐ'οριίο ιιυιιιίιιε ε:ιι-ειιΙ ;

(]ΐιο Ι3η(1εηι ηιυιΐο 63, ιριχ ϊηΐεΓ γοβ &ρίη1υ3ΐεϊ

ρΓΪιιεΐρίΐΙιιιη οΐιΐϊιιεηΐ, ϊηαο ιιΐΐΐ'ΐι δρΪΓΪΙιιβΙίβ οιιιιιίη

δΐιιιΐ, ρΓορΓΪίδ ιιιιιιιϊιιίΐιιΐδ 3ρρε11»ΐ'ί ιΐίεεηιιΐδ ? δε(1

ει ιιΐίΐίδ εβί ιιοιιιίπ'ΐ8 118Π5 Άά 5[)ίιίΐιΐ3ΐίιιηι ηυΐϊο-

πάσης δέ θηλυδριώδους φύσεως άφέστηκεν , οδτε

δ,οΐεν, οδτε θήλυ κατ' ούσίαν υπάρχουσα. Και λόγος

δέ ομοίως δ πρδς αυτής (20) άποκυϊσκδμενος, άρ^ε-

νικδν μέν Εχει τοΰνομα, πάσης δέ καΐ αϋτδς, ώς

φαμεν, ά^(5ενοθήλεος έκτος έστι σωματδτητος. Εί δέ

τά τών νοητών έσχατα, ψυχή χάΐ λόγος, κύριον ού

κέκτηται τούνομα , πώς άν τά πρώτα κα\ πάντων

έπέκεινα τών νοητών νοητά κυρίοις δνδμασιν έπι•

κεκλήσθαι φήσομεν ; 'Αλλ' ή μέν ονομασία χρήσι

μη (21), διά τδ άναγκαΐον είς έπίνοιαν ημάς άγουσα

τών νοητών. Τινές δέ ταΐς προσηγορίαις δμοΰ κα\

τήν ούσίαν παχυμερώς συνδιαιρεΐσθαι δοξάζοντες,

(12) ΈπηγορΙα. Ιΐβ Μοηίβε. 61 ΜοΓεΙ. 1η Ειΐίΐ.

ΰπηγορία.

(13) ΈχΙ τάς άχοδβΐξίκ, βιε. Μοηΐίε. εί Μο-

Γβΐ. επί τάς αποκρίσεις. ΒΊΙΙ. ιιΐΓβηιηυε Ιοιί'ιοικίιι

εοηιρίΒΧιιβ εδί ; νεηΐι εηίηι : Αά η»ροη$ϊοηε& άβ-

»ικΐΗ5ίι•ίΐΐίοιιεχί/Ηε ναιίεηΐΗχ ; 31 ιιοιι ΐ'ειίιΐίΐ ακρι

βώς. ΟοιτιΙιβΙίδϋ ϊηΙεΓρΓεΙβΙίοηεηι ρΓβειυΙϊηιυδ.

< (14) Άσώ//«Γον έκ φύσεως έκτυχών. ΒίΙΙ. 3(1

Ί οΓαπι ΙϋΐΓϊ, ίιΐ(|ΐιίι ΜογθΙ., ηοη εχ ιιΙΙο ηΐ5., δειΐ β

εοη]εεΐαΓ3 8εΓίρδ6Γ3ΐ, εί ηιοχ <1εΙενεΓ3ΐ ϊχων, νβ-

ΠΙ1Μ ία δεηοΐίίδ 63111 βδΐι-υίι Ιεειίοηβιη. Αίι εηϊιη :

< ΙΙ;εε νει-Ιιη δ3ΐϊδ (Ιίιι πιιίιηιιιιι ΙΟΓδεΓυηΙ , Ιιιιη

ρΓορΙβΓ εοηδίηιείίοηίδ νίΐΐιιηι, ιιιιη ρΓορΙεΓ δειίδΐΐδ

308ΐΐΓΐΓιΐ3ΐεπι. Νε(]υε εηίηι τυγχάνω, ευιη αειεψιϊ

8Ϊ£ηίΓιε31, ιιειΊΐδηιΐιΙϊ ε3δυϊ ]ιπιμίΐιιι•, δβΙΙειη ιιρυιΐ

0Γ8Ι0Γ68, ηιιιΙΙθ(]ΐιε ιιι'ιηαδ έκτυγχάνω, ηιιοιΙ ρεοΓ-

8118 βεηίι'ινυιη ιΐδεϊδεϊΐ, εί ιιίιηίιιιιι »1)δΐΐΓ(1ιιηι, ηβ

(Ιίεαιιι ϊηιρϊυιη ίιιειίΐ ιϋεεΓΟ ϋειιιιι 3 π;ιΙιιγ« δϊηιρίϊ-

είΙ»ΐειιι ('οιΐ8('(]ΐιί. (,ίικιεε ρεο έκτυχών, Ιβ^ο έχων,

ίϋ εδί, Ιιιώαΐϊ. ι 0ο11>. ιαιιιβη 6, 9 3ε Μοεεί. έκτυ-

Ώ χών. Αι ΰοΙΙ). 3 61 ΟοπιοεΓ. έκ φύσεως τυχών, <)Ηα

$ΐτηρΙ(χ βχ ηαίητα βΐ ϊηαιτροηα εχ«ίί/οΐ.

(15) 'ΑΛΛ' Ισως ότής. 113 ΟοΙΙ). 3, 6, 9, 61 Οοηι-

Ιιεί. Ιη ΕαΊΙ. άλλ' Γσως κα\ δ τής, βί αχάτη [οτ-

ίαΐίβ.

(16) Άνηχίατει μοι. ΟοΙο. 3 άντιπίπτει σοι.

Νεε ηΐίΐεν Ιεςειιιΐιιιιι, ;ιιΙ €οιιι1ιεΙ., ίίί'ί ο6«ϊι<ι'Ι, ΐη

εοηΐτατϊιιηι νεηΐι.

(Ι^ΆνθρωχΙνοις αίσθιχνηρίοις. ΟοιτιοεΓ. : //«

τηαη\& αη$0>νι.

(18) Δυνάμενα. Ιΐ3 Κε^. Η. βΐϋιιυβ εοϋ<1. Ιη

Εάίι. δυνάμεθα.

(19) Άχριβή νόησιν. ΜοηΙβε. ει Μοεβί. ακριβή

κατανόησιν, βχαοΐατη οο§ηϊιϊοηεη>.

(20) V προς αυτής. 113 Κε^. Η. 61 Οοΐΐ). 9. ΑΙ

ΟοΙό. 3, 6, ό πρδς αυτήν. Ιη Ειίΐι. ό ιΐεε^,ι.

(21) ΑΛΛ' ή μέν ονομασία χρησΙμη, εΐε. ΥεΠϊΙ

ΒίΙΙ. : 8ίά Ιιιιηειι ρτορίετ ηβοΐαίΙαΗιη ιιΐϊΐη αί ηο-

ηιίιιϊβ Μη, ρει- ηαεηι αά κρίιίΐιιαίίηιιι πηιηι ηοΐιυ-

ιμπι <:υηί:(ρΙιυΐ!αη<μ<ΰ ρΐτνίΜιηητ.
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ανάξια παντάπασι των θείων ταίς εαυτών έννοιες Λ ιιογπ ηοοεδδίίπο ηοβ ρι-ονεΐιβηδ. ΥβΓϋΐη φπ.Ι»ηι οδ-

δοξάζουσιν.

Είδέναι δέ άκόλουθον ημάς τους τη; αληθείας έπι-

γνώμονας, ώς αδιαίρετος έστι χα\ μονοειδής ή θεία

τε και άμερής τοΰ Κρείττονος ουσία- προς δε το

χρήσιμον τής ημετέρας τών ψυχών σωτηρίας, χιΐ

μερίζεσθαι ταΐς δνομασίαις δοχεί, χα\ διαιρέσεως

άνάγχη ύφίστασθαι (22), καθώς Ιφαμεν. "Ον τρόπον

γαρ ή ψυχή νοητή τις υπάρχουσα, νοημάτων απείρων

άποκυΐσκει πλήθος, δμως ούτε νοήματος διαιρείται

πάθει, οΰτε τοΰ πλήθους τών νοημάτων ψυχή δια τά

φθάσαντα πτωχεύει ποτέ, πλουσιωτέρα δέ μάλλον,

ή πενεστέρα γίνεται • δν τρόπον δέ κα\ ό προφορικός

Μ'ηΙίαηι μιιπιΙ οιιιιι ηοηιίιιίυυδ ιτιικχε (ΙίνίάΊ 3ΐπ»ε

ιΙίδΓιη^υϊ εχίδΙίηΐ3ηΙοδ, ϊηιΐίξηα ρΓ0Γ8ΐΐ8 Γε1)ΐΐ8 ιΐίνί-

1118 111 3ηίΐ11Ϊ8 δΙΗδ δεηΐίιιηΐ.

δ€Ϊ6Π(1ιιη) οδΐάείηοορδ ηοϋϊδ, ςιιϊ νβπίβίβηι 3$ηο-

δοίιηιΐδ, *] ιιοίΐ ιΐίνίη» βΐ δίηιρίεχ Οοί εββειιΓια ίηιϊί-

νίϋυα ιιηίιΐδα,ιιβ ηιοάϊ 6δΙ ; εχίεηιιη ;κ1 83ΐυΙ'ΐ8 »ηϊ-

πκιπιιη ηο8ΐΓ3ΐΊΐηι ιιΐίΐίΐηίοιη, ρΒΠίΙιοηοΓπ φιοφιο

ρΓορίβΓ :ιρροΙΐ3ΐίοηοδ δΐιΙιΪΓε νϊιΙεΙιΐΓ, ιΐίνίδίοηίίιμιβ

ηοοβδδίΐβΐί δυΐι,ί'ιοί, πι ]ηιη:ι ιι«ι1>ϊ•> «1ϊ<_ΐπιιι ι•κΐ. Οιιοιιι-

:ι Ιιηιιιΐιιιιι (μΓιμι 3ηΓιη3, ςιιιε ι!β εοτυηι βεηεΓε ΟδΙ,

ιμιχ ίη1ε!ϋςεηΐί3 ρεί'είρίιιιιΐιιι•, (]ΐΐ3ηινίδ ίιιΠηίΙαιη

εοςίιβίίοηυιη πιοΙΙίΙιιαΊιΐθπι ρηιίβΐ, Ιβιηεη ηεε οοβϊ-

Ιηΐϊοηιιπ) ραδδίοηο ιΐίνίιΐίΐιιι-, ηεε οο^ίΐηΐ'ιοηιιιιι ρε-

ηιΐΓΪΒ, ρΓορίεΓ 03 <]υ;Β ρΐΈεοδδοπιηΐ, ιιηφιαηι ρΓεηιϊ-

οΰτοσΐ καΐ κοινδς άπασιν ήμϊν λόγος, αδιαίρετος μέν Β Ιιιγ, ςυίη άΜΐίοΓ ροιίιΐδ, ο,ιΐίΐιιι ρ.κιρειϊοΓ οΓίίοίΙυΓ

έστι τής προσενεγκαμένης (23) ψυχής, και ταϊς ψυ-

χαϊς δέ τών άκροωμένων ουδέν ήττον έν ταΰτώ καθ

ίσταται, κάκείνης μή χωριζόμενος (24) καΐ τούτοις

ευρισκόμενος, ένωσιν δέ μάλλον ή διαίρεσιν αυτών τε

κα\ τών ημετέρων ψυχών εργαζόμενος• ούτω μοί

νόει κα\ τον Υϊΐν τοΰ Πατρός μή χωρισθέντα πώ-

ποτε, καΐ τούτου δέ πάλιν τδ Πνεΰμα το δνγιον,

ομοίως έν τφ νώ τήν ένθύμησιν.

'βς γάρ ούκ έστι μεταξΰ νοΰ και ένθυμήσεω; και

ψυχής διαίρεσιν έπινοηθήναί τίνα τα'ι τομήν • οϋτω;

ουδέ τοΰ αγίου Πνεύματος, κα\ τοΰ Σωτήρος, κα\ τοΰ

Πατρός, έν μέσω τομήν ή διαίρεσιν έπινοηθήναί ποτέ•

(]ΐιεηι»<1ηιοοΊιηι ΊηβιιροΓ νοοί»!Ϊ8 Ιιϊο 80Γπιο ηουϊδπ,ιιε

ΟΙΙΙΙΐϊΙΐΙΙδ 0ΟΙ1ΙΙΙ11ΙΙ1Ϊ8, 01Ϊ3Π18Ϊ 3 ρ»Γ0Ι1ΐΒ 3111:113 Ιΐΐί-

ιιίιηο «Ιίν'κΙιιΐιιΐ', πί!ΓιΙο5θ( ίιΐ8 ΐιιιιιειι ϊιι βυιΐίειιΐίιιηι

α,υοςιιε 3ηϊηιϊ8 δίιιιιιΙ εδί, ηεε :ιΙ> 83 $ε]ιιηιΊιΐδ »Ιΐ|υο

8ερ3Γ3ΐυ8, εΐ ίη ϊΙΙίδ ίηνεηΐυδ, ίηιο υηίοηεηι ροΐίυδ

ιμιαηι (Γινίδίοηείϊΐ οιιπιηι 3ΐιϊ<ιι;ιπιιη<]ΐιο ηθ8ΐΓ3Γυηι

«ΓΠεϊεηδ : δίο ιη «μιοοαε οο^ίΐοδ, ΡΊΙίιιηι 3 Ρβΐι-ε ηιιη-

(]ΐΐ3ΐη 8ερ3Γ3ΐυηι οβδε, ηεε ππ'δΐΐδ :ιΙ> Ιιηε 8ρΐηΐιιιιι

ΜίικΊιιιιι, ι'οιΙρμι ηιοιίο (|ΐιο οοβίΐηΐίοηοηι ίη ηιειιΐο.

1)1 οηΐιιι ϊηίοΓ ιηΐ'ΐιίοιιι εΐ οοβίΐβΐίοηεηι ει ηηί-

ιιι;ιιιι ιιιιΠ:ι ϋίνίβίο η ιι ι δεείίο εχοοβίΐαη ροΐεδί : βίο

ηο<]υο ϊιιΙργ δρίπΐιιιη 83ηε1ιιηι ει δβΙνβίοΓβηι 1 1

ΡαίΓεηι υΐΐβ υηα,ιιαηι δεείίο ιιιιΐ ιΙ ινίδιο ίηίΟΓΟΟδδίδδε

διότι τών νοητών, ώς ιφαμεν, κα\ θείων αδιαίρετο; ε εοςίΐ3Π(!3 ΟδΙ : φιοηίβιη δρίνίίικιΐίιιιη εΐ (Ιΐνίιιο-

ή φύσις. "Η χα\ δν τρόπον ούχ οίον τε πάλιν ομοίως

έ•ι μέσω κύκλου (25) κα\ τής άκτΐνο; διαίρεσιν εύρέ-

σΟαι, διά τδ απαθές κα\ άσώματον άπλοΰν τε κα'ι

άμερές, άλλ' ή μέν άκτίς συνήπται τφ κύκλφ, τουμ-

πάλιν δέ δ κύκλος, οΤόν τις όφθαλμδς , ποταμηδδν

έπιχεΐ τώ παντ'. τάς ακτίνας , κατακλυσμούς ώσ-

περ τινάς φωτδς ήμίν εργαζόμενος, κα\ πελαγί-

ζων αθρόως τήν διακόσμησιν (26) • οϋτω δή κα\ οιονεί

τίνες τοΰ Πατρός ακτίνες απεστάλησαν έφ' ήμδς,

δ τε φεγγώδης Ίησοΰς, κα>. τδ Πνεΰμα τδ άγιον.

"Ωσπερ γάρ αί τοΰ φωτδς αχτίνες άμέριστον έχουσαι

κατά φύσιν τήν προς άλλήλας σχίσιν, οΰτβ τοΰ φω

τδς χωρίζονται, ούτε αλλήλων άποτέμνονται, χα\ μέ

χρις ημών τήν χάριν τοΰ φωτδς άποστέλλουσι • τδν

αύτδν τρόπον κα\ ύ Σωτήρ ό ημέτερος, κα\ τδ Πνεΰμα

τδ άγιον, ή δίδυμος τοΰ Πατρδς άκτ\ς, κα\ μέχρις

ημών διακονείται της αληθείας τδ φώς, χα\ τωΠατρΙ

συνήνωται.

"Ον δέ τρόπον χάπό τίνος υδάτων πηγής νεχταριώ-

δες άφθόνως προϊεμένης ΰδωρ, συμβαίνει 0εΰμά τι

παμπληθές, κα\ (5εϊΟρον άκατάσχετον, είς ποταμούς

δύο τώ (ίεύματι τέμνεσΟαι, μίαν έξ ένδς οφθαλμού

(22) Άνάγκτ) ίψίστασθαι. Μοηΐ3ε., ΜογοΙ. βΐ

ΟοιιιΙιβΓ. ανάγκην ϋφίστασθαι.

(25) Προσενεγχαμέτης. Οο\\>. 3, 6, 9,προενεγκα-

μένης.

(24) Μη χωριζύμετος.ΜΜ. ηοη ϋεηε, ϊηςυίΐΟοπι-

ΙιεΓ., άηΐίηοΐν.» αΐηνα ιιραταίικ, <\\ν.\%\ Ι)3?ε «νιιο-

ηνιηβ ϋΓε^ΟΓΪαδ Ιΐ3ΐιΐ';ιΐ, »αΙ νοχ ϊ(Ι βοηεΐ : (ΙίίΓοι ιιιιΐ

1ΐ3εε ρΙυΓίηιυαι ίιι 3εευΐ'3ΐϊοΐ'ε Ιΐιεοΐο^'ο.

ΠΙ III , III (1ΪΧΪ1ΙΙΠ8, (ΙΐνίδίΟΙΠδ εΧρεΓδ Π3111Γ3 081. ΛίΚ

εΐίβηι, (]υεηΐ3(1ιηοι1ιιιη ίηΙβΓ ΟΓυοπι οΐ Γ3(Ιίιιιη, ρΓΟ-

ρΐ6Γ ίηιρ388ΪΙ)ϊ1ίΐ3ΐεηι οοΓροΓίδςιιε ν:« •ιι'ιΐ;ιΐπιι 1 1

δίιηρίίΐ'ίΐιιίεηι 3(ι|υβ ίιιιΐίνίιΐιιίΐίΐίοιι, ιπιΙ!:ι (Ιίνίδϊο

ΓορείΊΓΪ ροΐεδί, νεπιιη ιιΐ γ;κΙ'ηι8 οιίιί εοη]ιιιιεΙυδ

631, Ϊ13 πινβιΐδ οιΊιίδ, οουϋ ευ]υδ(1απι ϊη8ΐ3Γ, ιιιιί-

νιτδίΐίΐί Γοϋίοδ 8008 Πιιιηίηίβ ίη ιιιοιόιιι ίιιΓιιηιίϋ,

Ιιιεϊδ ηο1)Ϊ8 νείυΐ ίηιιικίιιΐίοιιοκ (|ΐΐ3δ(ΐ3ΐη εΓίίείοηδ,

ιιιιι;ΐιΙυιηΐ]ΐιο ΓηρεηΙο οΙιπκίικ : 1ιαιι<1 βεοηδ εΐϊβιιι

Ρβιΐ'ίδ νείυΐ ι.ήΙπ ςιιίιΐ3ΐη 3(1 ηοδ (Ιεπιίδδί 8ΐιηΙ, Ιπιη

8ρΙοη(ΙϊιΙυ$ 1οδΐι«, ΐιιιιι δρίηΐυδ 83ηεΐιΐ8. ! ι ειιίηι

Ιικ-ίδ Γ3ΐ1ϋ, ηιιιΐιιιιιη Γεΐ3ΐίοηεπτ ικιΐιιι:» ίικϋνίιΐϋαιιι

Ιιίώεηΐεβ, ηεε 3 Ιυεε ϋΪ8]υη^υπΙυΓ, ηεε η βε ίηνί-

εεπι ιΐίδείιιιΐιιηΐιιΐ', Ιιιείδηιιε Ι)εηεΓιείιιηι ιπΙ ηοβ ιιβ-

(|ΐιο ΐΓ3)ίείυηΙ : οικΙιμιι ηιοϋο 8;ι1ν:ιΐοι• (|ΐιθ(]ΐιε ηο-

εΐοΓ ει δρίηΐιΐδ δβηείιιβ, ββιηϊηιιβ ϊίΐε Ι'ιιΐπ* ρ»-

(Ιίιΐί, ΒϊηιυΙ εΐ 3(1 ηοδ ηβιριε νυΓίΐηΐί8 Ιιι ι ■ « ■ 1 1 » ιηίηί-

δΐιαιιΐ, 01 Ρηΐι-ί πηίΐί δπηί.

Οιιΐ'ίικιιΐιιιοιίιιιη εΐϊ3ηι αϊ) ιιηο 3(]ΐΐ3Πΐιη ΓοηΙκ

ηοεΐ3Γ63ΐη ηηιΐΗηι 8ΐιιηιιΐ3 εορϊ» οςοΓοηΐο, Πυχιιιιι

(|ΐκ;ιικ1ΐΐηι ρρπικι^ηιπιι , 30 ρΓοΠυνϊυηι εθΓεη:ιΙο

<]υθ(ΐ3ΐη ϊιηρβίυ οιιιτεηβ, ίρδο ΙΚιχιι ίη ιίικι ΙΙμιμιιι.ι

(25) 'Εν μέσω χύκΛου. ΝοΙβηΙ Μοηΐηε. εΐ ΜοΓβΙ.

ρι-ο χύκλου δανιΐίυιτι οχ εοιι]ΐΌΐιΐΓη Ιεςίδδε ηλίου.

(2(») ΠεΛαγΙζων αθρόως ττγτ διακόσμησιν. Ηοε

Ιοευ, 3ΪΙ Βΐ 11 - , διακόσμησις ιιιιιιΐιΐιιιιι Ιιιιηε 3βρεοΐ3-

Ιιϊΐεηι $ίςηΊΠθ3(, ςυειηβιΐηιοιίυιη ;ιριιϋ ΟΊοηνδΊυιη

ΑΓεορ3κίΙ»ιιι 833ρβ ρΐ'Ο βΠ^βΗδ ΗϋοίρίΐυΓ. ΥεΓϋΠΙ

( :οηιΙιι;Γ. : Ώίρβιΐαη*ηνβ ΓίΓ«ιη ηιοΐεηι /«ΐβ ρί/ο^ί ίη

ηιοηη ηραία ούηκη*.
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βεϊηόϊ'ι εοηϋηβΐΐ, ςυοιΐ 3& οηο <]υί(Ιεηι ΓοηΓίδ οουΐο Α τήί πηγής τήν ροήν έξ αρχής έσχηκός • δίρ^ν.οί δϊ

ρΓΪπιιιηι ιηβηηνβΓηΙ, νεπιηι, Πιινϋδ δρεείε ίΐα εοη-

Γοπηαΐίδ, (Ιυρίίεϊ Πυχυ «Ιο.οιιγγϊΙ, ιιεο ιαηιοη βχ

Ιιιιμικηιοιίί (Ιίνϊδϊοηβ ίηοηηιηιοιίϊ ο, ιιι ο1 ο, υ α πι εΐ <1ε-

ΐΓΪηίρηΙϊ, η;ιαηΐιιιη ηιΐ εβΒβηΐϊαπ), βεείρϊΐ (εΐεηίπι

11 ιι πι ϊ ιι ιι οι δΐΐυ ϊι.ί ρΓοΠιινΐιιιη (Ιίν'κΓιΐιιι•, ιιΐ υηβηι

Ιαιηεη 3ΐ<μιε εαιικίειη Ιιιιηιοπδ <]υ3ΐίΐ3ΐειη οίΗϊηεβ! ;

(]ΐΐ3ηινΪ8 ειιΐηι ιιΐβΓςυβ δυρΓηϋίοΙοπιιιι Ωιινίοπιηι

ρτοοϋΐ εχίΓα ΐετηΓιηοδ Γοπϊ, Ιοη^οηυε ϊηίετναΐΐο α

ίοηΐε ι1ίβΐ3Γβ νίιίειιΐυτ, ρήηείρϊυιη Ιαηιοη αιΐ ΓοηΙϊδ

ροΓρεΐυίΐ;ιΐοηι ειιιη ρ&ΓεηΙε δυα εοιψυιιείιιηι αΐΐ{υ6

υηϊΐιιηι ΙιαΙιοΙ ) : Ιιαιιιΐ (Ιίδδίηιίϋ ηιοϋο Ιοποιιιιη

ςηοιμιε οηιηίυιη Ιίοιικ, ΐΙΙε νεηΟΙϊβ γοοΙογ, ει δαί-

ναΐΟΓΪϋ ΡαΙεΓ, ρπιιια ΐΐΐα νϊΐχ οαιίϋΛ, ει δΐίτρδ ίηι-

ιηοΓίαΓιΙηΐΐδ, ίΐΐε δοηιρίιοπιχ νϊΐχ Γοηδ, Ιιίΐίπη ηπά

των ποταμών σχηματισθέντων τοις είδ'εσι , βλαβεν

δέ όμως οΰδεν εις τήν οϋσίαν εκ της διαιρέσεως (τη

μέν γάρ των ποταμών θέσει το (ίεΐΟρον διήρηται, τήν

δε τοϋ χυμού ποιότητα μίαν καϊ την αυτήν κέκτηται ■

καν γάρ άποτερματίζεσΟαι πόρ^ω που τών ποταμών

έκαστος τών προειρημένων δοκή , κα\ της πηγής άφ-

εστάναι μακράν, την γοΰν αρχήν τη μητρ\ πρδ; τδ διηνε

κές της πηγής συνηνωμένην Ιχει)• παραπλησίως ουν

κα\ ό τών αγαθών απάντων Θεδς,έ τής αληθείας πρΰτα-

νις, καν τοϋ Σωτήρος Πατήρ, τδ πρώτον αίτιον τής ζωής,

κα\ τδ τής αθανασία; φυτδν, ή τής άειζωΐας πηγή, δ:\δ-

όυτόν τίνα τοΰ τε Υίοϋ καΐ τοϋ αγίου Πνεύματος τήν

νοητήν είς ήμας άποστείλας χάριν (27), ουτ' αυτός τι

πίπονθεν είςτήν οϋσίαν βλαβε\ς (οϋ γάρ μείωσιν ύπ-

ιΐαηι εΐ ΙιίΠϋ.ι ΓίΓιΊ ει δρ'π'ίΐιΐδ 8ηηεΙί ϊιιΐοΐΐεοΐϋηΐϊ Β Ιστη τινά διάτήν είς ημάς εκείνων 4φιξιν),κα\ μέχρις

3(1 ηοδ ηιίδ83 βΜΐϊβ, ιιεε ϊρβε 6836(1113111 δπαηι ημών προσεχώρησαν (28), κα\ τοΰ Πατρδς οΰδεν ήττον

ηιΓκΙι[ΐι:ιπι ΙχδΐΙ (ιιοο εηϊιΐ) οΐ) ΠΙοπιηι ηι! ηο5 3(1- αχώριστοι καΟεστήκασιν. Άμερής γάρ , ώς ϊφαμεν

νεηΐυιιι ίπιιιιίηυΐίοιιοιη ιιΐΐίΐη 8υ1)ϋι), εΐ Ιιι αϋ ηθ8 ές αρχής, ή τών κρειττόνων φύσις (29).

ιΐ8(|ΐιε ρΓοεεδδεηιηΐ, ηεε Ιαιηεη 3 ΡαίΓε ιιΐΐο ηιοοΌ δομίίπιιιΐιιι•. Ιηάϊνϊιΐυα εηίηι, ιιι ιϋχϊιηιΐδ αϊ) ϊηϊΐϊο,

δρίπΙυιιϋιιΐΏ ηηίοι α εεί.

Ρΐυπηιβ, νίτ εΐιαπδδίιηε, ίηνεηίπ ροίηταιιΐ, γπιιΙ-

Ιοηιιο ρΐιιπι, ηιιηηι ηιιχ αΚαΙϊπιιΐδ, ηιΐ ιιηίοηίδ Ρη-

ΐιΐ8 εΐ Ρϋϋ εΐ δρίηΐυδ δαηείί ροπμιηηι ηοοοδδίΐπχ

1υευ1ειιΐ3ηι ι1ειιιοιΐ8ΐΓ3ΐίοηειη, .μιυ ιιπιιίιυηι ηιοιίο

63 3εεϊρίεη(ΐ3 δίΐ : δειΐ ηιιοηίαπι εΐ ιί1)ί εΐ Ιΐιϊ

δίηίΐίΐηΐδ Γαεϊΐε εδί εχ ραυείδ ρΐυηιηα ρεΓοϊροΓθ,

ϊιΙεΪΓεο ηιιχδΙίοιΓίδ 1ιυ]ιΐδ ΐΓα<:1αΙΊοηί Γιηεηι Ιιϊε ίηι-

ροηεΓεχ(|ΐιιιιη ε88β βχίδΐίηιανί.

(27) Γήν νοητήν... χάριν. ΟοιιιΙιεΓ. : (}\ΐ(Β τηβπΐι _

ϊπίείΙΐίβΐιΐΓ, »ρπίΙαΙΊ. «

(28) Προσεχώρησαν. ίε^ΐβδε νΐάοΙαΓ ΜοηίαευΙϊο

ΙίϋΊΙιηΙϋϋδ προσεχ.ώρησεν, 80(1 βίηε εβυκη ϋίεΐιιιιι

31) ίΙΙ» εδί, ϊικμιίι ΜογοΙ. 8ίε ΐ'ΐιίιιι νενίίΐ ΙϋΙίΙκιΙιΙ :

ΡτορΙεν ϊαοπιιη αά ηο$ αίηαε αεεε$$ιιηι. 113 ροΓιυδ

Κί'ΓίΙιιΊκΙιιιιι εδδεί κα\ μέχρις ημών προσχιόρησιν.

(29) Άμερης... τών κρειττόνων φύσις. Η:ιιιι1 γλγο,

3ϊΐΟυιιι1>εΓ., ΟΓχείδ τδ Κρεΐττον, ϋεια ; τά Κρείττω,

Πλείστα μεν οίν, ώ τιμιώτατε, δυνατδν ην εϋρι-ϊν

κα\ πλείονα τών είρημένων, πρδς άπόδειξιν εναργή

τής αναγκαιότατης Πατρδς και Υίοϋ κα\ άγιου Πνεύ

ματος ενώσεως (30), 3ν τρόπον Ιχειν αυτήν ύπολαμ-

βάνειν δεϊ" άλλ' επειδή σο! τε κα\ τοις σο\ παρα

πλήσιοι; (ίάον έξ ολίγων τά πλείστα καταμανΟάνειν,

τούτου χάριν ενταύθα τδν περ\ τούτου στήσαι τοϋ

θεωρήματος δίκαιον φήθην λόγον.

ρΙμγηΓι ιιυιτιεΓΟ ηιι«ί|ΐιηηι ϊηνοηϊεδ. ΡεΓρβΓαπι ΐςίΐιΐΓ

ΒΊ11. τών κρειττόνων, «κηιιιιί ηηηιίηίι ηαίητα; \όγ-

Ιεη(1ιιηι ροΓιιΐδ τών κρειττόνων, ϊι! εδί, τών νοητών,

3ρϊπΙιΐ3ΐίυιη, ιι ί νενεΓ;ι ιΐίχίΐ δυρεΓίιΐδ, ιυειιΐϊιιιιι

ιιεπιρε ει εοπιιη ηιιχ ιιιεηιε βο13 ρεΓείρίυηΐυΓ ϊη-

(1ίνΪ83 ηηΙπΓ.ι.

(30) Ενώσεως. 8Ίε Ιε^οηιΐιιηι νϊϋεΙιΐΓ. Ιιι ΕάϊΙ.

ερωτήσεως, νεπί1(]ΐΐ8 ΒίΙΙ. : (}ιι<νίΙϊοηϊι άε ΡαΙτβ εΐ

ΡΗιο ι•» ΒμΊήιιι ιαηαο ρεημιαιη ηεεβ$$*Η<Β.

ΡΚΑΟΜΕΝΤΑ ΕΧ ΟΡΕΚΙΒϋδ

δ. ΟΚΕΟΟΚΠ ΌΕΡΕΚΟΙΤΙδ(1>•

ι.

ΒαρρΙειηειιΙαηι ΙεχΙιι$ ΟΓΠΐίοηίδ ΛΐΙνεΓδίΐδ ΓθΓηίθ3ΓΪη8, εχ \ΊιΐΉ-πηο εοάία ην,ιη, 413,

ιμιυά ίη εά'ιία Αρρεηάϊεε ορεηιηι Ν\88ΐ'.Μ άε$ϊάεταΙηϊ.

Αρπα ΖλΟΛΟΝίυΜ ΟοΙΙεεί. Μοηυιυ. Εοοί. Ογ., -ρας). 352.

Ρ8ΓΙΓ8 δίηίΐ Ιιιιηε ϋειίδ. Ορΐ3ΐ)3ΐη 3 νθΙ)Ϊ8 ηε ϋ Φθείρει τούτον δ θεός. Έβουλόμην υμών μηδέ πρδς

μικρδν διαζεύγνυσθαι. Τί γάρ γλυκύτερον πατρίς

συνουσίας άγαπωμένων υιών ; Άλλ' επειδή καλ:ϊ

πρδς αγώνας τής εύσεδεία; δ λόγος, δει δραμεΐν πρ\

τά σκάμματα, τής Εκκλησίας ευχών συνεργούς εί-

ληφότας. 'Λλλ' έκ=ϊνο παοακαλώ τήν ύμετίραν άγά-

ρππιηιρί'Γ ηιιίιίειη (ϋδ]υπ§ϊ. ϋιιϊιΐ ειιίπι δυηνίιΐδ ρ:ι-

16ΓΠ3 οοηνεΓδηΐΐοηο ηηκιΐίί ΓιΙϋδ? 8ο(1 ηιιοηίβηι ίη-

νϊΐβΐ 3(1 άκοπου ρϊεΐίΐΐίδ ΓίΙϊο, ηεεοδδε ε$ΐ βό* δΐ3-

(1Ϊ3 ευΓΓεΓε, βδδυιηρίίβ Εοείοδϊχ ρΓεευηι 3(1]υΐοιί-

1)ϋ8. νεπιιηίβηιεη Ιιοο ροδίυΐο 3 οΙιαΓίΐβιε νοδΐΐ'3 :

(!) Οβίΐηηι). ΒΗΊ. Ρ,,ιγ., VI, 708.
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πην • Φυλάττετε την έχχλησιαστικήν εΰταξίαν, καν Α Τυβηιίηί οοο1θ5ί3δΙίθ3ΐη ιΐίδοίρΐίηαηι : ΙβιηεΙδί ΙιιγΙμβ

τίνες ταραχάς παρεμδάλλωσι , νιχατε μαχροθυμία

τάς ταραχάς • έσται γάρ ούχ εις μακράν των θορύ

βων διόρθωσις. Μή ταράττεσθε φήμαις, μή φλυαρίαις

παραχινεϊσθε , άλλ' εύχάς ήμϊν συνοπόρους (2) πέμ-

ψατβ , ίνα τοις εύχαϊς υμών δυναμωμένοι, είπωμεν

έν παντί καιρψ, παρά τής θείας βοηθούμενο! ισχύος•

Πάντα Ισχύω έν τφ ένδυναμονντί με Χριστφ •

τω ή δόξα εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

φ.ι;ΐΗΐ;ιιιι ουοπιιιιΙιΐΓ, νίηεϊΐε 1οΐ)£3ΐιϊηιίΐ3ΐ6 Ιιιφίδ-

ιιιοιίί Ιιιι-1)α5 ; Ιιαιίιΐ εηίηι ίΐ3 ιηιιΐΐο ρο^Ι φΐίεδοειιΐ

Ιιιιι. ιιΐΐιικ Ιιϊ. Νε ιειτε:ιιιιίιιι Γΐιιτΐ0ΓΪΙ>ιΐ8, ιιιίι ναηίδ

εοιιιιιιονε:ιιιιϊιιί £3ΓΓίΐίοιΐδ ; 86(1 οπιΐίοιι'ιϋιΐδ ηοδ ορ-

ροηυηίδ ιΙιίΙιιιϊΙι•, ([(ίο ρι-εοίυιΐδ νοδίΐ'ίδ Γοηοπηΐ,

(Ι'καιηυδ οηαηϊ ΙβηιροΓβ (Γινίηα αι1]ιιΐΊ νϊπιιΐβ : Οιη-

ιιϊιι ρο$ιηηι ίιι «ο, ηηί ιιίι: ίοη(οτΙαΙ, Οιή&Ιο ' : ειιΐ

051 βΙοΓΪί ίη βΛτιιΙη δΐϊίειιίοπιιη. Αιτιεη.

II.

Εχ ίεηηοηΐ ίη Οΐ'αΐίοηεπι 1)οηιϊηϊο:ιιη.

Αριιά Μιεη. ΙιΕοιπεν. ΟίδδεΠΒΐ. Ι ϋ3ηΐ3δε., § χιλίι, ρα<). χχιι.

"Ο τβ γάρ Υίδς έχ τοΰ Πατρός έξήλθεν, χαθώς Νβιη βί Γίΐίυδ εχίνίΐ 3 ΡβίΓβ, υΐ η'ιΐ δεπρΙυι-3,

φησιν ή Γραφή, καΐ τδ Πνεύμα έχ τοΰ θεοϋ χα\ οΐ δρίΐ'ίΐΐΐί ΟΧ ϋβο 61 ΡοίΓβ ρΓΟΟεύίΙ. δεϋ ιμιοιιιιιιΙ-

ιταρα Πατρδς εκπορεύεται. 'Αλλ' ώσπερ τδ άνευ αί- β ιιιουΊιιιι δίηο ρπηοϊρίο 0830, ειιπι δίΐ Ρ»ΙΓΪ8 δοΐίιιβ,

τίας είναι, μόνου τοΰ Πατρός δν, τφ ϊ'ίώ καΐ τώ Ι'ίΙίο εΐ δρίπΐυί 83ΐιεΙο οοηνεηίΓβ ηοη ροΐ63ΐ: ίίο

Πνεύματι έναρμοσθήναι ού δύναται, ούτω το έμπαλιν

το ές αίτιας είναι, όπερ Γδιόν έστι τοΰ ΥΙοΰ και τοΰ

Πνεύματος, τώ Πατρ\ έπιθεωρηΟήναι φύσιν ούκ Ιχει.

Κοινού δε δντος τψ Υίώ και τφ Πνεύματι τοΰ μή

άγεννήτως είναι , ώς δν μή τις σύγχυσις περ\ τδ

ύποκείμενον θεωρηΟείη , πάλιν έστιν αμικτον τήν

έν τοις ίδιώμασιν αυτών διαφοράν έξευρεϊν , ώς άν

κα\ τδ κοινδν φυλαχθείη, καΐ τδ Γ3•.ον μή συγχυθείη.

Ό γάρ μονογενής Υίδς έχ τοΰ Πατρδς παρά της αγίας

Γραφής ονομάζεται, καΐ μέχρι τούτου ό λόγος ϊστη-

σιν αΰτω τδ ιδίωμα. Τδ οέ άγιον Πνεΰμα κα\ έκ τοΰ

Ηατρδς λέγεται , καϊ έχ τοϋ ΤΙοΰ είναι προσμαρ-

τυρεΐται. Ει γάρ τις Πνεύμα Χριστού ούχ έχει,

φησ\ν , οδτος ούχ εστίν αΰτον. Ούκοΰν τδ μέν

Πνεΰμα έκ τοΰ Θεοϋ, καΐ θεοϋ Πνεϋμά έστιν. Ό

δέ Υίδς έκ Θεοϋ ων, ούκίτι κα\ Πνεύματος, ούτε

έστ\ν, ούτε λέγεται• ουδέ αναστρέφει ή σχετική ακο

λουθία αύτη.

εοιιΐι» 3 ρπιιοίρίο £880, (|ΐιοιΙ 681 ρΓορπιιπι Γίΐίί ι'(

δρίπΐιιβ, ίη ΡβίΓΟ εοηδίϋει•3Π ηαΐυτα ηοιι ραιϊΐυτ.

^.^ι11 οπή ΓΊΙίο οΐ δρίΐ'ίΐιιί 83ηεΐο οοηιηιυηβ 8Ϊ(, πι

ηοιι ΐη^ι.Ίΐϊΐο ιιιοιίο εχ8Ϊ8ΐ3ΐιΙ, ιιβ ΐ[ΐι;ι ίη ϋΐιίψτίο

οοιιίιΐδίο 8ρι.'ίΊ(ΊιΐΓ : ΓϋΓ8ΐΐ8 ίικ'οιιιΐϋΐιιιίπιΐιιίοι:» ίη

εοπιιιι ρΓορΓϊοΙαΓιϋυβ ιϋΟΒΓίΐιΙίβηι ίηνοοίτο ροδβιι-

ηηι$ , ιιϊ οι ςυοϋ εοηιηιυιιο. οβί ΒΡΓνοΐιΐΓ, οι ςυοιΐ

ρΓορί'ίιιιη 081 ηοιι εοηΓυηύιιΙιΐΓ. Εΐι>ιιίιη υηί^ειιίΐιιβ

Είΐίιΐδοχ ΡαΐΓβ ίη δοπρίιιι-η 830Γ3 (ΙίοίΙϋΓ, οι Ιιποΐβ-

11115 θ]υβ ρΓθρΓΪθΙ»10ΙΙΙ ΊΙΙίΐΙδ ιΙθι-(Ι'ίπ:ΐ (ΙιΊίΐΐίΙ. Α(

δρΪΓΪΙιΐδ ί:πιιΊΐΗ οι βχ Ρ»Ιγο ϋίιίΐυτ, €1 εχ Ρίϋο

α8β ροιΊιίΙιοΙυΓ. 8ί ηιήα οιιίηι, :ιί( , 8ρϊήία>η ΟΙιη-

»ύ ηοιι Ιιαοβί, ΙιΊο ηοη <.•«( ί/ι.ν;Ή.ν *. Ι§ίΐυΓ ϊΐρίι ί(ιι»

(|ΐιί βχ 1)(Ό ΟδΙ, ι•1ί:ιιιι 1)ι•ί δρίιίΐιΐδ 681. Αϊ ΚίΙίιΐδ,

πι ιιϊ οχ Ποο δίΐ, ηοιι ]ιιιιι ΐ3ΐηοη Ρίΐίυδ δρίΓΪΙιΐδ ίΐιιΐ

ΟδΙ, 3ϋΙ (ΙΊοίΐΗΓ : Ι10(}110 11360 ΓβΙβίίνβ οοηίοεϋΐίο

οοηνβΓίίΙιΐΓ.

III.

Εχ ιεηηοηβ ίη ϊΙΙηΗ : Ηίο ΟδΙ Είΐίυδ ηιβϋδ (ΓιΙοεΙιΐδ.

Αρίΐά δ. ΙθΑ»!ίΕ1Ι ϋΛΜΑδΟΕΝΙΜ βΧ δ30Γ. Ρ3Γ3ΐΙβΙ. (ΟΙΚ. //, Ρ«9• ''"&.

Τ£ τδ πιστεύειν αφέντες, τεχνολογοΰμεντήν πίστιν,

κα\ πληροΰμεν τήν έπιθυμίαν τοϋ κοινού δυσμενούς;

Λογισάμενοςγάρ ό διάβολος, δ κοινδς της άνΟρωπότη-

τος λυμεών, οτι γαλήνης έν ήμϊν πολιτευόμενης, τά

της ευσέβειας ανθεί, της πίστεως δέ κρατούσης,

εϋζωΐα κρατεί, φίλοι τε τοΰ Δημιουργού γινόμεθα.

Οιπιΐ 081, ςιιοά ο,ίιιιίδδ3 ΓιαΌ ηιΐΊΓιι ϊο^οδ (Ιο ΓκΙο

86Γΐηοηο8 ιιοοίίιιιιΐδ, οι οοηιπιυηίδ ΙιοΒίϊδύοδίιΙΟΓΪιιηι

ίηιρ1οιιιιΐ£ ? ΟίαΙ>οΙυ8 8ΐςυί(1βηι Ιιιιηΐ3ηίΐ3ΐίδΐ'οηιιηυ-

111 η νΊΓΐηΙΟΙ ΙίΟι' Κ0Π1Ι11 Γ6Ρ1113Π8, (|1Ι0ι1 δί ΐΓ.1Ι|(]1ΐίΙΙί

9§3ηιυ8, Γβΐί^ίο ίΙθΓ63( ; ίηναΐβδοβιιΐε υογο Μα, νί-

νβείοΓβδ Γοιηυδ εΐ βηιίοι Γοηάίίοπβ ονβϋηηιυδ, ηο

ίνα μή έπέλβωμεν, όθεν εκείνος έξέπεσεν, όρα-ε τι ° ίΙΙιιο ιιιιάβ βχείιΐίΐ ροΓνοιιίαηιυδ, νίϋβίο (\\ι\Λ 6§βΓίΙ,

πεποίηκε, καϊ πώς πανούργως τδν χαΟ' ημάς έρ(ία-

ψφδηκε πόλεμον. Ό μηχανογράφος τών κακών, και

εοφδς έν άπάταις , κα*ι ποικίλος έν έπιδουλαϊς , κα\

πλούσιος έν τοις κακοΐς μηχανήμασι, παρασκευάζει

τινάς έν προσχήματι της ευσέβειας στρατεύσασθαι

κατά της πίστεως, καϊ πάσι τοις εύσεβέσι δι'• αυτών

δκαιρον φιλονεικίαν, χαϊ ψυχοφθόρον ένέβαλε πόλε

μον, καϊ της Εκκλησίας τά μέλη χατ' αλλήλων

έστράτευσε. Στρέψωμεν τοίνυν κατά της αύτοΰ χεφα-

λής τοΰτο δή τδ σοφδν, κα\ τήν εύφροσύνην αύτοΰ

εΐ ψκιιιι ακίιιΐο ΙιεΙΙιιπι 3(1νεΓ8ϋΐιι ηοδ δίπιχειίΐ. Μ»-

ΙοΓυπι ηιβεΙιίηαΐοΓ ίΙΙο, «Ιοίίδηιιβ 83§ηχ, νοΓδυΙυβ

ίη ίηδίο'ίίδ, ει ρβδδίηιίδ 3Πίυϋδ Ιοειιρίεδ, (|ΐιοδ(Ιαηι

8ΐιόοΓη3ΐ, ηυί 38δυπιρΐ3 ρίεΐαΐίδ βρεείο (ΐιίεί Ιιεί-

Ιυηι ίηΓει•3ηΙ : οηιιιβδηαο ΓβΙΐβΊοηϊδ ουίίοιβδ Ιιοπιιη

ΐιηροΓίιιηα οοηίοηΐϊοηε ίη ρβπιίοίβηι βηϊιηιιπιηι ίιι-

Γεβίο ρΓοβϋο αιΙοΓΪΐιΐΓ, ί|ΐιο ΕοβΙβδΪΒΒ ιηεηιΙ)Γ3 ηιβηιιβ

ίηΙεΓ 88 οοιίδειβηί. 0ιΐ3ΐηο1)Γειη ίη εβριιΐ ίιηρι-οοί

δ3ρίεηΙ'ΐ3ηι Ιιαηο οοηνβΠβηιιιβ, ε]ϋβ<ιαβ £3ΐιιΓιιιηι

ίη (ΙοΙΟΓβηι βί ΙυοΙϋηι δοΐβηιίηίδ βχρεΠεηι πιυΐβ-

* ΡίιίΙίρρ. ιν, 13. * Κοηι. νιιι, 9.

(2) Εχ εοη]οιΐιιΐίΐ υϊγΊ (ΙοοΙί εΐ ίηίΟΓρΓείίδ Ιο^οηΛϋΐη νίίεΙιΐΓ συνοδοιπόρους.



1ΙΗ δ. ΟΒΕΟυΚΙΙ ΝΥ58ΕΝΙ 1112

ιηιιβ. Ρβεεηι ςηβηι Πίε οϋίΐ, βηιρίεείβιηιιι•. Α εοη- Α μεταβάλωμεν ε!ς όδύνην, κα\ πένθος απαρηγόρητο•/.

Ιβηίϊοηίϋυβ βυδίϊηεβηιυβ, βΐ 3 (Ιο^πιαΙαπι νοοίϋοβ ΠενΟήσωμεν (3) την είρήνην, ήν εκείνος μισεί. Κιτα-

εχρεηάεηάίβ. Νεςυβςιιβηι υΙΐΜ ιηη^ΊδίΓΟΓυιη εβδε λείψωμεν τδ ζυγομαχεΐν , και σταθμίζειν τάς λέξεις

Πΐ3£ΐδΐΓΪ νείϊιηιΐδ. ϋίδεβρίαΐίοηεδ ούβΓΪιηιιβ, ςηίυιΐδ τοΰ δόγματος. Παυσώμεθα τοΰ θέλειν είναι των δι-

3Π(1ΐΙθΓβ8 8ϋΙ)ΤβΓΐ3ηΙϋΓ. (13 ΟΓβίΙβπιυβ, υΐί ρβΐΓβ8 δασκάλων διδάσκαλοι. Μισήσωμεν το λογομαχεϊν ϊπ\

ηοδίπ ΐΓαιΙπΙοιιιηΙ. ΡαΙπϋυδ ηοδίΓΪδ 33ρϊεηΐίθΓβ3 καταστροφή τών άκουδντων. Πιστεύσωμεν ώς οι τζι-

ηοη δΐιπιιΐδ, ηοη ιΐοοίοπηιΐδ αοοιίΓαΙϊοιεδ. Ιη ρα- τέρες ημών παραδέδωκαν. Ούκ έσμέν τών πατέρων

«πι ηοί υοεανϊι ΰεα»', ηοη ϊη ριιςηαιιι. Οιιβηιικί- σοφώτεροι • ούκ έσμέν τών διδασκάλων ακριβέστεροι,

ιηοιίιιπι δυηιυδ νοεαί'ι, δϊε πινδίίεχ ιηεηβχ βάΐιχ- Έν εΙρήνη εκάΛεσεγ ημάς ό θεύς , ούκ εν μάχη.

νεαιηιΐδ ιη αα3, εοεΙοδίίΒ ραιΊίείρ:ιηιιι$. Νοη εοηιηιίΐ- Ώς έκλήθημεν , ο<ίτως προσμείνωμεν τή μυστική"

ΐαιιιιΐδ. ιι Ι ρβηβδ ΐίΐεηι πιεπδβ υηα Γγικιμπιγ, βε ηο1)ΐδ τραπέζη, έν § τών ουρανίων μεταλαμδάνομεν. Μή

ϊηνίεεηι ίηδίιΙίεηιυΓ : ηοη ηίε εοηιιιηιηίοιιίδ βοεϋ, γινώμεΟα κατά ταυτον ομοτράπεζοι, κα\ αλλήλων

3ε ίΟΓΪδ ιηδϊιΐίαίοπ'δ. επίβουλοι * μή ενταύθα κοινωνικοί, κα\ έξω επίβουλοι.

IV.

/•.'.»' $εηηοιιε ίιι Μ:ιΐ ϊαιιι εΐ Ιοδερίι.

Αρυ,ά Ι,εο,ιπεν. αά Ορρ. δ. ,Ιολν. 1)λμ\μ:. ίοη. Ι, ραα. 258, ηοί. 2.

Βοηι'ιηιΐδ ρΓΐηιΟβοηίΙιΐδ εχ νϊΓβϊηβ αιιιΐίίΐ, ηοη Β Πρωτότοκος δ Κύριος ήκουσεν έκ της Παρθένου ,

ηιιϊ3 ροδίεπΟΓβιιι ηιιοηιιΙ.ιιιι £εηεπδ ε]ιΐδάβιη 3δεί- ούχ ότι δεύτερον τίνα ομοιογενή προσεκαλέσατο, άλλ*

νίΐ, 86(1 <|ΐιί:ι δίηε ιιΙ1:ι εοηιρηΓίΐΐίοηε ειιιη ΙίΙπδ δτι πρωτότοκος άσυγκρι'τως έστ\ προς τους υΐοΰς τών

Ιιοηιϊιιιιιη ρηιηηπειιίΐιΐδ 681. Νεςιιβ εηϊπι εχ βο ανθρώπων. Ούδε γάρ διά τδ είπεΐν ό Απόστολος κε

φιού Αροδίοΐυδ άβ ;<Ίεπια Ι)οηιίηί εχ Ρ31Γ6 ^εηβΓβ- ρ\ τής τοΰ Κυρίου έκ Πατρδς άναρχου γεννήσεως,

Ιϊοηε άΊεϊΙ, βκϊ ε%1 ρήχηοαεηχΐΗί οιηηϊι ετεαίητικ*, "Ος έοτι πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ήδη χα\

|αιη εί υΐΐυπι Οοιιιίιπ ίϊίΐΐι-ειιι ιιιι.ι 5>&ηίηο3ν'ιΙ. Νβε άδελφδν τοΰ Κυρίου συνεγράψατο. Ούδ' αυ πάλιν 6

πίΓδίΐδ ευπι ίάεηι ειιηι ρήηιοςεηϊΐιΐϊη εχ ηιοηυϊ: * αύτδς, πρωτότοκον έκ τών νεκρών καλέσας, ήδη καΐ

ιιιιηειιρανίΐ , ]3ηι βΐ ϋοηιίηϊ {;ηπιι:ιιιιιηι ςυί εοηδί- δμαιμον τοΰ Κυρίου παρεισήγαγε, παραπλησίως τον

ηιΐΐί ηιο(1ο ίηϊοπιιιηι εβίεβνεπί, ίηηηίΐ. νεΓϋηι ϋο- αδην πατήσαντα. 'Αλλά πρωτότοκος ό Κύριος έκ τοΰ

11ΙΪΙ11Ι8 ρπηιο^οηίΐυδ εχ Ρ31Γ6 εί εχ νϊρ^ίηε 61 εχ Πατρδς κα\ έκ της Παρθένου και έκ τών νεκρών,

ιικίΓΐιιίδ «ΙΐοΐΙιΐΓ, ιιΐ ιιικΙεΐ|ΐι:ιΐ]ΐιε δίη^ιιΐ3ΓΪ3 ε]ιΐδ εχ- ίνα διά πάντων γνωΟή τδ μοναδικδν τής υΐότητος

εε11υηΐΪ3 εοςιιοδϋΐιΐιΐΓ : ηβηι θχΙγβ εοπιρ3Γ3ΐίοηεπι αξίωμα. "Ασύγκριτος γάρ ό δεσποτικδς τόκος• δπο»

«δΙ Ι)ι)ΐιιϊιιϊ ρ3Γ(ηδ : υ1)ϊ ςαίρρε νίΓ^ο ιηβΙεΓ εδί, γάρ ή μήτηρ παρθένος, πώς τίκος έρμηνευόμενος ;

•[ίο παίοηο εχρΙίοηΐΊ ριιΠιΐδ ροδδίΙ?

V.

ΑρικΙ δ. ^ΟΛ^ί^ι^Η ΟλΗλδεΕΝίι» Ιώ. εοηΐπ» )3εοϋϊ(33,

Ορρ. ίυιιι. 1, ριιι/. 424.

8αηείί Οτε§οτ» Ν^ηεηϊ, εχ ερηίοία αά ΡΙιίΓιρριιιη Ο Τον άγίον ΓρηγορΙου (Α) επισκόπου Νύσσης, §λ

ιηοιι:ΐί1ιηιιι. της πρδς Φίλιππον μονάζοντα έπιστοΛής.

Ουκ βυηΐ ε]ιΐδάεηι 5ΐι1)δΐαηΐΐίΡ, ηοο ηβηεηί, ίιι Τά μέν ομοούσια ταυτότητα κέκτηται • τά δέ έτε-

8ΪηΙ ϊιΙογγι : εοηΐΓ3 ουίεηι, ηυ* ι]ίνεΓ53?. Είδϊ εηϊιιι ροούσια τό άνάπαλιν. Καν γάρ ά^ήτω ενώσει τά

3ΐη1)0 υηϊοπε ςυχ εχρπιηϊ ηοη ρΟΒδίΐ, ιιηιιιπ δΐιηΐ, αμφότερα έν, άλλ' ού τ?) φύσει, διά τδ άσύγχυτον. Ό

ηοη Ιηηιεη ηηΙιΐΓ», ςυϊ3 ηοη εοηΓυδΧ. ΟιπδΙυδ ϊΐα- τοίνυν Χριστδς δύο υπάρχων φύσεις, άλλ' έν αύταΐς

ςυβ εηηι άαχ η:ιΙιιι-:β δϊΐ ϊη π,ιιίΐιιΐδ νβΓβ εο^ηοβεβ- αληθώς γνωριζόμενος, μοναδικδν Ιχει τής υίότητος

ιιιγ, ε( δίη^ϋίαιοπ Γιΐίηΐίοηϊδ ρεΓδηηβπα ΙιλΙ^ηΊ. τδ πρόσωπον.

VI.

Έκ της βΙβΛου της Λεγομέτης θεογνωσίας.

Εχ-ϊιΙ>το ίπ$ετϊρΐο ϋε εο^ηϊΐίοηε ϋεί.

Αρπα Ε υ τ ιι ν μ ϊ υ μ Ζιοαβεμιμ, Ραηορί. Μο%ιάά\..

ρατί. ι, «Ι. 1, ραΐ). 1, εά'ιΐ. ΥεηεΙ. 1575.

Οιιοά δι εχ δίιηρΠείαιη εΐβιηεηίοπιιη, Ιειτ;ε, ϋ ιιΐ ;ΐδδ*Μ•ϊι Ερϊευπίδ; (]ΐιυιΙ βι-ηίΐϋηι 081 ηοη £θηίιο.

ηΐ]ΐι;(!, η•:ι•ϊδ, ίβηίβ ροΓηιϊδίίοηε, ηιιΐ εχ εοτριΐδευ- ςιιοίΙίΐιιεΓαεΙυηιείΤβοΐοΓΟ, βϊηβ ιιΐΐα (ΙιιυιΜίΐοηε ι^ιιΐο

Ιΐβ ϊιιιΐΐνίϋιιϊδ οιηηίβ ςυχ ϊη πιυηαΌ κιιηΐ, εοηδ(εη(, ρΓΧδίβηΐϊυδ 3Κμιε ρΓχεΙβΓίυδ ιΙερΓεΙιεηϋβΐϋΓ, ςαβη-

• Ι Οογ. νιι, 15. * ϋοίοδβ. ι, 15. ' ϊϋι<1. 18.

(δ) Πετθ. 1ι680, ποθήσωμεν. Ι,γ.ο.πι:ν. ^ανϊΐ V. 0. ΑηΙοηϊιΐδ Βοηβϊονβηηΐ ΐη 8ιιρρΙβηι. εοη-

(4) Τοΰ άγ. Γρηγ. Ιϋβιη ΐΓββιηεηΐυπι τεείίβι ίβοη- «ί. ίαεβηβί, ΐοπι. VI, ρ»β. 44*ί- ΑΓΚιιηιβηΐιιιη βηΐβιιι

Ιίυδ «ολίγο Νειίοτ'ιαηοι εί Εαίι/Μαποι : ΗΙιηΙςυεεχ ερϊδίοΐχ ϊη ΙηικΙαίο εοιϋιε ίΐ3 βΗΓβΓίιΐΓ : Περ^. της

νβίαϊΐο π»3. εοιίίεε ΟΓχεο Υβηείχ ϋίοηοίηβεχ νυΐ- τών 'Αρειανών αντιθέσεως, ής ή αρχή- Ή χαχϊαγε



{113 1114ΚΒΑΟΜΕΝΤΛ.

10 »ϊπιρΙίεί1)ΐΐδ βίεηιεηΐίδ 61 εοΓριΐδευϋδ ίΐΐίβ, φΐ38 Α είερίιββ, ηιιΐ βί αποά ηηίηκιΐ είορίι.ιηΐο ηι;ι]ιιβ εβι,

αίοηιο» άίουηΐ, Ιιοηιο ρηεοοίϋΐ. Ρι•χΊοι•β3 ΐ]ϋοηιο-

ι!ο (|ιι;ε ηαΙυι-3 ίιιΙΟΓδε εοηΐΓβπα βιιηΐ, βυΐ δίηεϋβ-

Ιιίιηοηΐο αιΙ υιιίιΐδ ογοϊϊ ρει-Γοείϊοηεπί οοηοιιπΌπιηΐ :

;ηιΐ βίηε εοηδίϋο ΐΜΐίοηεφίο εοηνβηίοηΐβ ίηΙβΓ £6

01 εοηςπιβΓβ ροΙυβΓυιιΙ : 3υΙ ηοηιίηί ηΉίοιιοιη ίιΐδΟ-

ΓβΓβ, φΐα ίρ$α οαΓοηΙ οιηηϊηο, ςυίρρο ςιιχ αιιϊιιιϊ

βε ββηβιιβ οχρεπία βϊιιΐ ? Οπια" ? Νοηηε οροι•ΐε1)3ΐ,

ευί ιιαίυτα; δυχ ρΐυπιιιυηι Ιηυυίδδεηΐ, αυ3ϋδ εβΙ

Ιύ'ιά. ιιι. 8, ραα. 25 ιεηη.

Οιηηϊα φιιυ αεηηηηΐητ εαρϊΐα, εχεερίο φιϊηΐο φιοιΐ ε$ΐ ΒβδίΙϋ ηιβςηί, ίηιηρία εαηΐ εχ Ιϊοτο φά

ϊηιετϊοϊΐιιτ 1>ε εο^ηϊΐϊοηβ ϋβί, ι••ψι& ααείοτ εαε (ετίχιτ ϋιικυηιυβ Νιρικ ροηΐφχ.

Ιιβχ ει ρΐΌρΙιβΙχ, φίοπιπι ρΙεηίΐυάΌ ΟηπδΙυβ Β Μοβίδ βεπρίβ δίιιΐ, 'τϊϋβηΙιΐΓ ίςιιοι-βΐ'β. δίο αιιίβηι

ί(1 ιη'ιηοπίιυδ απΐπιαΙΚιυβ ιιΐ ιΐιιεοιη Γε§οι>ΐφΐε ρι-χδία-

Γ6? Νιιηε αυίοιη Ιιοηιο, είορίιβιιΐβ οοΓροπδ ιηβςηϊ-

Ιιιϋίηβ αο γοΙιογο οιοΐΐίδ ραι-ΐίΐιυβ ίιιΓεποΓ, ίηιρβΓβΙ

ϊΐ 1ι ρΓορΙβΓ πιΐίοηοηι (μια »1) ορίΩοβ δυο ρίαι.ο άί-

ΐαΐιΐ5 081. ^ιη φΐί Οογϊ ροΐβδί, ιιΐ οχ ϋδ φΐχ οηβα

Ιοηιβι-Οφίβ ΓογιιιιΙιιγ, οοιίδίδΐϊηΐ 63 φΐχ οηΐίιιε οοη-

8ΐίΙιιΐ3 δΐιηΓ.'

εβί, οιηηϊα ςιιχ Ιιιιιι 3<] ίρβυηι ΟΙΐΓΪδΙιιπι, Ιιιιιι

εΐίβηι 3(1 δβηείαιη ρειΊίηεηΐ Τπηίΐαίειη, βιιυΐίΓιίεΓ

ρεΓδεπρδεπιηΐ. δοά (Ιίνίηα ΓαοΙπηι 081 ρΓονκΙεηΐία,

ιιΐηιιιΐΐα Γυ$ε 5ραι•$3 όΊδδοηπιΐ3ΐ3φΐθδϊιιΐ, εΐοϋδευτε

ροδίΐί ; ιιο ειιηι οιΐΐιιιο ΟδδοηΙ ίηΓαηΙεδ ,ίικία'ί, ηεε

ςυχ 8υ1)1ίπιΊθΓ3 δυηΐ ροίδοηΐ ροιτίρεΓε, 3(1 ίικίΐ^ηηδ

ορίηίοηεβ (Ιεείίηβι-εηΐ, ει ςυοϋ" 3υ οιηηί 3θοεΐίοηε

ΐ'οιιιοΐίδδίηιυιιι 68(, αύεοΐίοηίυυδ οΐιιιοχίυιη ηιΐιίιπι-

πμιΙιιγ. Είβηίπι οιιιιι ϋοιίδ ίιι ΗογοΙ) εοδ αΙΙοςυί

εαίρϊδδοί, ε]υ3ΐηοιΙΐ θΓ3ΐΐοηε δπηιιι ίηιηοο'ιΙΠίαΙοηι

εχειίδαηιηΐ , Νοη ρετ<βηηι&, ίηφίίβηΐβδ, αιιά'ηβ νο-

εηη ϋοιηίηί 1)ε\ ηοβίτϊ, ηεε ϊαηειη Ιιηηο ιηαιρηιηι

νϊάεΐιϊηιηι αηιρΙϊιΐΒ, ηε ηιοτϊαηιητ. Ει άϊχϊί Οοιηίηη$

αά νιε (ηχο δΐιιιΐ υογΙο Μοβίδ δει-ϊυοιιΐΐδ) : Βεηβ

1)30εη( : Νοη «ιτηχΗ ρτορίιβία ίη ΙίταβΙβ ιϊεαΐ

Μο$ε$, ςκβπ» ϊΐονίί Οοιηίιηια [αείβ αά [αάβηι β. Οοη-

8εηΐ3ηειιιη ςοΊοΌπι ογ:ιΙ, υΐ ευπι ϋοιίδ Μοδί (Ιϊχίδ-

8βΙ, 56 ρΐΌρΙιοίηιη 8ΐΐ8εΐΐ3ΐιΐΓυιη είδ, Ιηηε ίρδο Μο-

868 ρορυΐο αΌηυηΐίατοΙ. ΑΙ ευπι 'κΐ ίιι Ιίοιοΐι βεεε-

ρΪ88βΙ, ρο3ΐβ3 ίη ϋουΐεΓοιιοηπο 3(1 ροριιΐιπιι ΓείβΓΐ

ϋε<1ϊΐ3 ορεΓβ εϊδρεείαηδ Ιοδυ ΟΙϋ Νάνε άβεΙβΜΐίο-

ηβηι, ηε ηυηε εδδε ρΓορΙιοΐαηι ΊΙΙιιιη δ'ιιιιίίοιιι. δίΐιί

βιΐδρί'.ΉΓεηΐιΐΓ. ΡοβΙββςυβπι νετθ(1εεΐ3Γ3ΐυδε8ΐΝ3νβ

ΠΠιΐδ, Ιιι ίιι (Ιοιηιιιιι ϋΐιιιΐ ροριιΐο εχροηίΙ. Ει <1ο

Ιιοο ο,υϊϋεη» ηβείεηυβ. Οηηι βυίειτι ίηηυπιΟΓβΐΜ-

Γι.ι ρΓορβ 1οε3 δϊηΐ ίη δηεΓ» δεΓ'ψΙυΓ3, φΐ* νοί

3ΐιΐο άεηυιιΙΪ3ΐιΙ ο;ι αυχ αά Οι: ίδΐυιη ρβπϊηεηΐ, νοί

ΪΙΐϋίι'.ΙΙΙΙ ΪΙΙίΙ φΙΧ 3(1 83110Ι3Ι11 ΒρΟΓ.ΙίΙΙΐΙ ΤγΪΙΙΙΙιιΙΟΙΙΙ,

οιηηϊα ίκιιί Ιοεαίϊ. ΡτορΙιείαιη εα$άΙαοοά$ άεηιεάϊο & ηοδ οιηϊΐΐεηιυδ ιηιιΐΐη, εΐ 03 ρΓχεϊρηε (|η;η ίδΐί π)3-

Ι'ι-αΐηιιη ίΐιοτιιηι βίηιΐΐΐΐη Ιίοΐ, ει ροηαηι μτ6> ηιεα

ίη οτε ε]α$, εί Ιοηαείητ αά εο& οιηηϊα ηικν ρταιεε•

ρετο Μι β. Ηχο φΐί(1βηι ίΐα 8β Ηβΐιβηΐ. νεΓίιοππη

31110Π1 ηχε ε$1 δοηίοηΐϊα : Οιιοηϊπηι ίρδί πιο ηο-

ηυευηΐ βικίίΐ'ο, ΡτορΙιείαιη ιακίΐαοο εη (ει φΐχ 8β-

φΐιιιιΐυΓ), (]ΐιί ιιυιιΐίβΐιίΐ ίΐϋδ 63 (μιχ, πι ιππιο ςυί-

ιίοιη Γβ$ 681, ίηΙβΙΙίξβΓε ηοη ροββυηΐ. Ουχ ηίηιί-

πιιη 3(1 Ραΐι οιιι 61 1'ΊΙιιιηι οι δρ'ιπίιιιη δβηείυηι, ει

;ΐ(Ι (ϋνϊικιηι 1ιυπΐ3ηχ ιιβΙιιπβ ροΓίίηειιΐ 38$υιηρΐίο-

ηοπι, 61 :ιΓια φΐχ ρΟΓ Ενβηςεΐίιιιη ρτοηιιιίςαΐα δυηΐ.

ΙΙΙικΙ ριιίπι, ίΐΊ/ιϋβιη Ιχοχ, δίιιΓιΙϊΐυιΓιηοηι ίη Ιβς'ώυδ

83ΐιοίειΐ(1ί8 ριιΐίδδίιιιιιιη ϊηϋίεηΐ. ΛΙ Ιοδίΐδ ΙΝανο ηβ-

φΐβ 3<1 Ια1ΐ3 νί$3 εί 0Γ3ευΐ3, ιιι ΜοδΟδ, ίκΐιιιϊδδΐΐδ

Ιϊςηε ιΙεΙΟΓφίεηΙεδ εοηηηΐιιι• .'ίΓιίεΓ ϊιιΐοΓρπΊ3ΐ•ϊ, ιιο

ϊιιιρΓυΙιο εοιιΐΓ;ιιΓκ•(•ιΐ(1ί οεεβδίοηεηΊ ρΓκΙιοαπιυδ.

Οιηηεε εηΐηι Ιιτα/Ηία;, υΙ ίπιριΚ Εζεεηίεΐ ', βνηΐ

εοηΐεηΐϊοίΐ, ει ιΙιοί εοτάε. Ι'»υε3 ΙηηΙυιη εαςιιεβϋεο

ρεΓ$ρΊευ3, ιιι ΓεΓυΐ3ή ηεςυεβηΐ, ρΓοροηεηιυ», φΐχ

νοί ροΓ8ΐι:ιι1ε;ιιιΐ, νοί εοβ ρβι1ίη3065 61 ο1>δΐίιΐ3(ο*

3ΐφΐε ϋειηεηΐεδ βδδβ εοηνΐηεαηΐ.

ϋ6π Οεηε$εοι.

Ει άίχΐΐ Ωεΐί$ : ΡαεΙαηχν* ηοιηϊηειη αά ϊηιααΐηβηι

ει $ϊ•ηϊΙϊΙαάίηετη ηβιίταιη '". ΡβίβΓ ηϊηιίΓυπι εοδ

ΒΐΙοφΓιΐιιΐ', φΐί εχ ίρδϊιΐδ δίπιΐ εδδεηΙΪ3, ηυοδ ίιι

δΐιηιιηβ ρΓΟΟΓοαΙϊοηίδ ιηιιιιιΐϊ α"ιςηί(3ΐε δοοϊοδ Ιι.'ιυεΙ.

, . , ,, . . Νβαυβ νβΓΟ ΓεΓοΓβηάβ δυηΐ Ιιχε 3(1 ΙΙοΙιγχι βοηηο-

εβί, ηβφΐβ ΙβϊΐδΙβίοΓ, υΙ ιΙΙβ, ίιιιΐ, ηβοιιβ Ιβηίβηι η . . , . .. „„
° ..._.. . 1> ιιι$ ρΐΌρηείιιίειη, φκι ηυηιβΓυδ ρΐυτβ ιπϋιοαιι» ρπ>

ϊ 1 Ιο φΐί υηυπι δΊ^ιιϊίΙοαΐ, ιΐδΐΐΓρ:ιίιπ•. Νβηι δϊ Ιΐ3ε
ΐηϋΐ ςΓβιίαιη, ([υβηΐβιιι ΙΙΙβ. ΟιτϊδΙυδ νεί'ο ειιηι ίη

ΓεΓοηίΙίδ Ιε^ί1)ΐΐ3 ίΐΐί δίηιίΐϊδ ΓιιοιίΙ ; ίη ΓεΙϊφΐίδ, υΐί

Οοιιι'ιιιιΐδ, 3ΐιΙεεε11υίι. Ουο(Ι βιιΐοηι ΓιΙίιικ Νηνε ηοη

8Ϊ( ίΐΐβ ρΐ'ορίιεία ςυειη Γ)«ιΐδ ροΠΊείΐιΐδ εδί, ίΐ3 οοΐ•

Ιί^ε: Οϊχϊΐ ΜοδΟδ 3ά ροραίιιηι ίη 1)οιιΙβι•οηοηιϊο :

ΡτορΙιείαιη ε (ταίήόιΐί ηο$Ιτϊί $α$εΐΐαοΐΐ Ιΐοι ΰοιηϊ-

ημ5 Όεια Ιιιιι$\ ΑΙ ΓιΓιιΐδ Νβνο ιηυΐΐο .ιιιΐο ρεΓ ιτιη-

ιιιΐδ Μοβίδ 3 ϋεο Γιιβΐ'3ΐ (1εεΐ3Γ3ΐιΐ8, πι ίη Εενίιίεο

Ιοβίηιιΐδ. ΑΙίυδ 6Γ^ο ργχΙογ Ιιυηε κγ31 δΐΐδθίΐ3π(1υδ.

ίυιΐχΐ νεΓο ηυχ ίη ΟουΙοΓοηοιιιϋ Πιιο ροβΐ ηιοηβιιΓ

Ιοφίεικίί εοηδυείικίίηβ υΐί νοίιιοΐ'ίηιυβ ηοί ηοη οροΓ-

Ιοί, εοηίυδίοηβ ΓβρΙεΙιίπιιΐδ εοηΐΓ3ΐ1ίεεΐιΙεδ.

Εχ εοάεηι ΙΊοτο.

Ει άίχϊΐ ΰεια : Εεεε Αάαηι (αεΙιι$ εαΐ, ίίίυί ι/ηκί

β ηοοϊι "; ςυί -δΐιιιιπδ ιιίιηΊπιιη ίη ιιηβ ιΓινίηΊΐηιο

ρεΓδοηηπιιη. Ηοο οηίιη είδί ευιη ΪΓοηίβ ο"ίεΐπιιι

ΟδΙ, πηηηι Ιϊηιειι (1ιιηΐ3Χ3ΐ ρεΓδοιίΒΐη δί^ηίΓιεβΓΟ

ηοη ροΐεδί.

• Ώεαί. χνπι, 16-18. ' ϊοΐα. 15. • Οουΐ. χχχιν, 10. » Εζεείι. ιιι, 17. " Οβη. ι, 2δ. " Οεη. ιιι, 32.

νομένη Ιβτ\ ψυχής. Όε Αήαηοηιχη οο}εεΙϊοηε, «ιι;ι<«

ιιάίίηηι : Λνιμ.κ νιτ ιι μ Ε8Τ. Εχ (|ΐιϊΙ>υδ νί(1β3δ, (|ΐιίϋ

δοιιΐίεικίιιιιι (Ιιϊ ίοηιιίοιιίί γοπϊιιγ», φΐί ρηιιΐ» ροδί

Λά Ι. ε. ΟαπιαδεειΓι ρβς. 426, 3υεΐοι•εηι Ιιιφίδ ερί-

δίοΐχ ΟΙΐΒίεεοΌηεηδίδ δγηοιίί «ΙβΙβ ΓβοβηΐίοΓοηι

ελίχΐ'ιιιιαΐ, 3ΐ]εοφΐε ίπιηιεήΐο ΟιοβΟΓίΙ Νν$β6»ί

ηοιηεη ρΓχΓειτβ.



1115 5. ΟΚΈΟΟΚΙΙ ΝΥ55ΕΜ 1116

Εχ εοάεηι Ιίοτο.

Εί άίχίΐ Ι)(•ηχ : νηιίΐΰ, ά^εεηάαηιιιι, ει εοη(κηάα-

ηιιι& Ιίικβίιηη ί•οηηιι ". Ι11υ(1 ειιΐιη, νεηίΐε, ι)υο8 831-

Ιιίιι ϊί[;ιιιΓιι•;ιΐ. Ει υηυδ οδΐ , ςιιί Ιοςυίΐιιι•. Εχ υ,ιιο

ΊΤιηίΐ3δ ροΓΓοείΑ (ΙοοΙίΓίΐυΓ. 0υο(1 βυΐεηι εοδ ςιιί

ε,μίδΐΐβιιι ρο(8δΐ3ΐίδ ι•1 8δδεηΙί;ε δΐιηΐ , αΐΐοφκιΐιιΐ', υε-

ηίιε ίηα,ιιίειίδ, οι Ιιοο (αείαιηηι, Γβοίΐε ηρρατοΐ. βυοιΐ

8ϊ βηκείοδ ιηίιιϊδίι-οδ αΐΐοευΐυηι Γεδροηϋοπδ, δίνβ

οιηιιεδ , α,υοιΐ α1)8ΐιηΙυιιι οβι , δίνε ραιιεοδ (Ιίχεπδ ,

ειιιη Ή1 ηυΙΙο δοηρίιΐΓΧ ΐοδίίιιιοιιίο ίιιΐΐιιω δϊΐ, υΐ

ΐιιΐδΐιιη ίΐ)ΐρι•υ1ι;>1)Ίιιιιΐ8.

ΟιιοηιοιΙο Ιου,ιιίΙΐΗ ϋευδ? Εοηβ πιοάο ηυο Ιοα,αί-

πιιιγ ηοδ? Ιηιρίιιιη δίΐ ίο βεηΓιι-ε. Ναιη οοηβϊΐϊϋΐη

(ϋνϊηαπ) , εΐ ρι-ίπιυδ ίΐΐβ ιηεηΐίβ ίιιΙεΙΙίβειιΙίδ πιοΐιΐδ

εβί δϋΓπιο ϋεί, ΐ|υειιι δ'ιο εχροηίΐ οι εχρηηιϊΐ δοπρ-

ΙιΐΓ3, υΐ βϊβΐιίΠοεί , ϋβυπι ηοη ηιοιίο ρΓοεΐ03ΐ•ε ιιο-

πιίηεηι νοίυίδδο, 88(1 βΐίοιι,ίιΐδ οροτα ί.1 νοίυίδδβ

ρπεβΙαΓε. ΡοΙειαΙ εηίηι υΐ 3& ίιιΐΐίο ΓεοίΙ, βίο οηιηϊ»

ρει-δβφιί. Ιη ρϊίηαρίο [εεί! Οεηί εαΊιιηι ει Ιεηαιη '*.

Ι)ι•ί!ΐ(]ι; Γβοϊι Ιιιεειιι , ροδΙεα (ίπηαιηεηΐυηι. Νιιηο

βιιίεπι ϋευιη ςιιαδί ρπεοίρϊεηΐεηι εΐ Γθ1Ιοΐ|ΐιηηιειη

ΐηιίποεηβ ειιηι φιίειιιη Ιοφιίΐυι•, Ιαείΐβ ϋυιιιοιίδΐιαΐ,

ιιοιι (ΐιιο(Ι ηηοίδ εο&ιιίΐίοηειη ίηνίίΐεαΐ , δεϋ ιιΐ ηοδ

ίΙΙίιΐδ ίίΓΟβηί ίηεοηιΙ;ιΙ ευρίϋίΐαΐβ, οιφίδ ΥβδΓιςίη ίιι-

(ΙΊεαΐ, εΐ δεηιίηα α,ικειίηιη δΐιΙηΊείΙ. Εΐεηϊηι ([υ»; Ιιιύηιε

ραΠ8 δΐιηΐ , ειΐΜΐ Ικΐίιίη ρειτίρίηιιΐδ (1ίΙί{;εηιβιψιε

εοηδει-νηιηιΐδ. (}ιΐ3ε νει•ο Γ;ιεϋε οοηιρβΓ,ιιηιΐδ, ιΐβδμί-

οοι•ε βΐ ιιρβϋκεΓε εοιίδΐιενίιιπίδ. Ιΐ:ΐ(|ΐιο νια (|ΐι.ΐιΐ3ηι

ει οηΐίηε ιιοδ .ιιΐ υιιί^οηίΐΐ ίιιΙο1Ιί£<:ιιΙ'ιηιη ϋιιοίΐ ει

Α (ΙίτίηϊΙίΐίβηι. Οιιοιΐ δι ιιιιιιιη φιπίοιη ββδβ ύίχβηβ

Οοιιιιι , αη^είοδ ηιιίοιιι (Ιυοδ, ςυοιιιυιΐο ρυΐυεηιιιΐ

(ΐιιη Οοηιϊηο οοηδίάεΓε ?

Εχ εοάεηι Ι',ογο.

Ωοηιϊηίΐί ρΐηίι »χιρετ 8οάοιηαηι εί Όαηιοττηατη »ηΙ-

ρΗητ ει ίφιεηι α Όοηιίηο άε εχίο ". Οικε ςυίύοηι

νοιΊιβ ει άυαδ ϊηιϋοηηΐ ρεΓδθΐΐ3δ, ει ϊιίοιιι εοηβϋίυιιι,

8εςιια1ειιΐ(]υε(1εο1αΓηιΗροΐεδΙαΙβηι. ϋιιΐδ ιιιιίεπι οοπ-

δεπ,ιιίΐιιι- Ιεπίη, φιοιικπιι ηιιιΐιιο ίηίει- δε νίηουΐο Ϊ13

εοιι}υιιεΙχ δυιιΐ, υΐ δερ3Γ»ΓΪ ηοη ροδδίηΐ.

ΰεηΙετοηοτηΧ.

ΛιιιΙί, ΙιταεΙ : ϋοτηχηηί ϋεηί Ιιιηχ, Ποηιίιηια «.-<»*

«8ί ". ΙΙΙυϋ ύυικίίΐηχ, εΐ ΰίΐΐί,εΐ, ΰοηιΐηα» Ιτεδ ρβΓ-

δοη38 Οδΐΰηύϊΐ. ΙΠιηΙ :ΐιιΐι:ιιι, ΙΙηιΐΒ ε$ι, (ϋνίιιϊΐ3ΐεαι

, 81 ικιΐιιπιπι ιιη:ιιιι.

ΩανϊάΊι, εί ίου, εί ΖαεΙιατία;, ει Ιιαΐα:.

Ιη 1)εο ΙαιιιΙαΰο νΰτϋιιιη , ίη Οοιηΐηο Ιαιιάαύο $ατ-

ηιοηειη : ίη ϋεο ιρετανί, ηοη ΙϊηιεΙιο φήά [αάαΐ νιίΐιί

Ιιοηιο '*. ΕΙ πα.-πιιι : Ιηιιηοία ϋεο $αεηβάιιηι ί ηκί '.«,

ει τεάάε λΐι'ια&'ιηιο ναΐα Ιιια, ει ίηνο(α ηιε ίη α\ε Ιτ'ι-

ο\ύαΐ'ιοη\% Ιικε ''1. Ει πΐΓί,πιη : Υϊνιΐ Οοιηιιιιιι, ει

ϋεηεάϊεΐιιι Οειιι , ει εχαΐΐείαν Όεη$ »αίιιΐϊ$ ηιειν ".

Ιΐβπι : Ιη Ιηηηηε Ιηο νηΐεΐιϊιηιιε Ιιιηιεη 21 ΙΙοε εδί, ίη

Ρίϋο ΐικ» νίιίεΐιϊιιιιΐδ δρϊπΐυιη δ»ιιεΐιιιη : ρεΓ ϊρ$ιιηι

ειιΐηι ιηυΐΐο <■ Ι α ι-ί ιιβ Ι';ιΐι•ειιι ει δρίΓΪΐιιιη δ3κεΐίΐΐϋ

εοςηονίιηιΐδ. Μιιΐι» ρι•;ι>ΐοι•ε3 ΐ'βρεπεηιπδ , ςιιϊ5υ$

δηηεΐ3 Τΐ'ΐηϊιαδ ϊηόίεβΙιΐΓ. ΙΙνιιιιπίδ ε1ί3ΐη ηπ^<Ίίοιΐδ

ϊΐΐε, ϋαηείΗΒ , ΒαηεΐΗ5 , ίαηείια Οοιιιϊηια " , ΐο•η.«ί

ηΙΙίιίΙ. Αίςυϊ βεπηοηΐδ, ςιιΐ ρεΓ νοοειη βΟεΠη.-, ι.δΐΐδ Ο »»ηβ»'1ίϋ» «ΙβϋΓαΐίοηβ ΐΓβδ ΡεΓδθ•ΐ3δ ϋοηιοηδίΓαΐ,

ιιοη επιΐ ηρεοδδ3ΓΪυδ ηηΐυΓχ ΐ II χ οοτροπδ βχρεπί,

ευιη ροίδοί εο^ΊΐΒία δϊπε νβιΊιίδ δίιηαΙ β^εηΐϊ ιοιιιιηα-

ηίθ3ΐ•ο. Υοχ εηίηι ρτορίοι- βικίίΐιιιη, ε ι αιιϋίΐιΐδ νοοίδ

εδΐ8Τ3ΐί3. 111>ί ηυΐεηι ιιεε 38Γ εδί, ηεε Ιϊη^ιιη, ηεο

3ϋΓβδ, ηεο οΐιΐίιμκε ίΙΙιΐ' ηιπ-ϊιιιιι δβιιιίΐίε,δοποδβιΐ δειι-

βαηι ηυί ίη εβρίΐε εδί ρεηΐιιεεηιεδ, ίΐιί νετίιη ηοη βιιηΐ

ηεεεδδβπ», δεύ εχ ίρδ'ΐδ εοπίίδ, υΐ ίΐκ ιΐίεπηι, 3ΐιΙ

βηίηιί ηοιίοηίΐιΐΐδ εο^ίΐαΐίοηεδ ριιίεΓιιιιιΐ. Οιιηιηοοί'εηι

8ιΊΊ)ιΐιιΐ'η δηρίβηΙΟΓ εί δείΐβ, ιιΐ ιΐίχίιηιΐδ, Ικιηε Ωξυ-

ι•:ιηι υδυΓρβΙ, ιιΐ ιηοηΐεηι ηοδΐΓ3ηι 3(1 ρεΓδοιιβιη ευιη

ηιΐ3 8εΓηιο ίιΐδΐΊΐυίΙιΐΓ, ϊηνββίίςαικίαιιι ίηιρβ1ΐ3ΐ.

Εχ εοιίεηι Ιίοτο,

ΑρραΐΊΐϊΐ αηίαη χΐϋ Ζ)<;κ$ αά φιειτιιηι Μαηοτε ,

δβιηεΐ .ηιίβηι Ποιηίηιιιιι ηοηιϊιΐΗΐΐδ, ιιιι'κ'λιιι (ΙεϊΐΑΓαΙ

(ΙίνίηίΙβΙεηι. Υιίίπιι μιιιΙιο δίςηΊΓιοβηΙίυδ ί);ινί(1 ϋο

Ραΐτε εί Ρίϋο Ιοπ,ιιϊΐηΓ, βχ ρβΓδοηβ Γηΐιί» 3(1 Γίΐίυπ),

Εχ ιιίετο, ίηςηίεηδ, 9?η«ί ιε ". ΡεΓ υΐβινιηι ρυίοτ-

η.Ίΐη (ΙεεοΙ εδβεηΐίβπι εί ιιαΙιιι\ιιιι ίυΐεΐΐίςϊ. Οιιεπι

Ηΐιίοιη ροΐεηδ ϋΐίιιιιι δίηε ΙοιηροΓΟ §εηίΐυηι ίητεηΪΓεΤ

Εχ ρβΓδοηα βιιίειη Γίΐϋ , Οϋ)ΐιίιιη$ , ίηηιιϊεηδ, άίχϊΐ

αά ηιε : ΡϊΙϊια ηιειιι ε$ Ια, εςο Ιιοάίε αεηαϊ ιε **. ΙΙΙιιΊ

εηίηι , Ιιοάίε ρ,εηηί Ιε , ΟΓΐιιιη ε]ιΐδ ίη ΙειηροΓβ βχ

νίτζίιιο δί§!ΐίΩθ3ΐ. ΟεηιιΊ, ρτο οο ιριοιΐ εδί, Ιο ^ϊςηί

ιηίΐιί ρΐβοιιίι , νεί ρΓοεΓεανί. Ηιιίο 3ΐιΐεπι ρεΓδοηχ

Γίίϋ ΐ'οιιμί'υΊιοΐϊίΐιη ίΐίικί 83ΐοηιοηίδ : Ωοτηϊηα$ ετεα-

νχΐ »ηβ", εί (ΐιΐίΕ 8εφιιιη(ιΐΓ. ϋείηιΐε 8ΐι1ι]ίείΙ : Αηΐβ

οχηηε» εοίίει αεηεταΐ τηε ". ΙΙΙυά βηίιη , ετεαηΐ ηιε.

κάεηίε ψίο ίη οαίο ΐιώεηιααιΙΊ ηιϊ ι'ιι ηιειϊάίε. 8η- Ο οπυπι ϋΐίυβ ίη ΐεηιροΓβ Ιιυιηβηιιηι 8ΐ§ηϊ(ίεαΙ. Αι

ίρΊοϊεια αηΐεηι οαιΙϊ$ ίΐιίβ νίάΐί. Ει εεεε Ιΐ'β« νΜ ιΐε-

ΙεηιηΙ ειιρεΓ ειιιη, βί νϊάεη$ ειιαιτήΐ ίη οεεκηηηι εί$,

εί αάοΓανίί $ιιρεΓ Ιετταηι, εί άίχίι : ϋοηύηε, ύ ιιΐίηιιε

ίηνεηί α,ταΐίαιη εοταιη Ιε, ηβ Ιταη$εα$ ιετναηι Ιιιηαι ".

Ει ραυΙο ροδί " : ϋίχ'ιΐ αιιΐβιη αά εαηι : υίί 8αι•α

7ΐχοι• ιαιι'.' ΙΙΙΐ' βαίειη Γεδροηϋειίδ ύίχίΐ : Εεεε ιη ία-

όίηΐίίαιίυ. Ει :ιίΐ , Ηβνεηεηί νεηϊαιη αά Ιε , ι;Ι (|υχ

ββςιιυιιΙυΓ. Εοοε δεπρίιιιη εδί ϋευηι αρρ3Γ(ΐίδδε

ΛΙιΓ3)ΐ3Τ11 ; ΐΓΟδ 3ΐιΙειη ΓΐΐίδδΟ (]1ΐί 3ρρ»Γ(Ι0Γ1ΐηΙ. Εί

οιιιιι δίιιΐ ΐΓΟδ, δβπιιο ('ΐιιΐ) ιιιιο ΐαηΐυιη ϊηδίίΙιιίΙυΓ,

ιη οοη&ΐοΐ οιηιιίιιο , ιιικιηι εδδε Ιηιιηι ρ•;ΐδοη3Γυιη

ίΙΙιιιΙ, αηΐε ουιηΐ'ί ι•οΙΙε$, ηΐΐβπιιη ίΙΙυηι εαΊεβίεπι, εί

δίηε ΙεηιροΓε, ει ιιιιΐη βχοιιΐ3 ιΙιόΙλγ.ιΙ. Ιιεπι Π.ι\ί.Ι.

ΙΊίί'μ , ίηςυίΐ , Ι)οηιίηϊ εαΊί βτηιαίί ίτιηί, ει χρΊτίΐα

οήι ε)τι$ οηιηίε νίτΐιι» εοηιηι" , ϋοιηΐηυηι βρρβίΐβΐ

ΡβίΓεηι : νειΊηιπι αιιίειη ΓίΠιιηι ΐρδίιΐδ, ηιιοιιίιπι

ίΐ;ι 88 Ιΐ3οεΙ οιιηι Ρβίρο, υΐ πιεηΐβ νειίιιιιιι εί ΟΓβΐϊο,

ηοη δοΐυηι ρΓορΙει- οιΐυιη ςηί δίιιβ υ!!;ι ΓιιίΙ βΟΓβ-

οΐίοηβ, νεπιηι εΐίβιιι ρΓορίεΓ εοιι]ηηεΓιοηεηι ουαι

ΡβίΓβ, οΐ (ΐυΪ3 νοίιιπίηΐϋΐΐ) ε]υδ εηυιιΐϊηΐ. δρίπΐιιιη

νεΓΟ νθ03ΐ δρίΐ'ίΐιιιη δαηοΐαηι. Ιΐβιη άβ ΥεΓϋο ε»

Ρίϋο : Μίί'ίΙ νβι-ΰιιιιι Βΐιιιηι , ίικμιίΐ, εί ίαηανίΐ εο»".

" Γ.ρμ. χι, 7. " Οβη. ί. 1. '*<>,!. χνΐίΐ. !-5. " ίη'κΐ. 9, 10. " Γ.<>ιι. χιχ,21. " ϋουΐ. τι, ■'.

'" Ρβ»Ι. ι.ν, 11. '•ΡδΜΐ. λΐ-ΐχ, 14. " ΡδβΙ. χνπ, 47, «' Ρ&ηΐ. χχχν , 10. "Ιδη. νι,δ. •» Ρδαΐ. οιχ, 3.

•» ΓδίΐΙ. π , 7. » ΡΓον. τιιι , 24. " ίϋϊιΐ, 23. " Ρδη!. χχχιι, 6. " Ρδ3ΐ. ενι, 20.
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Ρ:ιΙογ ιιίηιίππιι ηιίδίΐ Ρϊΐίυηι, εί δαηανίΐ ίί,'ποπιιιΐίχ Α ίαΐναοίί ηο» ''°. ΑίβΓβηδ αυΐεηι δίβηυηι αι1νβηΙιΐ8

ηιοι-βο 1α1)θΓαηΙοβ. Αι ϋε δρίΓΪΐΜ βαηειο, Μίιιεζ, ίη-

ςιιίΐ, ερίήίαηι ίηνηι , εί ετεαοηηΐητ , ηονα ιιΐίηυο

ΟΓβηΙίοηβ : εί τεηοναΙ>ί$ [αοίεηι ΙεττοΒ ", ςαα: εοηββ-

ηαίΐ ίη ρεεεαίίβ. Νεα,ιιε νβτο νοεαίίΐηΐδ ίηδίπιηιεηΐίδ

εηιιηΐίίΐΐιιιη Ιιοε ΥΰΓΐ>ιιιη ίιι ;ημ;ι ιΙΊΙίιιικϋΐιιΐ' ηΐφιο

«ΙΐδδοΙνίΙαΓ. δίε εη'ιηι ;ι1ίϋί ϋίείΐ : Ιη αα'αιίιιιη ,

Ωοηιϊηε , νετύηηχ Ιιιηιη ρετηχαηεί ίη ατίο ,0. Νεε

8ρΪΓΪΐΗ3 Πίε δριταη^ΐ ίιΐίΐπΐιηβιιΐίδ εχρεΙΠίιιι-, »ιιΙ

>ρ8Γ{ίΐιΐΓ 61 άίδδίραίιιι•. Ηχε εηίιη εοΓροπυυδ εοιι-

Ιίη£ΐιηΙ. ΡεΓ$ρΊι:ιιιιηι ί^ίΙιΐΓ εδί, Υογ1>ιιιιι, βΐ δρίιί-

Ιιιηι ίη δΐι:» υίτυιηηιιβ 6Χ5ίδΙει•ε ρεΓδοηα , εΐ εδδβ

κίεπιυηι, ει ΟΓεαίΟΓεπι. ΡπϊΐεΓβα Ιοί) (Γιείι : \'Μί

ΩϋΗί, ιμιΊϊίίΐ ηιε]αάίοανίί, εί ΟηιηϊροΙεη* ααί αηιαταιη

τεάάίάίί αηίιηαηι ηιεαιη, εί 5ριπ(ϋ« ϋίί ηη/ι' ϊη ηαή-

1>ιι$ ηταιιηϊι *'. Ει ΖαεΙιηπαβ (Α££Ώΐΐ8) εχ ρβΓδθη;ι

ο]ιΐϋ ίη ϊαπιε βϋΐι'ιιηβίΐ " : Τιιηε αρεήεηίητ οενίί

ϊινοηιιιη, εί αητεε εητάοτιιηι αιιάίεηί. Τιιηε εαίίεί, ηί

(■ιΊΊΊΐα , είαιιάχιε, εί ά'ηεΗα ετίί Ιηιηιια ΙιιιΙίιοηιιη. (Ίιΐίκ

ςυίιίεπι οιιιιιία τα ϊρεα ρει-ίεείβ Ιιυηΐ3η»ιη εαι-ηβιιι αϊ)

ί11θ38$υιΐ)ρΐαπι ίηύίείο εειΊί$δίιηο ΐ68ΐ:πι(ιΐΓ. Ιιίεπι-

ςυε πιγμικ αίΙ : Νοη Ιεααίιιε, ηοη αηαείαε, &<:ά ιρεε

ΰοηιίηηε εετνανίΐ εοε. Ιιείξαίιΐδ εηίιη ε$1 ϊηΙβι•οβ8δθΓ,

ςυβίίβ ΓιΓιΐ Μθ808, εί 8ί ηυϊδ 3ΐία8 ροβΐ Μΰδεηι. Λε

ρεΓ 1ε£3ΐ03 ςϋϊϋεηι αΐπ,ιιε »η§οΙθ8 ηιιιΐΐί δχρβιιυ-

ιηβΓο 86Γναιί βιιηΐ, υι ίΙΙί α,ηοβ νεί Μθδ63 νεί ίεδίΐδ

Νάνε ΠΙίιΐδ , εί ηΐίί ο'ιιβιιιιηΐί Γεχεηιηΐ εί ςαυεπια-

πιιιΐ. Ει η,ιιί ΓυεπιηΙ ί,ιιΐ) ΕιβεΙιία ''-, ςαο α,ιιίιίειη

ΐοηιροΓΟ αη^εΐυβ ιιιΐ3 ηοείβ εεηίαπι οείο^ίηΐ» ψιίιι-

π,ιιε ηιίΙΙία Αδβγποπιηι (Ιείενίΐ. Ηοεε ρΓοΓεείο ϋβϊ

' ρεΓε^ΓίηαΙίοηειη εΐαΐ'ίδδϊιηβ ρ.ΗεΓαείυηΙ.

Ιεαία;.

Οαοίί Ποηιίιηΐί ίρεβ νοί)ί$ είαηιιηι. Εοΐε ν'ιτ§ο εοη-

είρίεί,-εΐ ραήεί βΐίυηι ". Οηιηϊδ εηίηι ηυ* Γείυιη ϊη

υΙεΓΟ ςεΓίΙ , ηοη 6δΙ ν'ιΐ'^ο. 1Ι.ι:ο 3ηΐειιι Γείιιιη ίη

ιιΙεΓΟ ζετειίδείΊΐ νΪΓβΟ. ϋιιοιΙ ι'|ΐιίι1ειη ιιΐ ;ιι!ιιιίΐ';ι1ΓιΙο

Ιεβίίιηοηίαιη αίςηε ίηιΙΊεϊυιη ρΓορυηϊΐυΓ.

Αηίβηναηχ $άαί ρηετ ϋυηιιπι αηί ηιαίητη 41 , <3 Ϊ5-

βιιηΰεΐ ιη;ιΙ'ιΐϊ:ι εϋ|ζ8Γ6 1)θηιιηι. Οιιϊηηπι ριιεΓΟ 1ια•ε

ίίεεδ οοηνεηπ•ε? δοΐυ* ΟΐΓϊ$Ιυ$ ρεεεαίιιηι, ίηςυίΐ,

ιιοη [εΰίΙ, ηεο ίηνεηΐιιι ε$ί άυΐιιε ίη οτε ε}η$ " ; \Λ βδΐ,

ηε(ΐιιε γο ηε^ιιε νειίΜδ ρεεαβνίΐ. ΛΙϊοπιηι βυίειη

ϋεί εί Ρ;ι1πδ : £90 νοΰίίοηιη, ίηψιίΐ, ίκιΐί, εί \ετ-

ΰιιηι νιεαηι , εί 8ρΜι<ι$ ιηαι$ ". Ει 1δ3Ϊ3δ , Νιιηο ,

ίιΐφΐίΐ, ϋϋΐηίηη$ ηι'α'Η ιηε, εί 8ρίΐΊΐ«! ε]Η$.

Εχ Οεηείϊ, εί Ι$αϊα.

Οί.ιϊί ίαοοΐ) αά άαα$ ιιχοτε» ίηαε : Εί (Ιίχίι ηιίΐιϊ

<ηι<ι<Ίη* Όεχ ίιι ιοιηηίι : \ ιιΐι ηηκεηηιηηε [εεϊί ιίΙ'ί

ίαΰαη^, εί (|ΐιχ $εφπιιιΐιιΐ'. ϋείηιΐε, Ε$ο, ίηςυΚ,

5»ι/ί ί)ιΉ$ , φιϊ αρρατηϊ Μι ϊη Ιοεο ϋεί. δι βη^εΐιΐδ

6Γ31 ιιιιιΐδ ε ηυιηείΌ πιίηϊδίΓαηΐίιιιη ροΐεδίαίιιιη ,

ηυοηιοιίο δβ ΐρκυιη »ρρε1ΙηΐΙ)ειιηι ? Αιι υΐϊςυβ ΡίΙίυδ

βΓ3ΐ, (|ΐιϊ Πει εί ΡαΙτΐβ εδί 3η§ε1υδ, Ιιοε εδί, ιπιιι-

Ιίιΐδ, υι ιηεηΐίδ ϊη<1εχ ε«1 νει•1)ΐιπι 61 δεπηο? ιηεηΐίδ

εηίιη ει αιιϊιιιΐ δεηδίιπι ίικΐίΐ'31. Ροδί 1ιιιηΐ3η;ιιιι εηίιη

οβπιεπι 3δδΐιιηρΐ3ηι ηυιιΐίβηδ ηο1>'ΐ8 ΡβίΓΪδ ηοιηεη, ε οηιηίυιη ηιιΙΙνε, ϊηςυίΐ, ρηηι» ο ηιαοηία 4•

Λ'ηηΐί,ινί , ίιιΐ|ΐιίι , ιιοηΐΐη ΐιιιιιη Ιιοηιίιιίΰηι; ". Ει

ηιαφιι εοηύΐϋ Αη^ιύα» νοο;ιΐιπ• ;ι1» Ιδηϊα , ει ιηα(/πΗ$

α>ηύί\αή\ι$, εί ΰβκ* (οτΐϊι, εί ροΐεη» ". Πιιί* ροΓΓΟ

εοηδίΙίβΓίιΐδ 1>ι•ί , ηίδί ςηί ε]υ3ϋειη εδί εδδεηΐίϋε,

«]ιΐ8(1ειη(]ΐιε ροίεβίαΐίβ 61 (Ιί^ιιίΐ:ιΐί$ Γβηιιηΐίδ ΡίΙίϋ3?

ϋοηδίΐίυηι νοίυηΐβδηυε Ρίΐΐιίδ εδί ηοηιίηυιιι 83ΐιΐ3

ρβί εναη^βΐίε» ιικιικΙ;ιΐη. Ρηΐπβ νεΓΟ είΡίΙίί εοηδίΐίο

63(1βπι νο1ιιηΐ3δ βίβηίΠοβίυΓ. Οιιοιΐ αυΐεπι Γίΐίυδ Ιιίε

εί ϋευβ εβπιειη 1ιυηΐ3η3ηι ίηιΐιιεπί, οδίεηϋίΐ ίιΐβιτι

Ιϋ3ί38, /Ήι'ί•, ίιΐφΓιβηδ, ηαίνι ε$ί ιιυΐιϊ* , εί βΐϊιιε (1α-

/»«β«ι ηο/'ίβ ". Ι'ΓορίεΓ ηοβ βηίηι ηβΐυδ ε$ΐ ριιεΓ ίΙΙβ

ΡίΙίυδ, εί ιιοΐήδευιη νοι βαίιιβ 631. Γνμιιι <1ε ίΙΙο ιιιιί

νερε ΡίΓιυδ βδΐ, ηοη αιιίειη ιΐε ςιιοΐίοεί ίΐΐίο 1ι;εο

[,γ;ιίΓ: \ίι ()Γθρ1κΐ:ι. Ει ορυδ Ιιοε ιιΐ αιΙιηϊΓβικΙαιΐ) ρΓίβ-

ιΓιοαί. ΙίυίιΙ ηιιίοιιι ηϋηιίΓίίικΙιιιιι, ειπη ηαί δίηιρίί-

είΐεΓ ίίΐίυβ δίΐ , ριιεΓυηι ιιπβοϊ ? ΰηβηιοΙίΓεπι ει εΐ3-

ι'ιοΓ.Ί (Ιείιιεερδ 8ΐι1)]εείΙ , ιιΐ (ΙίνίιπίΗΙειη ίΐΐίϋβ, εί

ι1ί!Γι:Γ(:ιιΓι»ιιι ίιιίει- εηηι ει Γθ1ϊί|αοδ ηιιί δίιηρϋείΐεΓ

Ιϋϋ δΐιηΐ, ίιΐ(1ίε;ΐΓεΙ.

ΒαηιεΙι, εί Ιιαίαι.

ΪΙ'χο ειί ϋεηε ηο$ίετ : «( ηοη ωίίνηαΜίητ αίΐηι αά-

»ίΓίΜ5 ειιιη 5β. ϋείηϋε βάιΐίΐ 3' : Ροίί Ιια•ε ίη ίετή»

ΐ'/8Η5 ειί , βί ίΗ»ι ΙιοηιΊηίΰιΐ! εοηνεπαΐη* ε$ί. Γ. ι

133*133, Εεεε, ίηηυίΐ, Οβκ« ηοίίετ. Ιρ&ε νεηΐεί, εί

ΗΐεΙιωα:.

Εί ί« ΏείΙιΙεεηχ, Ιετταίιιάα, ηεηηαηηαηι ηιίηϊηια ει

ίη ρήηαρίΙ)ΐιι Ιηάα. Εχ Ιε εηίιη »ηϊ/ιϊ εχίοίί άηχ, φιί

τεααΐ ρορηίηηι ηιεηηι 1&ναεΙΐϊη " . ΎεΓυηι ιιΐ οβίοη-

<1εΓ6ΐ Ιιυηε ηοη ε88β Ιιοιηίηεηι ηυιΐιιιιι βί δοΐιιιη ,

δειΙ ευιη ϋεο εοιψιηείυιη, 3(1]οειΙ : Εχίΐη& ε}η$ β!>

ϊηίΐίο , α άίβόιΐί $αεαΙί ". Αείίοηεδ , ϊηςυίΐ, ε]ϋδ 3(1

ύίνίηίΐ3ΐ8ΐη ροΓίίηβηΐεδ , νεί οΠυβ ε]ιΐ8 , ηΐι ίηίιίο,

εχ δίεειιΐί ϊηΐβΓναϋο, Ιιοε εδί, αϊ) οηιηί »:ΐεπιίΐ3ΐβ.

ΖοΓου»1)β1 αηίειη Βαυγίοηε ηαίιΐδ εβί. νίιίεδ εχηι;ί-

κίΐίδδΐηιβ 3υ1)(1αεΐ3ΐη Γ3ΐίοηεηι αά Ιοευιη υδςυε, ίη

<1',10 113(113 851 ('ίπΊϊΠΐί.

ΰαηίεΐ.

\ίάε!>αηι ίη νί$Ίοηε ηοείί$, εί «£•« οιι» ηιώΊΙ'κε

αείί ηηα$ί Ι'ΊΙίηί Ηοηιίηίι νεηίΰΰαΐ, εί αά Αηίίηνυηχ

άίετυιη αεεείδίί, εί αά ε)η» εοιαρεείαιη αάάηααί ε$1,

ει άαίιι$ ε&ί ίΙΙί Ιιυηοτ εί ίηιρεηντη εί η^ιαιηχ ; εί

οηιηβ$ ροραΐί, ΙήΙ)ΐΐ5 , Ιχηαιιω ιετνίκηΐ ίΙΓι. ΡοΙειίαι,

β/«« ροίείία» εεηχρ'χίετηα φκν ηοη ρετίταηιίοίι , (Ι

τεαηηηι ίΙΙίηι ηοη ενετίείητ " . Εεηιιίδ εκί Ιιίε φΐηδί

Γιΐίυδ Ιιοιηίηίβ, (]υί ροΐεδΐ3ΐεπι 3εείρίΐ αΐΐδοΐιιίαιη ίη

οπιηεδ βε δεηιρί1ει•η3ηι? Ηηιηο ηιιίθ"εηι οιηηίηο ηιιΙ-

1υ$, δεά ίρδβ ϋειίδ εί Ιιοηιο ΟΙιτίδΐυβ. ϋβ ςπο εί

»• Ρδαΐ. ειίι, 30. *• Ρβαΐ. οχνπι, 89. " ίοο χχνιι, 9, 3. " Αζξ. ιι, Ε», 0. " Ιεη. ϊΐνιιι , 10.

" ϋεη. χχχι. π-13. <" ^ο^η. χνιι, 0. "Ιδα.ιχ,Ο. κ ΙοΜ. ** ΒαπιεΙ) ίιι, 36. " ί!ιί(Ι. 58. '•0 Ιβη.

χχχν, 4. " ί1)ί(Ι.5-6; Ικα. ιλιιι , 9 ]υχΐ» 1.ΧΧ. "IV Ιίβ^. χιχ; 11 Ρ;ιγ:ιΙ. χχχιι. " Ιδα. νπ, 14.

»» 11)14. 16. "1 IV*, II, 22. *«Γιον. χχ, 9. " ΜίιΙι. ν, 2. *8ίΙίϋ. " ϋαη. νιι , 13 , 14.
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Π3νΐ(Ι ϋβυηι 61 ΡβίΓβπι &ίο αΙΙοηαϊιιΐΓ : Οί«», μιάί- Α Οηπδίο άϊοοβ εοηνοη'ΐΓβ ? Εβίβπι ρβΓ Ιβαΐίηι ϋβ δβ

ε'ιιιτη ίααηι Βεα'ι άα, «ι ]ιιεΙίΐίαηι ίααηι [ιΙΊο Κιαίε ".

ΟΙιπβΐπδ βηϊπι β( υΐί Οευβ Κβι εδί, βΐ ΠΙίιΐδ Κθ£ΐ5.

Ει ιιϋ ηοπιο ΓβοΙυδ οκΐ Κοχ , 61 Πΐίυδ τβξ'ιε, ηοηιμο

Ι):ινίι1ί8. Εχ ςιιο ροβίβα, ΟαΙα εεΐ, ίηηυίΐ, ιηΐΛί οιη-

ηίε ροίεείαε ίη ΰαιίο εί ϊη ίεττα *'. Αϋ ςυβπι ΡηΐβΓ,

ροδίφοηι , υΐ Ιιοιικι, ροΐβδίηίειη βοεβρϊΐ , 8εήβ, ίη-

ςυϊΐ, α άεχιήε ιηεϊε. ΰϊχίί βηϊπι , υΐ 3ΪΙ Παν'κΙ, Οο-

ηιϊηηε Ώοηιΐηο ηιεο : 8εάε α άεχιήε ηιεϊε , άοηεε ρο-

ηαιη Ιηΐιηίεοε ίχιοε εεαΜίιιηι ρεάιιηι Ιιιοηιηι ••.

1>ιιίιιηιιι δα η Ι η'ι αιιο Ποιηίη'ι ϊρβϊιΐδ Ι>»νί(1Ίβ, ιιίδ'ι

Ικ>8 εοιιεβδδβηβ ? Αι ευπι αίχίδββΐ Οηνϊιΐ : ΰεηε, ;'«-

(Γκ-ίηηι («μι» Κεαΐ άα , 61 ιρίίη δοαυιιηΐιιι*, δΐιΙ>]ο('ϊΙ ,

<|ΐιΐ)ΐιϊ;ιιιι αηΐε εοΐεηι ρετιηαηεί ηοχηεη εμιε ", ηηηιοη

ίΙΙυα υιίσυβ ςαοά ίΙΙαιη Οβιιπι, αυΐ ΡίΙίιιιη <Ι>οΐ ) βδββ

(ΙβηιοιίδΙηΙ. δοιηρει• βηϊπι υίΓυπιςιιβ ΓιιϊΙ. Εοηιιίδ

ίχίΐϋΓ Ρ]ΐΙ8ΓϋΟ(ίΊ ΚβΧ, ηίδϊ ΙΐΪ0? (Ίΐΐί δβΓνίβι'ϋΙΙΙ 01Ϊ1-

ηο8 <;οηιεδ, ηίδϊ 0!>Π810? Οιιοηι ηίδϊ ΕΙιπδΐιιιη οοΙΙηυ-

ιΐηπιηΐ , ϋεβίυπίφΐβ ρί•.•»οΊθ3νβπιηΐ? 8ίη βάΊιυβ

ϊρδίιιη βχδροοίβδ, ηκοαϋ ρηεειιΐΓβΐ Εΐίβδ , δεοΉπαππι

8οι•ν:ιΐοιϊδ (Ιβδεβηδυπι εχδρεεΐ38, οιιηη 3<1βπΐ ιτιυηϋΐ

Γιιιΐδ. Ν.'πιι εική ιΐιιο δϊηΐ ΟΙιπδΐί άοδεεηδίΐδ , ιιηιΐδ

πιπί 3(1 ηαίιιΐ'ηιη Ιιιιιηαιι.ιιη 3δδΐιιηοιιΊ3ΐιι νεηϊΐ, αΙΐοΓ

«•ιιιιι νειιίοΐ »ά ϊιιιΓκ'ϋΐιιΙιιηι οι-Ιιοιη αηίνβΓδίιιη : ρι-ίοΓ

ριη ΓϋΐΙ, ευ]ιΐ8 ρι-χειΐΓ80Γ Ιβηςιι.ιπι βΐίοι- ΕΙίβδ

ίοηηιΐΜ βχδΐϊΐίΐ ; ροδίεποι• βΓΪΙ, οι Εΐϊαιη Ι3ηφΐ3ηι

ιΐίοπιιη ίοαηηοηι Ιΐ3ΐ>οΙιίΙ ρι-χειίΓδΟΓβπι. Αιιιχ>ο βηϊπι

8Ι1ΗΙ Ρ]ΐΙδ(ΙβΠ1 δρΪΓΪΙΠδ, βΐ ('] ΙΙΚιΙι'111 £Γ31Ϊ£ 31(106

νΪΓΐιιΙϊδ, φοίεηυδ ΟΐΓΪδΙυιη ριχοιιηιιιιΐ.

ΙίικΊΐ!.•, ίΙΙβ βΐ Μβ88ί»$ ςαβηι βχδρεοιβίϊδ, βδΐ 0

ριιηιβ Ιιοιηο, ;πι ϋοιίδ βΐ ηοπιο? Ναιη δϊ ριΐΓϋδ

Ιιοιηο βδΐ, ηοη βδΐ ϊΐΐο ηιιβπι ρΓχαϊχβπιηΐ ρΐΌρηε-

|;ΐ', (|ιΐί δίξηβ βϊ (ΙίνίηίΙαΙίδ βαμιηχβηιηΐ, ιιΐ ίρδαηι 3

ρυΓΪδ βϊ ηΐΐ'ΐ'ίδ ΙιοιηίιιίΙιιΐδ 8βρ3Γ3ΓβηΙ : ΥΟδ 3111βΙΠ

3 (]υίΙ)ΐΐδ 3ΐϋ( άκϋβϊδίϊδ ηοΟδ βϊ 8Ϊ§η3 ϊΙΙίυδ, ςιιβπι

οχδρβοΐ3ΐΪ8? δι'η ϋβιΐδ βδΐ βϊ Ιιοιηο, ηοηηβ ιπιίηκκί-

νβπϊιίδ, τοδ 3ΐΪ3ηι (ΙΊνϊιιίΐηιίί ρβΓδοηβιη βοιιΓιΙβη?

Νβιριβ βηϊηι άϊββίΐδ Ιιυηβ βδδβ ΡαΐΓβηι. Νβπι, Ραετ,

ϊηςιιίΐ, ηαΐ«( ε»1 ιιο6ί<'*, Ρίΐίυδ, ηοη ηιιΐκηι ΡαΙβΓ.

.7:ιηι ΜβδδΪ3δ, βϊ ΟΐΓΪδΙυδ , 61 υηβΐϋδ ΪιΙιίιι 681.

. ηΐεΐΐίαϊΐε, ϊη$ϊρ'ιεηΙε» ϊκ ροραίο, εί ιΐηΐΐί, αΐϊφιαηάο

εαρϊΐε ". Ει Ιδ3Ϊ3δ νοβ βΙΙοηυϊΙπΓ, ϋα-εί, ϊηηιιϊεηδ,

ίη»ρΊε\Ιε, ει ιιιι-ώ', ααάίΐε ". ΙΙΙίΓΟηβ ε«εϊ ββΐϊδ, 3η

οηιηϊηο δβπδ'ώιΐδ εαΓβΙίδ ? Εεα,υβηϋο ί^ίΐηι• ιιοιιιί-

ιιηιιι 3ηιΙ)ϊςιιΊΐ3ΐβ8, 3υΐ νβΓΟΟΓίιιη 8Ϊβηϊηο3ΐ!οηβ8,

3υΙ (Ιϊιΐίοιιιιηι ρΓορπβΐ3ΐβ8 ιΙίδΓιη^υείϊδ, ςυίΐιυδ

νβπίβδ βοιηρΓβΙιβηι1ϊΙϋΓ?

Ώε 01ιη$ίϊ ετηήαΜη» ει τηοτίε.

0;ινίιΙ βχ ρβΓδοη» ΟΐΓίδΐΊ, ΟοηοίΙϊιιτη, ΐηηυϊΐ, τηα-

Ιϊηηαηΐϊιιιιι οί>»εάίΙ Με. Ροάεηιηΐ ηιαηιιχ ηιεαε, εί

ρεάε» ηιεο$, άΊηηηιετανεηιηΐ οηιηία ο$8α ηιεα. ί)ιι•ί-

ίι'πιι,'ί ίίύ'ί νειίϊηιεηία ιηβα, εί ιαρετ νειίβιη ηιεαιη

τηϊιεηιηΐ $οΠεη η\ ΙΙχβ οιπιι ϊΗΐδ (\αχ ικιπ,ιιιΐιιι•

ϊ ιι Ενηη^εΙϋδ ρΐ.ιηε βοηςΓυεηΙΪ3, οιιίηπηι αΐϋ, ηίδϊ

ρπβιϋχΊΐ ΟΐΓΪδΙιΐδ : Ωοηηηι ηιβιιηι ρετεαίϊεηί'ώια

ρτπΰαϊ, (/εηα! νείΐεηΐϋηι, εί [αάαη αί ϊ^ηοηιϊηϊα

εοηίρηεηΐϊηηι ηοη ανετίϊ '". Ει ΓΟΓδίιαι ϋανίο" : Οε-

άετιιηΐ, ίηφιίΙ, ίη ε$οατη ηιεαηι [βϊ, εί χη βίίΐ τη•:α

ρυΐανεηιηΐ ηιρ ααίο ••. Οαοο" δι ηα;ο ϊηΙβΙΙίζβδ «1ε

ροριιΐο ϊη εαρίίνίΐαΐβ εοηδίϊΐπίο, ευπι εοηδίβΐ βιιπι,

Ιϊεβΐ :ι1Ία ηιιιΐΐιι ρβΓίυΙβί'ίΙ, Ιιιι]ιΐδΐηοϋΊ Ι.ιιηοη ιιοη

Γΐΐίδδβ ρβΓρβδδΙΙΠ) *. 8βΠΐβηΙΪ3 1113 ΓϊΙυϊΙβ ΓβΓβΙΙβΙϋΓ.

ΜοΓίβΙΏ ΐρδίΐΐδ ρΐ':ι!ι1ίχίΙ Ι»3Ϊ3δ, «< 01)15, ΪΙ1({Ιΐίι'ΙΙϊ,

αά οεάίϊοηειη άαείιι» ε$1 *•. ΥβΓυιη υΐ εο^ιιοδοβ-

Γβδ οηιιι ηοΐιίδ Γιιΐδδβ 83ΐαΐ3Γβιη, πιτδΐΐδ ϊιΐβιη, /.;-

νότε, ίιΐιριίΐ, ο)ΐι$ ιαηαΐϊ οιηηο, εαηιη» ". ϋΐ ϊηΐεΐ-

Ιί|;βΓ0δ βιιΐβιη οΐ) 6]υδ ηιοΠβηι ,Ιιη1;<•οϊΊΐιη ςεηυδ 3ά

βχίΐίπιη ρβΓνβιΓίδδβ, δυο]βοϊΙ, Εί ΛαΙιο ϊηιρϊο» ρτ«

ε]η$ χη»ιΙΐΗΐ•α Γί. ^ιιϊ»1 οηΐιιι ^ικίχοΐ'υηι ϊηαρϊοΐαΐβ

ηβξίΐίοδϊιΐδ, φΐί οιιιη 3 ηιιο Ιλιιι ηιυΐΐα ΙιειιεΠοΐι

3εοερβΓ3ηΙ, ϊηΐβΓΓβεβΓυηΐ!

ΰε Οητϊ$ΐϊ ταητΐβαΐοηβ.

Νοη νείίηηιιεΒ, ίηςυίΐ ϋηνίιΐ, αιώηαηι πιεστή ϊκ

νι[ετηο , ηεο ιΙαΙ>ί$ ιαηείιιιη Ιηηηι νϊάετε εοτταρίϊο-

ηαη ", ηβηιρβ, εοΓροΓΪδ. Ββΐηϋβ, Νοΐο&, ϊηηιιϊι,

(εάίίϊ ιιιίΙιί άϊε» ι•Ίΐα•. 0δβ3δ ηιιιΐΐο οίαιίιιβ : Εί ία-

ηαοίί ηο» ρο»ί άϊβι, ϊη άϊε Ιενίϊα, εί τεινταειηαί, εί

νηεηιιΐί ία εοιαρεείιι ε]α$ ". ΙΙχε 3ΐιΙεηι ιϋι 13 βιιοί

βχ ριτδοηη οοππη αυί <1ογμιϊογ3πΙ, ςυοηιηι εοΓροη

εαπι ΟΙιτίδίο βϋΓΓοχοπιηΐ ιοηϊο ιΐϊβ ςαο δυιτβιβ-

ΐ'ίΐ ίρδβ , ει αρρατηετηηΐ νιηΐιϊι, ιιΐ Εναη^οΠηια

ιΐοοοΐ "". Ουίη οΐ'κιπι ίοδορίιιυ ΝβϋΓχυβ ίη χνιιι Ιί•

Ιιγο Ι) α αηίϊηιιίΐαΐβ ίηάαοηιηχ άα Οιγϊ&Ιο ΙοςυϊΙηΓ

3(1 Ιιιιιιε ηιοιίαηι : Γκί/ εοάεηχ ίεηιροτε ]εαι$, η>

ίαρίεηε, $ϊ Ιαηιεη εητη αρρείίατε νίηιιη [α$ αϊ. ΕταΙ

εηϊηι ηϊταοίΐϊιιηχ ορεηιτη ε([Μΐοτ, εί άοαοτ ΗοιηΊ-

ηηηι ηηϊ οιιιη νοίιιρίαίε φι κ νετα $ηη(, αιηρίεείηηΐυτ.

Αε ιηιιίΐοΒ ηηϊάειη ίιιηι εχ Ιιιάωΐί, («ι» εχ αΐιη αεη-

'.'ώηχ αά)ηηχϊΐ Μη. Ηΐε εταΐ Οιηιΐκ$. Οηεηι ηοατεε

αεηΐΐί ρτνιεϊρ'ώιι» αεεικαηΜηι α Ι'ΊΙαίο άαιηηαΐνη

Γ.ηιι•ϊ αβχεηιηΐ Ιιιάκϊ. Νεε ίαιηεη ανί ειιιη ρήαι

άϊΐεχεταηΐ, άοαήιιαιη ϊρύιΐί ρτοηιιιίαατε Λε»ΐ'ιΐεηιηΐ.

Τετίίο ιιαηιφιε ρο&Ι άϊε $ε τιιηιιε νϊνεηΐεηι ϊΙΙϊε εοη-

ερϊεϊεηάιιηι ρην'.ηύι , ίκιιι ει Ιανό εί αΐία άε ΐρεο

ϊηηιιηιεταΰίΐία άϊυίηϊ ρτορηεία: ρταιάϊχϊεεεηί.

Ώε ΕεεΙεεία εχ ααιίϊ&νε.

ίιτίατε, χοΓιΐιιιΙο, εϊίϊεηε. ΕχενΙίεί εοΐϊίυάο, εί

βοτεαί ηηα&ί ΙίΙιιιηι. Εί Ιοεα άεεβηα ίοτάαηϊε εχεχιΐ-

Ιαΰιιηί, εί αίοτχα Ι,'ώαη'ι άαία εεί εί, εί Ηοηοτ Οατ-

Η!(>/ί6β. Ηχε δοηδίι ςιιΜοιη ηεε Γ;κΐ3 8υηΙ υηςυαπι,

ηβηυβ (ίοηΐ. Ουίδ βηϊπι δοϋίικίίηοιη ει Ιοολ άβδεηι

(ΙβϋςαΙ 3(1 Ιιιιΐιίίαπιΐιιιιι, ηϊβϊ Γογ16 ΟΐΓΪ8ΐΊ3ηοδ ιιιο-

ηβεΐιοδ υΊχβΐΊδ? δρΪΓΪΐϋ ηυίοιη ρΐαηο εοιιΓιςβΓυηΐ.

Ν.ίιιι ξεηΐίιιιη Εεείβδία ιιιιΙΙοδ αηΐεβ ΓηιεΙυδ Γογοπ-

Ιίιιηι βΓ3ΐ ((ΐΐίοιίηηι νοίιιΐϊ δοϋίικίο, μι ς«3 (Ιο^ε-

1)3ΐιΐ νίιίοι-ίΐιη Γονχ. 11α20 Οβϊ εοςηϊΐίοηεηι εκίιι-

1βΠ1(|ϋβ δίΐίοηδ 1χΐ3ΐϋΓ βϊ βΧ8ιΐ1ΐ3ΐ βϊ ΠογοΙ, Γγβ-

■• Ρβ3ΐ. «χι, 2. " ΜαίιΗ. χχνιιι, 18. •* Ρβίΐ. οιχ, 1. " Ρ$8ΐ. ιχιι, 17. " Ιδη. ιχ. 6. «• Ρωΐ.

χοιιι, 8. " ΙδΛ. χιπ, 18. "Ρδ3ΐ. χχι, 17, 18. ίβ 1δ3. ί, 6. «• ΡδβΙ. ιχνιιι, 22. •• Ιδί. μη, 7.

" Ϊ1)ϊα. 5. " ίϋίϋ. 9. « Ρ»3ΐ. χν, ία, 11. " Οδεο νι, 3. " Μαιίΐι. χχυιι, 53. " Ιδα. χχχν, 1, ί.
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εΐυυπι ριιΐι :1ιηΙυ(1ίηε ει δυ»ΥΪΐ3ΐε ι1ο<όγ:ι1.ί. 0:ιΐα Α ΙβΓβιηϊίΐδ ίΐεηι ρΐ'οηιιηΓιανίΙ Ιιίε νει•ηίδ : Εεεε νε-

βιιίειη 681 ίΙΙΪ (?1ογΊ:ι ΚίΙιηηί, ηοε εδί, αηΐϊςυϊ ρο-

ριιϋ α,υειη εΐ Οαπτιείπηι νοι-ηι, ευ; §1οπ3 εΐ Ιιοιιογ

ε$ΐ ρίεΐ»δ, ΓβΙϊ^ΐο ει ίΐηιίαιίη ϋεί, ει ςίοπχ 1ι'§ί8-

ϋυβ 8ΐιο1ίηιίΐ3δ, εΐ (Ιίνίηοπιια πιιιηοιυηι εορίβ

βίαυε )>πιΙί;ιι -ιιιιι ιώιιηιΐ.ΐηΐίίι. Κι ππϋΐιιη : ίαίατε,

ιίεΗΙίί, ηηω χ\οη ρατχ», εηιιηρε »1 εΐαηια, αχιοε ηοη

ρατΙντϊ$, ηηοιιϊαηχ ηιηΐΐΐ ίΐοίί βΐϊι ιηαιμζ άείετίΟΙ,

ηηαηι ΙιαοεηΙχί νίιιιηι". δίεηΐίδ εηίαι (ΊΉΙ Εεείε-

8Ϊ3 α,ιιβηι οδίεηϋίιηυδ, ηεε υΐΐοδ βηΐε ΓεΓε1)3ΐ νϊτ-

Ιπιιιιη (ϊυείυδ. Ρο$ΐαυΙεπι, ρίεΐαΐεαι εΐ Γε1ί§ίοηεπι

3ηιρΙεχ3, ηηιΐίοπιιιι Γ;κ:1;ι εδί (ίϋοπιιη ηιβίει*, ΙικΙιιί-

εβιηςυε $^ιΐ3ςο§3ΐη ι•ιψΐ8 3ΐιΙε3 νΪΓ εΓβΙ ΙΚίι$, ςυϊ

<';πιι (1ίΓΐ{εΙ)3ΐ εΐ ρΓονίιΙβηΙία κα;ι Γονε1>3ΐ 3ε Ιυε-

Ιι:ιΐιιι•, νεί εΐίβηι Ιεχ, νίοίΐ ΙεευικΙίΐηίο. ΒυΓδυαι εχ

ηχηηΐ ά\β$, άϊάί ΰοιηϊηι», «Ι [εήαιη νοΰ'ιχονιη [χ•

άη$ ηοννιη, ηοη &εεηηάχιηι ίίΐιιά (ιχάηι αχιοά ίιιϊιϊ

αιιη ραΐίίοχίί νειίτχ», φια ά'ιε ηιαηχιηχ εοηιιη αρρτε-

Ιιεηάχ ιιί εάηεετεχη εο» άε Ιεττα ΑΖαχ/ρΐχ; ηχιοηχαιη

χΙΙί Ι'υιΙιια ηιεχιηι ηοη οο»εηαταηΙ, εί εαο ηεςίεχχ

εο» ". Ηχε εί 1ιϊ$ δίιηϋίβ ο1)$ηιΐΓε ΐΓ3θ"ιΐ3 βυηΐ, ηε

ιΙεΙεί'ειιΐιΐΓ Ιίοπ. Νβηι ςυί ΟΙιιίδΐυηι ρΓΧβεηΙεηι, ει

τε$ »(]ιιπΓαΙ)ϋο5 εΠίεϊεηΐεηι, εί εειΊίδδίηο άΊνίηίο-

ιί» βαχ αΙΓοΓοπίΐ'ηι ίηϋΐεϊα εοηΐυειιίεδ ηοη δΐΐδοο-

ρεΓυηΐ, βεά εςεηιηΐ ϊη ει-υεεπι , Ιιί δείΐίεεί ρι•ο-

ρηείίίβ ρερεΓείδδοηΐ άε ίρβο Ιοηυεηΐίυυδ, δι 838

ηυΙΙβ εοηΙεεΐ33 υιη!>Γ3, 68(1 οροιίαδ 30 ηιιιίαδ αε-

εερίδ&εηΐ.

^;1^ι1 νείΌ ηοβ ΰΐιπδΐ'ι ηοηιίηε ηρροΐΐαίπηι ϊγϊ ρπε-

ροΓβοηα 1>ι!Ϊ εί ΡηΙιϊδ ΡίΙίιπιι εί 1)οιιιη αΐίαιμιοηδ α ιΐίχίι Ιδαίδδ, Υο$, ίηα,υίεηβ, Ιοί/ει ενετίείφιε Ώοηη

βίε 3ΪΙ 1$αΪ3$ : /-.να• άεά'χ ίε χη [α•άιΐ8 ίβηΐϊιι:η, κι

ίετταηχ εοη$ιϊΙνα$, 5υΙΊΐΐίάίηίχ ειαηρϊαι ηατεάχία-

ΐι'ΐη ω, ει φΐ;(! βεςιιυηΙυΓ. Οιιοιΐ εΓιηιι» ρεν Ι);ινΉΚ•πι

ΡιΓιο ροΙΓιεΊΐιΐδ 881, Εί άα\>ο, ΐηςυίεηδ, ρεηιε» Ιχωτε-

ά'ιίαΐεηι Ιικηη ". Αε ίρβο ψιίιΐΐ'ΐη ϋ;ινί(1 ΓαΙι ΐ'ΐη 3(1

Ιιοε 1ιοΠ;ι1ι31ιιγ, ΟοηιΐΗιιε, ίηςηϊεηβ, Όοιηιηε, Ιαμ$-

ίαίοτεηι ζηρετ εοι '". Αι Ι$3Ϊ38 εχ ηυ]ϋδ Ιββίδίαΐο-

ΓΪ3 ρεΓδοηα , Ιεχ, ίηηαϊΐ, ερτεάϊεΐιιτ α τηε ΐη Ιιιεεηι

ρεηΐϊιιηι, εί ϊη ίταεΗϊο ηχεο ^εηία ίρεταΰνηΐ'11. 0η3ί-

ηβηι αΐϊα εβι Ιβχ, ρΓΚίεΓ ενβηκεΐΐεβπι , ςιΐ35 8θη,ε8

ίη ϊ^ηοΓβηΙί* Ιεηείιπ» ηΐιεπ-ηηΐΐ'δ Π1ιΐδΐΐΉ»Η? Νηπι

Ιεχ <ιιιϊ(1εηι Μοδβίεβ πιυΐΐϊδ ]:ιηι ηιιηϊδ 3ηΙεεεδδεΓ3ΐ.

ίαηι ίΐε ηοτο ΕνηηκβΙίί (εδίβηιεηΐο ΓυΓβιιηι 1δ3ί3δ

>ίίΐ5. ΙΙΙϊί αηίειη ηιι'ι ιετνϊεηΐ ηιίΐι'ι, ηονκηι ηοηιεη

νηροηεΐ , φιοά χη νηϊνεηα Ιεττα εεΙβΙ>ταΙ>χΙιιτ''ί.

Ιϋεηιηυε πιΐ'δΐΐδ, ΥίιΙεΙηυιΐ, ϊηηυίΐ, αεηίει ρίοτίηιη

ίιιατη, εί οηιηβι τεί/εε ;'Μ*ΐίιίοηι. Ει νοεαΜίιιτ ηοηβ»

ηονιιιη, ηιιοά χρ$ε ϋοηιχηια ρτοηιιηίχαΗί '". Ηοε

Οβεβδ ϊΐεπ) ριηΐιϋχίι, Ει <•πί, ίηςυϊεηδ, ϊη ηονϊζ&ϊ-

1)118 1αηροΓίΙ)Ηί ηοιηηι ε)\ι* χ11η»ίτε ϊη νηηετια

Ιεττα. Εί ηοτηϊηε ίΙΗχιε ηιχιΐίχ ροριιΐχ αρρεΙΙαοιιηΐιιτ.

Εί ϋιιηί χη νϋ$ ε]α>, εί νίνεηΐ χη ίριϊί '".

Ε)Η$άεηχ.

Ει ία ίε ρτεεαοίΐηίιιτ. (}ιιοηΐαηχ χη Ιε Ώοηχνιχα

ε»1. Εί ηοη ε$ι Ι)οηη ρταΐετ ίε. Ει ηοη εορηονχ-

ηιν$ ". ΙΙΙικΙ ει ρτεεαίιηηΐητ χη Ιε, ρΓΧδίςηίίίεαΐ (Οδ

αηΐε Ιοευΐυδ εδί : Εχ 8ΐοη, ϊηςιιίεηδ, εχχοχί Ιεχ, εί ς. ςιιϊ ΓΓειΙΚΙοπιιιΐ ϊη Πιπδΐιιιη. ΙΙΙικΙ ηιιίειη, (ίκι-

ίετηιο Οοηιχηχ εχ ^εηιιαιεηx ". 8!(]ηίάειη Βοηιϊηιΐδ

ηοβΙβΓ ^^8ιι8 ΟιιΊδΙϋδ ικιιιο ϊη ιιιοπίο 5ιοη δοιίοηκ

«Ι άοεεηδ, ηυηε ίη εΐνϊΐβίε ίοπίδηίειη νεΓδβηδ, 1ε-

£βιιι εί (ΙοείΓϊιιηηι εναηςεΐϊεβιη ΐΓ.κΙίιΙίι. Νεςηε

εηίαι άε Μοβαίεα Ιε^ε ρΓορηεΐ3 ηυηε ΙοηυίΙυΓ. Ουί

βαίηι ίιΐ Οβγϊ ηιιβαΐ ? ειιηι ε3 ηοη ίη δίοη ηεε ίη

Ϊ6Γυ83ΐεηι, $ε(1 ίη ηιοιιΐε δίη3 ΓυβΓΪΙ 1:ιΐα, ιηυΙΙο

2ηΧβ<ιυ3πι ηαΐυβ εββεΐ Ιδϊίπβ, ςυεηιβϋηιούυιη ενϊΐι-

βεΐίεα ηιυΐΐο ροδί ίρδίιηι 1δ»ί»ιη ΐεηιροΐΌ ρπιππιΐ-

£31» Γυίΐ ? ΟιιβρΓορίει• βρροδίΐβ άίχίΐ, Εχχϋί. Οιιο-

ηΐαπι αηιίςυα Ιεχ ]ηιη ονίοταΐ. Ηοε ηπιοιη ΐεηιριΐδ

Ιάεηχ ιίΐ. 9, ραα. 30 ιεη.

Εχ Ιχοτο ηνχ Οκεοοβιο Νχ/ικβ ροηίχ/χεχ αίεηοχίχιτ, Ι)β εο^ηίΐίοηε ϋεί.

Εί ΙεηΛχα, Ιηηυίΐ Μοβεβ, εταηΐ αιρετ οίι/ϊίΜΐη ". ϋ δίΓυυηΐυΓ, ενεηΪΓε εοηδυενίΐ. ΑΙ ΙΐΛΓυηι άίνίδϊο

ηϊαηχ χη Ιε Ι)οη& ε»ί, ίη εβηιε βδκυηιρίβ ρΓχιηοη-

δΐΓ3ΐ (ΙίνίηίΙβΙειη. Αι ΪΙΙιιϋ, Τ» εηχιη ει ϋεχκ, εί ηοιχ

εοαηονχηχιΐί , εχευδαιίοηεηι ίηϋίεβΐ ]πϋ;εοΐ(ΐιιι ίιι

]ϋΐϋοίο ΓυΙιίΓΟ, ΐ[ΐι;κ δΐυΐο 3ΐςυε ίηηιιίδ οιίΐ.

δι ΟΙιΗδΙυδ ίιιιροδίΟΓ ίιιίι, ςυοηιο(1ο ςυχ ρΓ;ΐ•-

άίχίΐ, ενεηΐιι εοιιιρΓθΙ)3(3 δυηΐ οιηιιϊα ? ΙΙΙεβαυχ

»(1 Ιειηρίί (ΙεδΙηκΊίοιιειη, ςυχ ηιΐ εϊνίΐ3ΐεηι Ιεΐ'ο-

8(ΐ1)Ίΐιοπιιη εχριΐί,ΜΐΒίκΙηπι ενεπεηιΐβιικιιιε εί 3(1 ίιι-

Ιεπιεε'ιοηειιι ίυιίχοπιηι, ςυχηυε αϋ (Ιίδεΐρυΐοδ δυοδ,

εί 3(1 τεβ 3(1ιιιίΓ»η(ΐ3δ ([(Οδ ίιι ηοιιιίηο δυο εΐ'ίΐιιΐ

Γ;ΐ€ΐ(ΐιί, ρεηίηεηΐίβ ρΓχηυηΐίβνίΐ ?

£χ «] ηο ηι;ι1ίιΊθ58 ίδΐί Γ3ΐίοείη3ηΙεδ ϋίεοηΐ Ιεηε-

1ιγ;«?ι Πιίδδε, (|ΐιηπιηι εΟΓεείΓΪχ οαιίδη δίΐ ηι»1ιιηι ριίη-

■εϊριυιη. Βείηιΐε, Εί άϊνχίχί Ώειι» χηίετ Ιιΐΰειη εί.ίεηε-

&Γβ* '•. δι Ιυχ είΐ, εί ΙβηεΙίΓΧ δυηΐ, ςιιβδ 3 Ιυεε

5β^υηοΐ3δ ίηΐεΐΐί^ίδ. Ηχε ΙεηεηΓίεοδί ίδΐί, π, ιιί ίη

1ιιγ« οχοιιΐίιιηΐ. Νθ3 αηίοιη αΊείιηυδ ΙεηεΙ)Γ38 ηοη

£88β ηβΐυΓβιη ιιΐίαπι, βοιΐ 3εεί(1ειΐ8, εί ηίΐιίΐ ηΐ'κκΐ

ηΪ8Ϊ Ιυείδ 3ΐ)8εη1ί3ηι. Εΐεηίηι ευιη οαίιιιιι ίηίιίο ίη-

νοί νι,ΊχΊιιι• εοΓυηι ηυχ είτευπι εΓηηΐ οο}εεΐυ, Ιεηε-

5γχε βχδΙίΙεΓυηΐ. Ουοα* οΐίαπι ηυηε ίη ϋδ ςυχ οϋ-

εβί ερ.ιΐίιιιη ίΐίικί, ηιιο(Ι Ιυειβ 3ΐ)δεηΐΪ3 (ΙεηιεΙίΐυΐ'.

Οιια; (]ΐΓκ1οη Ιυείδ 3ΐ)δεηΐί3 εί ρΓΪναιϊο 881 )ΐ3θίΐιΐδ

(]ιιο(1:ιγιιιιιο(1ο ει εδδεηΐΪ3 ΐεηε1)Γ3Γυηι. ΡΓίηείρίυιιι

3(ΐΐοιη πιηΐυπι ηοη εδί. Νηηι δι 1)ειι« 681, ηοη εδί

ιηηΐυιη, ηοε 881, ϋειΐ8 ηκιΐιΐδ ηοη ε£ΐ. λαιη 8Ϊ ϋειιβ

εδί, ηοη 881 ηκιΐιΐδ, ευηι οοηίΐβΐίιΐ δίΐ Γοιίδ : δίΐι

ηκιΐιΐδ, ηοη εδί Οοιίδ. Οιιοιηιχίο εηίπι ΰευδ πιηΐί-

Για, 3υΐ ρεεεβίιιιη 88δε ροΐβδΐ? 1>ιι;υ ηυίά'επι, δι

ϋευδ 881, οιιπιϊα ρβΓουηΙ ει ενοιΙυηΙυΓ.

" Ι«3. ιιν, 1. » Ιδ3. μχ, 6. «9 Ρδβΐ. η, 8. " Ρδ3ΐ. ιχ, 21. " Ιδη. ιι, 4, 5. " Ικβ. ιι, δ.

»» ^^Γ^η). χιχι, 31, 32. '» Ιδ3. ιχν, 15, 16, δεε. ΙΧΧ. " Ιδ3. να», 2. " Οβεε ι, ιι, ρίδδίιη. " Ι.-.Ί.

,«.ν,.14, 15. "Οεη.ι, 2. '» Μύ. 4.
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/.'.. εοάεηι. Α

Οιιοιι.ιιη ]ΐ.Ί(:ΐο (Ιιιο ροδδπηΐ 0880 ρπηοίρϊ», Ικιηιιηι

υηυηι, αΐίοπιιη ιηα1ιιιιι? Οοηυηι βιιίπι βΐ ιιηιΐιιιη

οοηΐι :»ΐ'ία δΐιιιΐ, δβςυε νίείδδίπι ϊηΙΟΓΪιηιιηΙ, βΐ ηε-

ηυβιιηΐ βίιηιιΙ οοηδίδΙεΓβ.' Ουατβ αιιΐ ΐη ραηο υηί-

νΒΓδίΐαΐίδ αΙΐβΓυπι οπί, οι ηβ ε» οιι-ουπίδοπύοΐιιι•,

8υΙ 8680 εοηΐίιίξοηΐ ηιιιΐιιοφιο οοιτυηιρβηΐ , ;ιιιΐ

ίιιΙβΓ ίΙΙίΐ ιιιοιίίιιηι ίΐίιμιοιΐ ϊηΐεΐΌεάεΐ, 3ΐ(|υο ί!;ι ΙΓΪ3

]3ΐη βπιηΐ ρπηπρίη. Ρι•8εΐει•63 βιιΐ ραοβ ιιίβηΐυΓ,

(]πθ(1 ηκιΐιιιιι ηοη ροΐοβΐ : »ιιΙ ριι^ηηΐηιηΐ, φιοιΐ

υοηυιη η•(Ίΐί;\1. Ν:ιπι ίΙΙιΐιΙ φίκΙοιη 81 υΙαΙϋΓ ρ306,

ιιοη ογϊΙ Ιιοιιιιιιι. Οιΐ3ηιοΙ)ΐ•οιιι ηοη δυηΐ (Ιιιο ριϊη-

είρίβ, ρποδΟΓίίιη ΊηίοΓ 80 «•οιιΙι•;ιγΊ:\ οΐ ίηίιηΉ'ίίδίηιο,

8θά ιιιιιπη, ίιΐο,ιιβ Ιιοιιιιιιι. Μιιΐιιηι εηίπι ηοη ΟδΙ

ρι•ίικ•ί[ΐίιιΐιι, 8<:ιΙ ρπνηΐΐο οι αηιίβδίο Ιιοιιί. η

Εχ εοάειη.

δι ύιιο κ νιιι ί (Ιοί, Ιιοηιΐδ ψιίαΌιη ιιηιΐδ, ηΐίοι- αυ-

Ιοηι ηι;ι1ιΐδ : ιιΐίικί Ιιαίιβηιιηΐ ρηηοίρίιιηι. Βίηηπυδ

οηίηι ιιιιιιιι:πΐδ ηοη ροΐεδί Οδδβ ηπηείρίιιιη, ουιη

ιρδβ :ιΙ> υη'ιίαΐβ ρπηείρίο ρΓΟίίοίδοαΙιιι-. (}ιιο<1 δί

ρηηοίρίιιιη ηοη 8υηΙ, ηο (Ιοί ηυίϋειη γπιιιΙ οιιι-

ιιίηο. Οιιοηίαιη ίβίΐητ ιιιιίΐβδ 681 ιοπιιιι οιηπϊυηι

ρηηείρΐυηι, ιιηυδ υΐία,υε οΐ ϋβιΐδ 081 γοπιιπ 30X101°,

61 βΠοΟίΟΓ 0Ι1Ι1ΙΪ11Ι11.

Εχ εοάεηι.

5ί οοηυηι ροΓ ?ο ΟδΙ, ιηηΐιιηι ηοη 081. 5ϊ ηιηΐιπη

ρετ 80 081, ηοη οβί Ιιοιιιιιιι. 11, γ(; οβΙ οιιίιιι οοπΙγ»-

ιίοππιΐ ιιιοιίίΐ) 03Γ0ηΐίιιιη ΓαΙίο ηίςιιε εοηιΐίΐίο.

ΟιιαΓια 8ΐιιιΙ ναΐεΐιηΐο οΐ χςπίικίο, νίι» ει ηιοτδ. Ο

Νοιι ϊβίΐιιι- ϋβαδ ηιαίυδ.

Εχ βοάειη.

Ποιίδ Ιοηιΐδ ο$8εηΙΪ3 οι ιιηΐιιι-.ι ϋοιιίΐβίοιη ΙιαυοΙ,

ιικιΐιΐδ 1«)ΐιί[;ιΙίδ ρι•ίν;ιΐί')ΐιοιιι ιι! Ικιΐιίΐιιπι ο1)1ίηο1)ί(.

Οικιιιιθ(Ιυ βιιίεηι ϋβιΐδ, α,ιιί οο Ι3η1ιιιη ο$(, ηυοά

ι1ι*ίίιίΐ, οατοί, ιιοη 388β<ιυίΙυτ, οΐιιοηο8ΐ?

Εχ εοάεηι.

δ'ι οΊιο, 3ΐιΐ ΐΓβδ ρΐυι-οδνβ 0δ8βηΐ (Ιοί, ουηι αΐϊυά

»Ιίο πιοοΌ οι (ΙίνθΓ83 πιΐίοηο αςοΓείατ οΐ ηιονβΓβ-

Ιιιγ, ηιιιηάυβ ]3ηι ρπ.ίβηι ίηΐβιτΜίδδοΐ. Νιιηο βιιίβηι

ουιη οπιιιία ΓβΙίοηβ οογΙ» βΐ δίαοίϋ δοηιρβΓ ηιο-

νεαηΙιΐΓ οΐ (ΙίδροηαηΙυι-, ίΪΓπι» Ιικο 3ΐφιε ροΓροΙαα

Γοπιηι οηιηίυιη οοηείηηίΐαδ, οι οπίο, οΐ ηιοϋΌι-ηΐϊο, ϋ

οι οοηδΟΓνηΐίο υη3ηι ο.-ιπιοΌιηηιιο είαιηαηΐ Οδδβ

ι•3υδ3ηι, ιιηππι 3ΐιοΐοι•οηι, β φιο οι ρι-οετεαΐ» βίηΐ

οιηηΪ3 οι Γο^αηΐυΓ οι οοηδΟΓνεηΐυτ.

Εχ εοάεηι.

£ϊ ηιβίυβεΐ δοβίοδίυβ βδΐ Ιιιο ηιυηίΐυδ ίηΓεποι-, οι

νοβ ηϊηιίπιιη ηιβίί δοβίβδίϊα,ιιβ, α,υίρρο α,ιιί ρηι•δ

δίΐίδ ϊρδίϋδ. ΟϋΟά 51 Π3ΐϋΓ3 ΟδΙΐδ ϊΐ1ΐρΓ0ΐ)ϊ 01 Π13ΙΪ,

νοΓΪΟδ ηοη Βϋοδί νοίιίδ. νοιϊΐββ οηίηι Ιιοηιιηι ρΙ;ιηβ

ΟδΙ. Βοηυηι βδΐ αΐϊβηυηι 3 πίβΙο. Ιϊπι ςυί νβπΐϊΐβ

οβΓοηΐ, βοΓυηι άοοίπη» Γιιΐδ» ηιιΐΐο δοΓιϋο ΐιιηϊΐίΙιΐΓ

ΓυηϋίπιοηΙο.

Εχ ΐοάβη. *

δϊ ηιιιικίιιιιι Ικιικ; Ιιοηιιιη οβδο οοηΓιΐοηιίηϊ, Οουηι

ηιιίοηι 01 Ρβιγοπί ιη;\Ιιιιη ηοη Ιιιψίδοο ηιιιικΙΊ εΟε-

ιΊογοιιι; ΟΓΪΙ ιιΙί(]ΐΐι.' ιηιιικίπδ ηΐΐοΐ' ηι»1ιΐ5 3 ιΐοο ϊΙΙο

εοηΐ'οείιΐδ πΐ3ΐο. ΑΙηυί ηιιιικίιΐδ ίδΐ'ιιΐδίηοιίί ηοη 631 :

ηβ Οειιβ ίζίΐιιΐ' ηυίϋοπι ιολΙιιρ. Μΐηι Οοιιβ ρπηει-

ρϊιιιιι ΟδΙ, (ίΟΊ•(:ΐΓίχι|ΐιι! ο:ιιΐδ:ι. Π:ι;ιη; ε^πΐ ηοη 6X51-

δίβηΐ ηυχ 3 ρηηοίρίο οΙΓοεία οΐ ειιικίίιη βίηΐ, ηε

ρηηείρϊαηι ςυΐϋβηι 68(, ηεε ϋειίδ ίζίΙαΓ ηΐΐΐαδ.

Εχ βοάίηι.

νοΙΟΓΪδ, ίηηηΐιιηΐ, ΤβδΙηηιβηΙϊ Πβϋδ ηοη βη βδΐ

ρΓονίιΙοηΙία οι δοίεηΐία <\\\χ οιιιη'κι ΓοηιρΙοιΊιΐΐιΐΓ.

1ιιΐ6ΓΓ083ΐ εηίιη Λ(1;ιιη, 1/ίί, ίηςιιίεηδ, ε$ *°? Ει

Οαίη, ΙΙΗ β$ί, ίηιριίοηδ, (ταΐετ (ημι β1? Ει ΑΟΓ3-

Ιιηπι, 1/6ί ε$ΐ, ίηηιιϊοηδ, 8ατα ηχοτ Ιηα β* ? Ει ;.::.'.

ηιαΚα ;κΙ οιπικΙιμιι ιικκίιιιιι. Ηίβ ΓβδροηαΌηιυδ,

ε]ιΐδΐηούί ΐηΐ6ΐτο§3ΐ3 ηοη 31) ϊςηοΓαηΙία, δεα" ρο-

Ιίιΐδ 3 εο^ηίΐίοηβ ρΓοΠείδεί. Νίδί οηίηι οοςηο-

νίδδοί εΐ Λιίαιιΐ οι Ι'.ιίιι ροοε»δδθ, ηοη οοδ εοηΐϊ-

ιιιιο ίιιΙΟΓΓοςιΐδδοΐ. ('.ο^πονίδ^ο :ιιιΐι•ηι, οχ ϋδ ςιιχ

δοηιιυηΙυΓ ρβΓδρίευΐίηι ΟδΙ. δίε οηίηι αΙΙοα,ϋίΙιΐΓ

ΛιΙιιηι ρτΊιΐδ (]ΐι:ιιιι ιΐΐο δο εοιηεαΊδδο ΓηΐεΓοίϋΓ :

Εοηηϊι ίιιιΓιπιηί ίϊΐι'ι ιβ ιιικίιιηι βίίβ, ηϊίϊ ηκοιί β //-

ρπο άε ηιιο $οΙο ρταΐΰερχ Ι'ώϊ ηε οοηιεάετει, εοηα-

άϊ$ΐϊ "*? ϋβίη νβΓΟ, ςυί εοη3ΐ)3(ιΐΓθΙ ίρδβΙβΙϊΐαΓο,

(:οιιιρ:•1Ι:ιΐ ΗΪ8 ν, ιΊιίδ : Υοχ Βαηςηϊηϊι (ταίηβ (κι

είαιηαί αά νια 8ν. 11330 ιιοη ίςηοΐ'αιιΐίδ δΐιηΐ,

δεά ρίβηοοΐ ροΓδρϊοιιο εο^ηοδεοηΐίδ, ηιιϊ 03 δρβεϊβ

ϊιιΐοΓΓθ§3ΐίοηίδ ν 1 1 1 1 ϊίδ ςιιϊ ροοεατοΓ3ΐιΐ, ροΓ&ιια-

(Ιογο υΐ ΓΟδίρίδοαιιΙ, ειιπι $0 (ΙερΓοΙιοηδΟδ αηίηΐίκΐ-

νοιΊαηΙ. Ε» ίιοηι νβΓ03 : ΙΙϋ εεί 8ατα ηχοτ Ιηα 7

(Ιοείίΐι-ηηΐ ουιη ηοη ί^ηοΓαΐΌ, Α1)Γ303ηι ιιχογομι

1ιη1)6Γ0, 03ηιςιιβ νοοηιί 8αιαηι. Οιιί 3υΙοηι Ι;. ι γ.

δοϊΐ, Ϊ5 ρΓοΓοοίο ηοη 6Γ31 ηοδοϊηδ, ο1)ί εδδβΐ δαΓα.

Νεηυο εηίηι, ειιπι δ.ιπι ροδί οδΐίυηι δίαΓοί, γϊ5Ϊ5-

δβΐηυο είαιη βυιΐίοηδ ββ ιιιηίΓοιη Γογο, ιΐίχίΐδοί, ϋντ

τίίίΐ 8ατα " 1 \'κμ& οΐί.ιηι εαιίδίΐηι δΐιυ]εοίι, δεευαι

ϊρδ3 ίηηιιίοπδ : Υογοπο ρ3Π3ηι ? ΙΙδοο οηίηι ίΙΙϊιιβ δυηΐ,

ςυί οογ οΐίβιη αΐηυο ηηίιηιπιι ηονίι. Ιηίειτοςανίι

3ΐιΙοηι , ϋΙ)ϊ «Ι δοΓα ηχοτ Ιηα ? οο εοηδϊΐίο , αϊ

ΑΙ)Γ3ΐιαιη οο^ηοδοοηδ δβ ηηΐβ οοπηοδοεΓβ οΐ οιη-

ηΪ3 δΟΙΓΟ, δίΟί ΠΙ ρΐ'ΧδΙ.ΊηΓΐΟΓΪ Τ303Γ01, 01 ΟΠΊΙΐί-

1)ϋδ ηιΐ3ϊ (Ιοίηοορδ α'ίοοΓεηΙυΓίϊιΙβηι 3ΐ1ΙιίΙ)6Γ0ΐ. Αίςυβ

οΐΪ3ηι ίΙΙιιο1, ςυοιΐ άβ δθ(1οηιη βΐ ΟοιιιογγΙιλ (Γκ'|ππι

εδί : /.'ί',ΜΊ'ϊτ/ίΐί)! ί•ί νίάβόο ηΐηιηχ τε ϊρ$α ηιΐιν εΐα-

ιηοτ ϊριοτκηι ΐηάίεαί εοιηρίενετηιΐ , αη ηοη , νί

ίοϊαηι "■•, ΐ|ΐιίιΙ ηΐίιιιΐ δί^ιιίΙίε3ΐ, ηίδί εο εοηςΗία

ϋβυιη ΪΙ3 Ιοι'ΐιΐιιηι οδδε, ιιΐ ηοδ ογικΙϊγοι, ηε υη-

ΠΛ13ΙΙ1 ρΓΧεϊρίίΟδ ίΓΙΊΙίΙΙΙΙΙΙδ 3(1 ΪΓΓΠ^.ΊΙΙΐΙα δΐιρρίίοϊί,

ρΓορΐ6Γ63 ηυοιΐ :ι1ίΐ|ΐιοπιιη Πιι^Ίιί3 ρΓΟδρ'ιείαιιΐϋδ,

8('(1 οχδροείοιηυδ, υΐ τε ϊρ53 ρεΓίοοί.ι βϊιιΐ ? Νηηι

δϊ ηοη εο^ηονίβδεί, ςηοπιοοΌ ροΐιιίδδοί άίοεπ•:

ΟΙαηιοτ 8οάοιηοτηηι ει ΟοτηοττΙισ; νεη'ιΐ αά »ΐί " !

Τογγ3, ΊηηιιίΙ, εΐηιιιηΐ, ε1ϊ»ιη ηιιΐο Γ05. Ει ΐρ$χ

Γθδ νυείΓοΓαηΐιΐΓ οι ε1;ιηι:ιιιΐ. ΜυΐΙχ δυηΐ ο]υδηιοο'ί

ϊιιΐοιτο^»Γιοηοδ ηοη βοΐιιηι ίη ΥοΙεΓΪ, 56(1 οΐίϊΐη ϊη

■• Οβη. ιιι,

»6 ίΐίιΐ. 21.

Π. «' Οοη.

»7 ϋ/ηΙ. 20.

0. Ιιοη. χνιιι, ί). 83 Οοη. ιιι, II. " ϋεη. ιν 10. " Οεη. χνιιι, Ιό.
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Νονό Το&ΙβιτιοηΙο, φΐίβ Ιαηιεη οηιηεβ πίνδίεπιιηι Α ίηα,υϊΐ , »ΐίκ•η }ιι$ΐηηι ε&1 8'. 0»0(1 ηιιίεηι ηηυβ

;ιΐ(]ΐΐι• ϊιίοιιι 8ΪΙ ΥοΙοΓΪδ 3ε Νονί ΤΐίδΙαίΙΚΜίΙί 1)0118,

ρ: ;«ί1"ι ν ί ι ^Γβηιίββ, Εεεε, ίηα,ιιίεηδ, άίε$ νβηίηιιΐ,

άίείΐ Ώοχιινικί, εΐ εοηιίΐΐματη νοϋίβ Ταίαιηεηίαηι

ηονηηι, ηοη ηί Τείίαιηεηίνηι ϋΐιιά ηηοά αιπι ριιίτΐ-

1>ιι$ νειίτϊ$ εοηείϊΐιιί, ηηο ά'ιε ηιαηιιηι εηιηιη αρρτε-

Ηεηάί, ηί εάιιεετετη εο& εχ /Εηηρίο. Οιιία ίρ&ί ηοη

ηιαη$ετιιηΙ ΐη Τε&ΙαηιεηΙο ηιεο. Ει εηο ηερίίχί Η-

Ιοί ". Ει ϊρδβ Ιιιιη ΑηΙίφιί, Ιιιγπ Νονί ΤεβΙαιηεηΙί

αιιείΟΓ Πιπδίηδ. ΛΌη ιιβιιί, ϊηςιιΐΐ, ιιί Ιι-ι/ειη &οΙνε-

ΓβΜ, $εά ηί εαιη ϊιηρίειτηι ". Νοε ββΐ, ιιί ίΙΙαηι

ρΓορίεΓ ΙΙεΙίΓίεοΐ'υιη ίιιιρειΤεαίοηεηι ίιηρειΊεεΐ3ΐη,

111 :■ ]ιι ι <• φι;ι<|.ι|'ΐ ί'Ι \ί| 15 ί'οι;;;π!ιΊΐΙΟ ρΐι ί Ιθ80]ΐ[Γΐ3

ρειΊίεεΓεηι ει αυδοΙνεΓειη. 111α εηίιη ει•:ιΙ ρχάααο-

ηη» ", ηιιί αϊ! ΕναηςεΙίιιηι δΐΐδείρίεηιίπιιι ίιΐδΐίΐιιε-

εηηΐΐηεηΐ, ει αΓιΐ|υϊϋ αΐίικί αςιιιιΐ. Ναπι ϋεί ρι•ο-

ρπιιηι εδί ευηεΐ3 εοξηοδεεΓε ; εΐ ιμιί οιηηία ηοη

ΐίΐιΙΐιΊ οο£ηίΐ3, ηοιι εβι Πειίδ.

Εχ εοάεηχ.

Οιιοιιι(ι.Ι« ίΐίεϊΐίδ ΑηΙίπ,ιή Τεδίβιηεηΐί Ιεςίδίαίο-

ιιιιι ]ιΐδΙιιηι, Νονί ιιιιίειιι Ιιοιιιιιιι, ;ιΐΐ|ΐιε ίιίεο ιιηιιιη

αϊ) αΐίο ιΙίνεΐ'Μΐιιη εδδε Γ.οιιΙεηιΙίΙίδ ? Ναιη δι ιμιοιΙ

]υίΙιιηι β8ΐ, Ιιοιιιιιιι εδί ; ]υ$1ιΐ8 <•ιίΙ Ιοηιΐδ ιιηι-

ιιίιιιι. Νεηιιε εΐιϊηι οοηΐΓ.ιπα δΐιηΐ μιδίυιη εΐ Ιιο

ιιιιιιι : κιίΙ ]ιΐδΙο ι-ερυξίιαΐ ίιιμίΜηιη, ει ύοιιο ιηα-

1 ιι ιιί αϋνβΓ8:»Ιιιι•. Ρι-χίετεα βί ηιαίιιιη ίιιίιΐδΐιιιη,

Ιιοιιιιιιι υΐίο,ηε ]ιΐδΙιιιη, βί Ιιοιιιιβ οιιιιιίηο ]υδΙϋδ.

Οοιη αιιίπιι ίιιηαηιεΓαΙιϊΙϊα δίηΐ Ιεδίίηιοηίη, α,ιιίϋυδ

νείεπδ ΤβκίαιηεηΙϊ ϋειίδ ε88β ϋεείαΐ'αΐυι- ϋοηιιε, Β ΙιαΙ. ΙΙχε αυίειη εα ρΐ'κεορίοι• ίρ^ε, ΐ|ΐιί ιίοιεί ρεΓ-

ε^ο υιΐϋπι ϋιιιιίαχαΐ ίη ηιεϋίο αΟει-αηι : ϋϊεαί, ϊη- ΓεεΙίΟΓα. Ει ϋΐα ϋ,υίϋειη εοΓροτα ίηΓοπιιαΙιαΐ, ηικο

ςιιϊΐ, Ι&ταύ, ηηοηΐαηι Ιιοιιιι» " ; βΐ <|υϊ ϋείηεερβ αιιίεπι αη'πιιοί ειυιΐίΐ. νείιιβ ετβο 851 πιίηίβίΓϋ

βειμιυιιΐηι-, ϋιιο νοΓδίεηίί. Ιίιιιιιη ϊΐεηι, ο,ιιο Νονί ηονχ : αιΐ ηοναιιι εηίιη ιίικΉ ει νίαιη οβίεηιΐίΐ

Τεδίαιηειιΐί ϋου» ]α$ΐα8 08ΐβη(ΙίΙυΓ. Ει }ηάΊααη%, ει ραι-αΐ.

VI!.

Ιίι'ιιΙ. ίίΐ. II, ραΐ). 7 $97•

(ίΐϊΓ.οοκιι Νυ»5(Β ροηίϊβείι ϋχ ΟΓαΙίοηε εοιιίτα ΑΙιΙαΙιίιιιη.

Ιιοηιίιιεβ αρρε11αηιυ8 : 8ί(]ΐιίιΙεηι Ιιοηιο, ει Ιιιπηα-

ηίΐ38 ιιπίνοΓ8ΐιηι ο,υίιΚΙιιιη δ'&ιΓιΩεαηΐ, ηιιοϋ β'ιη-

ι•!ΐ!;ιΐΊα εοιηρίεείαΐυΐ'. Οείιιύε ίΙΙιιιΙ αιΙ]ιιιιςο, ηο-

ιηειι Ιιοε Γβϊ ιιαΙιίΓαιη εχρϋεαΓε ; ίιι Τιίη'ιίαίε νεΓΟ

(|ί;ι; εΓεαΙα ηοη εβί, ηυΙΙιιηι ίιινεηίΐ'ί ηοηιειι ιμιοιΐ

ε]ιΐ8 η;ιΙυιαιιι (ΙεεΙαΓεΙ. Αι ευτ, ππη ρεΓ8οηαδ δίη-

Ειιηι ει ΡαίΓοηα Πευπι (5), ει ΓίΙίιιιη ϋευηι, εΐ

8ρΪΓίΐαη δαηείιιηι Οοιιιιι εδδε ΙΊιΐυηηιιΐΓ, ουτ ιιιιη

ιΐιΐ'ϊιπίϋ ΙΓ68 ιΐεοβ, εειΐ υηυηι 1)< ιιηι ? Ι'πιιιιιιιι, υΐ

ηιιοϋ ίη ρΓοηιρΙιι εβί Γβδροιηΐεαηιυδ, ηε πιυΙΐΐρΙΊ-

εεη) ιΐεοΐ'ΐιηι Ιηνυαιη α Οηεείδ εοη(ίεΐ3ηι ίΐίΐτοιίπ-

εαιιιιΐδ. 1)οίιιι1ε, δι η,ιιίϋ εΐε^αηΐίυδ ηΐ3ξίδηυε ιε-

εοιιϋίΐηιη ϋίεεηιΐυηι εβί , ςϋοηίβω ηοηιειι Ιιοε, Ο ενιΐηβ βρρεΙΙεηιυδ ϋευιη, ηοη βιϊαιιι εαΓυιη δίη^α-

ΰεα$, βεΐίοηειη δί^ηίΓιεαΙ : 3 νειΊιο εηίιιι θέειν

(ΙεαΊΐΓΐηηι εδί, ο,ιιοιΐ ρ»8δίηι <•πι ι;ιΐ ; νεί 3 νειΊΐο

6ε3?0αι , «}υοι1 εεπιιιΐ οηιηίβ ; νεί 3 νειίιο αΓθειν,

ηιιυιΙ ϊηιρί'οΐιίΐαΐεηι εχιιιαΐ αο ρεηίαΐ. Ουειηαιί-

πιοιίιιιιι ι^ιΙιιγ ιιιι:ΐ(]ΠΛ(|ΐιο ρεί'δοιια ΙαΙεηι ααίοικ'ΐιι

ρι•ι Γη Ι;ιιιι ΙιαΙκ.Ί, δίε ηοηιειι αειίοιιεηι ίΙΙαηι βίβΐιϊ-

Ιίεαιίδ υΐιΐίι.εΐ, ιιί ιΊ δίΐ εΐ αρρεΙΙεΙυΓ Οευδ. ΠαΓδίΐδ

ςυεηΐ3(1ηΐ0(Ιιιιιι ιιικι αΐιμιε ίηεοηιηιιιΐ3ΐ)ίΠδ ίη Ιιί-

1)118 8δΙ 3(:Ιίθ, 810 οΓΐΙΙΙΙΙ ('δΐ ΠΙΙ3 (ΙίνίΐΐίΙηδ Ι'Ι 1111118

ϋευβ ίη Ιιίΐιιΐδ ρεΓδοηίδ. Αι εηίιη, ίιιηυίεδ, ΡείΓυδ

ει Ραιιΐιΐδ εΐ 1ο3ηηεδ Ιι°εβ ρεΓδοηχ ειιηι βίηΙ, ιΐί•

(Ίΐιιΐιιν εΐίαηι Ιιε» Ιιοιηίηεδ. Κβδροηϋεο, ρΐ'ίιιιιιηι

ηοβ 61 Ιιίε 3ΐ>ιι1ί Ιιοαιίηίδ νοεαοιιΐο, ειιηι εο ΐΓεβ

ΐ3δ ΡίνίηίΙαΙβηι αρρείΐαηπίδ ? ΟιιοιιΊηιιι φΐεηκηΐηιο-

ιΐυιιι Ιίεεί Ιιοηιο βΐ Ιιυιηαηίΐαδ ραιίΐεΓ (Ιε υηίνεΓδίβ

ιϋεαηΙυΓ, ηοη Ιαηιεη ιε^αε οϋευηΐιΐΓ ϋε δίη^υΐίδ :

8οεΓ3ΐεδ εηίιη Ιιοηιο ϋίεί ροΐεδΙ, ΙιυιηαηίΙαδ αιιίεηι

ιΐί'ΐ|η.ΐ(]ΐιαιη ροΐϋδΐ : δίε οίκιηϊ Οεηδ εΐ ϋίνίηίΐαδ

1ι:ιΙκ•ηΐ. ϋειίδ εηίηι α^εηίοιη δί^ηίΓιεβΙ; Οίνίη:ΐα$

ητιίβηι βεΐίοηειτι. Ττίοιη νεΓΟ ρεΓδοηαπιηι ηυΙΙα εδί,

(]υαϊ δίΐ αείίο; βειΐ α^εηβ ροΐίιΐδ εδί υηαΐ|ΐια:(|ΐιε ίί-

Ιιιπιιη. Οίείιηιΐδ Ι3ΐηεη αΊνίηίΐ3ΐειη ΡαΐΓίδ εΐ ιΐίνί-

ιιίι.ιΐΐ'ΐη Ι'ΊΙίΊ εΐ ι!Ίνίιιίΐ3ΐεηι 83ηεΐΐ δρίπίαδ, δίεαΐ

Ικιιηαηίΐαίειη δοεταΐίδ εΐ εδδεηΐίαιη ει ιιαίηιαιη,

εΐ 8Ϊ ιμιΜ αίίικΙ 681 ρεΓδοηίδ εοηιηιυηε.

88 Ρδ&1. οχνιι, 1. 8' ^ο^η. ν, 50. -ί0 )ντ. χχχι, δΐ, 33. »« Μβΐΐΐ». ν, 7. » 0;ιΙ. πι, 21.

(5) Οηηχ εΐ ΡαΙιεηι Ωειιηι, εΐε. ΟΙΐδεΓναί ΡηΙΐΓΪ- ηοηρνΐαηάηηι ίϊ( Ιτεε άεοζ (ΙΊά οροτίετε, α<1 ΛΙιΙ.ι-

είηδ Βίΰί. Ογ. Ιοπι. VIII, ρα^. 103, φΐ* Ιιίε τεείΐβΐ Ιιίιιιη, ηιΐ3; οεειίΓΓίΙ Ιοιιι. III, ρα^. 13 δεςι]. ε^ΙίΙ.

ΕυΐΙΐ)ΐηίυ8, ηοη εχδΐϊΓο ϊιι ΟΓβΐίοιιβ, ΰε εο ηηοά Ρίτίβ. 1Β58. (Ηυ]υβε. ΡαΐτοΙ. ι. ΧΕΥ, είΓ03 ίιιίΐ.)
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ΟϋΒΙΔ.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΑ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΑ ΪΠΟ ΗΡΩΛΟΓ.

δ. Ρ. Ν. 0ΒΕ60ΚΙΙ

ΟΚΑΤΙΟ ΙΝ ΌΙΕΜ ΝΑΤΑΙΕΜ ΟΗΚΙδΤΙ

ΕΤ ΙΝ ΙΝΓΑΝΤΕδ 0111 ΙΝ ΒΕΤΗΙΕΕΜ 000181 δυΝΤ ΑΒ ΗΕΒΟΟΕ.

ΓΓϊϋώοο Ζίηο ίηΙβΓρΓβΙβ.

Βιΐίπι/οί«, ίηφίίΐ ϋανιά ', Ιη Νεοηιεηΐα Ιιώα, ίη

ναψιΐ άϊε εοΐαηηϊΐαΐϊι ναΐι-π. ΟοεΙοδΓΐδ αηίοιη (1ο-

είπη» ίηκίϊΐιιία οηιηίηο δΐιηΐ ίιιβίιΐΓ Ιοβΐβ ηρυύ εο$

([\ί\ αιηΐίιιηΐ. Οιι»ιηο1)Γβηι, ηυοιιίαιη βάοβΐ ίηδίβηίδ

άίεδ δοΐειηιιίΐϋΐίδ ηοδίΓ», ηοβ ίίοιη οΙ)δερνοηιιΐδ 1ε-

£βιη, ει εΚε'οιιιυι• ββοι-κ εείευπίβιίδ ΙιυοοίηίΙΟΓβδ.

Ι,ββϋϋδ αιιΐοηι ΐαϋα, ιιΐ άεοΙβΓβΐ ΑροδίοΙιΐδ, βδΐ ογβ-

Ιίο. Ιηεε^απι εηίιη ϊηηιι'ιΐ * ΐιι1>3Β εΙαη^οΓΡίη βδδβ

ηοη οροΠβΓβ, δεϋ βοηίδ αΊδΐίηοΐυπι, «Ι εη, ςυα:

ιΙίοπηΙιΐΓ, ρκΓδρίειια βίηΐ. Εϋαιυυδ ϊςίΐιιι- οι ηοβ,

ΓΓ31Γ68, νίαιυιη βΐίφιεπι δοηυπι, ηυί ηοη πβίιιυδ

οχαυϋϊαΙιΐΓ, α.υ3ηι δι 8(1εΓεΙυΓ εοι-ηεβ ΙυΙιβ. Οιιαη-

άοςιιίάβπι βΐ Ιεχ ίη ιιπι1>Γ2Β Γι§;ιιπδ αιιΐβ ύερίη^εηδ

νβπίαΐοπ), ίη Ιιι1)επΐ3ειι1οπιιιι εε1εΙ)ΐΊ(»!ο ΙιιΙ)ίβ υΐ

εβηεΓείϋΓ, ιηαηιΐΒνίΐ*. Ει ρΓΟϊδεηβ εείεοποιίδ ϊγκ»-

ηιεηΐιιηι, νεπκ ΐ;ιΙκ•πιαοπΠ εχδίηιείίοηίδ ηΐ)'δΐεπ(ΐιη

εβΙ.Ιη Ικιΐ' εηίιη 1ππιι;πιυπι ει Ιηυεπιηειιΐηηι ΙίβίΙιιι-,

α,ιιί ρΓβρΙεΓ ηοδ Γοπηηιη Ιιοιηίηίδ ίηιΙυΚ, ίη 1ι:κ• (η-

1)έπι»ευ(3 ηο8ΐΓ», φΐ;υ ιηοιίε εοΓΓΐιεΐ'3ηΙ, ίηβίαυταη-

Ιιιγ 3ύ εο, α,ιιί 3ΐ> ίηίΐ'ιο εοηδΐπιχει•3ΐ *ι1ίϋιίπιη.

Νοδ οΓιηιη εα νετυβ ΡεβΙιηί ευηι νοοβίί Ι);ινϊ>Ιο ρΙ:ηι-

ιΐεηΐεβ ιΐϊεβηιυβ : ΒιηβάϊΧια, ηνϊ νιηίί ϊη ηοιιιϊηβ

Ποηιΐιιί \ ()ϋοηιθ(1ο βιιίεηι νεηίΐ? Νοιι ηβνί^ίο, βιιΐ

οιιπι ;ι1ίι|ΐιο, δεά ίιιεοιτιιρία νίφιιίΐϊΐβ ίη νίΐβιη

1ιιιηι:ιιΐ3ΐη Ιι:ι]ϋι'ίΙ. Μίί Όεη$ ηο$ΙβΤ, Ιιίε ϋοιηίηηι

ίΐιηχίι ΗοΙιΊί, ', ιιΐ ιΐίειη Ιιαηο δοΐεηιηειη εοηδίϊΐιιε-

πΊ ίη οοηϋειΐδίδ ιΐδ(|ΐιε 3(1 εοπιιΐ3 ;ιΙΐαι•ϊβ. Οιιοϋ

αιιίειη ηινδίεπιιηι, ΓΓ3ΐΓεδ, ίη ίίδ, ςιιχ (Ιίεΐ3 βιιηΐ,

εοηΙίηεβΙυΓ, ηευΐί(|ΐΐ3πι ί£ΐιοΓαηιιΐ!> : δοίππίδ εηίιη

υηίνεΓί3δ ιοδ ρΓθεΓ83ΐ3β εδδβ νείιιΐί Ιι'ΐιιρΙιιιι) (\αηά-

(Ι;ιηι Κοιιιίιιϊ, 3 (|ΐκι ρι-οειτ;ιΐ;ε δΐιιιΐ. Υεπιιη, ηιιία δΐι-

ρεηηόΊιείο ρεεεβίο ο1)δΐπιεΐ3 εΐ'»η(0Γ3 ίΠοπιπι^φιί

» πιΜίιίβ νίεϋ ΓυεΓβηΐ, βχδΐιΐΐβΐίοιιίδ νοχ οΙηΊευε-

4 ΣαΛπΙσατε έτ ΝεομηνΙφ σάλΛίγγι, φησ\ν 4 Δα-

6\δ, έτ εΰσήμφ ήμέρφ εορτής ϋμώτ. Τά 6έ τή; θεο-

πνεϋστου διδασκαλίας προστάγματα νόμος έστ\ πάν

τως τοις ακούουβιν. ϋΰκοΰν επειδή πάρεστιν ή εδση-

μος ήμερα τής εορτής ημών , πληρώσωμεν κα\ ημείς

τον νόμον, σαλπιγκταΐ τής ίερομηνίας γινόμενοι. Ή

δε νομική σάλπιγξ, καθώς κελεύει νοεΐν ό "Απόστολος,

ό λόγο» εστί. Φηα\ γάρ, μή άδηλον δεΐν γίνεσΟαι τ6ν

τής σάλπιγγος ήχον , άλλα διεσταλμένον τοις φΟόγ-

γοις πρδς τήν τών άκουόντων σαφήνειαν. Ούκοΰν

ήχήσωμεν κα^ ήμεϊς, αδελφοί , λαμπράν τίνα ήχήν

κα\ έξάκουστον, ουδέν τής κεράτινης άτιμοτέραν. Κα\

γαρ κα\ ό νόμος έν τοϊ; τής σκιάς τύποις προδιαζω-

γραφών τήν άλήθειαν, ίν τή σχηνοπηγία τον έκ τών

σαλπίγγοιν ήχον ένομοθίτησε. Κα\ ή παρούσα τής

Β εορτής ύπόΟεσις τδ τής αληθινής σκηνοπηγίας εστί

μυστήριον. Έν ταύτη γάρ σχηνοπηγεΓται τ6 άνθρώ-

πινον σκήνωμα τψ δι' ημάς ένδυσαμένφ τ6ν άνθρω-

πον • έν ταύτη τα διαπεπτωχότα ημών ύπδ τοΰ θανά

του σκηνώματα πάλιν συμπήγνυται ύπδ τοΰ έξ αρχής

τδ οίκητήριον ημών οίκοδομήσαντος. ΕΓπωμεν καΐ

ήμεΐς τδ τής ψαλμωδίας, τω μεγαλοφώνω Δαβίδ συγ-

χορεύοντες, ότι ΕύΛο^ημένος ό ερχόμενος έ*• ονό

ματι Κυρίου. Πώς ερχόμενος ; Ού καθάπερ διά

π'λοίον τινδς, ή οχήματος, διά δέ τής παρθενικής

άφθορίας έπι τδν άνθρώπινον βίον διαπεράιας. Οδτος

ο θεός ημών, οίτος ό Κύριος έπέρατετ ήμΐν εις

τδ συστήσασθαι τήν έορτήν ταύτην έν τοις πυκά-

ζουσιν, ϊως τών κεράτων τοΰ θυσιαστηρίου. Πάντως

δέ οΰκ άγνοοΰμεν, άδελφο\, τδ έν τοις είρημένοις μυ-

στήριον ■ ότι π3σα ή κτίσις έν τι τοΰ Δεσπότου τής

• κτίσεως έστιν άνάκτορον. 'Αλλ', επειδή τής αμαρτίας

έπεισελθούσης έφράγη τών τή κακία κατειλημμένων

« Ρδ3ΐ. ι,χχχ, Ι. ' Ι ('.ογ. χιν, 7 8<|<ι. * ίονίΐ. χχιιι, 24. * Ρ»»1. εχνιι, 2ο. ■ ί!>ίϋ. 27.
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τΐ στόματα, χο\ χατεσιγάσΟη φωνή άγαλλιάσεως, Α ΜΙ, οί ιϋοδ ΓοδΙοβ οεΙοΙιηηΓιιιιη οηιΐ8θΐΐδΐι$ (Ιί^ΐτα-

χα1. ο'ιεσπάσβη των έορταζόντων ή συμφωνία, τής αν

θρωπινής κτίσεως ού συνεορταζούσης τή ύπερκοσμίω

φύσει, διά τοΰτον ήλΟον αϊ τών προφητών καΐ απο

στόλων σάλπιγγες , ας χαρατίνας 6 Νόμος φησ\, οι,ά

το είναι αυτών την κατασκευήν έκ τοΰ Αληθινού μο-

νοκέρωτος. Αϊ κατά την τοΰ Πνεύματος δύναμιν,

σύντονον τον της αληθείας ήχησαν λόγον, ϊνα της

ακοής τών ύπδ της Αμαρτίας έμπεφραγμένων διανοι-

χθείσης, μία γένηται σύμφωνος ίορ~τ\, διά τοΰ πυ-

κασμοϋ της σχηνοπηγίας της κάτω κτίσεως προ; τάς

εξέχουσας καΐ προ6εί>'λημένας περ'ι το άνο> θυσια

στήριο* δυνάμεις συνυπηχούσα. Τα γαρ κέρατα τοΰ

νοητοϋ θυσιαστηρίου αϊ προδεβλημένζι τε κα\ έξ-

έχουσαι της νοερας φύσεως Δυνάμεις είσ\ν,'Λρχα£ τε

ο!ιΐ8 βΓ3ΐ, οιιηι Ιιιιιιιηιιη ηηΙιΐΓ» οιιηι 1)0".1:)ππιι ιικίι-

Ιίιιηι ηηΐιιτα ίη ει•ΙοΙ>ι•3ηϋο ιιοη οοηνοη'ίΓεί, Ϊ(!οϊγοο

νοιιοπιιιΐ |ΐΓορΙΐ(.Ί»ΐΊΐηι εΐ βροδίοίοπιιη ΙπιΊ.λ', ηιιαβ

ίοχ εοπιοαβ νο€«1, ηιπΗ ΟΧ ΥβΓΟ ΙΜΙΪΟΟΠίί ΟΟηΓεΟΐΗ!

βιιιιΐ. 1Ι;«; δρίπΐιι δηηοΐο ίιιΟαΙίϋ ιοιιΐίιιιπκη νειίΐαΐίδ

δοηιιιη ρπ>Ιιι1εηιιιΙ, ιιΐ αιιπίηΐδ οοπιιιι, ΐ',ιιί ριορΙοΓ

ροοο:ιΙιιπι οΙ)5ιιγιΙιιγγ3ιιΙ. ρ»ΐβΓ»οίΐί, ρβΓ οηιιιΐοΐιδβ-

Γιοιηίι) ΙαΙιβπιαοοΙϊ ίηΓο'Ίοηβ οιιηι οχίιηίίδ εΐ ριχ-

βΐηηΐί'.ιιΐδ ίΙΙίδ νίιΊιιΓιϋιΐδ, <|η;ο »ιΙ ηΐΐηιο κιιρειηπηι

α$ΙαηΙ, εοιιείηεηίειη. ιιηα 8θΙοιιιιΓιΙ:ΐ8 οοΙβϋταΓΟίΗΓ.

ϋίνίηϊ βηίιη ίΙΙίιΐδ αΐίητΐΐ εοπιιιβ δΐιιιΐ οχίηιίχ' οι

ρΓΟ!δΙ»Ι11βδ ΟΟΡίΟδΙίδ ΙΙ31Ι1Γ3Ε \'ΪΓΐΐΐΐ0δ, 01 ΡπΐΙΟΪρ»-

Ιυδ, βΐ Ροΐοβίαΐοδ, ει ΤΙίΓοηί, οι Ποιιιϊηβΐίοηοβ, <ΐ"ί-

1)Μ8ευηι ροΓ 1;ι1η•πι:η:π1ϊ οχοίΐηΐίοποηι Ίιι οοΐοΐιπίιιΐο

κα\ Έςουσίαι, χαΐ θρόνοι, και Κυριότητες• προς ας τή Β οοη]ιιηβ*ιΙ»ΐΓ ηυιιΐ3ΐΐ3 ηβΙιΐΜ, ΓοηονηΐΙοηβ οοι-ρο-

κοινωνία της εορτής συνάπτεται δια της κα.ά τήν

άνάστασιν σκηνοπηγίας ή ανθρωπινή φύσις, τ!) ανα

καινίσει τών σωμάτων πυκαζομένη. Το γαρ πυκά-

ζεσθαι Τσόν έστι τω κοσμεϊσΟαι ή περιίάλλεσθαι,

χαΟώς έρμηνεύουσιν οί ταΰτα γινώσκοντες. Δεύτε

τοίνυν προς τήν πνευματικήν χορείαν τάς ψυχάς ημών

διεγείραντες, έξαρχον καΐ καΟηγεμόνα κα\ κορυ•Ταΐον

πιηι εοη<Ιειΐδ3ΐ3. Ναιη εοηιίειίδηη, ει οηιβπ, οί

ίηιΐιιί ϊιίειη εδί, ιιΐ ΗΙί, ο,ιιϊ Ιι;οο ίιιίοΙΙ §ιιιιΐ, Ίιιΐιτ-

ρι-οίηηΐιΐΓ. Αςϊΐο ίβίΙιΐΓ, η] δρίιίΐαΐβιιι εΙιοΓε.ιιη αηί-

ηιοδ ιιοδΙίΌδ εχείίειηιΐδ, ηοΐιίδφΐε εΐιοπ ιΐιιεειη, βΐ

ρπηοίροπΊ, εΐ οοινρΙιβΕΐιπι ΡανΐύΌιη ριΌροηηπιυδ,

ει υηα ειιιη ϊ 11ο όΊιΙοεηι ίΙΙαιη ειηίΐΐαηιυδ νοεειιι,

ηιιηιιι 3ηΐβ οοο'ιηίιηιιβ.

τής χοροστασίας ημών , τον Δαβίδ ιτροστησώμεθα" καΐ είπωμεν μετ' εκείνου τήν γλυχεΐαν φωνήν έκείνην ήν

φθάσαντες ύμνωδήσαμεν.

Και πάλιν αυτήν άναλάβωμεν, δνι Αΰπ} ?) ήμερα

»}»• έ.ΊοΙησεν ό Κύριος, άγαΛΛιασώιιεΟα καΐ εύ-

<ρρα.γβϊύμ&γ έτ αϋτ^. Έν ί) μειοΰσΟαι τδ σκότος

άρχεται , και τά τής νυκτδς μέτρα τώ πλεονάζοντι

τής άχτΐνος συνωθείται προς εκλειι^ιν. Οϋ συντυχική

τις, αδελφοί, γέγονε κατά τδ αύτόματον ή τοιαύτη

περί τήν έορτήν οικονομία, τδ νΰν έπιφανήναι τή

άνΟρωπίνΐ} ζωή τήν Οείαν ζι»ήν • αλλά τι μυστήριον

δια τών φαινομένων τοις διορατικωτέροις διηγείται

ή κτίσις, μονονουχ>. φωνήν άφιεΐσα και διδάσκουσα

τδν άκούειν δυνάμενον, τί βούλεται έν τή παρουσία

τοΰ Δεσπότου ήμερα προσαυξανόμενη, χαΐ νΰξ κολο-

€ουμένη. Έγώ γάρ μοι δοκώ τοιαΰτά τίνα διεξιού-

•της άκούειν τής κτίσεως, δτι Ταΰτα βλέπων, ω άν-

θρωπε, νόει τδ διά τών φαινομένου κρυπτόν σοι δη-

λούμενον. Όράς έπ\ τδ άκρότατον μήκος προελΟοΰιαν

τήν νύχτα, καΙ ΐσταμένην τής έπ\ τδ πρόσω φοράς,

χαΐ εις τδ έμπαλιν άναλύουσαν; Νόησον οτι ή πονηρά

τής αμαρτίας νϋς, έφ' δσον ο'όν τε ήν αϋξηΟεϊσα, καΐ

8ί(•. ϊ^ϊΐιπ' ηίΓδίιιιι Γερε^>ιηιΐδ. Ιΐκοαΐ άϊ^ηπαιη

/ϊΓί'ί Ουπιϊια'.:, : ΰχ»ηΙΐΐΐηηι, βί!αΐ€ΐΗ»τίη ίβ'*. Ιιι Ιιηβ

ΐι'ΐκ.ΊιΐΉ! ϊηείρϊιιιιΐ ηιΐηιιϊ, εΐ οτεδεοπίε δρΙοικΙυΓο,

ιιοείίδ (επηίιιϊ οοιιΙγμΙιιιπΙιιγ. Νεηιιε οιιίηι ε.ΐδΐι αιιΐ

δρηηΐε δΐια εοηΐίιι^ιιηΐ Ιι;«ε, ΓΓαίιεδ, ίη Ιιαε ιΐίο 80-

Ιι'ΐιιιιϊ, φιη Ιιυηιαηχ νϊΐχ βρίεηιίεΐ ιΐίνίηη νϊΐη : 8θιΙ

ρεί' εα <]ΐιχ οβΓηιιηΐυΓ ηιοηΐίδ αείεπι ίηίοηιίοιιΐίΐιιΐί,

8Γ0»ΐΗΐιη ι|ιιιμΙιΙ;ι:ιι ΟδΙεικΙίΙ ηαίιιι.ι, ηε ΙαιιΙιπη ιιηιι

νοεειιι ειιιίαειίδ (ΙοεεΙ ιό;, ιριί αικϋτε ρπδβιιιιΐ, φΐίιΙ

δίΐιί νείίΐ, ίιηχΙ ίη ηιΐνειιΐιι Οηιιιίηί ϋίϋδ αιιςεΙιΐΓ, ει

ηοχ ίιιιιιΓιηηίΐιΐΓ. ΜίΙιί οιιίηι νίιΐοοί' εαηι δίο Ιικ|ΐιειι-

Ιειιι (_".:πκ!ίΐ(• : ΟοιίδίύοΓη, Ιιηιηο, <ιιιί Ικοο .ίδρίείβ,

εχ ίί» ηηο; νίιΙοηΙοΓ, ο» Ιίΐιϊ «ροΓίτί (]ΐκε Γεεοιιϋίι,ι

διιιιΐ. νίιΐί'δηοείεηι αιΐ δΐιιιιιιιηιιι Ιοιι^ϊΙικΙίιιοιιι ρεινο-

111880, ει ευηι ρτοβΓοιΙί ιιΐΐιτίιΐδ ιιεψιο:ιΙ, εοιίδί-

8Ι(•γο, αε ΓορίΌΐΙϊ ? Οο^ίΐα οχίιίοδηηι ρηοεηΐί ιιοοίειη,

(|ΐιχ ηιηΐίδ οιηηίΐιιΐδ αιΐ'ιΐιιΐδ αιιεί.ι ;ι Ι δυηιιηυηι ηια-

Ιίΐϋε οιιιιιιιΐιιηι νειιεΐ'3(, Ιιοϋϊε γοιίμιιμ β8ββ, ιιο Ιοη-

βίιΐδ δειροΓΟί, ηΙ(]ΐιο ίΙΙυο (Ιείηοορδ ΐΌΐΙΊκί, υΐ ρΙοηβ

διά πάσης κακών έπινοίας επί τδ άκρότατον τής γ, ϋεΐίείίΐ, 30 ιΐοΐοαίυι•. Υίιίεδ ιιΙιοηοΓΟδ Ιιιοίδ ΓβιΙίοβ,

πονηρίας μέγεθος φΟάσασα, σήμερον άνεκΰπη τής

έπ\ πλεϊον νομής , κα\ τά άπδ τούτου πρδς εκλειψίν

τε κα\ άφανισμδν συνελαύνεται. Όρας τήν τοΰ φωτδς

ακτίνα διαρκεστέραν, κα'ι ύψηλότερον τής συνήθειας

τδν ήλιον ; Νόει τοΰ αληθινού φωτδς τήν παρουσίαν,

τοΰ ταϊς εϋαγγελικαίς άκτϊσι πασαν τήν οίκουμένην

καταφωτίζοντος. Τάχα δέ κα\ τοΰ μή καταρχάς έπι

φανήναι τδν Κύριον, άλλ' έπ' έσχατων τών χρόνων

χαρίσασθαι τή ανθρωπινή ζωή τής Οεότητος αϋτοΰ

τήν έμφάνειαν, ταύτην αν τις τήν αίτίαν ευλόγως

ύπονοήσειεν, δτι δ μέλλων έπ\ καθαιρέσει τής κακίας

τφ άνθρωπίνψ καταμίγνυσΟαι βίω, αναγκαίων παιαν

εΐ.ΊθΙειη βοΐίΐο 8ΐιΙ>Ιίηιΐοΐ'ειιι ? ϋο^Ίΐβ νοΓ.ΐ! Ιιιείδ ρι-,τ-

801111311! ΐΛ'3Ι1!!θΙ>ί Γ3(1ίίδ ΙΟίΙΙΙΙΙ υΐΙ)ι'ΠΙ ΙθΓΙ'3ΠΙΙΙΙ

ΪΙΙυδίΓΗΓΟ. ΟΐΙΟϋ 31ΐΙεΐ1Ι 11ΙΙΙΙΙ3ΙΙΧ νίΐχ ιιοη :\1> ίιιίΐίο,

8ΐ:(1 ;ι!ι οχίΓΟίπίδ ΐϋΐιιροΓίΙιιΐδ Οοιιιϊπιΐδ ηρρηιυβΓίΙ,

Ιιαιιο ιιιειίΐο ΙοιΊ38δθ εαιίδβπι ηιιίδρίαηι εχίδΐϊιιιαϋίΐ,

([ΐιοίΐ (μιϊ, ιιΐ3ΐί1ί:ΐιιι ιιΐ ΙοΙΙεΓεΙ, Ιιΐϋΐιαιιηηι νίΙ:ιηι

οι•3ΐ ίιΐ)ζΓ08δΐΐΓυδ, οχδροοίβνίι ιιβεΐ'883Γίο, υΐ οιηηβ

»1ι Ίιιίιηίιο 83ΐιιιιι ρΐ'ορβςηίυιηηιιο ρεοε3ΐυιη ββπηί-

1131'βΙ, 30 ι υ ίη ιίειηυιιι, ιιι ΙοςίΐιΐΓ ίη Εν3ΐΐ£βΙίο, ι•3-

οΐίοί 50ιϋΐ•ίιη 3(]ιιιονίΐ ". Νηιη ει (|»ί ρι\τδΐ3ηΙ ιηβ-

(Ιοηϋί ί;ιειιΙΐ3ΐο, (Ιιιηι Γοΐιπδ 3ιΙ1ιιιο οοτρυδ οχιΐΓϋ.

οί οχ οηιΐί,ίϋ ιΐιοιίιιιιιι ι•ΩϊιΐοιιΐίΙ)ΐΐ8 ραα1;ι1ίιη ίιιΐοη-

" Ρβλ!. εχνιι, 2ί. " ΜϋΐιΙι. ιιι, 10.

"...... Ρλτβοι.. -Οκ. ΧΙ.ΥΙ. ;<ιΐ
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ιϋΙιΐΓ, οΐιίοοιίϋιίαιιΐ ηιοιίιη, φΐοίι! νϊδ ηιΐ δΐιιιιηιιπιι ^ άνέμεινε την τταρά τοΰ ΈχΟροΰ ίιίωθεΐ-αν άμαρτίαι

ριτνοιιοιϊΙ, η**: »ίΙ)Ί δΐιΙ>5Ϊ<1ίιιηι ιιΜιιιη Χ£ΐ•οΐ:ιιιτί

)>ι;υΙ>ιΊΐΐ : :\1 πΐιί ΉιιιΙιιηι οοιίδΐ'ιίοπι, ραΐοΓιιοΐο ]ηιη

Ιοίρ ιικιγΙο, Ιιιιιε ηΠοιη &(1ΗΊΙ>εηΐ. 8'ια :ιηίηιοπιιο

:ΓμΐΌΐ;ιιιΓιιιιη ιιιοιΓιοιι* ελίροείίνίΐ, ιΐυηι ηιηΠίκο ιτιογ-

1)118, ΐ|ΐιο ιιηΐιιια Ιιοιηϊηιιπ) ν'κία ΙηΙιοπιΙιηΐ, 8ο ΐο-

ΐιπη ηροππΊ, ιιο Ιιιΐοηδ ίΓΐφΐϊιΙ ίιιοίΓ.ιΙιπη Γβηιάηβ-

ΓΟΙ, 81 ΟΙΓΛΓϋΙ ίΐΙ δΟΐΐΙΙΠ (|Ι)0(1 ΟΟΙΊΐεΓΟΙΙΙΙ-. Η.ΊφΙΟ

ιιεο Νοο ΐοιηρο$ΐ:ιΐε, ειιιη οιηηΐί οατο ϊη ίηίφΓκηΐο

εοΓπιριη οδίοΐ,ηιΐνοιιΐιι βιιο ιιιοιίίοίηαηι αιΐιιΐίΐ, φΐίη

ηηικίιιιιι δοιίοιιιίΐϊοί βεείοπβ {ΐοπιιοιι ριιΙΙιιΙ.ινει-ηΐ :

ιιοε Ιεηιροι-ε ενοΓΜοιιίδ δοιίοηιοπιιιι Οοιιιϊιιιιβ ΛΐΙ-

νβιιϊΐ, ηιιοιιίϋΐη ϊιι Ιιιιιηηιιη ιιαιιιιη ιηιιΐΐη ;ιι!1ιιιε

ηιηία Ι;ιΙίΙ;ιΙ)ί»ηΙ. Γ !ι'ι οιιίιη ίιιιρϊιΐδ Ρ1ι:ΐΓαο? Γ!)ί ίιιιΐο-

ιιιίΐ3 /Ε^ρΙίοπιιιι ιιι;ιΓιΐίη?

άναδλαστήσαι • ειθ' οϋ-ως έπήγαγε, καθιύς φησι τδ

Ευαγγέλιο•/, τ};•/ άςίνην τή (ϋ£η. Και γαρ τών !ατρ£>ν

Ά τή τέχνη προέχοντες, ίνϊοθεν έτι τδ σώμα τοΰ

πυρετοΰ βιασμΰχοντος, χα\ κατ' ολίγον ΰπδ τών νοϊο-

ποιών αιτιών έξαπτομένου , ένδιδόασι τω άρ\ίωστή-

ματι, μέχρις αν εις άχμήν προέλθη τδ πάθος, οΰδε-

μΐαν έκ τών σιτίων έπάγοντες τψ άσθενοΰντι βοή-

Οε.αν έπειδάν δε στάσιμον γένηται τδ χακδν, τότε

την τέχνην έπάγουσιν, έκφανείσης πάσης της νόσου.

Οϋτως κα\ ό τους κακώς έχοντας την ψυχήν ίατρεύων,

άνέμεινε την έκ κακίας νόσον, η" Χατεκρατήθη τών

ανθρώπων ή φύσις, πάσαν έκναλυφθήναι, ώς αν

μηδέν τών κεκρυμμένων άθεράπευτον μείνειε, τοΰ

Ιατρού μόνον τδ φανέν Οεραπεύοντος. Δια τούτο οΟτε

κατά τοΐις καιρούς τοΰ Νώε πάσης σαρκδς έν αδικία /.αταφθαρείσης, επάγει διά τής ιδίας έμφανείας τήν

Γασιν , δτι ούπω της Σοδομιτικής κακίας δ βλαστδς έςεφύη • οΰτε τοΰ καιρού της Σοδόμων καταστροφής

ό Κύριος φαίνεται. Διότι πολλά τών υπολοίπων κακών έτι τη ανθρωπινή χατεχρύπτετο φύσει. Ποΰ γάρ ό

Οεοαά/ος Φαραώ; Ποΰ τών Αιγυπτίων ή αδάμαστος πονηρία ;

Νοο Ιιιιιο ίβΗιΐΓ Ιοιηριΐδ ΓιιΐΙ, ιιΐ ιορ.ιιηίοι• ιιιιίνβΐ1- Β Ου μήν ουδέ τότε τω διορθωτή τοΰ παντδς εΟ-

δϊ, Ιοιιιροπ!, ίηφίηιιι, £)£νρΙίοπιηι ιηβίβπιιιι, Ιιιιιο καιρόν ϊ|ν, τη τών Αιγυπτίων λέγω κακία, καταμι-

νίΙίΒ 80 οοιιιιιιίδοοΓΟί : 80(1 οροΓΐο1):ιΐ, ιιΐ Ιδΐ•ηι•1ΐια-

γιιιι) ϊηίςιΓιΙαδ ρ.ιΙοΓιοΓοί. Οροηο1>»ΐ, ιιΐ Γβριιηιιι Λ$5}•-

ηοηιιη,εΐ ϊΠ|κ•ιΊ)ί;ι ΝαΙιιιοΙιοιΙοηηδΟΓ, αϋίπιο 1;ιΐϊ-

Ιπηδ, ϊη νίια ΟδΙοικΙβίΐΐιΐΓ. ΟρυΠοΙιηΐ, ιιΐ ρϊοΓίιιη

ο;ι•ιΙΐ'5 ΐηηψιηιη βοοίοταη <:ρίιιοδθΐ]ΐιο ρΐκιιία ο^

ιιΐίΐΐα ιΙίηΙιοΊί ταϋίοο ριοιί'ιιοΐ. ΟροΓίοΙι:•.!, ιιΐ ^.ιιΙ.-ιό-

γιιιιι ρΐ'<»ρΙκΊ:ι-> οοοίιίοιιΐίιιιιι, οΐ η Οοο ιιιίδ$03 1:ιρί-

(ΙίΙιιικ οΐιηιοη Ιιιιιο, ηο ΖιιοΙιαιϊα Ιηιιιίοιη ϊιιΙογ Ιοιη-

ρΐιιιιι ει »1ΐ3Γβ ϊηΙβΓΓοοΙο '\ ρί:ιοιι1υηι αιίιτιΊΐΙοηΐίιιιιι

ΙΜ 1)ίθ5 (1οΐθ|,•οι•οΙιιΐ'. ΑιΙ δοοΙοΐ'Λίοπιιπ ^οππίηιιιη ηιι-

ιιιοπιιιι .ΊιΙιΙο οΐ ΊιιΓαιιΙίιιιη ηΐ) ΙΙογοιΙθ ρηΐηίαιιι οκ-

ιίοιιι. ϋιιιιι ΐ^Ίΐιιι- ιιιηΐίΐίχ νίβ βο ιοΐ»ιη οίΤιιι]ΐδ5βΙ,

πιιιΙΐίδ(|(ΐβ Ιιιχιιΐ'ίηηδ ιιιοιϋδ οΓονίδδεΙ ίιι ηιιίιιιί-, οα-

χθήναι τώ 8!ω. Άλλ' Ιδεί χα\ τών Ισραηλιτών τήν

παρανομίαν άνα^ανήναι. "Εδει χα\ την Άσσυρίων

βασιλείαν, κα\ τοΰ Ναβουχοδονδσορ τήν ΰπερηφανίαΐ

ύποσμϋχουσαν έτι τώ βίω φανεράν γενέσθαι. "Εδΐτ,

την κατά τών δσίων μιαιφωνίαν οΤόν τίνα πονηραν

κα'ι ακανθώδη βλάιτην της κακής τοΰ διαβόλου ^ίζτ,ς

άναδραμείν • Εδει την τών Ιουδαίων κατά τών αγίων

τοΰ θεοϋ φανερωΟήναι λϋσσαν, τών τους προφήτας

άποκτεινάντοιν κα\ λιΟοβο).ούντων τους απεσταλμέ

νους, κα\ τέλος μεταξϋ τοΰ ναού κα\ τοΰ θυσιαστη

ρίου τδ κατά τον Ζαχαρίαν άγος έργασαμένων.

ΠρόσΟες τώ καταλόγω τών πο•/ηρών βλάστη μάτων,

κα\ τοΰ Ήρώδου την παιδοφονίαν. Έπε"ι ουν πασ»

Γΐιιιι,ιμιΊ δϊιιβίιΐίδ δίΜΐιΙίδ δοεΙοΓβ ίιΐίϊρηοί βχβ'.ίΐα- " τής κακίας ή δΰναμι; έκ τής πονηρός (ίίζης ανεδεί

χθη, και ηυξησε πολυειδώς έν ταϊς προαιρέσεσι τών

χαθ' έκάστην γενεάν τή κακία γνωρίμων Ολομανή-

σασα, τίτε, καθώς φησι πρδς Αθηναίους ό Παΰλος,

τους χρόνους τής αγνοίας Οπεριδών ό Θεδς, επί τών

έσχατων ήμερων παραγίνεται, δτε οΰκ ήν 6 συνιών

κα\ έκ^ητών τδν Θεόν ■ δτε πάντες έξέκλιναν, αμα

ήχρειώΟησαν • δτε συνεκλείσθη τά πάντα ε!ς &μΛρ-

τίαν • δτε έπλεδνασεν ή ανομία • δτε πρδς τδ άκρί-

τατον μέτρον ο τής κακίας ζόφος ηΰςησε ■ τότε έπ-

εφάνη ή χάρις, τότε ή τοΰ άληθινοΰ οωτδς άκτίς έπα*-

έτειλε. Τότε έπέφανε τής δικαιοσύνης δ ήλιος τοις έν

σκότει κα'ι σκιά θανάτου καθημένοις, τότε τάς πολλάς

πιπί, ΐιιιιΐ'. Ποίί, ι:ΐ αϋ ΑΐΙιοιιίοιίδΟδ ΓακΙιΐδ <ιΐ(,

ίμιιοΓίιιιΐίιπ ΐι:ΐιιροι-:ι (Ιβδρίοΐοηί, Ίιι ιΙίο1)ΐΐδ ιιΐιΐπιίδ

ΒΐΙνοηϊΐ", η•ιιηικ1ο ηοη (ταΐ ΐηίοΐΐϊ^οηδ ιιβο Γοςυί-

γοιιβ Πι'ΐιιΐ) : (|ΐι:ιΐιιΙΐ) ουηοΓι (ΙβοΙίηηνεΐ'ηιιΐ εΐ ΓαοΙϊ

οιηηΐ ίηιιιϋο8 ", φΐαηιΐο οοιιοΐιΐδη ΟΓίΐιιΙ οιιιιιί;) διιΐ)

ροοιίιΐο ", φΐαηιΐο ίηΊφΐϊΙηδ ηίιιιικΙ;ι1);ι1, <|ΐι:ιιιϋβ νί-

Ιίοιιιιη ΙοιιεΙίΓίο αιΐ δΐιηιιιιυηι ιικιΐιιο Ιβΐ'ΐιιϊιιιιιη νειίί-

ΓοηΙ. Τιιιιε αρρηηιίι ^ταΐϊα, Ιυιιο νεΓΧ 1ιιοΪ8 εηίΐιιίΐ

γ:ι<1Ί;ι8, Ιιιιιο ϊη ΙεηεΙίΓίδ εΐ ιιιιι1ιι;ι πιοΐ'Ιίδ δοϋεηΐί-

1)ΐικ ΟΓΐιΐδ εδί ]ιΐδ1ί1ίχ κιιΐ " : ίππο• Ιιιιιιΐ3ηηιη <•;μ'-

ιιοηι ίιΐίΐπΐιικ ηιιιΐΐα βοΓρειιΙίδ οηρΐΐ» |κί!ο εοιιΐΓΪνίΐ,

»ά ΐεΓΓΒπίφΐβ 3ΐ1ί(1οιΐ8 εοηοϋΙοανίι. Νε ςιιίδ ηιιίοιη

ιη»Ι», ςικε ηιιιιε ϊη νίι» δΐιιιΐ, ι-εδρϊεΐοιΐ8, ΓαΙίΐ ιιοδ κεφάλας τοΰ δράκοντος συνέθλασεν έπιβάς τώ ποδ'ι,

όίοεΓε δΐΐδρΐοεΙιΐΓ, ςυοιΙ ϊη εχίΓεηιίβ ΙειιιρπΓίί)υδ ^ δίά τής ανθρωπινής σαρκδς, και τή γή προσθλάσας

δρίεηιΐιιίδδε ηο1)Ϊ8 Ποηιϊπϋηι .ΐδδΟΓαιηυβ. Νηιη (ο1)]ϊ- κα\ καταπατήσας, καΊ μηδε'ις πρδς τά νΰν έν τώ βίω

εϊεΐ αΙί(|ϋΐδ ) ςοϊ ΙειτιροΓΟ, ςιιΐΐιυδ ιιι.ιΓιΐ ϊη ΓΟΙο^ΟΓε- βλέποιν καταψεύδεσθαι νομιζέτω τδν λόγον , χαθ' δν

Ιιιγ, οχδροείϊνίΐ, υΐ ίΙΙαιη αιιοίηηι οιιιηιιΙ;ιΐ:ιιιΐφΐο

ιηιΐίοίΐιΐδ ενοΐΐεΐ'εΐ, δίε ε»ηι ΙοΙΙοιτ, ηΐηυε «ΙιοΙογο

ειιιιοίαιιι <!ι•ΐ>;ι <•«-α Ι, υΐ ηη11;ι> ίρδίυβ ΐη \ίΐ:ι ινίίφιί.ο

ΓειηηηεΓοιιΐ. Νυιιε :ιιιΐοηι εΐ Ιιοηιίοίϋίιι, οι ΓιιΠα, ει

ϋιΐιιΐίειίη, εΐ ιοίίψκι οιηηία ΙΙ,ιμίιϊ:» εΐ δοοΙεΓ.ι (1ε-

1>3ΐ'Λ'1ιηιιΐιΐΓ. Ιδ (Ί',;", φΐί 1ι;•ό 8ρεοΐηηβ δίε ι>1ψι:;ί.

έν τοις τελευταίοις Ιφαμεν χρόνοις έ-ιλάμψαι τώ βίω

τδν Κύριον. Έρεΐ γάρ ό άντιλέγων τυχδν. δτι τδν

άναμείναντα τους χρόνους πρδς τήν τής κακίας φα-

νέρωσιν, όπως αύξ-,θεϊοαν αυτήν έξέλη προθέλυμνον,

πασαν είκδς αυτήν άνηρηκέναι , ώς μηδέν αυτής

ύπολειφθήναι τώ βίω λείψανον. Νυν\ δέ κα\ φόνο•.,

" Μαίιΐι. χχιιι, 55. " Αεί. χνιι, 50. »• Ρδαΐ. χιιι, 2. »' Βοηι. ίιι, 5; Οαΐαΐ. ίιι, 22. »" Ιβ». ιχ, 2.
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χ\ χλοπα'ι, κα"ι μοιχεία", και πάντα τολμαται τα Α ΐηδ'Βη' ρεΓνυΙβί»Ιο,|υο εχοηιρίο φιίεδ'ϊοηθίη ΐρβε-

■ ιιιΊ 8θΙν3ΐ. (,)ιιγιιι;ιι1ιιιοι1πιιι, πιιιι 5ϋΓ|ΙβΙΐΙθδ ΪΠίβΡ-

(κ'ίιιιιΐιπ', ηοιι εοηΐϊιιιιο ΓεΙϊψι.Ίδ ρη,ιΊεβ ιιηα ευηι

εηρϊΐβ ηιοι-ΐ ν'<]εηιυ<>, $β(1, ειιηι ΐηίβηβπΐ εβριιΐ,

ΠΙχ ιαηιεη αιϋιιιο ν'ιΐηιτι πΗίιιβιιΐ , ηεε τ'ιΐηϋ ρπνηη-

ΐιιι• ιτιοΐιι : $ίε αεεϊάίΐ ίιι <1ι•ηοοηϊ3 ΐηΐεπίιι : εΐεηϊπι

ίη^εηδ πιιιι εδδεί 3ϋΊηούΊιιη Γιτη, ηυίρρε ιμιχ $Ίη-

βΐιϋ.-ϊ Ιιοιιι'ηιιπι ίεΙαΓώυ» εχει•ενεΓ3ΐ, ςιιί ιιιιι'Ιϊρ'εχ

ε]ιΐδ εβριίΐ, ί(1 681 νί ιιι ΪΙ1:ιιιι ιι::ι Ιοπιιπ ϊιινοπΙ γϊοοιιι

ιΐιΐιΐι» ϊη 5ΐ! εηρίΐ:ι εοιιΐίιιεαίεπι δΐΐδΐυΐΐΐ, ιβϋεπ» -

πιΐΜ ΐρδίιΐδ ριΐΓΐϊιιιη ΐΓαεΐιι$ ηε£ΐεχ'1, ιιΙ ϊηΙειΤεοΐίΕ

Γ6Γ3Ε ηιοΐιιηι ροδίεπ* «(Ι εχεί'είΐη,Γιοηίδ οεεβδΐοηειη

Γβΐίηςιιείΐΐ. Ε(•(|ΐιο<1 Ί^ίΙιΐΓ Γοΐ'ίδΐιιιι εΐ γΙΙπκ-Ιιιιιι

ε$1 <:;ιριιΐ? ίΙΙιΐιΙ (μιοιΐ ίηιρϊο εηιΐδϊΠο ηιοτίειη ϊιιΐυΐε-

γ.ιι, ίριοιΙ ιηοΓβιι ιιιοιΓιΓβπιιη Ιιοηι'ιιιί νίηι$ ΐιι'εεε-

•* ι•αΐ. ΟιιιιιιιοΙιΐΊΊΐι (\υ\ ηιοΓίϊδ ενεπΐι ΐιηρεί'ίιιι», ν'πιι

(ίιι»; ίιι εΒμ'ιΐβ $εΓρεηΐϊ$ βΓβΙ, ιιι :\\ι Ρι•ορΙιεΙη, εόιι-

ίηΐζϊΐ, ΓεΜφίί» νβΓΟ ραι•» εοι-ροπδ ϊη βεηιΐδ Ιιιιηηι-

Ι11Π11 (ΙΪ5ρεΓ83, (|ΐι;ΐ! ςηοαιΐ 1ιοιιιίιιβ$ νίΐίοπιιιι ιιιο-

Γιοηίΐιιΐδ ρβΓΙΏΟνβηΙΐΙΓ, δφι.ΊΙΙία ρ»Λ\:;ιΙΪ νίΐηιΐ) ΪΓΠ-

ΙηΙ, βΐφΐβ η$ρβΓ3ΐη Γειίϋίΐ, ροίεβίηΐβ (|υΐιΙεπι ]:ιηι

ιιιοιΊιι.ι 6$(,ειιιηε]ιι$ ε.ιριιΐ εοηΐιΐδΐιηι βίςιιε ίαυίΙΙβ

Γυείιιηι $ίΐ. ΑΙ, ιιΐιί Ιεηιριι$ ΐΓαηβϊοηΙ, ει ββ, <|ΐι;Β

ηιονεηΐιιι•, εοηδΓϋεηηΙ, ΒϋνεηεπΙα,ιιβ νίΐαι Ιιιι]ιι$

3))$ο1υΐίο, ςιΐΛϋΐ εχδροείβιιιιΐδ, ΐιιιιε βΐ εβικίη ει βχ-

ΙΓ61113 ρ3Γδ ΙΙΐίΐΙΠΗ, ΠΙΟΙ'8 ίρ53 II ί ΠΙ Ι ΠΙ 111 (Ιθ51 ΠΙΟΐΙΙ Γ,

βΐηιιε ϊι.ί ι!(•ΙιΊ)ίΐιΐΓ οηιηϊηο ειιηεία ηιηΐίΐίη, ευιιι

οιιιηι.•5 ίη νίΐ3ΐη ρβΓ ΓϋβιίΓΓβεΐίοηβπι Γβνοεβίί, φΐϊ

'ιΐδΐί πιιιιΐ, :ιιΙ εοβίεδίειη ηιιίβιεηι οεεειίεηΐ, ψιί

πονηρότατα. Άλλ' ό πρδς τούτο βλέπων, ύποδεί-

γματί τινι των γνωρίμων την περί τούτων άμφι-

βολίαν λυσάτω. "Ωσπερ γάρ έπ\ της των ερπετών

αναιρέσεως Ιστιν ίδεϊν ούχ ευθύς τδν κατόπιν όλχδν

τη κεφαλή συννεκρούμενον, άλλ' ή μέν τέθνηκε , τδ

δέ έτι έψύχωται τω Ιδίιο θυμώ, χα\ της ζωτικής δυνά

μεως ούχ έστέρηται • οΰτω κα'ι ό τού δράκοντος άν-

αιρέτης ■ οτε πολύ γέγονε τδ Οηρίον πάσαις ταΐς

καθέκαστον συναυξηθέν γενεαϊς των ανθρώπων, τήν

κεφαλήν άνελών, τουτέστι, τήν τών καλών άναιρετι-

κήν δύναμιν, τήν πολλάς έχουσαν έν εαυτή* κεφάλας,

ούδένα τοΰ κατόπιν ολκού πεποίηται λόγον, εις άφορ-

μήν γυμνασίου τοις εφεξής τήν έν τω νεκρώ θηρίω

χίνησιν ύπολειφθήναι ποιήσας. Τίς ουν ή θλασθεΐσα

κεφαλή ; Ή θάνατον είσενεγκοΰσα τη πονηρά συμ

βουλή, ή τδν Οανατηφδρον ίδν έμβαλοΰσα τιρ άνθρω

ποι διά τοΰ δήγματος. Ό τοίνυν καταλύσας τοΰ θανά

του τδ κράτος, τήν έν τή κεφαλή τού δφεως δυ«χμιν,

καθώς φησιν ό Προφήτης, συνέθλασεν ■ ό δ* λοιπδς

τού θηρίου δλκδς τω άνθρωπίνω συνεσπαρμένος βίω,

έω; άν ή τδ άνθρώπινον έν τοις κατά κακίαν κινήσε-

σ•.ν, άε\ τη φολίδι της αμαρτίας περιτραχΰνει τδν

βίον • τή μέν δυνάμει ήδη νεκρός έστι, της κεφαλής

άχρειωθείσης. Έπειδάν δέ παρέλθη δ χρίνος, χαΊ στή

τά κινούμενα κατά τήν προσδοκωμένην της ζωής

ταύτης συντέλειαν, τίτετδ ούραΐόν τε καΙ τδ έσχατον

τού Εχθρού καταργείται, τούτο δέ έστιν ό θάνατος •

κα'ι ούτως δ παντελής άφανισμδς τής κακίας γενήσε-

ται, πάντων εις ζωήν διά τής αναστάσεως άνακλη- β βιιίεηι ρεεεαίίδ οΐιιιοχϋ, ίιι ςεΐιεηηχ ίςηειη άεΐηι-

θέντων ■ τών μέν δικαίων, εύΟϋς εις τήν άνω λήξιν άεηΙιΐΓ.

μετοικισθέντων, τών δε ταΐς άμαρτίαις ένισχομένων,

τι]) της γεέννης πυρ\ παραδιδομένων.

Άλλ' έπανέλθωμεν επί τήν παρούσαν χαράν, ήν

ευαγγελίζονται τοις ποιμέσιν οι άγγελοι, ήν οί ου

ρανό1, διηγούνται τοις Μάγοις , ήν τδ πνεύμα τής

προφητείας διά πολλών και διαφόρων ανακηρύττει,

ώς και τους Μάγους κήρυκας γενέσθαι τής χάριτος.

Ό γάρ Ανατέλλων τδν ήλιον ϊπ\ δικαίους καΊ αδίκους,

δ βρέχων έπ\ πονηρούς κα'ι αγαθούς, ήνεγκε τήν

ακτίνα τής γνώσεως, καΙ τήν δρόσον τού πνεύματος

καΊ είς αλλότρια στόματα ■ ώττε τή παρά τών εναν

τίων μαρτυρία βεδαιωθήναι μάλλον ήμϊν τήν άλή-

Οειαν. 'Λκούειςτοΰ οίωνιστού Βαλαάμ έπιπνοία κρείτ-

δειΙ πι! ρΓΧδεηδ μ;ιιιιΙιιιιιι ΓβνεΠ3πιιΐΓ, ηιιοιΐ ρ:ι-

8ΐΟΓίΙ>ΙΙ8 ΙΙΙΙΙΙΙΪΗΙΙΙ 3Ι1ξθΙί, εΟβΙΪ ΙΊΙ.ΊΓΓίΙΙΐΙ Μ»§18, Ι'Ι

ρΓορ)ιοΐϊ:τ*.. βρΪΓΪΐιιβ ιπυΙΙΐβ νιΐΓϋβηιιε Γ3ΐΐοηϊΙ)ϋ8 ρπε-

(Ιϊειιΐ, ιιι εΐϊαιιι Μιιμί μπιΐί.ΐ! ρΓα>εοιιεδ ίίιΐιιΐ. Ναιιι

ι|ΐιί δοΐειιι μιιιιιι ο π π Γηιίΐ «υρεί' ]ϋδΐ08 εΐ ίιψι$Ιθ8,

ιρΓιιρκ• ρΐιιϊι 8ΐιρεΓ ιικιΐιι» εΐ Ιιοηοδ, οομιΓιΙίοηίί

ιμιΙϊιιιιι, ει Γοΐ'ειη 8ρϊη1ιΐ8 αϋειιίβ βΐίιιιη Ιίιι^ιιϊδ (Ιε-

Βΐϊδίΐ, ιιΙ ηιΙνίΊ'ϋΐΐΓϊϋΐ'ΐιιιι ΙεβίΊιηοιιίο ιιΐ3§ί8 εΐϊαιιι

3ρΐ1(1 Π08 νβΓΪΙ.18 εΟΙίΓίΓΓΓιΛΓβΙΙΙΓ. ΛΐΙΐΙΊνίδΐΊ Ι13ΓΪΟ-

Ιιιιη εΐ Βη1;ι;ιιιι σιεϋοΓΐ ηοιιιίηε 3ΓΠ;ι1ιιιη βίε 3ϋε-

ηί^εηϊβ ρΓ«!(1ϊεειιΙειη : Οη'ί/«Γ ίίβΐία ϊχ Ιαεού ".

τονι τοις άλλοφύλοις έπιθειάζοντος, βτι ΆνατεΛεΤ ϋ Εεεε Ι'ιΐιϊ, ςιιϊ 31) βο ςεηιι$ ιΐιιχεπιιιΐ, Μ;ι{,μ εχ ρΓϋί-

άστρον έξ 'Ίακώΰ. Όράς τους άπ' εκείνου τδ γένος

κατάγοντας Μάγους , έπιτηρούντας κατά τήν πρό(!ι-

^ησιν τού προπάτορος τήν τοΰ καινού αστέρος άνα-

τολήν, δς παρά τήν τών λοιπών αστέρων φύσιν μόνος

γ.αΧ κινήσεως μετέσχε, καΊ στάσεως, πρδςτήν χρ^-ίΛν

έκατέρων τούτων μεταβαίνων. Τών γάρ λοιπών

αστέρων, τών μέν άπαξ καταπεπηγότων τή άπλανεί

σφαίρα, και άκίνητον είληχότων τήν στάσιν, τών δέ

μη παυομένων ποτέ τής κινήσεως • ούτος καΙ κινεί

ται, προηγούμενος τών Μάγων , χαΐ ϊσταται κατα-

μηνύων τδν τόπον. Άκούεις τού Ήσαΐου βοώντος,

Ετι Παιδίον εγετη\0ι\ Ί[μΊν, χαΐ νΐύς έϋόθη ήα/»•.

ιΓκίίοιιΐ! ίρβΊυδ ιιονιιιιι οΐιβεΐ'νβιιΐ οιίαιη 8(β11ίΒ,

(|ΐι;ΐ' ρι-;εΙΐ!ΐ• :ι1ϊ.ιπιιιΐ δΙεΙΙηΐ'ΐιιη ιΐ3ΐιπ':ι;η ει ηιοίυ.8

61 8ΐ3ΐιΐ8 ε$1 ρ3Γΐίεερ8, εΐ :ΐιΙ υΙϊΙίΐ3ΐειη Ιιβε ιιΙϊιιιγ

νϊείδδίΐυιΐϊηε. Εΐεηΐιη ειιπι εηίΐεΓΟί δΙεΙΙ»; ρ.ιι-ΐίιιι ίιι

οτΐιβ ηοιι ΐΊΊ'ηιιΐε δειηεΙ ίιιϋν;ι• 3ΐ3ΐιιηι ίιιιιιιοΐιίίειτι

δοιίίΐ,τ δ'ιηΐ, ρηιΓιιιι ηιιιιφιηιιι εεβδεη) 3 ιηοΐυ, Ικη;

εΐ ηιονεΐιΐΓ, (Ιιιιη ιιιη^ϊ» δε ιΐιιεειη ρι•.-ιΊιι•ι, εΐ δ)3ΐ,

(Ιιιιιι ίΙΙΪδ ΟδΙεικΙίΙ Ιοειιηι. ΛικΙίδ Ιδ3Ϊ3ΐη οίαηιαη-

Ιιίιι : ί'ικ'ΐ' ηιιΐιια <'.•>( ηοΐιΐί, βΐ βϊιιιι άαΐα» ΐ»1

ιιοΰί$ **. 1>ΐ5ΐ:(! 31) εηιίειιι ρΐ'ορίιείιι, ςιιοιηικίο ηη-

Ιιΐδ δίι ρικτ, φιοιιιοιίο (ΙαΙιΐδ δίΐ ίΐΐΐιΐδ. Νιιιη ]ιιχΐ3

ηιιιιπε Ιεςεηι ? ιηϊηίιηβ νειο. Ίιΐφΐϊι , Ιε^ίϋυδ εηίιη

Νυηι. χχιν, 17. •• Ι$3. ϊχ, 6.
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πηιιιιή ηοη ρητοί, (ριί η:ιΙιΐΓ3Ρ Ποιιιίηιιβ 051. (}ιιο - Λ Μάθε παρ' αϋτοΰ τού Προφήτου πώς έγ:ννήΟη ->,

ιικηΙο ϊμϊΐιΐΓ ιιοΐιι* εδίριιβΓΪ άίο. Εμ, ΠΙΙ|ΙΐίΙ

νϊτφο »Ή ηΙογο ΐοηηρϊοΐ <•/ ριιτΐιΊ βΓιηηι, οι νυ^α-

/•»»!/ ηηηιαι ς/κκ ΕηιηιαηΐΗΐ ". ΟιιοιΙ, κι ίιιΙιτριτΙΟ-

Γίί, δί^ιιίΠΐ'.'ΐΙ Ν«ΐΊ$ηιιη 1)αΐί. Ο γοιιι ηιΙιιιΪΓΠίκΙιιιιι !

Υπ«ο ιικιΙογ οΓΐίιϊΐπΓ, οι ροπιΐ3ΐιοΙ νϊι-<;ο. Οογιι'ι»

ιιονιιιη ηηΙιΐΓΧ οηΐίηοηι. 1η αΐίϊδ ηιιιΐϊετίυιιβ φΐαη-

ά'πι .*ιϋι|ΐιη ΟδΙ \'ϊγ£ο, ηοη ΟδΙ πιλιογ. Νηιη ροδίοη-

(]π:ιηι ο»ΐ Γ;ιοΐ3 ηιαίιτ, νΪΓςΐηίΙηίβηι ηοη ΙιηΙκΊ. Ηίο

31116111 ιιΐηιηιηιιο ηοιιιοιι ίη ϊιίριη εοηΟΠΓΠΐ. Κ;ι-

ιίοιη οιιίιιι εί ηΐ9ΐ«Ρ οΐ νϊι-βο ΟδΙ. Νοο νίφηίΐηβ

ρηι-Ιυηι ;ιι1(•ηπΐ , ηοο ρβΓίιιβ νίΐβίηίΐβίοιη βοΐνϊΐ.

Ι)οοο1ι:ιΙ οηίηι, ιιΐ φΐί ίη νϊΐ;ιιη Ιιιιηιαηηηι ίηΐιοίΐκιΐ,

ηΐ Ιιοιιιίιιοδ ίηίο^ΓΟδ ίηεοιτηριοΒφίο βρινητοί , »1)

ΙηεοΓπιρΙα δϊΐιί (ΙεδοΓνϊοηΐο ίηΐβ^πίαΐβ ίηίΐίυιιι <Ιιι

παιδίον, πώς εοίθη υίός. τΛρα κατά τδν νδμον τή;

φύσεως ; Ού, φησ\ν ό Προφήτης. Οϋ δουλεύει φύ;£<•>; '•

νίμοις δ Δεσπότης της φύσεως. 'Λλλά πώς έγεν-

νήΟη το παιδίον; είπε" Ίδον, φησ'ιν, }) παρΟέιΧζ

£>• γαστρί Λήψεται 'καί τέζεται \>!ύ^, χαϊ χιι,Ιέ-

(Τοι<σι τύ ένομα ανΤΓν Έμμανουι\.1, δ έστι μ=0;ρ-

μηνευόμενον, ΜαΟ' ι'\μΜΤ ό θει'ς "Ω τοΰ Οαύματο;!

Ή παρθένος μήτηρ γίνεται, κα'ι διαμένει παρΟ:νος.

Όρας τήν κα'.νοτομίαν της φύσεως. Έπ\ των άαιον

γυναικών Ιως παρθένος έστ\, μήτηρ ούκ έστιν. Τ.ζ;>.

δ' αν μήτηρ γένηται , τήν παρΟενίαν ούκ ίρ..

ΈνταΰΟα δε τα δύο συνέδραμε κατά ταύτδν τα ίνί-

ματα. Ή γάρ αυτή κα\ μήτηρ κα'ι παρθένος £';:'•

κα\ ούτε ή παρθενία τον τόκον έχώλυσεν , ο&τε ό

ΓϋΓιΊ. Ν;ιηι Ιιοιηίηιιιΐ) οοιίδηείιιιΐο οχροΠοηι εοιιηυ- τόκος τήν παρΟενίαν ελυσεν. "Επρεπε γάρ τον έ-\

ΙιΊί ϊιιοηπ'ΐιρίπιη ηρροΙΙ.Ή. Ι !<><■ ηηϊΐιί βηΐβ ηιηςιιιΐδ

ΐΐ Ιο Μοδοδ ροι• ο»πι Ιιιοοηι, ίη φΐ« κί!)ϊ ϋοιίδ ηρρη-

πιίΐ, νΉΙοΜίΓ οο^ηονϊβδβ, ηιιί, ΟΙΙΠΙ Γ«Ι)ΙΙ5 ΛΓιΙΟΓΟί,

ηΟΟ Ι3ΙΙ101Ι ΙΜΙΙδΙΜΙιΡΙΤΊΐΙΓ, ΤΓΛίΙίΐίΛί 0111111, ίΠφΜΐ,

ν'ιάύϋο νί&ϊοηειη Ιιαηο ηιηι/ηαιη ", ηοη Ιοοϊ ηιοΐιιιη,

υΐ ΒΓήίίΓΟΓ, ροΓ ΐΓηηδϊΐιιηι (ΙοεΙηΓηιΐδ, δοιΐ ΙοιηροΓΪδ

ΐΓ:ιιΐδίΙιιηι.<ίιιοι1 οηίηι Ιυηο ροΓ Παηιηιηιη οΐ πιϋιιιη

δί^ηίΙίι':ιΙΐ1ΐΙΐΙΓ, ρΓΟ^ΓΟίΙΪΟΠίΟ (ΟΙΠρΟΓβ, Π,ΙΙΟίΙ ΪΙΠΟΓΟΡ-

ϋΐ'Ιιαΐ, ρβΓδρϊοιιβ ίη ηιγδίοπο νίΓ^ίπΐβ ϊρβΠηιη ίιιϊι.

Οιιι:ιιι:ιιΙιιιοι1ι\;ΐι οηίιη ίΙΙϊο οδΐ πιΙ)«δ, 01 ηοεοηιϋΐ

ϊ^ηοηι, οι ηοη οοηιηιΐΓΪΙιΐΓ : ίΐα Ιιΐο οδΐ νίι-^ο, ηπ,-Β

Ιιιοοιη ρ3ΐίΙ, οΐ ηοη ΓοπϋΐηρίΐιΐΓ. Οαοιΐ »ιιΙοηι ρ<>Γ

ιιιΐιυιη ΥίΓρππβ οοι-ριΐδ, ηιιοίΐ ϋοιιιη ρορι τίΐ, ίηΐβΐ-

άφΟαρσία τοΰ παντός έν τώ άνΟρωπίνιο βίω γ:νν

μενον, άπδ της υπηρετούσης αυτού τζ γεννήι:ι τη;

αφθαρσίας δρξασΟαι. Τήν γάρ άπειρόγαμον, άφΟορον

οΐδεν δνομάζειν ή τών άνΟριόπων συνήθεια. ΤοντΊ

μοι δοκεί προκατανενοηκέναι τη γενομένη διί τοΰ

φωτδς αΰτώ Οεοφανεία Μωϋσής εκείνος δ μέγας, δ:;

έξήπτετο της βάτου τδ πϋρ, χαϊ ή βάτος ούχ έμαρ-αΕ-

νετο • άιαΰάς γάρ, φησ\ν, δψομαι τύ μέγα ίραμα

τοντο• οϋ τοπικήν, οΐμαι, δηλών χίνησιν διά της

βάσεω,•, άλλα τήν παροδικήν τοΰ χρίνου διάβασιν •Λ

γ>ρ τίτε προδιατυπωθεν έν τη φλογΐ κα1. τί, βάτΐ;ΐ,

διαδάντος τοΰ μέσου χρίνου, οαφώς έν τω κατά τήν

παρΟένον μυστηρΕι^ι απεκαλύφθη. "Ωσπ:ρ γάρ έχει

Ιί^.ΊΐιΐΓ , ηο Ιο δίιηΊΝίαιΙίηίδ ρυοΌαΙ. Νηηι οηιιιϊδ (^ ή θάμνος, χα\ άπτει τδ πΰρ κα\ ου καίεται, οϋτω χα\

03ΓΟ ρΓορίοΓ ροοοθΓι βιΐδοορΓιοιιβιιι, οΐ οΐ) ϊιΐ ϊρβαιιι

1:ιιιΙιιιη, 0,110(1 ΟδΙ 031Ό, [Ιΐ'ιι :ι1ιπιι 081 ". ΡοΟΟηΙΐΜΠ

οιιίοιιι ίη διτίρΙιίΓη νοοηΐιιτ δρϊιΐΛ. Αο ηβ α ρΓΟ-

ροδίΐο Ιοηςίιΐδ ονη^οηιυΐ', Γοιίο ηοη « ιίι ίιιΐοηιρο-

δΐίνηηι, δι ίηοοΓπιρΙίβ ιη»ΐΓ)δ Ιοδίοηι (ΐιιιι, ηιιί ίη-

Ιογ Ιοηιρίυηι ει »1ΐ»το Γιιΐι οεεϊδυδ, ρι-οΓετβπιιΐδ.

ΙΓίΓ. ΟδΙ Λ300Γ(1θδ Ζ3θ1ΐ3Ι'ί38, ΠΟΠ 8300Γ(1θδ δΟΐϋΠΙ,

νοΓηιη οΐίηηι ρι-ορΙιεΐ3 '•. Αο ρΓορηοΓιαο φΐΐϋοηι ρο-

Ι0δΐ3$ ίη Ενηη^οϋί ΓιΙιγο ι)εεΐ3Γ3ΐιΐΓ, ειιιη νίηηι ηο-

ηιίιιίΐηΐδ ιηυηίοηδ ιΙΊνίηη £Γ•ιΐί«, ηο νίΐ'^ίηίδ ρηιΐυδ

ίηιτί'ΐΐίΐιίΐϊκ ριιΐ3ΓειυΓ, ηιίηοΓίΙχίδ ηιΪΓ3ευ1ί$ Οϋο-

ΙΊιιηι 3δδοηδΐιηι διό οχιτοιίΐ, ιιΐ ΓοιηίηΑ βΙβΓΪΙίδ, 01

νίι]:ΐΓη 3•.ΐ3ΐβ οοηΓοείηδ (ιΐίιιηι δΐΐδείροΓεηΐ. Ηοο ηιί-

Γοιιϋί ρβιΐιΐδ ρΓθα;ιηίηηι Γιιίι. Εΐεηίιη δίευΐ ΕΙίδβυοΙ,

ενταύθα ή Παρθένος, κα\ τίκτει τδ φως, κα\ ού φΟ:ί-

ρεται. Εί δέ βάθος προδ'.ατυ-οϊ τδ Οεοτίχον σώ^α

της Παρθένου, μη αίσχυνΟής τώ αϊνίγματί. Πάσα γάρ

σαρξ διά τήν της αμαρτίας παραδοχήν, κατ' αϋτδ

τούτο δτι σαρξ έστι μίνον , αμαρτία εστίν ■ ή δ>

αμαρτία παρά της Γραφής τη τής άκάνθης έπωννιμίϊ

κατονομάζεται. Εί δέ μή πίρ^ω τών προκειμένων

άποφερίμεθα, τάχα κα\ τδν μεταξύ τοΰ ναού κα\ τον

θυσιαστηρίου φονευθέντα Ζαχαρίαν ούκ δκαιρονεί;

μαρτυρίαν τής άφθδρου μητρδς παραστήσασΟαι.

Ιερεύς ούτος δ Ζαχαρίας ήν • ούχ ιερεύς δέ μ4νον,

άλλα κα\ έν τώ τής προφητείας χαρίσματι• ή δέ τη;

προφητείας δύναμις άνάγραπτος έν τή β!6λω τοΰ

Ευαγγελίου κηρύσσεται ■ οτε προοδοποιούσα τοΤ;άν-

<]»χ δΙΟΓΪΙίδ 3(1 μ:ιιι'('Μιιοιιι ρβΐ'/οηθΓ3ΐ, ηοη ροΐο- " θρώποις ή θεία χάρις, μή άπιστον τδν έκ Πιρθένου

δΐ3ΐε ιιβΙυπΒ ΠΙ ηιβΙεΓ, 8ειΙ οι ιΓινίηο εοηδϊΐίο Ο- τΊκον ήγήσασθαι , τοις έλάττοσι Οαύμασι παραγν-

ΙίιΐΒ πηβοίΙιΐΓ, δίε ςυο^ ίη νίΓ{;ίηοο ρ»Γΐυ ηοη ογθ- μνάζει τών απίστων τήν συγκατάθεσιν τή στείρακιΐ

(ΙιίκΙιπμ νίιΐΒΐιΐΓ, δ'ι ΓεΓοΜίυΓ 3(1 ϋοιιιη εΐ'ηιΐίϋίΐο παρήλικι τίκτεται παις. Τούτο προοίμιον τού χατά

β»1. τήν παρθενίαν θαύματος γίνεται. Ώς γάρ ή Ελισά

βετ, ού δυνάμει φύσεΐϋς γίνεται μήτηρ, άγονος τδν βίον καταγηράσασα , άλλ' έπ'ι τδ θείον βούλημα τον

παιδδς ή γέννησις αναφέρεται • ούτω καΐ τής παρθενικής ώδίνος ή απιστία, τή πρδς τδ θείον άνα^ά

τδ πιστδν ϊχει.

Οιιοιιϊ3ΐιι ΐ^ϊΐίΐΓ οχ νίι-ςίιιίΐβίο ρΓονεηίειιΙο ρΓίε-

εοιίίι ίδ ςιιϊ ε δΙβΓΪΙί ηβδοίΙυΓ, ΐ|ΐιι 3ΐ1 νοεειη ΊΙΙίιΐδ,

ΐ|ΐι•ΐ' ϋυιηίηυηι υΙβΓΟ (;ι:γοΙ>31, αηίοιρι.Ίΐη ίη Ιιιοοιη

ρπχΙιΓυΙ, ίη 3ΐνο ηιαίιίδ εΐδίΐίνίι, κίιηιιΙ ;ιο ιιαίυβ

081 ριαΐουΓδΟΓ ΥοιΙιί, ρΓορΙιεΙίεο δρίτίκι ΖλοΙογιο;

Επειδή τοίνυν προλαμβάνει τδν έκ παρθενία; 4

άπδ τής στείρας, δ προς τήν φωνήν τής κυοφορουζη;

τδν Κύριον πρ\ν εις φώς έλθείν έν τή μητρώα ντ,δϋί

σκιρτήσας, άμα τε παρήλθεν εις γένεσιν δ :ού λίγου

πρόδρομος, τότε λύεται τώ Ζαχαρία διά τής προφη-

» Ιδα. νιι, 14. " Εχοϋ. ιίι, 3. " II Πε2• χχυ, 6 ; Μαίιΐι. μιι, 2-2. " Ι,υε. ι, 3 δφρ
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χής έπιπνοίας ή σιωπή. ΚαΙ όσα διεξέρχεχαι Ζαχα- Α βΐίοιιίϊυιιι βοΙνίΙϋΓ. Οακοιιιιςυο ηιιίοπΐ (Ιίκ&οπιίι

ΖϋΐΙιαΓίαβ ρι-ορίιείβ , βα" ίυΐυτυιη βρεεΐ303ΐιΐ. ΙΙίε
ρΐας, προφητεία τοΰ μέλλοντος ην. Ούτος τοίνυν δ

τω προφητικό) πνεύματι προς τήν των κρυπτών γνώ

σιν χειραγωγούμενος, τό της παρθενίας μυστήριον

ΙπΙ τοΰ άφθαρτου τόκου κατανοήσας, ούκ άπέκρινεν

έν τώ ναώ τοΰ ταΐς παρθένοι; κατά τον νόμον άπο-

κεκληρωμένου τόπου τήν ίγαμον μητέρα, διδάσκων

τους Ιουδαίους, δτι δ των όντων δημιουργός και βα

σιλεύς πάσης κτίσεως, ύποχείριον έχει μετά πάντων

έαυτιρ τήν άνΟρωπίνην φύσιν, τώ ίδίω Οελήματι προς

τό δοκούν αυτήν άγων, ούκ αυτός ύπδ ταύτης δυνα-

στευόμενος, ώ; έν τη δυνάμει αύτοΰ είναι, καινήν

γέννησιν δημιουργήσαι • ήτις τήν γενομένην μητέρα,

τό παρθένον είναι ούκ άφαιρήσεται. Διά τούτο αυτήν

ούκ άπέκρινεν έν τω ναώ τοΰ χορού των παρθένων

ην δέ ούτος ό τόπος τό μεταξύ τού ναού και τοΰ θυ

σιαστηρίου διάστημα. ΈπεΙ ούν ήκουον βασιλέα της

κτίσεως εις γέννησιν άνΟρωπίνην οικονομικώς προελ-

Οεΐν • φόδ'ψ τοΰ μή γενέσθαι βασιλεϊ υποχείριοι, τόν

ταύτα μαρτυρούντα περί τού τόκου, διαχειρίζονται

προς αύτω τω Ουσιαστηρίω τόν ιερέα ίερουργήσαντα.

'Λλλά μακράν των προκειμένων άπεπλανί,Οημεν,

δέον επί τήν έν τψ Εύαγγελίω Βηθλεέμ τω λόγω

άναδραμείν. Ε! γάρ ποιμένες όντως ήμεϊς, καΐ τοϊς

ίδίοις έπαγρυπνούμεν ποιμνίοις, προς ή μας πάντως

ίστίν ή τών αγγέλων φωνή, ή ευαγγελισμένη τήν

χαράν τήν μεγάλην ταύτην. Ούκούν άναβλέψωμενείς

τήν ούράνιον στρατιάν, ίδωμεν τήν τών αγγέλων

χοροστασίαν, άκούσωμεν της θείας αυτών ύμνωδίας.

8ΪΐιΐΓ (Ιίνιιιο ηυιηίιιο αιΐ οοοιιΙιογιιιιι εοχιιϊιϊοιιεηι

ιΐιιείιιβ, ευιη νΪΓ^ϊηΊΐαΐΐβ ιηνδίεηυιη ίιι ρ»ηυ ϊηεοΓ-

πιρίο ΐΐοη ίχιιοι-αι-οΐ, ϊη δαοι-ο ΐοηιρίο νίφηοιη

■ηαίΓοιιι 3 Ιοεο νΪΓβϊιιίυιΐδ ροΓ Ιΐ'βοιιι ΒδδϊβηαΙο

ηοη βοιηονΐΐ, ίικ1;ϋθδ<ιιιο ϋοειιϊι, ηηΐιίΓαιη Ιιιιπο-

καιο ιιιια ευιη ΓοΙία,ιιίδ οηιιιΙΙιιΐδ ινπιιη οιιιηίιιπι

οΠοείοπ οι ιτβϊ ίΐη 8θ1)](.Όΐαιη οδ*ο, υι αι•|)ίΐΓ3ΐυ

δΙΙΟ 03111 ίρ.ΐβ ΓΟβΟΓΟί, Π0Ι1 3ΙΙΙ0ΙΙ1 »1) 03 ΙΙ'ΚΟΓΟίΙΙΓ :

ίΐαφιβ ίιι ιιΐ3ΐιιι ίρδίοδ ο^ο, ιιονηιιι οιΐυδ Γ3ΐίοηοιιι

ιιιοϋπ, (}ΐΐ3: ηΐ3ΐΓοηι οδδο ν'ιφιιοι» ιιοιι ϊιηρειϋι-οΐ,

(|ΐιηιηο1)Γοιη β3ΐη δο 3 νπ'ςίηιιιη Ιοεο ιιοιι εχεία-

δίδδβ, Ιοί'ϋδ :ιιι Εοιιι ίΙΙο οι-βΐ Κ|κι1ίιιιη φιο<ΙιΙ:<ιιι

., ίιιΙΟΓ ΙοηιρΙιιηι 01 πΗογο. Οιπιι ίβίΐιΐΓ ηικίϊνίδδειιΐ

.ΙικΙαΐί, Γ6ΙΊΙΠΙ ιιιιιιπιιπι ΐ'ββοιιι ίιι νϊΐηηι 1ιιιιιι;ιιι;ιιιι

ιΐίνίηο οπίϊιιο ρΓοϋπδδο, ιηοΐυοιιΐοδ ηο Γοςϊ δοϋ-

(Ιυΐ'οηΐιιΐ', βηεοπίοΐοηι, <|υϊ Ιι;ι:ο ϋβ ίρδΟ ρηΐΊυ ΙοβΙϊ-

Οϋ»1)»ΙΙ1Γ, 3(1 ϊρ$ΙΙΙ11 3113Γ0 Κ30ΓΪΓκ'»1ΐΙβΙΙ1 ίηίοι-Γοοε-

πιιιΐ ". δοιΐ Ιυηςο 3 ρι-οροδίΐο ;ιΙ>ι•γι•;ι νίιιιιΐδ, ειιιη 3(1

Ι!(ΊΜιίίιι, ϋο ηιΐ3 ϊη ΕνβηςοΓιο, οΐ'3ΐ!οηο γοοιιγγιίό

)ΐο$ υροιίοΐ. Ναηι δι νεί'β ρβδΙυΓεδ $υιηιι$, οι ρι•ο-

ρπίδ βιτςίϋιΐδ ϊιινί§ίΐ3ηΐϋ$, :<ιΙ ιιο$ υΐίςιιο ερεοΐβΐ

3ΐιςοΐοΐ'ΐιιιι νοχ, ίρκι: πΐ3£Ηυιη Ιιοε {,ΜίκΠιιιη ιιιιιι-

1Ϊ31 ". ΟευΙοδ ϊςίΙυΓ ϊη ευοίεδίειη οχβιτίίοιιι ίιιίεη-

(ΐ3ΐι•ιι$, ΐπρικΓιυιιι βρι-είοιιιιιβ :ιιΐ({«Ιοι•ιιιιι, (ΓινΊπυκ)

ϊρβΟΓυιιι 03ΐι1υιιι 3πϋίαιιιιΐ8. 0ιιίιΐ3ΐη ρΚιυιΙοηΙίυπι

$οηυ$? ΟΙοηα (είβηιηηΐ) Ίιι ο.Ιίίίίίιιιίε ΙΉ•ο ". ίΐιιΐ'

(Ιίνίηο ηυιηίιιί, <|ΐιοι1 ίιι αΙΓιβκϊιιιϊβ εοηιΗυΓ, μ.Ιο-

Ι'ίς δ ήχος τών έορταζδντων ; Λόξα &ν ί-ψίστοα; £ π;ιιιι ΙγιΙχιιιιιΙ ? ϋιιοηί:ιπι, ϊη(]ϋίϋΐιΙ, Ει χη ϋττα

θεφ. βοωσι. Διά τί δοξάζει ή τών αγγέλων φωνή τήν ραχ 3\ 01) Ιιυο κρο<;ΐ3θϋ1ϋ(.ι βϊϋιΐϊο ροι-Γιιδί δίπιΐ

έν τοις ύψίστοις Οεωρουμένην θεότητα; ότι, φησ\, 3ΐι8ο1ϊ : /« Ιεηα ραχ. ϋν.χ ρπυϊ ιΙ»•Ιο8ΐ3ΐ.ίΙΊί οπιΐ,

Λαί επί γης είρήιτη • περιχαρείς γεγόνασιν έπ'ι τψ φκκ ίρίη'ιβ 30 Ιιίΐιυΐί» ρίοιο βοϋΐυιΐο, (|ΐι;β ϋ»ιηιι:\-

φαινομένφ οί άγγελοι- ΈπΙ γΓ,ς ειρήνη. Ή πρότερον Ιοηιι,ι οχδίΐίυιιι, ηυο; ϋβΐϋ ΓΟβ'ιο, 1ια•ο ρ:ιει:ιη 51Ι800-

κατηραμένη, ή τών ακανθών κα\ τριδόλων γόνιμος, ρίΐ. Ο γβπι 3ΐ1πΓΐΓ3ΐ)ί1οηι ! Κι,-πίαί (Ιβ Ηττα οτία α(,

τό τοΰ πολέμου χωρίον, ή τών καταδίκων εξορία, αϋτη

εΐρήνην δέδεκται. "Π τοΰ θαύματος ! 'ΑΛήΟβια εκ της

γης άνέτειΛε, χαϊ δικαιοσύνη έκ τοΰ οϋρανοϋ

Οίέκυψ-ε. Τοιούτον Ιδωκεν ή τών ανθρώπων γη τόν

καρπόν αυτής. ΚαΙ ταύτα γίνεται υπέρ της έν άν-

Ορώποις ευδοκίας, θεός τή ανθρωπινή κατακιρνάται

φύσει, ίνα συνεπαρΟη τώ ϋψει τοΰ Θεού τό άνΟρώπι-

νον. Ταύτα άκούσαντες, διέλΟωμεν εις τήν Βηθλεέμ,

ί'δωμεν τό καινόν θέαμα, πώς έπαγάλλεται ή παρθέ

νος τώτόκω. πώς ή άπ;ιρόγαμος τιΟηνεϊται τόνήπιον. Πρότερον δ^ τίς αύτη και πόθεν τών τά ν*ρ\ αύτη

ίστορούντων άκούσωμεν. .

"Ηκουσα τοίνυν απόκρυφου τινός ιστορίας, τοιαύτα Ο Λαϋίνί ογ^ο <|!ΐ3ΐιΐιΐ3»ι ΙιϊβΙοπβρι 3ρο(Τ)ρΙι;ιη

παρατιΟεμένης τά περί αυτής διηγήματα. Επίσημος

τις ην έν τη κατά Νόμον άκριβεϊ πολιτεία , κα\ γνώ

ριμος επί τοίς καλλίστοις, δ της Παρθένου πατήρ,

απαις δέ κατεγήρα τόν βίον, ότι αύτω προς τεκνογο-

νίαν ούκ επιτηδείως είχεν ή σύνοικος. Ίΐν δέ τις έκ

τοΰ Νόμου τιμή ταΐς μητράσιν, ής ού μετεϊχον αϊ

άγονοι. Μιμείται τοίνυν κα\ αύτη τά περ'ι της μητρός

τοΰ Σαμουήλ διηγήματα. ΚαΙ εντός τού "Αγίου τών

αγίων γενομένη, ίκέτι; γίνεται τού βεοΰ, μή έξω πε-

σίϊν της έκ τών νόμων ευλογίας, έξαμαρτούσα περ\

ει ]Ηίίίιΐα άε μβΙο ρτο$ρβχϊι ". Ταΐβιιι ιίοιίίΐ ΙιοηιΊ-

ιιιιιη Ιΐ'ΐι-.ι Γπιείιιηι βυυιη. Ει Ιι*ε ΩυηΙ ργοΙιοικι ίιι

Ιιοιιιίιιί1)ΐΐ8 νοίιιηΐ.ιΐο. ϋουδ Ιιυιηαη* ιΐΐΙυΓΧ εοιιι-

ιιιίδΐ•ι:ΐιΐΓ, υΐ 3<Ι δΐιϋϋιιΓιΐΗίειιι ϋίνϊικιιη Ιιοιηίηοιη

1<>ΙΙ:\1. Ηίδ 8υϋίΙΪ8 ίιι Ιίι-ίΙιΙΐϊΙκ'ΐιι ρΓϋΙκίδειιιιΐϋΓ, ιιο

νηιιι $ρ6εΐ3(υΙυηι εοηΙοιιιρΙοιιιυΓ. ϋ_ιιοηιυιΙυ ρ:ιιΊυ

8110 νίΐ'Ι,Ό ΙχΙΐίΐΜΓ, (|ΙΚ>ΙΙΙ(>(||| (|ΙΙ."Β ΙΙΙΐρίΚΙδ 1100 081

εχρεΠ3 Ιβείοΐ ίιιΓαιιΐιιΙιπιι δειΐ ριίιιβ αυ&ευΐΐβιηυβ,

(ριίΊ (Ιι: Ίρ83 ιιιιμιιοι ί.ΐ' |)Π>:ΙιΙιπιι 811.

Ιίΐΐο» (1(! 03 ρΐΌ(1ϋΙΙΙβΙΙΙ ΙΙ3ΙΊ-31ΪΟΙ108 Υίΐ'^ίΐιίδ ρ.Ίΐι'Γ

ίΐΐίΐ ίΐΙδ'ΐ£ΙΐΪ8 ()ΙΐΊΐΐ3Ι1Ι εϊνίβ, (>1)80Γν3ΙΙΙί3 ί,Ι'ςίδ 01 νίΐΧ

ριοΙ>ϊΐ;ιΐο ίιι ριϊιιιίδ ιιοΐιίΐίϊ, <μιί 8Ϊηο Ιίΐιϊκ ;ιι! ββιιο-

εΐιιΐοηι ρεΓνυιιοΓαΙ, ειιιη ιιιίιιιιδ ίιΐοηοβηι 3ΐ1 ζί^ιχαιι-

(Ιιπιι υχοΓΟίη ΙιαΙιοιχΊ. Η^ΙηΙμΙιιγ αυΐοηι ιιι:ι1ιϋ)ΐι .

ΟΧ 1.(^0 ιριΊιΚιιιι Ιιοιιοι-, (|υο (•;ιι γΙιιπιΙ Γοιηίιιχ', «|ΐι.ι•

1ί1)0Γ()8 ΠΙΐΙΙΟδ 8Ιί80ορβΓ3ΙΐΙ. 0»3ρΓθρΙθΓ ι'Ι Ιιιοε ΙΙΙΐί-

1313 ίιΐ, ((ΐιοιΙ (Ιο ιιΐ3ΐΓο δβιιιυοίϊβ βεπρίιιιη εκί **, 3(1

δ:ιιιεΐιιιιι βιιιιι ιοπιιιι βεεεϋίΐ, οί 8ΐιρρϋ('3ΐ ϋοο, ιιε

Ιο^ιΐί» οοηοϋϊεΐΐοηε ριΊνοΙυΓ, ([ΐι.ε ιιϋιίΙ ίιι Ι.ι•^ι•ιιι

Μ»111ι. χχιιι, 25, " Ι,αε. ιι, 10. " ίόίϋ. 14. " ϊ!>ία. " ΓβϊΙ.
ιχχχιν. 12. " 1 Κθ£. ι, 12 5(Π.
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ρεεεΐδβεΐ. 0υο<1 δι ηιαίοΓ εναβεΜί, 88, α,υοϋειιηα,ιιε Α τδν Νόμον ουδέν γενέσθαι δε μητέρα, χα\ άφιερωαα

ρερεΓεπΙ, εϊ <Ιε<Ιί<:ι(ιιι•;ιιιι. ΟυαπιοΙίΓεηι ειιιιι νοίϊ τώ θεώ τδ τιχτίμενον. Δυναμωθείσα δε νεύματι θείω

εοηιροδ εΐΐεεία ΚΓκιιη βιΐδεερίδδεί, εηπι νοε3\'ϊ14Λ πρδς τήν χάριν ήν ήτησεν, Ελαβεν. "Επειδή δέ έτέχδη

Μίΐι-ίηιιι, πι ϊρ$ο εΓιαιη ηοηιίηε ΐο*ΐαπΊιΐΓ βεεερίυηι

ΙΙΙΠΠ118 3 Ι)<•ο. ΙΙΙαηι Ίμϊιιιι-, ευηι ]αηι ίπ•;ιιη]ίιΐΜ•ιι1;ΐ

εβδεί, ηεε πίπτε ιηηΐπδ αηιρίϊυβ ϊηάΊςεΐ'εΐ, άιιεεηδ

αά ιβιηρίιιπι Γ)εο τευΜκΙϊΐ, ει 5ΐιΐ(1ίο$ε ρι-οπιϊδδυιη

εχ3θΙνίΐ. 8αεεΓϋοΐο8 ηυΐεπι, ουβηοΊη ρ.ίΓνυΙα Γιχίΐ,

ηιΐ 8αιηυε1Ϊ5 δίηιίΐίΐιηΐϊηβπι ϊη 33ηεΐΪ3 ίΐ'υΜοιίδ εϋιι-

εηπιηΐ, 88(1 ευιτι ]ηπι ηιΐοίεβοείΐΐ, εοη$ιι1β1)3ηΙ,

ο,ιιϊιΐιιηιη ηςετειιΐ ιΐε 83870 ί 1 Ιο εοΓροΓε, ηε Ι)ι•ιπιι

οΠεηιΙεΓεηΐ. Εΐεηϊιιι ιι.ίΙιιπβ Ιεςί ίΙΙ:ιηι ίΐι1>]ί(:επ\ ιιΐ

«'ΐιϊρίηιιι ϊη ιηαίιϊιηιιιιίο εο1Ιθ83ΐ3 8ΐ•ι νίπΊ, :ι1«ιπ•-

(ϋββϊηιυηι νΐιΙοϋηΐιΐΓ. ΙιιβΙηΓ βηϊιη δ3εηΙε§η ΓιΓΐ88ε(,

8ί ηηιηεΗδ ϋβο δαοταΐΐ ιΐοηιϊηυδ Ιιοιιιο ΓιθγοΙ. Ιιββϊ-

τδ παιδίον, ών<5μασε μεν αυτήν Μαρίαν, ώς άν χαΐ

διά της επωνυμίας τδ θεόσδοτον διασημανθείη τϊ,ς

χάριτος. 'Αδρυνθεΐσαν δέ ήδη τήν κ<5ρην, ώς μψί-ι

δεϊσθαι προσανέχειν τή θηλή, άποδοΰναι τώ θεώ, χαΐ

πληρώσαι τήν έπαγγελίαν , κα\ προσάγειν τω ναφ

έσπουδάσθη. Τους δε Ιερείς, τέως μεν καΟ' δμοιοττ,τα

τοΰ Σαμουήλ έν τοις Άγίοις άνατρέφειν τήν παίδι,

αύξηΟείσης δέ , βουλήν άγειν δ τι ΐΜΐήσβντες τ»

Ιερδν εκείνο σώμα, ούκ άν εις τδν θεδν έξαμάρτοιεν.

Τδ μέν γαρ ΰποζεύξαι τώ νίμο τής φύσεως, χα'ι

καταδουλώσαι αυτήν διά τοΰ γάμου τω άγομένω, τών

άτοπωτάτων έτύγχανεν. Ιεροσυλία γαρ ίντιχρνς

Ιίΐΐδ εηΐπι 8Γ31 εοηδίίΐιιΐιιιη, ιιΐ ηΐ3ΓίΙϋ8 άοιηϊηβΓεΙιΐΓ Β ένομίσθη, θείου αναθήματος άνθρωπον γενέσθαι Κ^-

υχοΓΪ. ΙΙΐ 3(ΐ1ειη ίηΐπ Ιεηιρίυιη ιιηα ευιη βηοεπϋο-

Ιϊϋϋδ ιηυϋεΓ νβΓδϊνεΙυι•, εϊ ίη δαηειίδ εοη5|)ίεβΓβ-

ΐϋΓ, ηεςυε ΙεβίΙηΐδ ρεπτιϊδδΐιηι 8Γ31, ηεςιιβ £Γ3νίΐ3δ

εϊ Ιιοηεβίβδ ϊιΐ ΓεΓε1)3ΐ. ϋεΙΐοεΓαηΐεδ ϊβ'ιΙιιγ ίη Ικιηε

δεηίειιΐΐίΐη άϊνίηϊΐυβ εοηνεηεπιηΐ, υΐ β3ηι οοηηυυϋ

ηοιηΐηε οιιϊρϊβηι (ΙεδροηϋεΓειιΙ, ηιιϊ Ιαιιιεη ηά ειΐδίο-

ιΐϊ.ιιη νΪΓβίηϊΐαΐίδ ε]ιΐ8 οΊιηΙβχ»! εδβεΐ Μοηβιΐδ. Α<1

Ιιοε αυίειη ηπιηπδ ίΐρΐϊδδϊιηιΐδ ϊηνεηΐιΐδ εβί ίοβερίι,

εχ ΓΒιΙοηι ευιη ΎϊΓβϊηβ ΐΓΪ1)υ εϊ ΊηιηίΙίβ, φΐ3 8Γ31

νΪΓβΟ. δηοοηίοΐιπη εΓβο εοηδίΐίο .Ιιι8<ί>Ιι ριιεΙΙηηι

βροηρηηι αεεϊρϊΐ. ί)ιια: Ιαιηεη εοη]ιιηεΐϊο 8ροηδ3ΐί3

βοή εβί ε^ΐ'8883. Τϋηε άΛ ΥΪΓβϊηοιιι ηιΊβδυδ εβί

Οα1)Γίε1, ςιιί εϊ ι1ίνϊη;ο νοίυηίαΐίδ ατοαικι ίη ηρει-ϊιεί.

11Ϊ8 3υ1εηι Γ.ιυδίίδδϊηιίδ νειΊιίδ ιΐ8ΐΐ8 631 : Αυβ, ρταίΐα

ριον • έ-ειδή κυριεϋειν εκ τών νίμων δ άνήρ έτάχ&η

της συνοικοΰσης. Τδ δέ τοις ϊερεΰσιν έντδς τών άνβ-

κτορων γυναϊ/.α συναναστρέφεσβαι, κα\ έν τοί; Άγίοις

δράσΟαι, οδτε νόμ'.μον ήν, καΐ άμα τφ πράγματι το

σεμνδν ού προσήν. Βουλευομένοις δέ αϋτοίς ζ£ρ!

τούτων, ΟείΟεν γίνεται συμβουλή, δούναι μέν αύφ

άνδρΐ μνηστείας δνδματι ■ τούτον δέ τοιούτον είναι,

οΓον πρδς φυλακήν της παρθενίας αυτής έπιτηϊείως

Ιχειν. Ευρέθη τοίνυν δ Ιωσήφ, οΤον έπεζήτει ό \&γκ,

έκ της αυτής φυλής τε κα\ πάτριας τη ΠαρΟένφ, χα'ι

μνηστεύεται κατά συμβουλήντών ιερέων αύτώ τήν

παΐδα. *Η δέ συνάφεια μέχρι μνηστείας ήν. Τίτε

μυσταγυ>γεΐται πάρα τοΰ Γαβριήλ ή Παρθένος. Τα

δέ ρΎ,ματα τής μυσταγωγίας, ευλογία ήν. Χαφι,

ρίεηα, ΰοηιΐηα» Ιεαιηι •*. ΟοηΙι•3ΓΪ3 Ιιαεα εδί ομΙιο Ο φηΛ, κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σοϋ. 'Αιαναν-

Ϊ11Ϊ8 νθ(Ίΐ)ΐΐδ, ({038 ρΐΊΠ)3 ιιιιι1ίι.•Γ ίίικΓινϊι. Τυιιεεηϊηι

ϋΐ3 άοίοπϋϋδ ρΓορίεΓ ροεεαίαιη <ΐ3ηιη;ιΐ3 εδί *'.

Νιιηε βυίειη ίη Ιιαε ρετ ξπικϋυιη άοΙοΓ εχρεΙΙίΐιΐΓ.

Ιη ί1ΐ3 ηιοΐεδίίχ ρατίπηι ρΓχεεδδεΓυηΐ ; Ιιιιίε ρ;π ΐιιιπ

Ι.ΈΙΪ1Ϊ3 ρΓΧηυηΙΪ3ΐ : ΛΊ; ιίιηαιχ, ίηηιιίΐ. ()ιιοιμ;ιιγι οηι-

ηϊΙ)υ$ ιιιιιΙϊεΓίϋυβ ΙίιηοΓειη 3ΐΓεΠ ρ.ιηιΐδ εχδρβεΐ3-

ιίο, ύυΐείβ ρβΓίιΐδ ρΓοιηίδδίοηβ ΐίηιοΓ ειϊηιίΐυΓ. Ιη

νΐΰτο, ΐηςιιΐΐ, οοηοϊρία, ει ραήε$ /ίΓιιιαι, ει υο^αΰ^^

ηοιηβη β]η$ /βίκη. Ιρ$ε βηίηι εαΐνηηι (αά(1 ροριιΐνιη

«ιΐΜΐιι α ρεϋοαίϊι εοηιηι. ί^ιιϊιΐ ηιιίειιι Μηιϊιι ? ΑικΙϊ

ρυιΐίεβιη νΐΓ@ίιιΪ9 νοεειη. Αηςεΐικ ραηυηι ηιιηΐίαΐ;

«ι ίΙΙα νϊΓβϊηίΐΗΐϊ ίηΙιχΓβΐ, ει ίιιΐββπίαΐεηι αη^εΐΐεχ

τίον τη πρώτη φωνή τή πρδς γυναίκα, νυν γίνεται

πρδς τήν παρθένον δ λίγος. Εκείνη λύπαις έν ταίς

ώδϊσι διά τήν άμαρτίαν κατεδικάσΟη• έπ'ι δέ ΐαύΐης

έκβάλλεται διά τής χαράς ή λύπη ■ έπ' εκείνης, αί λΟ-

παι τήςώδϊνος προηγήσαντο• ΐΊτα\>^α δέ χαρά ίψ

ώοϊνα μαιεύεται. Λίί| φοΰοΰ, φησίν. Επειδή παιη

γυναικ'ι φόβον παρέχει ή τής ώδϊνος προσδο/.ία ■ ίχ-

βάλλει τόν φδβον ή τής γλυκείας ώδίνος επαγγελ:α.

Έν γαστρϊ 4)ίι>}?, φησ'ι, καϊ τέξη νίόν, *«' χα-,έ'

σεις τύ όνομα αύτοϋ Ίησονν. Αύτύς γίψ οι4μ«

του Λαον αύτοϋ άπύ τών αμαρτιών α'υτών. Τί οιιν

ή Μαρία; Άκουσον καθαράς παρθένου φω-^,ν. Ό

(Ιειιιοιίδΐΐ'ίΐΐίοιιί ηιιίοροηβικί.ιιιι ]υ(1ίε3ΐ, ηεε 3η£;ε1ο άγγελος τδν τίκον ευαγγελίζεται ■ κάκείνη τ} παρ

(ϊ(1βιιι ιιοη Ιΐ3ϋεΙ, ηεε 3 ρΓυρο$ίΐο Γεεειίΐΐ δυο. ΙηΙεΓ- Οενία προσφύεται , προτιμοτέραν τής άγγε*!ΧΊί

ύίχί, ίηςιιϊΐ, ηιΊΙιί εοηδίιεΙυαΊιιε νΐτί. ϋνοικοάο ϊεΐαά έμφανείας τήν άφθαρσίαν κρ£^/ουσα,κα\ ούτε τώ αγγ•

ίπ'ί »•ι'/ι», ηιιοιιΐαιιι νίηιηι ηοιι εοι/ιιοίευ ? Ιΐιοε Μϊγι*

νοχ (ΙεεΙρΓβΐ, 83 ηιιχ εχ ΙιίδΙοπβ ίηϋεΓίί 3ΐιεΐ0ΓΪ8

εοηιηιειηοΓ3τί, ηοιι 8386 ρεηϊΐιΐδ ηΙίΐίΓιΙιι. δι εηϊιη

ΙίΙιεΓοπηη 831183 ιΐιιείη ΓιιϊδδεΙ 3 Ιθδΐ•ρΙι, (|ΐιηιηο<1ο

ρ3ΓΪιυΓ3ΐη ,ηηκείο ρΓχηυηΐϊβηιϊ, δε τειη ηον.πη ει

;ιΙίεη.ιιη ηιηΐίιε ρριβ δε Ιυΐίδδεί, πιιιι ίρ$» ςηοςπε

8888 (ιϋδΙΓΪηχίδδεΙ ΙΐίΐΙιΐΓίΐ! Ιβ£8, III ;ΐ1ϊ[|ΐι;ιιΐι!ι) ΠΙ318Γ

εββεΐ ? Υεπιιη ςπίβ (•;ιπιεηι ΰεο εοη388Γ3ΐ»ηι, ΐαη-

ςυ3ηι 83ηε1υιη οΠιμιοιΙ οΐιίιιΐιιιη πιυηιΐδ ορυιίεΐιαΐ

Ϊηΐ3εΐ3ηι ίηΐε^Γβιηηιιε ρΓΧ3ΐ3Γ6, ϊϋοΪΓεο, ΙϊοεΙ, ϊη-

<1«ΐι, ΒΟβεΙυβ βίδ, Ιίεεί β εοείο νεηϊαδ, ΙΐεεΙ Μ ΐ]ΐυ)ύ

λω άπιστεϊν Εχει, ούτε τών κεκριμένων έξέρχ£«'•

'Απείρητα! μοι, φησ\ν, άνδρδς ομιλία • Βώ<• &*<"■

μοι τοντο, έπεί άνδρα ού γινώσχω ; Αύτη τής Μα

ρίας ή φωνή, άποδειξ-.ς τών κατά τδ χρύφιον (στορου-

μένων έττίν. ΕΙ γάρ επί γάμω παρείληπτο παρ*

τοΰ Ιωσήφ, πώς άν έξενίσθη τω τδν τοχον αντη

προμηνύοντι, πάντως ποτέ κα\ αυτή μήτηρ Υ:ν" *

προσδεχομένη κατά τδν νδμον τής φύσεως '.^'6""1"1

δέ τήν άφιερωθεΐσαν τψ θεώ σάρκα, οΤόν τι τών *γω»

αναθημάτων άνέπαφον Εδ« φυλάττεσθαι, διά ™ν•°'

φησί,κάν άγγελος ης, κάν ούρανίθεν ήχηί.»1"7 '

»■ ίιιο. 26 δφΐ. •• Οεη. ιιι, 16.
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άνΟρωπον τδ φαινδμενον η• άλλα τδ γνώναί με Α 08ΐβικ1ϊΐιΐΓ, ιιαίιιιαηι βιιροΓοί Ιιιιηι.ιηηηι, Ι-.ιιηοη ηιε

νϊηιιιι εο(ΐ;ιιοδθοι•ο ιιοίαδ ΡδΙ. Οιιοιηοιίο δϊηο υιγοάνδρα, τών αμήχανων εστί. Πώς έσομαι μήτηρ

χωρίς ανδρός ; Τδν γάρ "Ιωσήφ μνηστήρα μέν οίδα,

άνδρα δέ ού γινώσκω.Τί ουν ό νυμφοστόλος Γαβριήλ;

Οϊαν παστάδα τω καΟαρώ και άμιάντω παρ'στησ•.

γάμω ; Π-,-εΐψα άγων, φησίν, έχε.Ιεύσεται έχΐ σέ,

καΐ δύναμις Ύψιστου επισκιάσει σοι. ~ίϊ μακα-

ρίας γαστρδς εκείνης, ή δι' ύπερβολήν χαθαρότητος

τά τήί ψυχής αγαθά πρδς έαυτήν έπεσπάσατο. ΈιΛ

μέν γάρ των άλλων απάντων, μόλις αν ψυχή καθαρά

Πνεύματος αγίου παρουσίαν δέςαιτο • ένταϋθα δε,

δοχεΐον τοϋ Πνεύματος ή σαρξ γίνεται. Άλλα ΚαΙ

δύναμις Ύψιστου επισκιάσει σοι. Τί τούτο σημαί

νει δι' απορρήτων δ λόγος; "Οτι Χριττδς θεού δύνα

μις κα\ θεού σοφία, ως φησιν ό Απόστολος. Του

ηιηΙΟΓ βπ)? ,1<ί>,4•|»1» ειιίιιι κροιιβιιιιι ιιονί, β'-ιΐ νΐπιιιι

ιιοη οοςποδευ. Οιιίιΐ αϋ 1ιχ•ε ηιιβροχ ϋαυπε! ? Οικίιι

ΙΙιαΙαηιυιη δίαίιι'ιΐ ρπρο ίιηροΙΙιιΐοφιε οοιιηιιΐιϊο ?

5ρι'π"ί«» εαιΐ€ΐ«$, ϊιιφιίΐ, ηφβι-νβηκι ϊη Ιε, ει νίΠιιι

ΛΙιϊαΐη» οϋαιιώταίιϊι Ι'ώΐ. Ο Ιιβαΐυιιι αΐβπιηι ϋΐιιιιι,

(]ΐιϊ ϋοηίίαιϊβ αε ριιπΙ.Ίΐίδ ρι^βιαηΐϊα :κΙ δε Ιιβχ'ιΙ

αιιίιπί Ιμιιιιι ! Ιη Γβ1ίι|ΙΠ8 ι'ΐιίιη οιιιηίΐιιΐδ νίχ ιιιιίιιιιΐδ

ριιπίδ δμίπΐιΐδ δΐιικίί ρηιδοηΐϊιιηι εαρϊΐ : Ιιίι: ηιιίοιιι

εαπι Οι δρίιίΐιΐδ ίεεερίιιειιΐιιιιι. 8ο<1 ει υίι/ΐίΐ ΛΙιίι-

ίίιιιι' οΙ>ιΐιιιΙ»-ιώίι ιϊΰί. Οιιίϋ δί&η'ιΩοαΙ ίίΓοηηιΐδ Ιιίε

*οπΐΜ)? ΟιΗδΙιΐ8 ϋιιί νίπυ» εδί εΐ 8«ρίβιιΙίιι. ιιΐ α'ιΐ

ΛροίΙοΙιιβ ". ΥίΠιΐδ ϊ(;ίΐϋΓ ΑΙΓίΒδΐηιϊ, ηιιη; Οιι-ίβιιιβ

βδΙ, ρΰΓ ϋϋνεηΐιιιιι ϋρΐήΐιιι δΐιιιεϋ ΓοπυαίΗΓ ίιι νίΓ-

\Γεπιιιι Ιιοιίαίιιι- ιιγ.8 Εναηςβϋιιπι, ιιΐ ίιι ΠβΐΙιΙεειη

οΐ'αΐίοιιε νονοί ΙηιιιιΐΓ, ι•ι ηυ»; ίιι ηιιΐιο δϊιιΐ πινδΙεπη

νϊιΙο.Ίΐηιΐδ. Οιπίίπιιηι ('61 Ιιοε ? Ριιιτ ριιιιηίδ ίηνοΐιιΐυι

ι; ι ροδίΐιΐδ ϊη ρΓΟίβι-ρί, βΐ ΥΪΓβο ρ::&1 ρ»ιΐιιιη, ϊιιοογ-

πιρίιι ιιιιιΙιμ• εοιιιρίεείίΐιιΐ' ΙίΠιιιιι. Κ-ιιιίιΙιιηπίδ ϊΙΙαιιι

ΙΊ'ορΙιιΊιΐ' νοοειιι : ΞίοηΙ αιιιϋνϊιιιιΐί, «ίε χΛά'ηηυ.% ν,ι

υψίστου θεού ή δύναμις, ήτις εστίν ό Χριστδς, δια Β 6ΐη0. Ο,,β,,,αϋ,ηοιΙ.ι.ιι οιιϊηι ιιιιιΐιηι α<1 ρηε^Ιειι-

τής επελεύσεως τοΰ αγίου Πνεύματος έμμορφούται Ιίυηι εοι ροιιιιιι ίί-υηιιη βΙΓιη^ΐΐαι-, δϊε Γοιηια ο»

τή παρθενία. ΚαΟά-ερ γάρ ή των σωμάτων σκιά τω ϊηϋίείιιιιι ιϋνϊιιϊΐηΐίδ 1)εί Ίιι νϊιΐιιΐβ ϊρδΐιΐδ φι! ριπί-

τύπψ των προηγουμένου συσχηματίίεται, οϋτ^ς ό Ιηγ, οδΙπκΙοΙιΐΓ, οι ϊιηα-ο, οΐ &ϊβιιιιηι, οΐ ;κΙιιιιιΙ)ΐ•η-

χαρακτήρ καΐ τά γνωρίσματα τής τοϋ Υίοΰ Οεότητος Ιϊο, 01 δρΙβπϋοΓ οχοιιιρίϋΐϊδ ρο• α«ΓιιιΪΓα1>ΐ1βιιι γοπιιιι

έν τξ δυνάμει τοΰ τικτομένου διαφανήσεται, είκών αίΐοείίοηΐίΐιι ιΙβιηοιίδΙπίϋ'ιΙιΐΓ.

και σφραγ\ς κα\ άποικίασμα κα\ απαύγασμα τοΰ πρωτοτύπου, διά τής των ενεργειών Οαυματοποιίας

δεικνύμενος.

'Αλλ' επί τήν Βηθλεέμ ημάς άναδραμείν τω λόγω

προτρέπεται, τδ άγγελικδν εύαγγέλιον, κα\ κατιδεϊν

τά έν τω σπηλαίφ μυστήρια. Τί τούτο ; Παιδίον εν

οπαργάνοις διειλημμένον, καΐ επί φάτνης άναπαυό-

μενον χαΐ ή μετά τόκον παρθένος, ή άφΟορος μήτηρ

π:ριέπει τδ Ικγονον. ΕΓ-ωμεν, οι τ.οιμένες ήμεΐς,

την του Προφήτου φωνήν, δτι ΚαΟάχερ ηχούσαμε*•, ^ ίίίίΐαίβ Οοιιιίηϊ ν'ηΐηΐιιιη, ϊιι άνϊΐαίε ΰει ηυαίιΐ 35.

/,..-,, „»,.»...,. _Γ.. . ρ||Ηη |1χ(.^ (|Μαϊ ■ικΐΐνΐιηιιβ ϋο (ΐΐιιίδίο, ΓοΠιιιΐΗ 01

1»δΙΙ Οι)Ι)ΐί«ΓΙΊΠιΙ, (Ι δϋΓΪρΙα 8111)1, 1111 ΙΐίδΙΟΓΙ»: 8ΙΐΙ>-

ΟδΙ 1ΐΙΐ(|ΙΙ.Ί Ι'βΙΪΟ ? ΟΐΙΪ(Ι δίΐΐί ΥΙΐΙΐ ΙΐΙΙΌ ΙΙοιιι'ιιιί Ίιι 1)11-

(ΓΟ δοΐΐ'δ, Ιιιιμ: ίιι ρι-ιΐ'δΐ'ρί ΓβοΙίιιιιΙίυ? (Ιιιΐ' Ιϋΐηρηίι;

ϋΐ'δοψίίυιιίδ ΙιΊΐΗΐΙΟΐυιη ϊη νϊΐιιιιι ίιΐ)-α>ϋίΙιΐΓ Τ Α η

ρεΓδρϊειιιιιη εδί, ευιη (|ικηιι;ιιΙιιιο(!ιιιιι η Ιο^ίδ εχ-

ϊοΐΊ-ιιΐίοιιε 111)1 εΐ'ίρϊΐ, Ιιίι Ιιΐδ ϊρβο ριο ιιυϋίδ εχββ-

ΟΓΟίίο ", εΐ ϋνοΓεδ ηοδίτοβ ίη 8« Ι ιηιιβΓοπ , ίιι «•)μμ

ΙίνοΓϋ ηυβ οιίΓειίιΐΐΓ '°, δίο εΐίϊηι νεεΙί£3ΐοιι (ίειί,

ιιΐ ιιυδ α ^ιανίδδίιιιο \εεΐί{;3ΐί,. ηαοιΐ ιιίι Ιιυιιιίιιο

ιιιογ8 εχΐ^ίΐ ΙϊΙΐοΐ'ίίΓεί ? ΠιιοιΙ αυίειιι δρείικιππη νί-

<1ι•δ, ίη ΐ|ΐιι• ρηιίΐιιΐ' Οοιιιίιιιΐδ, ι'ιικίιιιι Ιιοιιιίιιιιιη

ν ιΐηιη, εΐ μιΙι ιεηα (Ιειιιει-δαιιι επ^ίια, ίιι (]ΐι:ι ικίδεί-

Ιιιΐ' ίΐΐι•, (|ΐιί ίιι ΙιίπΊιιίμ κπι!.)ΐιΙ;ιιιΙι1ιΐι.-., ι.•1 ίιι π^ϊπικ:

οΰτω χαϊ είδομετ έ^ χόΛει τοϋ Κυρίου τύν δυνά

μεων, έν ΛόΧει τοΰ θεού ημών. Ούχ αρα συντυχι-

κώς ταύτα κατά τδ συμβάν κα\ γέγονεν, και έτεί τοΰ

Χριστού ίστόρηται, καΐ ουδείς έπεστι τ|) ιστορία

λόγος; Τί βούλεται τψ Δεσπότη ή έν σπηλαίωκατα-

ΥωΥή. ή έ«\ φάτνης άνάκλισις ; τδ έν τω καίριο τής

τών φόρων απογραφής καταμιχΟήναι τω β£«ο ; "Η

δήλόν έατιν, δτι ώσπερ τής νομικής ημάς εξαιρείται

κατάρας, αύτδς υπέρ ημών κατάρα γενόμενος, κα\

τους ημετέρους μώλωπας εΓς έαυτδν μετατίθησιν,

ίνα τω μώλωπι αυτού ήμεΐς ΙαΟώμενοϋτω καΐ έν

φόρο,ι γίνεται, Εν' ημάς τών πονηρών δεσμών ελευθέ

ρωση, οίς ύπέκειτο τδ άνΟρώπινον, ύπδ τοΰ θανάτου

φορολογούμενον ; Τδ δέ σπήλαιον ίδών έν ω τίκτεται

δ Δεσπότης, τδν άφεγγή καΙ ύπόγειον τών ανθρώπων Ο ιιιιιΙΐΓίΒ ιιιΟΓίίδ δο.ιίειιΐίΐιιΐδ " δε ΟδΙί'ΐκΙίΙ : ριιιιιιίβ

νόησον βίον, έν ω γίν:ται ό τοις έν σκότει καΐ σκιά

θανάτου καΟημένοις επιφαινόμενος • σπαργάνοις δέ

διασφίγγεται, ό τάς σειράς τών ημετέρων αμαρτη

μάτων περιβαλλόμενος. Ή δέ φάτνη τδ τών αλόγων

εστίν ενδιαίτημα, έν ?| γεννάται δ λόγος, ίνα γνω

βοΰς κτησάμενον, και δνος τήν φάτνην τοϋ κ\>ρίον

αυτού• βοϋς δ ύπείευγμένο; τώ Νόμφ ■ δνος, τδ άχΟο-

φόρον ζώον, τδ τή αμαρτία τής είδωλολατρείας πε-

^-ορτισμίνον.'Αλλ' ή μέν κατάλληλος τών άλογων τροφή

καΐ ζωή χόρτο; εστίν, Ό έξανατέλλων γάρ χόρτοντοϊς

κτήνει/ι, φησ\ν δ Προφήτης. Τδ δέ λογικδν ζώον άρ

τιο τρέφεται. Διά τούτο τοίνυν τή φάτνη, ήτις έστι

" Ι €ογ. ι, ϊν. "Ρδΐ.Ι. χιιι. » ϋαΐαΐ. ίιι, 13.

ι, δ. Μ Γδίΐΐ. ειΐΓ, 14.

ιιιιΐοηι υΐινυΐνιΐιιΐ' εΐ Γιΐδείϊδ οοιιβίΓΪπ^Ίΐυΐ', ΐ|ΐιί ροε-

ιίιΙιιππιι ιιοδίπιΐ'ΐιπι ε.ΐ(εη»8 δΐιΐιίΐ εΐ νίιιευΐα. ΙΊ;β-

δερε νειο, ίιι ηιιο Υει1)ιιιιι ^ΊμιιίΐιΐΓ, Ιΐ'δΐίαΓβιιι εδί

(ΙοΠΙΙΙδ, III εΟμίΙΟδεαΙ Ιΐ05 ρϋδδΟδδΟΐεΐΙΙ δΙΙΙΙΗΙ, ('(

αδίηιΐδ ρηιΐδεριι (Ιπιιιίιιί δΐιΐ *'. ΓβΓ Ικινεηι ίπΙιΊΙί^ο

ίΐίυιη, (|ΐιί 1.1'βίδ ]ιι^ο δηΙι]ι:<•ΐιΐδ εδί : ρει* αδίιιιιιιι

ηιιίεηι, ιμιοιΐ 681 αιιϊηιαΐ ΓεΓεηιΙίδ οηεΓΪΐχΐδ ηηΐιιιη,

οιιιιι, (]ΐιί δϊιηιιΙαεΓΟΓυηιειιΙΐυδ οηηδίυδ οβι οτίιιιίιιο.

Γ..ι•ΐΐΊπηι εοιηηιιιηε Γ&ΐίοηίδ εχρεηίυηι ηιιίιιιιιΓπιιιι

ριιΐιιιΐιιιιι εΐ νϊΐ» Γεηιιιη εδί, ρΓοϋιιεοηβ, ϊη(|ΐιϊΙ Ργο-

ρΙιι-Ια '*, Γβηιιηι }ιιιηοηΙΐ8. ί^ποι! αιιίειη ιαΓιοηβ ρι:ε•

<1ί: ιιιιι εδί αιιίηΐϋΐ, ν«δοίΙυΓ ραηβ. Μείι-εο ϊη ρι•.χ•-

" Ιδη. 1.111. 9. ι ; ΡείΓ. ιι, 22. 41 Ι8α. ιχ, 2. Μ Ιδβ.
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βορ», η\ιοϋ 051 ϊηϊηΐΛΐίΗΗΐ ΓίΐίΓοηο νϊοββίΊυπι δβίΐοδ, Α των άλογων εστία, δ ές ουρανού κατα6"άς άρτος τής

ϋ 0«1θ (ΙεΙ.ΐρ8Ι!5 Υίΐ36 |ΚΙΙ1ΪΜ ρΓΟρΟΠΪΙΐΙΓ »ν, ΙΙί Οί ΗΙΙΠΪ

» Μΐϊοηο ινιηηΐ.ι ϋΐιπί οηίηιηΐίη, Γαΐίοηΐδ οΐΐιο ιιιι-

ΙιΉηιΙιιγ, αίςιιβ ίΐ;ι Γαΐΐοηο οΌοοι-ειιΐιιι•. Μβιΐϊιιιη

ϊ^ΐΐιΐΓ ίη ρι•;εδ»>ρϊ <=ε ΐηίβι- Ιον.ηι βΐ αδίηυι» ιιΐΓΪαβ-

ψιε Ποιηίηιιβ Ιοναί, υΐ ιτιβιΐ'ιυιιι ρβποΐεηι ηιηοοιϊΐΒ

βοΐνεηβ, ϋιιο8 οοικΙβΙ ίη κειηεϋρβυ ίιι ιιιιιιηι ιιονυιη

Ιιοπιϊηοηι »•-»«, αϊ) βΙιογο ΒΓίνε ίε£ί$]ιιςιιηι ετ'ιρίβηβ,

αΐΐοηιηι βίηιιιΙοΡΓΟΓυιη οιιΐΐυδ οιιεΓε Ιίυει-αηδ. 8οϋ

«οιιΐοδ αϋ ηιΪΓ»1)ϊ1ί3 εοείοππη βρεοίβειιία ΐοΙΙαιιιιΐδ.

Εεεε ειιϊιιι ιιοη ρι-ορΙιεία: δοΐυηι εΐ «η^εΐί βαιίιΐϊιπιι

Ιιοο ηοΙ)Ϊ8 (ΙειηιΐΜίηηΐ, νεπιηι ειίαη> ιοείΐ ηΊιυδ δΐιίδ

βϋηιϊιαηϋϊδ Εναηροΐϋ ςΐοηαιιι ρΓβχΙϊεαηΙ. Εχ ίιιιΐη,

«Ι :<ϊι Λροδίοΐυβ, ρπιρηοΐη Οιπϋΐυβ οιΐιιβ ««ι ".

8οϋ ε]ιΐδ οιΐιι ηοη ίΙΙυιη'ιηηΐιιι• ΙικΙχιΐδ. ΡεΓεοπιπ

ζωής προστίθεται, ίνα και τά άλογα της λ.ογικής

μεταλαβόντα τροφής, έν λόγω γένηται. Μεσιτεύει .

τοίνυν ίτύ της φάτνης τω βοΐ κα\ τω 6νω 6 άμφοτέ• !

ρων Κύριος, ίνα το μεσότοιχον τού φραγμού λύσας,

τους δύο κτίση έν έαυτώ ε!ς Ινα καινδν άνΟρωπον,

καΐ τούτου τον βαρϋν ζυγδν τού Νόμου περιελών,

κάκεϊνον τοΰ της είδωλολατρείας άχθους άποφορτίσας.

'Λλλ' άναβλέψωμεν εις τά ουράνια θαύματα. Ιδού

γάρ ού προφήται μόνον και αγγε/οι τήν χαράν ταύ-

την ήμΐν ευαγγελίζονται, αλλά κι'ι οί ουρανοί διάτων

οικείων θαυμάτων τήν τοϋ Ευαγγελίου δόξαν άνακη.•

ρύττουσιν. Ές Ιούδα ήμΐν 6 Χριστδς άνατέταλχε,

καθώς φησιν ό Απόστολος, άλλ' ού καταυγάζεται 4

Ιουδαίος ϋπδ τοΰ άνατείλαντος. Εένοι των διαθηκών

«Ι α ΙιδΙ.ΊΐιιοιιΙοηιιιι ρΓΟίηϊδδίοηβ Ι)ειιοι1ϊιΊϊυιιθ(|ΐιο |) της επαγγελίας οί Μάγοι, κα\ τής των Πατέρων εύλο-

Γ;ιΙπιΐ)) αϋοηΐ δΐιιιΐ Μη^ΐ, ψιΐ οο^ηίΐίοηε ρορυΐιιιη

Ιδί-αοΙιΊαηι βιιίενεΠυηΙ, οί οοβίοδίοι» ΒβΐιυδΟέΐιΐοΗ

ίιιοοιη, ει ιη δρείυηο» Κοβοιη ηοη >((ΐιοι•αηΙθ8. ΙΙί

ιηυηοΓα αββι-υηΐ, ίΐϋ ϊηδΉΙίβδ δίπιαηΐ. Ιϋ τοηβπιη-

Ιιιγ, ίΙΙί ρΘΓδοηιιιιιιίοΓ. ΙΙί £αιΐ(ΙεηΙ ίηνοιιΐο, ηιιβιη

«χφιίπώαηΐ , ίΙΙί ηιιηΐίαίο ϊρϊίιΐδ οπιι γοΙΌπιΓκΙλιιΙ.

\Ίάαιΐΐχ εηϊιη, πιφιίι, ΒΙπςΐ ϋΐΙΙαηι $«ρτα Ιοαιιη,

κ6ι ιταΐ ρκίΓ, (/ανϊ«ΐ $ιιηΙ ^αηάίυ ιηαβίιο ναΐάβ. ΙΙε-

τηιΙε$ αηίαη ααάίαΐ! Ιυιΐηιΐιιχ αϊ, ιΐ υηιηϊί ί(το»ο-

Ιρηα οιιη ϊΗο ν". Ιϋ οι (αιιςιιαιιι ΰοο Ιΐιιΐδ οΟεηιιιΙ,

βΐ ηιίΓο ιΓι»ιΓιΐαΙοιη Γο^ίαιη οοΐυηΐ. Ει ρΓορΙ>οΐί(•3

ςιιη(1;(ΐη μιηΐϊ:) [-ογ ηιχπίιηηι ηιοΓίίδ ιϋδροδίιΐοηειη

βυυδϊςηΊΓιεαιιΙ. ΙΙΙί νεπ) οιιιιοΐοδ ίηΓαηΐεδ υηιιιη ίκ

Ιοοιιιηοοαοΐοδ ϊηΐεΐΊΐοοίοιιο Ιοίΐεηϋοδ εεηβεηΐ. Οοοϋ

γίας αλλότριοι• αλλά προφΟάνουσι χ5^ γνώσει "Ισραη-

λίτην λα6ν, κα\ τ\ν οΰράνιον φωστήρα γνωρίσαντες,

και τί.ν έν σπη)αίω Βασιλέα μή άγνοήσαντες. "Εκεί

νοι δωροφοροΰιιν , ούτοι έπιβουλεύουσιν. Εκείνοι

προσκυνοϋσιν, ούτοι διώκουσιν. "Εκείνοι εύρόντεςτον

ζητούμενον, χαίρουσιν. Ούτοι έπ! τη γεννήσει τού

μηνυΟέντος ταράττονται. Ίδόπες γάρ, φησίν, οί

Μάγοι τίίτ αστέρα επί τοϋ ζόαου ου »)»■ τύ χαι-

ίίο»•, έχάρησαν χαράτ μεγαΛητ σφόδρα. Ηρώδης

δί: άκουσας τον Λόγον, έταράχΟη, χαϊ πάσα Ιερο

σόλυμα μετ' αί•τον. υί μέν ώς θεω προσάγουσι

λίδανον, κα\ τήν βασιλικήν άξίαν τώ χρυσώ δεξιοΰν-

ται. Τήν δε κατά τδ πάθος οίκονομίαν, προφητική

τινι χάριτι διά τής σμΰρνης άποσημαίνουσιν οί δέ.

008 ιιιίΐιϊ ηοη βοΙίΗΐ) ΟΓϋάβΙίΐηΐίδ, νοπιη) εΓιβιτι Ο ιανωλεΟρίαν της νεολαίας πάσης χαταδικάζουσιν. "Ο

8(111111133 ι!(Ί1ΙΓ1ΐΙί;ι' νίιΙΐ'ΙΐΙΓ ΟΟ^ΓβϋΟΓΟ. Ουϊ(1 οιιίη)

»Ϊ1)( νΐΐΗ Ϊδΐ3 ρΐΙΟΓΟΙ-011) ΙΠ10Ϊ()3ΐίθ ? ΟΐΙΓ 3081 8ϋΙ)1

ΙιοιιιίουίΒ 88 1;ιιιΐο δοοίειε ουδίπη^οιε ? Ουοηίαιη

ηονιιιη (|ΐιοι!ι1;ιιιι, ίηΐ|ΐιϊιιιιΐ, ιηίΐ'αηιΙυιιΐ(]ΐιε οοεϋ ροΓ-

Κ'ΐιΐιιιιι 1\εςΐ« ίιιιϋοΐιιπ) Μηςί* ηκηΐΐανίΙ.

Οιιΐιΐ ΐ{;ϊΙιΐΓ Ιιιη) ? ΑυΙ ροπβηιίοιίϊ «Ί^ηο ΠιΙειη

Ιΐ3ΐ)08 υί νβΓΟ, αιιΐ, φιοά πιιηοΓϋ ].ίπ.ίΙιιι•, ναηυ.ιι

ριιΐβδ ? 8ί ΐ»Πδ 081, φιϊ εαΊοδ 8ίΙ)ί Γι;οο•ίι ίηδΟΓνίιβ,

ρΓ0Γί«8 ε?ΐ βιιρια ηιπηιιιη ΐιιαιιι. 8ϊη ηυίοιη ίη

ροΐεδίαΐβ Ια» εδί, ιιΐ ίΙΙβ νεΙ νΐνηΐ, νο! ηιοπηΙιΐΓ,

ειιη) ΓπΐδΐΓ3 ροιίϊηιεδοϊί. (}ιπ εηϊιη ί(1 α^ίΙ, ιιΐ ίη)-

ροιίο Ιυο δυοιίίΐυδ ϊρ>ο δίΐ, οιιγ ε'ι ρατηηΐιΐΓ ίιΐ8Ϊι1ίϋ;?

(".πι- Ιιοι•ι•(!ΐκ1ιιιη ϋίικί ηιηπι1:ιΐιιιιι ΐΐ'αηβιηϊΐΙίΙιΐΓΤ ϋυΓ

)11Ι|Γΐ:ΐ ΓιΐΙΐΙΓ 88Ιιΐ0Ι11Ϊ3, ΙΙί 11)18011 ϊηΓ:ιηΙε8 Ιπιοϊ-

«1(Μΐΐι;ι• ? ΟιιίίΙ ρβεθ3ΐυηΐ? ΟιιίιΙ ιηονίο, αιιΐ κιιρρίίοίο

ύί^ηιιιιι πϋιιιίδοιυηΐ ?Οίιηοη υηυιη άηη1»χ3ΐ ΙιμΙηίιΙ,

ςιιοιΐ ηαΐϊ δυιιΐ, εΐ ίιι Ιυεειη οϋίιί. Ει ριορίβιοί ηε-

οε$8ε Γιιίι, ίιι οίνίΐαδ ο;ΐΓηίίίεί1)ϋ8 οοιηρίοιβίιιτ, ιιΐ

οο^οΓείιιι• ιικιίπιιπ ιηιιΐΐίΐιιόο, οι ίιιΓιιιιΙίιιιιι ροριιΐυ»,

υί αϋθ88οηΙ εΐΐαιη ρ3ΐ)'βδ, ει βοηο'ΐδ ρΐ'ορϊηηυίΐαΐβ

εοη]ιιηεΐϊ :ιϋ 8;ονιιιη ί;ιοίη»8 οοιίβΓβ^ηΓοηΙιΐΓ. Οιιίϊ

ΟΓαΐίοηβ οα1αη)ίΐ3ΐοιη ιΙο5ογιΙ)31? Ο^ιί» αι'οιΊιίΐαίοιη

ΟΙ3ΓΓ3ηβ ΟΟΙίΙΊδ 35ρΐθϊθΙ1(ΐ3ΙΙΙ ρΐ'0|)0ΙΙ3ΐ ? ΜίδΙαιη

ίΙΙηιιι ΐ3ηιοηΐ3ΐϊοηβπι, ΙποΐυοβυΐΜ (|υε8ΐιιιιι ριιβτο-

ιυιη, ηιαίΓϋΐιι, \ιιιιιιίΐίΐ|ΐΐιΐι•ιιιιι, ραιηιυι 3ΐΙ ηιϊηηβ

μοι δοκεί, μή τής πικρίας μόνον, άλλα καΐ τής εσχά

της άνοιας αυτών τήν κατηγορίαν ϊχειν. Τί γάρ ρΌύ-

λεται αϋτοίς ή παιδοφονία ; Κα\ έπ'ι τίνι σκοπώ τδ

τοιούτον άγος τοις μιαιφόνοις τετόλμηται ; Επειδή

καινόν τι σημεϊον, φησ\ν, τών κατ' ούρανδν θαυμά

των τήν τού Βασιλέως άνάδειξ:ν τοις Μάγοις εμήνυσε.

Τί ο3ν ; ώς αληθή πιστεύεις τώ μηνύσαντ: ση

μείο), ή μάταιον υπονοείς τδ Ορυλλούμενον ; Ει μεν

γάρ τοιούτος έστιν, οίος τους ούρανοϋς έαυτώ συνδια-

τιΟέναι, ούχ υπέρ τήν σήν χείρα πάντως εστίν. ΕΙ

δε επί σο\ τδ ζϊ^ν αύτδν ή τεβνάναι ποιεί, μάτην πε-

φόβησαι ιδν τοιούτον. Ό γάρ ούτω πράττων, ώστε

υποχείριος είναι τη ση έξουσίχ, υπέρ τίνος έ~ι6ου-

λεύεται ; Διά τί τδ φριχτδν εκείνο καταπέμπεται

πρόσταγμα ; Ή πονηρά κατά τών νηπίων ψήφος,

άναιρείσθαι τά δείλαια βρέφη ; Τί άδικήσαντα ; Τίνα

θανάτου κα'ι κολάσεως αίτίαν καΟ' εαυτών παρασχό-

μενα; "Εν έγκλημα έχοντα μόνον, τδ γεννηΟήναι

κα\ ε!ς φώς έλΟεΐν. Κα\ υπέρ τούτου έδει χαταπλη-

ρωΟήναι δημίων τήν πόλιν, κα\ συναχΟί,ναι δήμον

μητέρων κα\ νηπίων , λαών συμπαρόντων αϋτοΐς,

καΊ τών γεννησαμένων, καΙ πάντων, ώς εΐκδς, έπ\ τδ

πάθος αθροιζόμενων τών κοινωνούντων τοϋ γένους.

Τις αν υπόγραψε ιε τ<Τ) λόγψ τάς συμφοράς ; Τίς αν

ύ-' Βψιν άγάγοι διά τών διηγημάτων τά πάθη ; Τον

σύμμικτον εκείνον Ορήνον ; τήν γοεράν συνψδίαν

ίοαη. νι, 48 ε^. "-"Ερίκβ. ιι, 11. " ΙΚΦ.-. νιι, Μ. " ΜαΙΙΙι. ιι, 10.
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παίδων, μητέρων, συγγενών, πατρών, πρδς την των Α εαΐΊΓιΙΙειιιη ηΊΪ8εκιυΠίΙι•Γ ε\(Ί:ιιιΐ3ΐιΐπιιιι? Οιιίδ ιϋ-

δημίωνάπειλήν έλεινώς είσβοώντων; Ηώς άν τις δια

γράψει» γυμνώ τω ξίφει παρεστώτα τω νηπίω τδν

δήμιον, έμβλέποντα δριμύ τε και φονικδν, κα\ φΟιγ-

γόμενον άλλα τοιαΰτα, κα\ τή χϊΐ&ΐ. τδ βρέφος πρδς

έαυτδν έλκοντα, και τ!) έτερα τδ ξίφος άνατεινόμε-

νον τήν δέ μητίρα έτέρωΟεν πρδς έαυτήν άνθέλκου-

σαν τδ παιδίον, κα\ τδν ίδιον αυχένα τη τοϋ ξίφους

ακμή προσυπέχουσαν, ώς άν μη Γδη τοϊς όφΟαλμοΐς τδ

Βείλαιον τέκνον βρέφος ταϊς χερσί τοϋ δημίου διαφθει-

ρόμενον ; Πώς άν τις τά των πατέρων διηγήσαιτο;

Τάς ανακλήσεις, τάς οίμωγάς, τάς τελευταίας των

τέκνων περίπλοκα; ; κα'ι πολλών άμα τοιούτων κατά

ταΰτδν γιγνομένων ; Τίς άν τδ πολυειδές καΐ πολύ-

τροπον της συμφοράς τραγωδήσειε, τάς διπλός τών

ΙΌΙΙΐΙο Ρ085ΪΙ Οχρί-ΪΙΙΙΟΓΟ ε.ΊΙΊΐίΠθ'εΐΙΙ <;Ι:ι<Ιίι) εΟΠίΓΛ

ριιεπιηι ίι τιιεηίειΐ), εΐ Ιογυο ΙΠΚ'ημιο νιιίΐιι ΓΟη-

ΙιιειιΙοπι, νοι ίιίΜμιο οπΐι.1ιΊίΙιιΐ8 3ΐΙοφιειιΙειη, ιιιια

(μι'ιιΙΐΊΐι ιιιιπιιι ευΐ'ηρϊειιίειιι ίηϊ;ιιιιιιΙ\πι>, ;ιΙΙογ» νοπ»

^1;ΐιΓιιπιι 3ιΙΪ£εηΙειη ; ιιΐΗΐιειΐ) ριιιτο οχ ηΐΐοη ρηιΐβ

ίϊΐϊΐϋη ;ιι1 $β ΙγλΙιιίιΙοιπ, οΐιρποιιΐοηιιριε εοΓνίεειιι

δΐιαηι ηοιιΐ» βίαιϋο, ηβ ιηίδεπιηι ΓιΓιιιιη εηπιίβ-

€ΪΒ Ι1ΚΙΙΙΙΙ ΙΙιίειιΙΐΙΙΙΙ ρΓΟρί'ίίδ (ΚΙΐΙίδ 4ηΙ|](ΊΐΙ(ΙΓ ?

0»Ϊ8 εχρίίεεί ε3 φΙ!« ρηΐΓ08 3£ΙΙ1ΙΙ, ΓΟνΟΓ,ϊΙ'Ο-

ΠΓί, δΐΐδρίικι, ρθ8ΐΓϋΐιιθ8 ίΐΐίοπιιη εοιηρίεχιΐδ, ρι•;ε-

ββιΐϊιη ιιι ιη ίι1ι;ΐιι :ι ιηιιΐΐϊδ ΓκιΙ ι'ΟΐΚ'ΙΙΙ ΙεηιροΓΟ ?

()ιμ8 νηΐ'ίαιτι ηιυΐΐίρΐίεειηφίε εαΐηηιίΐαίβηι, ει εοη-

ιΐιιρίϊι ;ιΐο8 ριιοΓ|Η,•ι;ιπΐΜΐ (ΙοΙοΓΟδ ραιίιΐδ εχρηιι.ιΐ ,

εΐ αεεηϊιηββ , <|ΐι;ΐ8 κϋιιιονεΐιβΐ ιιηΙιιιίι , Γιιεεβ ?

άρτιτδκων ώδΐνχ; ; Τους δριμείς καυτήρας της φΰ- " \}υοιιιθι]ο ριιβΓ ϊιιΓεϋχ οι υΙ>ειϊ δίιιιιιΐ ίηΙιΧΓβΓΟί,

σεως ; "Οπως τδ άΟλιον βρέφος δμοϋ τε τω μαζώ

προσεφύετο , κα\ διά τών σπλάγχνων τήν καιρίαν

έδέχετο ; "Οπως ή δειλαία μήτηρ καΐ τήν Οηλήν έπείχε

τω τοΰ νηπίου στόματι, κα\ τδ αίμα τοϋ τέκνου τοις

κόλποις έδέχετο; Πολλάκις δέ που'τή (5ύμη της χειρδς

ό δήμιος, μι$ τοϋ ξίφους ορμή, τδ τέκνον τή μητρ)

συνδιήλασε , καΐ εν τοΰ αίματος τδ ίεϊθρον έγένετο,

Ικ τε της μητρώας πληγής κα\ έκ της καιρίας τον

τέκνου καταμιγνύμενον. Επειδή δέ και τοΰτο πρόσ

κειται τή μιαρά τοϋ ΊΙρώδου φωνή, τδ μή μόνον

κατά τών άρτιγενών τήν Οανατηφόρον έξενεχθήναι

ψήφον, άλλ' εϊ τις κα\ είς δεύτερον προήλΟεν έτος

καΙ τούτον άνάρπαστον γενέσθαι (γέγραπται γάρ,δτι

(Ί ροι• νΊίιοπι |(•Ι;ιΙιίιι ρ1:ΐ£:ιιιι ίΐεείρεΓεΙ ? Οιιο-

ιικηΙο ιηίΒεΓϊ ηιιιίει• μιιιιιΙ ίιιΓηηΐϊβ ονί δΐιΐκίειεί

ιιίιοπι, ε Ι δϊιιιι δβιιςιιίηειιι ('ρΐδ ΟΧεϊρεΓεΙ ? Μιιιιιι»

ιιιιΐΐ'ΐιι ϊιιιρείυ $χρι:ηιιιιιεΐ'ο εηηιίίεχ ιιηο ^Ι;ΐίΙΊΊ

ΐεΐιι ΙίΙίυπι ει ηι.ιίΓειη εοιι&3ΐιείαυαΙ, ει ιιιιιι» 8:ιη-

(.ΊΐΜΐίΛ γϊυιιβ εχ 11Ι31ΓΪ8 ρΙ»@3 Π οχ ηιοπίΐεπι ν 1 1 1 -

ιιεί'ε Ιϊΐίί ηιί8ΐιΐ8 ιΙεειιιτιΊ)3ΐ. ^:ιιιι νιτο, ειιιιι ιιεΓαηα

ΙΙιί'οιΙιλ 8ειιΙειιΙΪ3 ιιιιιι ίοΐυιιι ηιιρει• ^ειιίΐϊ ηοειι-

ΓειιΙιΐΓ, 8εϋ ε1)3ΐη ϊΙΙί, ηιιί ηΐΐεηιιιι ηςεΐιηιιΐ .ιιιηιιιιι,

Γ.ιρείβιιΙιΐΓ 3(1 ηιοιΊβΜ **, («εηρίιιιη βκΐ εηίιιι βυηι

]ιΐ88Ϊ88ε , 1ιίιιιιι1θ8 ει ιιιϊιιοΐ'εβ ίιιίειΤιεί ), νϊιίει ε

εΐ'3( ΠΙ31Γ08 ΙΙΙΙΙΙ ρ3ΙΙ038, (|Ιΐ;ν ('(> 1(ΊΙΐρ0ΓΪ8 Ϊ|Ι;|Γ|0

<1υθ8 Ιίϋθ8 ειιϊχιΐ' ΓυειηιιΙ. ^ιιιμΙιιιιιιι ϊ^ϊΙιιγ γιιγϊιιιιι

άπδ διετούς κα\ κατωτέρω)• έτερον έν τούτοις, κατά - ίη Ιι'ιβ 8ρεε1;ιειιΙ•ιιιι εεπιεΙικίιΐΓ, ευηι ιΐυο ε:ΐΓηΊΠεεβ

_ν -:..ν. -ιη.. ! ι/.... ί•,; -λ_. _ΐΜ_... ι ... « .: -. _..: „

τδ είκδς, πάθος ό λόγος βλέπει. "Οτι πολλάκις ό με

ααξϋ χρδνος, δύο τέκνων μητέρα τήν αυτήν έποίησεν.

Οίον ουν ήν έπ\ τών τοιούτοιν πάλιν τδ θέαμα, δύο

δημίων περ\ μίαν ασχολουμένων μητέρα- τοΰ μεν,

τδ παραΟέον πρδς έαυτδν έλκοντος, τοΰ δέ, τδ ύπο-

μάζιον άνασπώντος τοΰ κόλπου ; Τί πάσχειν είκδ; έπ\

τούτοις τήν άΟλίαν μητέρα ; πρδς δύο τέκνα σχιζο-

μένης τής φύσ;ως, έκατέρου κατά τδ ίσον τοις μη-

τρώοις σπλάγχνοις τδ πϋρ άναφλέγοντος, ούκ έχουσαν

ποίι.) ή τίνι τών πονηρών ακολουθήσει δημίων; Τοΰ μέν

εντεύθεν, τοΰ δέ έτέρωθεν πρδς τήν σφαγήν έφελκομέ-

νων τά νήπια ■ προσδράμη επί τψ νεογενεΐ, ασημον έτι

και άδριάρΟρωτον τδν ίδυρμδν άφιέντι; 'Λλλ' άκροάται

τοϋ άλλου ήδη φΟεγγομένου, κα\ ψελλιζομένη τή

ι ίπ-3 ιικιΐΓϋΐιι ιιιι.ιιιι εδδοιιΐ οεειιρβιι , ΙΙΙΜΙδΙ|Ιΐε

ριορε ειιιτεηίειιι ΙίΙίιιιιι οι] δο ταρεπΊ, αΐΐερ βιιίεηι

ΙικΊειιΐοΐΜ ιιιΙΙιιιε ΐιιΓαηΐυΙιιιιι ε ί,'ίοιηίο ιιιαίι'ιβ ενεΐ-

ΙβΓβΙί (,ΙιιίιΙ Ιιιιιι Γαεΐαΐ ηΐ3(εΓ ϊιιΓεΙϊχ, ειιιιι ιιηΐιιΐ'»

Ι)ίΓ;ιι ί;π\ι ίη Ιίΐίοδ ιΙίνεΙΙπίιΐΓ, 61 ιιίπιιριε ΙίΙίο 1113-

ΐεΓίιίδ νίΜ-Ί-πΙιιΐΛ εχ λ•ι|ιιο Γ:ιει•8 3(1ιηονβιιΙβ, ιιε-

8εΪ3ΐ ιιίπιιη εχ εηπιϊΓιείυιΐδ ρι-ίιΐδ 8β(|ϋ;ιΙιΐΓ, ειιιη

ιιηιΐδ εχ Ιι:η•, 3ΐΙεΓ οχ ίΙΙ» ραηε ρικτοβ 3(1 ε»?ιΙειη

Ιΐ'3ΐΐ3ΐ? ριοειίΓΓΛίηβ 3(1 ιιιιρεΓ ^".'ΐιίΐιιιΐ), εοιιΓυδΟβ

ίικίίδΐϊιιείοδίρΐβ ςεηιϊΐιΐδ βιιιί1ΐεπΐειη? 31 ίιιΙιίΙιιΊιιΐ'

;ι1> 3ΐΐοι•ο ριιι Ιιι(]ιιιίι!(>, 1ι:ιΙ1ιιιΐϊι<ιιΐίιρκ' Ιίηςιι» ηΐ3-

Ιι•εηι ίιιείιιιηηηΐε. Οιιϊιΐηαιιι η^ηΐ? ηιιο βε νεΓΐ«ΐ?

ΙΗγιιι8 νοεί νοεε δΐΐ3 τεκροηιΙοΜΐ ? υίπιιβ βειιιίΐιιιι»

ββιιιιΐιι οχείρ'κιΐ βιιο? υΐΓίιΐδ (ΙεΠ(;:ιΐ ιιβεεηι, ειιιη

φωνή μετά δακρύων τήν μητέρα άνακαλοϋντος. Τί Ο ιιΐβπριε ιοίιιπε δΐίιιιιιΐίδ χ-ιριε ιυΊδεΓηιιι ΓεπηΙ?

πάθη ; Τίς άν γένηται ; Τίνος τή φωνή άντιβοήσει ; Τίνος τή οίμωγή άντοδύρηται ; Ποίΐ|> άποΟρηνήσει

θανάτΐ;>, Γσως έφ' έκατέρφ μαστι^ομένη τοις κέντροις τής φύσεοις ;

'Αλλ' άπαγάγωμεν τήν άκοήν τών έπ\ τοις παισΐ

θρήνων, κα\ πρδς τά εύΟυμότερα καΙ μάλλον τή

εορτή πρέποντα τήν διάνοιαν τρέψωμεν, καν ύπερ-

6οώσα κατά τήν προφητείαν ή 'Ραχήλ τήν σφαγήν

τών τέκνων όλοφύρηται. Έν γάρ ήμερα εορτής,

καβιός φησιν δ σοφδς Σολομών , αμνηστία πρέπει

κακών. Τίς δ' άν γένοιτο τής εορτής ήμϊν ταύτης εύ-

σημοτέρα, ένζτήν πονηρά1; τοΰ διαβόλου σκοτόμαιναν

διαχέα; δ τής δικαιοσύνης ήλιος , δι' αυτής τής ήμε

τέρας φύσεως έπιλάμπει τή φύσει, έν ή τδ πεπτωκδς

8ε(1 3ηιονο3!ϊΐιΐ8 βυΡΟδ 31» ΙΓιβεε ιριοδίϋιιΐδ, εΐ 3(1

ΙχΓιοΓ.ι ιϋΐΊίριι- Γεδίο ιπηβΐδ Γοηνειιϊειιΐϊβ οοβϊΐηΐΐο-

ηειη εοηνειίβηιιΐδ, ΙϊεοΙ ΒαεηοΙ, ιιΐ ΊικρηΙ ρΓΟ-

ρΐιεία*0, ε!»ηι»ιΐ8 Ιϋίοηιιιι είειίειιι «ΙορΙοΓβΙ. Ιη (Ιΐο

ειιίηι Γεδίο, «Ι ηΐΐ δβρίειίδ 8:ιΙοι«οη, ιηηίοπιιη «Ιε-

οεΐ οΐιΐίνίδΐ'ϊ. Οιι;ε ηιιίειη ηοΐιίδ εεΙοοποΓ ϋϊεβ Ιιαο

εδδο ροΐεδί, ίιι (|υ3 πι»1»9 ϋί.ιΙιοΙΊ ΐοιιεΙ)Γ38 ϋϊδεη-

Ιίι'ΐΐδ ίιΐδΐΊϋίβ δοΙ ροι• ηηΙιΐΓ.πιη ηο»ΐΓ.ιηι ϋΐιιεεί

ηιιιιΐιΐο, ιη (]Π3, ιριί εοείϋϊΐ, εχείΐιιΐιιρ, ηιιϊ Ιιοβίίβ

ΓπεΙυδ ε$ΐ, ίιι £Γ3ΐί3ΐιι ΓβεϊρϊΐηΓ, (ριΐ ε^ε^ιυ8 εβ»

»9 Μααίι. π, 1ϋ. •• ίει-ειη. χχχι, 15; Μαίιΐι. Η, 17.
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Γ«νοι;:ιΙιΐΓ, ςιιϊ ο νίια »-χι•ίιΙίι λΛ νΐίαιιι Γβιΐΐΐ, ηαι Α άνεγήγερται, τδ έκπεπολεμωμίνον εις καταλλαγάς

ϋΟΓνίΐιιΙϋΐιι διτνίνίι, Γΐ'«ιιϊ (ΙίςιιίΟΙβιη ηδδεψιίΐιιι-,

<|ΙΙΙ ΙΙΙΟΓίίδ νϊΐΙΟυΙϊβ < ΐ'ΙΙίΙΐ Ή'ΙΙΙ- 681, :«Ι Γι'μίιιιιίΜΙΙ

νϊνβηΐίιιηι Γ6νεπ'ιΙιιι•? Νιιηε, ιιΐ Ρι-ορΙ>ε13 Ιεδ13ΐϋΓΜ,

βίΓΟ,Έ ιιιοπίδ ροΓία! (ΌΐιΓπη ^ιιιιΐιιι*, ΓβΓΓβα εοιιιιηίηιι-

ιιιιΊιγ νίικ'ΐιΙ.ι, (|ΐιϊο4ΐ3 «ηΐΐ'.Ί βεηιΐδ Ιιοιηίηιιιη ίη

πιοιίίδ ηΐδΙοιΠ» άεΙίηβΙιαΙιΐΓ. Νιιηε, πι εεεΐηίΐ 1>:ι-

νϊιΙ '*, ιτΐ'ίιιιΐίΐιιΐ' |Κ)γΙ;ι ]ιΐΝΐίΙίχ. Νιιηε ρβΓ ΙοΙιιιη υι-

ϋβηι ιιικι νοεε Γοϊΐιιιη (οίεΐιπιηΐίιιιιι εΙαηιΟΓ εχαιιιΐί-

Ιιιι•. ΡβΓ ΙΐιιιιΓιιιΐΊΜ Ι1ΙΟΓ8, εΙ ρεΓ Ιιοιιιιιιιίιι 33ΐυδ.

Ργ°ιπιιι8 ίη ρβεε3ΐυιη1ϋρ8ΐι$ε$1 : ρεεηΐεηι βεειιιιυΊιβ

δΐΐδεϊΐβνϊΐ. Α ηιιιΙίβΓΟ ιηιιΙίεΓ <Ιι;Γ(Ίΐ$3 ε8ΐ : ρηιιια

ρεεεβίο ιηΐίΐιιιιι ραΐεΓεείΐ, η*ε ιιΐ ]ιΐ8ΐί1ί.τ ρπίοι βΐ

:ιιΙίπΐ8, πιϊηΪ8ΐΓ3 ΓιιίΙ. ΙΙΙ.ι δει-ρβηΐίδ εοηδίΐίιιηι εβί

βεοιιΐπ, Ιιαΐε 8εΐ'|)(ΊΐΙΪ8 ίιιΙει•Γεεΐ0Γειιι εχΙΓιϋιιίΙ, <Ί

Αγεται, τδ άποχηρυχθέν επανάγεται, τδ έχπεπτωιΑς

ττίς ζωής εις τήν ζωήν επανέρχεται, τδ τη αιχμαλω

σία δεδουλωμένον εις την τής βασιλείας άξίαν επ

αναλαμβάνεται, τδ τοις οεσμοϊς τοϋ θανάτου πεπε-

δημένον, ανετον πρδς τήν χώραν των ζώντων έπανα-

τρέχει ; Νϋν, κατά την προφητείαν, αϊ χαλκαϊ τοϋ

θανάτου πύλαι συντρίβονται • οι σίδηροι αυγκλώνται

μοχλοί, οΤς πρότερον καθειργμένον ην τδ των ανθρώ

πων γέ*ος εν τη τοϋ θανάτου φρίυρά. Νϋν ανοίγεται,

χ-αθώς φηαιν ό Δαβίδ, ή πύλη της δικαιοσύνης. Νϋν

ομόφωνος κατά πάσαν την οίκουμένην δ ήχος των

έορταζόντων ακούεται. ΔΓ άνθρωπου θάνατος , καΐ

δι' ανθρώπου ή σωτηρία. Ό πρώτος εις αμαρτίαν

Επεσεν • ό δεύτερος τδν πεπτωκότα άνέστησεν. Άπο-

Ιιιείδ :•ιι«Ίοι ι ίιι Ιιιεειη εϋίιΐίΐ. ΙΙΙα ρει• Ιίβηιιηι ■ λελόγηται υπέρ ιής γυναίκας ή γυνή ■ ή π,οώτη τη

ΐικίιιχίΐ ρεεεαίυιη, Ιιχε ρεΓ Ιφΐιιιη ςι-αιίαι» ίηΐιιΐίΐ.

υ^ηιιιη αυΐεηι επιείβ ϊηίεΙΙίςο : ειι]«9 ΓηιεΙυι εδί

βεηιρεΓ νίΓεηβ, εΙ £ΐΐ8ΐ3ηΙίυιΐδ νίια Ιιι ίηιιηοιίαΐίδ.

Νεηιο «ιιίειη Ιιαιιε §Γ.Ίΐίαπιιιι αείίοιιεπι ρηδείιβιΐβ

(:ιηΐιιηι ηι^βίεπο ριιίεΐ εοηνεηΪΓβ, δίε εηϊιιι εο^ϊ-

ΙιΙ, ρ,ΊΜΐΙι.Ί ηιιί(Ιεη) (1ϊ νΐιιοβ ιϋδροδίΐίυιιίί είβε Ωιιεηι,

<|ΐιί Ιαηιΐ'ΐι Ιίιιίδ εοηδειμιϊ ηοΐ|ΐιε:ιΐ, ηίδ'ι ρπΐιε'ιρίιιιιι

:ιιιΐεεε(];ιΙ. Οπϊ<1 φΐιΐΓ αηΐίιμΓιιι$ ε&1? Οιΐιΐδ ηϊιηί-

πι πι ηιΐΡΓίΊβ (1ί8ρο8ίΙίοηε.

αμαρτία την είσοδον δέδωκεν, αύτη δε τη είσόίω ττ,ς

δικαιοσύνης ύπηρετήσατο. Εκείνη τοϋ δφεως την

συμβουλήν έπ-σπάσατο , αύτη τδν άναιρέτην το»

δφεως παρεστήσατο , χα\ τοϋ φωτδς τδν γενέτην

άπεκύησεν. Εκείνη διά τοϋ ξύλου την αμαρτίαν ε:σ-

ήγαγεν, αύτη διά τοϋ ξύλου τδ άγαθ&ν άντεισήγαγε.

Ξύλον δέ λέγω τδν σταυρόν ■ ό δέ τοϋ ξύλου τούτου

καρπδς αειθαλής χτΧ άμαράντινος ζωή τοις γευομί-

νοις γίνεται. Κα\ μηδε\ςτώ κατάτδ Πάσχα μυστηοίω

μό»ην τήν τοιαύτην εΰχαριστίαν πρέπειν υπονοείτω. ΛογιζέτΟω γάρ, δτι ΙΙάσχα πέρας τής οικονομίας εστί.

Ηώς δ' αν έγένετο τδ πέρας, εί μή ή αρχή καθηγήσατο; Τ£ τίνος εστίν άρχηγικώτερον ; Ί1 γένησις

δηλαδή τής κατά τδ πάθος οικονομίας.

Ηη]ιΐ8 ί^ΊΐιΐΓ 1)θΐια δοηΐ ρ3Γ8 ΙιοηοΓίιιη ίρ3Ϊιΐ8 Ούκοΰν χα'ι τά τοϋ Πάτχα καλά,τών περ\ τήν

οΠιΐδ. ΟιιοιΙ 8ί ηιιϊδ ιιιιιικτ:ι, ςιια; ίη Κν.ιιιςεΙϋδ γέννησιν εύφημιών, μέρος εστί. Κάν τάς ευεργεσίας

εοπιιηειιιοΓαηΙιΐΓ, εηαηιεΓεΙ, 8Ϊ Γεεεηβοαΐ ιιιίπιΐΊΐΙα ^ τών έν τοϊ; Εύαγγελίοις ίατορηθέντων τις χαταλέγη,

(ΊΐΓίΐΓκιιιιιιιι, Ίιι ίηορΊ» εΙ Γαιιιε είυοΓυιη <ορί:ιηι, χαΐ διεξέρχηται τά κατά τάς ιάσεις θαύματα, τήν

Π10ΠΠ0Π1ΙΙΙ 6 ΙΙΙΟΙΜΙΙΙΙι'ΙΐΓυ ΟΧί ίΐ;ΐΙί()ΙΗΊΙΙ, 8Ιΐ1)ί(3Ι11

αΐΐ)«ε ίπιρΓονίδίκη εΐΐοείίοπεηι νίιιί, ονριιΐχίιιι»•»

• Ι:^ιιιοιιιιιιι, ναι-ίηδ ηίΤεείίοιιεδ 3(1 ναΐεΐυιΐίηεηι Γε-

νοε3ΐ38, ιΊπιιιΙοΓίιηι 83ΐ1ιΐ3, ΐΙΙίΐοδ ΙιιΙο ε.τεοΓυηι

οειιΐοδ, (Ιίνϊηηιη (ΙοεΙηηηιη, Ιεςοδ Ιηΐ38, :ιγγ:ιιι;μιι

8ΪηιίΓι(ιΐ(1ϊηιιηι κίξΐηΐίεηΐίηηθίιι : !ι;ι•ε οηιιιίβ Ιιιι]ιΐ3•:ο

ιΐίοί §γ:ιΙΪ3 εοιηρηΊιι;ιιιΙιιιι(ιΐΓ. ΙΙ;βε ειιίιιι υοηοΐ'ΐιηι,

<5•.:ί; ϋεϊιιεερδ ιοιίδεοιιία δΐιηΐ, οηιηίιπη ίιιίΐίιιηι

ίιιίΐ. ^ιι:ιιιιηΙ)ΐ'ειη εχ$ηίίβιηΗ5 , ΰΐ ΙαΊαιιιη- ίη 6α.

ΝεβΗίζϋπιιΐδ, ηΐ ΙιογΙ:\Ιιιγ ΡτορΙιοί» ", εχρΓοΙίΓαΐϊο-

ιιεηι Ιιιιιιιϊηυηι, ιιεε άεδρεείϊοηε ίρ^οιιπιι 9ίη3ΐιιιΐ3

ηοδ νϊηεϊ, φιί (Ιΐνίηχ (ΙίδροδΐΓιοηϊβ ει ρι-ονίιίοιιΐϊχ

Γ.ιΐίοιιΐΊΐι ΪΓΓΪαοιιΙ, (|ΐΐ3δί ιιοϊι (ΙγιίιιμίΙ Οοιιιΐιιιιιη

έξ άπδροιν τρΟφήν, τήν τών τεθ-Λίχοτων έκ τών μνη

μάτων ύποστροφήν, τήν αύτοσχέδιον γεωργίαν -ου

οίνου, τήν τών δαιμονίων φυγήν, τήν τών ποικί/.ων

παθημάτων είς ύγίειαν μεταβολήν , τά τών χωλών

άλματα, τους έκ πηλοϋ οφθαλμούς, τάς θείας διδα

σκαλίας, τάς νομοθεσίας , τήν διά τών παραβολών

έπ'ι τά υψηλότερα μυσταγιυγίαν. Πάντα ταύτα τής

παρούσης ημέρας χάρις εστίν• αύτη γάρήρξε των

εφεξής αγαθών. Ούκοΰν Ά^αΛΛιασώμεΟα, χαΐ εν-

ρρατΟωμετ 6>• αϋτψ μή φοβούμενοι τδν όνειδισμόν

τών ανθρώπων , κα\ τψ φαυλισμφ αυτών μή ήττώ-

μενοι, καθώς και δ Προφήτης παρεγγυάται, οί κατα-

χλευάζουσι τής οικονομίας τδν λόγον, ώς ούκ εϋπρε-

8ΐιϋίιε εΟΓροΠδ ιιπΙιιγβιιι, ιιι•ε ίιι Ιιοιιιίιιιιιιι νίια Ο πές ϊν σώματος ύπελΟεΐν φύσιν, καΐ διά γεννήσεως

ΙΙ,Ί5(•(Μ1ιΙθ νεΓ331'ϊ. Ι(,ΜΙ0Ι'3Ι11 ΟΙΠΙΙΙ Γι'ί Ι11)'$Ιεΐ ίϋΐΐΐ,

<1 ιιο 1»ι•ί δ3ρίεηΐΪ3 ιιουΐδ 83ΐυ1εηι «Πογγο εοιίδΐίΐιιϊΐ.

ΚΐΊΐιιιιΐδ δροηΐβ ρεεεαίίβ ηοβίΓΐδ νεηϋίΐί, εΙ ίηδίαι•

ΓΟΓίιιιι, (|ΐιί ΛΓ^οιηο νεηειιηΐ, νΐΐ;«• ιιοδίΓΧ ίηίηιίεο

ηιηηοίρΗίί. Ου'κΐ Ιίίιί 3 Ποιηίιιο ορί.ιηιΐιιιη Γιιίι?

ηοηηε υΐ 3 ε3ΐ3ΐηί(3ΐβ 1ί1)<'.Γ3Γβ'Ϊ8 ? ειιτ ϊςίιιΐΓ ειι•

ποβε ίη ηκκίιιηι ϊη(]υίΓΪ8? ϋεηεΓιιείοΐ'ϊ Ιιιίιο ιηεΓβοϋί

ΐ':ιΐΐοιιοιιι ρπεδΓΓίϋίδί ηοη δοειίδ 3ε βί (]ΐιίδ 1>βηβ-

ιιιεπιο δυεεειίδεηι πιβιΐίεο, ηιιοιί «ε ηοη Ιιηε, βε«1

ίΠ.ι Γ3ΐίοηε <ιιι:ι νιτίι. (}ιιιη1 8Ϊ (Ιϊνίιιί εοιίδϋϋ Γ»-

ιίοηεηι οιιΐΊϋ8'ιΐ:ιΐ«• ϋιιείυδ εχφΐίτίδ, Ιιοε ιίίιί Ε»(ϊβ

έαυτδν τη ανθρωπινή ζωϊ) χαταμίξαι τδν Κύριον

άγνοούντες, ώς έοιχε,τδ περ\ τούτου μυστήριον, όπως

ή τοϋ Θεοΰ σοφία τήν σωτηρίαν ήμΐν ώχονομή:αΐ».

Εκουσίως ταΐς άμαρτίαις ημών έπράθημεν, χα\ αρ

γυρωνήτων δίκην τφ έχΟρφ τής ζωής ημών κατεδον•

λώθημεν. Τί σοι γενέσθαι παρά τοϋ Δεσπίτου μάλι

στα καταθύμιον ήν ; οϋ τδ έξαιρε'ίήναιτής συμφοράς ;

Τί περιεργάζη τδν τρόπον; τί νομοθετείς τω. ευερ

γέτη, τής ευεργεσίας μή αντιλαμβανόμενος; ώσπερ

αν εΓ τις κα'ι τδν ίατρδν άπωΟούμενος, χα\ μεμφό-

μενος τής ευεργεσίας, δτι μή ούτως, άλλ' έτέρως τήν

Γ5»1 ο,νι, 14. "ΡίΛΐ. οχνιι, 19 "Ρίίΐ.χυιι, 17.



<Γ»9 1150ΙΝ 1)1ΕΜ ΝΑΤΑίΕΜ αΜΚΙδΤΙ.

Οεραπείαν ένήργησεν. ΕΙ δέ τον δγκον τής οίκονο- Λ δίΐ ίιιΙβΙΠ£βΐ'£, ηοη ιιηιιιη ίΐΙϊφιοιΙ βοηοπιιιι, κοιΐ

μίας ύπδ φιλοπραγμοσύνης επιζητείς • αρκεί σοι τοσ

ούτον μαθεΐν, δτι τδ (ϊεϊον ούχ Ιν τι μόνον των αγα

θών , άλλα πάν δ τί πέρ έστι κατ' έπίνοιαν άγαθδν,

έκεΐνό έστι • δυνατδν, δίκαιον, άγαθδν, σοφόν πάντα

όσα της θεοπρεποϋς σημασίας έστϊν ονόματα τε καΐ

νοήματα. Σκόπησον δη τοίνυν, εί μή πάντα περί τδ

γενόμενον ήμΖν τά είρημένα συνέδραμεν • ή άγαθό-

της, ή σοφία, ή" δύναμις, ή δικαιοσύνη, 'ίΐς άγαθδς,

τδν άποστάτην ήγάπησεν ■ ώς σοφδς, τήν έπίνοιαν

της επανόδου των καταδεδουλωμένων έμηχανήσατο ■

ώ; δίκαιος, ού βιάζεται τδν καταδουλωσάμενον, τδν

ώνής δικαίως κτησάμενον • άλλ' έαυτδν δέδωκεν άντι

των κεκρατημένων αντάλλαγμα, Ινα καΟάπερ τις

εγγυητής εί; έαυτδν μεταθείς τήν όφειλήν, έλευθε-

φΐίι.ΙιριίιΙ Ιιοιιϊ ΟΟβίΐβΙίοηο 30 ΙΙΙΙ'ΠίΟ (ΊΙΙΚ-'ψίΙΐίΓ,

ίΐΐυιΐ 6380 άίνίηιιηι ηιιηιεη, ροίοιίδ, )ιΐ8ΐυιη, Ιιοηυηι,

βαρϊβηβ, οιτιιιία ιΐεηίιιυε ηοιηίηα, εί ηοΐίοηρβ, ςυί-

1)ιιλ π;ιΐιιι;ι ιΓινίιι;» <Ι<ί 1;ιπιιιιι •. ϋοιι$ϊ(ΐ6Γ3 ι^ίΐιιΐ'

ηιΐΐιϊ, ιιΐΓίπιι πι Ιιοϋ ΙιιίιγΙι, ίο, ΐ|ΐιο 110$ αΟϋί'ίΙ, ΟβΓ-

ηηιιΐιιΐ' οιηηί,ι, ιρκι• ιΐίιοιιιΐυ ροοιιιτί, Ιιοηίΐ;ΐ5, 83-

ρίοιιΐί.Ί, ]ιΐ5ΐί1ί.ι, ροίοιιΐί». ΙΊ 1)01103 (1«30Ι ΙυπΜΐι

αιηιινίΐ, υΐ 3ηρίεη5 Μΐίοηοηι ίηνβηίΐ, ηιΐ3 δβιν'ιιιιΐο

ορρι-εδδυιη ϊη ΙίυειΙιιΙοι» νίικΙίοαΓβΙ, υΐ ]ΐΙ8ΐΙΙ$ ίιι

βΐϊΐ'νϊΐπίο οοηΐίηβηίβηι οΐ ειιιρίϊηηίβ ]ιικ: ροδβί-

(Ι(•ηΐ(•ιιι ιιοη νοι-μϊι, δβ<] 8β ίρδίιπι ρΓΟ ίΙΙο, (]ΐι'ι

νίϋΙϋ3 <•ι..Ι, ΙΠΐιΙιιΙίΙ, 01 Ι.πιφκιιιι ν33 ϋΐ 8ρθΙΙ30Γ

(ΙιΊ)ΪΙΙΙΙΙΙ ίρ$β ρίΜΚοΙνίΐ, III Ι.ΊΙΙΙΙ, φΐί θ1)8ΐΠ6ΐΐΙ8

('γ:ιι, ΙΊΙΐ'τιιπ:! : υΐ ροίοιίδ ηοη (ΙείεηΙιιβ 631 ίη ίιι-

ρώση των κρατούντων τδν κατεχόμενον. Ός δυνατδς, Γι:πιο, ηεο ο]ιΐ3 οατο νίαΊΐ εοιτιιρΓιοηβιη. Νεηιιβ

ουκ ένεκρατήθη τώ &θτ), ουδέ ή σαρξ αύτοϋ είδε δια-

φθοράν. Ουδέ γάρ ήν δυνατδν κρατηΟήναι ύπδ της

φθοράς τδν άρχηγδν της ζο>ής. Άλλ' αϊσχρδν τδ εις

γένεσιν άνθρωπίνην έλθεϊν, κα\ τών της σαρκδς πα

θημάτων ΰποστήναι τήν πεΐραν ; Τήν της ευεργεσίας

ΰπερβολήν λέγεις. Επειδή γάρ άλλοις ούκ ήν έξαιρε-

θήναι τών τοσούτων κακών τδ άνΟρώπινον ■ ΰπέμεινεν

ό πάσης απάθειας Βασιλεύς, τήν ιδίαν δόξαν της ημε

τέρας ζωής άνταλλάξασΟαι. Και ή μέν καθαρότης έν

τω ήμετέρω γίνεται (5ύπω• ό δέ (5ύπος της καθα-

ρότητοςού προσάπτεται, καθώς φησι τδ Εύαγγέλιον •

δτι τδ φώς έν τη" σκοτία έλαμψεν, ή δέ σκοτία, αύτδ

ού κατέλαβεν. "Αφανίζεται γάρ τη" παρουσία της

οιίιιι Γιο'ί ροίεταΐ, ιιί νϊΐιο αιιείΟΓ 30 Ποιυϊιιιΐδ 3

ΟΟΓΠίρΙΪΟΙΙβ ΙΐΊΚΤΙ'ΙΙΙΓ. ΑΙ ΙΐΙΓρβ, 1110,11163, ΓΐΐίΙ, ΙΊ1ΙΙ1

ίη νϊΐίΐιη Ιιυηΐ3ΐΐ3ΐη ιιι^ιοιίί, 61 οιιπιίδ ιιιηΐεδίίακ

βχρβίΊΠ. Ιιιιο νιτο Ιιΐι: :ιρρ:ιπ:ΐ ηιυη6ΓΪ3 αηιρίίίικίο.

Ειβηϊηι εοιη :» 1 ϊ Ι <• ι- β ιαηΐ!3 ηιιιΐίκ Ιιοιηο ΙίΙΐιΓηπ

ηοη ρθ33β(, Ικ:ίΐΐ'ιΐιιιΓιιιΪ3 Ι\βχ βίοπηιη μκιιιι οιιιη

νίΐ3 ιιοίΐΐ'Λ οοηιιηιιΐηνίΐ. Λ γ. ρπ ι ϊΐ;ΐΗ (]ΐικ1ειη 3ι1

ηο$Ιΐ'33 80Γ(1ε3 3686 ιίοιηίδίΐ : 80Γ(]63 Οιηβη ΊρίΧ

ριιΐ'ΊΐιιΐΐΜΐι ηοη βΐΐίξβπιηΐ. Ι,ιι\ εηϊιη, υΐ ίη Γ.ν;ιιιμΐί-

Ιϊο Ιί'^'ίΙιΐΓ, ίη ΙοηεΙ)ΓΪ3 ΓιιΚίι, Ιι•ηι•Ιιι;ι: 3ΐιΐ6<ιι (ίπιι

ηοη (:οιΐιρΓΐ!ΐιπκΐ6πιηΐ. Ν»ιη ιεηευΓΧ ρπΐ'χπιΐ ι«

βρΙϋΐιαΌΐ'ίβ ενβηεβευιιΐ; 8θΙ ίη ΙεηβΙιπβ ηοη οϋβκυ-

ΓΛΙΠΓ. ΟΐΙΟιΙ ηΐΟΓί.ΐΙβ 631, 3ΐ)30Γΐ)βΙαΓ 3 Τίΐ», ηΐΙΟΙΙΙ-

άκτίνος , δ ζόφος • ούκ έναμαυροΰται τψ ζόφω δ ,-. ιιιΙ.ίιοιΙιιιιι δεΓΪυίΙ Αρο8ΐοΙιΐ8 '*, ηοη βυίειη ν'ιΐη 3

£Λ.«~ Τλ ίι., V.. Λ_λ _=~ Κ.Ϊ!- ί -.-Ω.' ■ «.._:«.._ Λ..^ «Α.•»η * #..1| ^...η Ιη
ήλιος. Τδ θνητδν ύπδ της ζωής καταπίνεται , καθώς

φησ.ν ό Απόστολος • ούκ ένδαπαναται ή ζωή τω

Οανάτω. Τδ κατεφθαρμένον τώ άφθάρτω συνδιαιώ-

ζεται. Ή φθορά, τής αφθαρσίας ού προσάπτεται.

Διά ταύτα κοινή πάσης γίνεται συνωδία τής κτίσεως,

όμόφωνον πάντων τήν δοξολογίαν άναπεμπόντων

τώ Δεσπότη τής κτίσεως • πάσης γλώσσης επουρα

νίων τε κα\ επιγείων κα\ καταχθόνιων βοώσης, δτι

Κύριος Ιησούς Χριστ\- εις δόξαν θεοΰ Πατρδς, εύ-

λογητδς είς τους αΙώνας τών αιώνων. 'Αμήν.

ιιιιιγΙι: (■οιι8ιιγ:μΙιιι•. Οιιοιΐ εοιτυρίπιη Γιιίΐ, οιιιη ίη-

ΟΟΓΠφΙΟ 36Γν3ΐΙ1Γ. ΟοΓΓΙφΙΪΟ 3016111 3(1 ίΐΙΟΟΓ-

Γυρίίοηειη ηοη βοοβάίΐ. Ιιίείτοο εοιηιηυηίβ ΓβΓυηι

οιιιιιίιπί) ρΓΟΟΓβαΙίίπιιη εοηεειιΐιις βχβιΐΓβίΐ, ΟοηΓι-

ιιιιιιι ϋΐιιιιιι ιιιι:ι νυεο ('οΙΙ:ιιιιΙ;ιηΙίιιιιι ; 8Ϊ0 οηιηί Ιίη-

ριιιι ϋοβίεδίίιιηι, ΙειτβκΐΓίιιπι βία,ηβ ίηΓεηιοηιιη

ι<\(Ι;ιιικιιιΙ(', ϋυηιίηιιβ .!ι•μι^ ϋηπβΐιιβ ίη §Ιοιί3 681

1»οί Ι\ιΐΓί8, ΙίΐιιιΙ:ιιιιΙιΐ3 ίη :ι:(ιίίιιιιιι. Λιιιιίι.

"ΙΙΟογ. ν, Κ
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ΤΟΥ ΛΥΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ,

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΣΪΜΕΩΝΑ.

Ε-ΐυδϋΕΜ

ϋΕ ΟΟΟϋΚδϋ ϋΟΜΙΝΙ,

1)Ε ϋΕΙΙ'ΛΚΛ νΐΙΙΟΙΝΕ ΕΤ ΏΕ ίϋδΤΟ 51ΜΕΟΝΕ.

Ι.αυπΊΐΙΐο 8ίΓαηο ΙιιΙβΓρΓΟΙβ.

Οιιι ΟΟβΙοδίίιΐηΐ ΓΟΠΙΙ11 5011311, 83ρίθ.ΙΐΙΪ3 :ιΙΐ|ΐιι• Α

ιηΙοΙΙοοΙιι δΐιΙ>Ιίιιιϊ$ οβί, αο Ιοιτοιιβπιιη γοπιιιι <Ιο-

δροοΙιιηίψιοτοιιίοιιψίιιοχοοΙδίΐδΐΙΙοΙ^ιιΙιΐδ, ίΙΙαϋίνϊ-

ιιίΐιΐϋ Γ.ιρί κοΓιίαιικ'ΐΐϋ, ίΙΙα;ι ΟΙιήδΙο ιιιηνοι-ίοοηίΐιοΐα

Ιίη^ιι», ριιΙοΙιΡΐ•πηιιΐ8ίΙΙονοΙι>ιϊΐοι•;ιΙι|ΐιοοοΙοπΙθΓθΧ-

:ιι•:ιιιϋϋ δοπίκο οαίαιιιιΐδ, ςιιΐ οΙβββιιΐοΓΕοοΙοδΐίΕοοη-

ΒΐΎίρδΗ ρΙηι-ϊΐ;ι αίφιβ ϋοοι•οΐ3 νοηίαΐίδ, ίη ηιβηιι

ροΐοηΐΐδ 3 Ι)οο οοιιΓβεΐιιηι ΠΙιιϋ Ιοίιιιη, ςηί ϊιι οοτιΐβ

ρπιιοίρϊδ ιηιιιιιΐί ΙοιιοΙ)Γ3γιιιιι ΙβΙϋ'β ηο ιηοΓίϋοηιιη

νυΐιιιΐδ ίιιΠίχίΐ, ΓιιΙ^ιιγ ίΙΙικΙ ηιιοιΙ ;ι!> ΗίβΓΟδοΙγιηίβ

Κ οΪΓΟίιηιρίΗΐΐίΙιιΐΒ ι-ο^ίοιιίΐιιΐδ ιΐδφίο ;κΙ ΙΙΙγππιιιι,

ΪΙΙΙΟ νθΐ'0 ;ιι! 0ΧΙΙΌΙ1Ι08 ΙΙ8Ι|Μ0 ΙΟΙΊΙΐίΐΙΟδ ΙβΓΓ36 1 1 1 Χ Ί ι ,

ϊΙΙη (Ιίνϊιιϊ ΙοιΓιΙπΓι ίη ηιν»Ιϊο» Κν:ιιιροΙϋ ιοίη, «|ΐι;β

|ιι'Γ 0ΙΙΙ1Ι0ΙΙΙ ΟΐΊιι'ΙΙΙ Ιι'ΤΊΙΟ ΥΟΐνοΙιηΙΙΙΓ, ΓΐΛΓΙδδίΐΠ»

ιιΐ3χϊηιοψΐ6 80Π0Γ» νο\ : ί» (ίιιφιηηι) 1:ιιιΐ|υ;ιιιι οχ

ίρδϊδ ρΛΓΓκΙϊδϊ .Ί(Ι\'1 5 30 ρ0Ι1θΐΓ»ΙίΙ>ΙΙ8, Ι||)Ί 3Γ03Ι13

ΪΙΙ» νβΓΐ)3 3ΙΙΓί1)ΙΙ8 51118 ρΐ'ΙΓΡρΟΙ'Μΐ, 1θη 110118 : ΪΙΙΙΟ

ΤβΓΟ Ιπιιψηιιι οχ ϊρδο δοϋο ΝΐιΙιΙίιιπ οι οχτοίδο

β!οιϊ,•β, (ίι'ι αιΐβϊβΐϊΐ, ρπονίΛίπ οι ΙιηηοπΠ<:)ΐ\ι ριχ-

κι'ΐιΓι 83ιιρΙο ;κ'. (Ιοηιϊιιίοο ιΐίοί ΓοδΙο, ;κΙ εχοϊρίοιι-

ιϊιιιη ΓΟβοηι (,Ίοικο ροηιρ:πη ρ:ιιαηδ, Ιαηπ,ιιαιη ιιι:ιχϊ-

ιηο ιιιγβΐϊοιιηι 8οηηΙιιιιι ηιιοιιιιΐηιη, οοοίοβ'κο ηβηιρο

ροριιΐιιιη, ιτςίιιηι ίΙΙικΙ κηοοπίοΐίυηι, ιριαιη Ιίιτϊ 30

ΐΐίοί ρθΐ08ΐ 0Χ30ΐΐί8ΪΙ1Ι0 01 ΟΧψΐΐκίΐϊδδϊΐΙΙΟ ΟΓΐΙίηο,

ηο (|ΐΐ3δϊ ίη ηιιπιηιηοοιη γο(Ι;ηΊο ρ:ΐΓ3ΐ>δ ι-Ι ϊιικΙιίι-

«Ί18, 30 ϋοιιο (•ηιιιρο8ίΐ:ο. Όίψιο (ΟΐΐδΓιΙιιΙι• νϊΙ;« γ:ι-

Ιίοιιϊβ οηΐίηοιη οοηοΐηιιιιιη, ηρΐιιηι ι•ι οηιινοηϊοηίοηι

ρι;Γ8θΓίΙιοπ8, Ρταΐτα, ΐιιιριίΐ, ιιοΊϊΐο φά ρηβή 5«;ι-

»:/>«.•!, *ί(/ τηαϋίία ρητνιιΐϊ αίυΐβ ; αηϊιιιο ΐ'βΓΟ «β

ηιαιίβ ρα•[αΊ'ι αΐυΐβ '. &ίο οιιϊιιι οπηι ϋι'Ο ιιικΓκ|ΐιο η

ροιΤοοΙο ηο 80ΐιιρϊΐρπιι> οιιΐ δοΐοιτιηοιη ΙιοιΙϊοοι-ΐιιιιι

3(<|ΐιοεοιινοηΙιιιιι »{;ίιιιιΐ83ΐΐ|ΐιοοοΙοΙ)ΓαηΐΗ8, ςιιϊ ρΓΟ-

|)Ιι'Γ 1108 δΟΟΙΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ 03ΓΙ10 Μ ίΐ) ΙΐΙΐίΐΙΙΪδ ΙΟΙΙΙ|)Ι)ΓίΙηΐ8 ι η—

Γ.ιηδ ΓιιίΙ, οχ ι|μο οιιιιιο ϋοηιιιιι ;ιΙΐ|ΐιοροιΊΪ;οΐίο οχ8Ϊ-

δΐίΐ,φπ ιι;ιΙιιγ.ίΙριιι νίπιιΙίδροιΤι'οΐΊοιιοιιι οΓι.ιιιιϊη Ιιιι-

ιη3ΐΐ3 6113 ΓοικϋιΊοικ; αο 8ΐ3ΐιι βχΐ'ΐΊΙοηΙοΓ 30 ιηΪΓΪΟοο

ιΙοιηοιΐ8ΐιτνίΐ,ο]ιΐδΐΙοιη ιιιι;) οοι-ροπβ ρβΓίίιΐροδ ϊΙ<ιυο

Ό τη φρονήσει των ουρανίων μετέωρος. 6 τη κατα

φρονήσει των επιγείων μετάρσιος, Παύλος ό θεόλη

πτος νους, ή Χριστοχίνητος γλώττα, ό τοΰ όξυγράφου

γραμματέο>ς ωραιότατο; κάλαμος, δ καλλιγρα-γήσας

τη Εκκλησία της αληθείας τά δόγματα, τδ έν τη χειρ\

τοΰ δυνατοΰ θεοχάλκευτον βέλος, τδ έν "η" καρδία τ&Ο

κοσμοκράτορος τοϋ σκότου; καιρίαν έμπηξαν πληγήν,

ή άπδ Ιερουσαλήμ καΐ κύκλω μέχρι τοΰ "Ιλλυρικοί,

μάλλον δέ μέχρι τών περάτων της γης φάνασα

αστραπή, ή της θείας βροντής έν τφ μυστικω τροχω

τοϋ Ευαγγελίου, τιρ κατά πάσης κυλισΟέντι της οι

κουμένης, ή διειδεστάτη και μεγαλδθρους φωνή • ούτος

ώς έξ αυτών τών τοϋ παραδείσου άδυτων φθεγγόμε-

νος, ϊνΟα τών άρρητων βημάτων αύτήκοος γέγονε ■

μάλλον δε ώς έξ αΰτοΰ τοϋ Ορίνου τοΰ ΰψηλοΰ τε κα\

επηρμένου της δίξης ένθα παρίσταται • προπομπήν

έντιμον τη παροϋση αγία καΐ Λεσποτικη ετοιμασμέ

νος εορτή, πρδς ύποδοχήν τοΰ βασιλέως της δίξης •

καΟάπερ τινά μυστικωτάτην σΰγκλητον, τδν της

Εκκλησίας λαδν, τδ βασίλειον Ιεράτευμα στιχηδδν,

ώς 4ν τις εϊ•^οι, παρασκευάζει της εΰσχή μονός πολι

τείας τήν τάξιν, ^υΟμίαν τε κα\ εΰαρμοστίαν διατατ-

τδμενός φησιν, 'Άδβ.Ιροϊ, μη παιδία γίτεσΟε ταϊς

(ρρεσίν, άΛ.Ιά γ?) χακίφ τ-ηΛιάζετε • τα7ς δέ ρρεσϊ

τέΛειοι γίνεσΟε. Οϋτω γάρ τψ πα</τελείψ και α:-

ωνίω θεφ, ψ τήν πανήγυριν αγομεν σήμερον, τώ δι"

ημάς κατά σάρκα έπ' έσχατων νηπιάσαντι• έξ 'ιϋ

παν δώρημα κα\ τελειωτικδν • τψ τήν κατά φύσ;»

ύπερφυώς της αρετής τελειότητα κα\ έν τώ ανθρω

πινό) έαυτοϋ καταστήματι έπιδείξαντι σϋσιηομοί τε

καΐ συμμέτοχοι γενησόμεΟα, καΙ πρδς τιμήν αύτοϋ

κα\ δόξαν ή Εκκλησίας Ισται συνέλευσις. Οΰτω γαρ

τήν άρτιγενή αύτοϋ σωματικώς Οεογάνειαν 6 προφη-

τικδς αίνιττόμενος λόγος, τοις χαρακτήρσι της θεο-

πρεποΰς αΰτοϋ υπογράφει τελειότητος. Διότι ■ Λ/ !κ

ΐ) γτίαται., φησι, τύ Λαιδίον χαΛύν ή χαχίν, άχειθεϊ

Χυιτιρίφ , έχΛέζεται τύ άγ((Ούγ, δ^ερ άκρας καΐ

1 Ι Οογ. χιν, 20.
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ελειοτάτης διακρίσεως τε κα\ δντως φρονήσεως Λ οοιικοΓίοβ οναιίοιπιΐδ, ΓΙ Εοοίοδία! οοηνοηΐιΐδ ίΙΙί

γνώρισμα. Πρδς ουπερ ήμδς ομοιότητα διασκαυάζων

ό μέγας απόστολος, το προτεΟέν αύτοΰ Οίόπνευστον

λόγιον Ιφησεν • ώς έν τοΟτ<;) της κατ" εικόνα τε χΑ

όμοίωσιν θεοτευςίας έμφερώς εν ήμϊν γνωρισμένη;,

κα'ι τής τοΰ πρωτοτύπου κάλλους ύπεραγιότη-ος γι-

νωσκομένης.

ΙιοπογΊ οΐ'ίΐ, οι βΙοΓΪαπι ορίδ πιι^οΐιίΐ. δίο οιιίιιι ηιι-

ρ<τ μ(':ιϊΐ:ιιιι ο]ιΐ8 ίη οοι-ροτι! (Ιίνίη.ίΐΐ) ,ιρρηπίϊο-

ηοιη οι•;ιΐίο ρι-ορίιοΐίοα ϊητοΙιιΐΪ3 3ο Ιβοΐΐβ νοι-ΐήδ

βί^ιιίΗεηηβ, δϊ<;ηϊδ οι Γι^ιιΐ'ίδ ιιιιςιΐδΐχ »ο ιΙίνΊιιχ

ριτίροίοιΓίδ ρ] ιι β ροι• η:το τ(ί•1)« ι!οδ(Ί•ΊΙιίΐ : ηοιιιρο,

Ρτΐηιηηαιη ηοαεί, ίηιμΓιΙ *, ριιι•ΙΙ«$ ΰυηηηι «<

ηιαίηιη, ηυη ουίοιηροτοί ίπιρπιΙ)ίΐ.ιιί, βΠββΙΐΜίηιιηι, φΐ»3 Γοβ βιπηηιΐ ρβΐ'ΓοεΙϊδδίηΓκ,ικ* ]υ(1ίοϋ, αΊδΟΓείί»•

οηϊ8, 3ε νβΓίβ ρΓυιΙοηΐίίΕ δ°ΐ£ηιιηι 61 ίικΓιοίιιιη β&Ι. Λ•Ι ειι]υδ βίιιιίΠίικΓιηοηι ιιο$ ϊιΐδίπιειιβ ιιι»§ηιι$ Λρπ->ΐιι-

Ιιιβ, ρΓοροδίΙιιηι «Ιϊνΐηο ίηδίίηοΐιι ΟίΙίάΊΐ οι•:ιι•ιιΙιιιιι : (]ύ»8Ϊ ρβΓ Ιιοο ο.Ί. <;ιιγρ ]ιι\1α δίιιιίΐίίικίίηοηι βΐ Ιιηα-

βίηι ιιι ίιΐδΐϊΐυΐα 081 Οοί ΓηΙ>ΓΪοαΐΐο ίη ιιοΙ>Ϊ8 <•χ ρπ>ρϊηί]ΐιο οοίηιποιίο ηο ρι-ορπο ϊικίίοοίιι γ, ρπηιίΓινχ-

<|υο ριιΙ<1πίΐυ(1ίηΪ8 δηηείϊΐΛΒ εχοβΙΙοηδ ;ι»ικ>!>(-:ι(ιιι• βΐ ηηίηΐ3(1νοιΊαΐιΐΓ.

Καθάπερ γάρ βασιλεΐ τών ύπ' αύτοΰ στρατευμάτων

προπεμπτήριον έτοιμαζομένων μεγαλαυχίαν, χρυσ-

ορόφους τε χα\ έξειλεγμένους είναι τους προς δορυφο-

ρίαν αύτοΰ συνειλεγμένους προσήκε, χα\ τής εκείνου

βίας το έκτύπωμα εύσημότατα προβεβλήσΟαι• οϋτως

ημάς άναγκαϊον μεταμορφουμένους τη ανακαινίσει

τοΰ νοδς ημών, κα\ τδν παλαιδν άνθρωπον αποθεμέ

νους, κα\ τής θείας εικόνος τήν ίμοίωσιν, κατά το

έφικτδν άνθρώποις, έν έαυτοϊς περιφέροντας, οϋτως

έν ταΐς σωτηρίοις κα\ πνευματιχαΐς ά-ανταν έορταΐς,

ίνα έσωνται ήμΐν, κατά τδν τοΰ προφήτου λόγον, νη

στεία ή τετάρτη, κα\ νηστεία ή πέμπτη, κα\ νηστεία

ή έβδομη, χΛ νηστεία ή δεκάτη εις εύφροσύνην κα\

εις ίορτ'ις αγαθά;. Τής νηστείας άναγωγικώς δηλαδή

νοούμενης, έν τφ τής αποχής τε κα\ εγκράτειας

παντδς μολυσμοΰ, χα\ σαρκός τε και πνεύματος τρόπψ.

Διά γάρ τετράδος τε κα\ πέμπτης, κα\ μήν έβδομης

τε χα\ δεκάτης π3σα σαρκική τε καΊ τώ εύεξαπα-

τήτω των αισθήσεων προσφυής, κα\ τφ παρόντι βίω

συγκλειομένη σημαίνεται έμφασις. Τήν γάρ σιοματι-

χωτέραν τε κα\ φιλόσαρκον διαγωγήν διά τής τετρά

δος μανΟάνομεν, ώς έκ τεσσάρων στοιχείων τών σωμά

των συγκεκραμένων • τδ δε διά τών αισθήσεων εύόλι-

σΟον (ώς πέντε καΟεστωσών\ τδ τής πέμπτης δνομα

υπαινίσσεται. Ί1 έβδομη δέ , χα\ κατά τδν Σολομώντα

τδν εις έαυτδν έβδοματικώς άνακυκλοϋμενον τής κάτω

λήξεως αιώνα έμφαίνειν έπίσταται. "Η γε μήν δεκάτη

τοΰ έντδς άνθρωπου τήν τών αισθήσεων κάθαρσιν

ποδς τά έξωθεν άνηγμένου ύποδείκνυσιν • ώστε τδν

τοΰ νοΰ όφθαλμδν άπλοϋν τε κα\ διαυγή ύπάρχειν,

ίνα δλον τδ σώμα φωτεινδν ϊσται, ώς φησι τδ άγιον

Εΰαγγέλιον • ή τε τής ψυχής ακοή τής θείας πληρού

ται άγαλλιάσεώςτε χα\ ευφροσύνης, ήν άχουτισθήναι

χαΐ Δα6\δ ό μέγας έπεύχεται • τήν δέ γευστικήν αυ

τής δϋναμιν έν τη τοΰ Κυρίου έγγεγυμνάσθαι χρη-

στότητι, ώς ό ψάλλων έν προφήταις άναφθέγγεται,

Χ«Λ ένάντιλήψει τής τοΰ Χριστού εύωδίας. ήν ό θείος

ΙΙαΰλος απέπνεε, τήν όαφραντικήνέξιν καΟίστασθαι•

χα\ ταίς Ισοι τη; διακρίσεως χερσί ψηλαφδν τδν λό

γον τής ζωής, ώς ό τής βροντής υίδς διηγόρευσεν.

Ή γάρ έν τούτοις τών νοητών αισθήσεων γυμνάσια,

έν τη τών εναντίων τούτοις αποχή" τε χαΐ αλλοτριώσει

τήν έπαινουμένην παράθεοΰ νηστείαν άπεργάζεσθαι

πέφυκεν ' ούτω τε κατορΟοΰν ήμας περιγίνεται τδ τή

Οιΐι'ΐιι.ΐιΙϋίοιΙιιιιι οηϊτι,Γΐιπι Γορρηη ηιιί δΐιΐ) β0 8ΐιη(

0Χ6Γ0ΪΙΙΙ8 ηι.ι^ηϊΓίρα ροιιιρα εοηιίΐαη ηΐ^αβ ρτοιίιι-

β οοτο. ρ:ΐΓαηΐ, ηιιτο Ιοοίοβ .-ιΐηιιο (Μοοίοβ οβββ, εΐ

ίοπηίΡ. ϊΙΙϊιιβ οΐ3ΓΪ8$ίπιο οχρΐΡ853ηι ίιηηςΐηοηι ρν»»

80 Γοιτο Βΐηυο βοβΙαίΌ οοηνεηίΐ οοβ, ηιιί 3(1 δαίοΐΐϊ-

Γιιιιΐ! οι πΐϋίοιίϊίΐιιι οοΓροΓΪβ ο]υδ οοΙΙοοϊ δΐιηΐ, οο-

ιίβηι ιικκΙο ηβοοβδβ οβί, ιιΐ ηοβ Γοιιονβΐϊοηβ ηιοηΐϊδ

εΐ ηιιίιιιί ηοδίΓΪ ιιοδηιοϋρδΟδ ΐΓ:ιιΐ8Γοπιιηιιΐοδ, οΐ

τοιοΓοιη ΙιοιιιΊικ'ΐιι (Ιοροηοιιΐβδ, οι ηιιοαίΙ ηοηιίηοβ

ϊιΐ «δίοιιιΓι ροδδΐιηΐ, ιΐίνϊικυ ΐπιβςΐηίδ δ'ιηιίΐίΐυϋίιιοιη

ίη ιιοϋίδ οίΓουιιιίοΓοηΙοδ 3ΐφιο ^βδίβηίοδ, ίΐη 1;ιη-

«Ιοηι ϊη δαΙιι13π1)ιΐδ 01 δρϊιϊΐιιοΐϊΐιιΐδ (ΓιοΙιιΐδ ϊοκίίδ

ρΓθ(Ιθ3ηιιΐδ βΐ οοηνοηϊηιηιΐδ, υΐ Γ0(1ϊβ3ηΙϋΓ ηουίχ,

ίιιχίη ρΓορΙιοΐχ θΓ3ΐΐοηοιη, ]ο]ιιηϊυιη ΐ]ΐιηι1ιιιιι, ]β-

ΐιιηϊιιιιι ςυϊηΐιιιη, ]ε]υηϊιιηι δορίϊηιυηι βΐ * ]ο]υιιϊιιηι

(Ιθο'ιπιιιηι ίη ΙκΙίΙϊβιη οι Ιιοηοβ ιΐίοδ ΓοδΙοδ. υΐ>ϊ ]β-

ίιιιιϊιιιη δΐιϋΐίιηίοιο ηίηιΪΓυιη ηίςιιβ οχοοΙβϊογο ηο

Ε ιηνδίίοο δοηβυ ϊιιίεΐΐίβεηϋιιιη οβί, \0Γδ3 βίςιιο Ιηιηδ-

1:ιΐη δίβΐιίίϊοβίίοηβ 3(1 ΙοιιιροΓβηΙίβπι βΐ οοηΐϊηοη-

(ί3ΐη ;ι!ι οιηηίίιυδ Ιυηι οβΓηίδ Ιυηι δρίτίΐυδ δθΓ(1ίΙ>υ5

βΐ ίηηυίηΒηιοηΐίδ.Νβπι ροΓ ςυβίοι-ηβπυηι ηιιηιεπιηι,

ίίοιηηαβ ρβΓ δορΙοηβΓΪιιηι οι ιίοιιηι-ΐ ιιιιι οηιηίβ Γ3Γ-

ηηΐίδ, 03(]ΐιβ ςη» βοηδίυυδ (Ιβοορίίοηί βο ίι-αικϋ

οϋηοχίίδ οΐ ορροΠϋηίδ ΓαΐΓ.ίΙίβπδ εΐ 3(Μίεΐ3 εδί,

ηΐ()ΐιο έπη» ρΓίΟδοηΙί ιηιιηιΐο οοηο1ιΐ()ΐΐιΐΓ, δροοίοβ

ηο ΓβρηοδοηΙηΓιο κίμιιίΐίιηΐιιΐ'. Νβιη εβιη, ςυκ ει

ηηιβίδ (θΓροι-03 οΐ οοπιϊδ «ιηηηβ ΟδΙ, νίΐ;ΐ> ΐΓβηβ-

βεΐίοιιοιη ροτ ηιιβίοΓηβηυηι ηιιιιιεηιηι ηοοίρίηιυδ,

(μιϊρρο (•οι•ροπ1ηΐδ οχ ςιιηΐυπΓ είοιηβηΐίδ οοηΐεηι-

ΡΓΙ31Ϊ8 : 31 Ρ3, (11103 ρΡΓδΡΙΙίΙΙδ ΠΙ, 3(1 ΐΜρδΙΠΙΙ Γοοί-

Ιίΐαδ ;» 1 ί| » ι ο ρΐ'οοίίνίΐηδ ( ηυΐρρβ οιιηι ηηηιΟΓΟ ηιπη-

^ (|ΐιβ 8ΐΐ)ΐ ) φΐίικιΐ'ϋ ηοιιιίηβ (Ιοδί^ηϊΐυΓ. Κορίεηίπιτδ

νοΓοηιιηιεπίδ οΐΐβηι δοΐοηιηηί ίιιΓοΓΟΒ ιιηΐυηο ,τνιιπι,

ςιιοιΐ ρβΓ 8θρΙίηιηιΐ38 ϊη δοηιοΐίρδίιιη ΓονοΙνίΙυΓ οι

ίη οιΊιοιη τοιίίΐ, δΐβΐιίΓιι•;ΐΓβ βοΐοΐ. ϋοιιαπιιβ ηιιίοιη

ΙΙΙ1ΙΤ16ΓΙ18 βΐ) 0Χ10ΓΙ1Ι8 3(1 ΟΧΟΟίδίΟΓΟΙΙΙ ίΐιΗ'ΙΙοιΊΐΠΠ 01

βοιιΐοηΐίηιη ηινϋΐϊοβηι ΐΓηηίΙπΙίοηε Γ;ιοΐ3, ίικίίοίΐΐ

ίηίοιηί Ιιοηιίηίδ δι'ΐΐδΐιηηι οχριιι§3ΐίυηοπι, ιιι οοιιΐο

ιηοηΐίδ οι :«ηίιηί δίιηρίίεο «1ΐ|ΐιβ ροΐΐιιο'κίο οχδ'ι-

δίειιΐε, Ιοίιιιη οοΓριΐδ Ιικ ίιΐιιιιι βίΐ, ιιι ϊικριϊι ββη-

οΐιιηι ΕνηηκοΙίυιιι* : «ιιίιιιχ. ίΐεηι 3ΐΐΓ0δ «Ιϊνϊιιο υαιι-

<ϋθ 31(1116 Ι.ΓΐίΙίιι ινρ|ΐ';ιιι1ιιι•, (]!ΐ:ιιιι υΐ 311Γεδ -μ:;ι;

ρεΓοίρίϋΐιΐ, οΐίβιη ηι;ιςηυδ ίΙΙο Οανϊϋ ργογλΙογ :

βΐιχίαηίΐί 3ΐιΐοιιι νϊβ οΐ Γαοιιΐΐαδ ο]ιΐ5 ίη Ουιιιΐηί 1>ο-

* Ι»3. νιι, 10, 3 Ζαοΐι. νιιι, 19. ' ΜαΙΙΙι. τι, 22.
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ηί^ηίΐαΐβ αΐηιιβ εοπιηιοό'ίοΐο εχβΓΟβηΐυΓ, ρ-τοείβ- Α κακία μέν νηπιά£ειν, τής κατά θεδν 81 φρονήσεωςέν

ιιι.ιΐ. 61 ίιι ρεΓΟορΓιοηε ('.ΐιπδΐϊ Βΐιανϊδ ΟϋΌπδ, φΐεηι τελειότητι γίνεαΟαι.

(ΙίνίΐΗΐβ ΡβιιΙυβ Γθ(1ο1β1)ηΐ, ο<Ιοι•3ΐκΙί βΐ οΙΓβοίοικΙί 1)3υίΐυ$ εοη$ιίΐιι<ιΐιΐΓ ; ει ίηίετηϊδ (1ί$εΓβΓιοηΪ3 οι

ϊιιιϋΓϋ ιιι;ιηί!ΐιΐί εηιιΙι•«(•1»!ΐιΐΓ νι;ι•|ιιιηι νϊΐ;ΐ', ιιΐ Ιιιιιϊίπιϊ Ιίϋιΐί (Ιίείΐ •. Ν.ιηι ίηΙοΙΙεεΙιιαΙίυιη ,ιΐφΐβ £>ρ'ΐΓΪ-

Ιυαϋιιιη Ββηβυιιιη Ίη 1ιί$ εχει•είΐ3ΐίο ρει• αϋβιϊηεηΐΐαιιι ει βΐίεηαΐίοηειη ϋ$ εοηΐΓ3ΐϊοηιηι εΟΐεβΓβ »οΙοΐ

]ε]ιιιΓιιιιη, η,ιιυά ιιριιιΙ Οειιιη ΚιικΙαίιΐΓ, ηΐο,ιΐΰ Ιιβε ηιιίοιιε ρπιβροΓε ηοΐιίβ βιιεεεάϊΐ εοιΐ3ΐυ$, ει εοη-

Ιίηςίι, πι ιιι:ιΙίιί;ι (|πί(1ΐΜΐι ίηΓηηΐβδ Βίιηιιβ, ρπιύεηΐίχ νείΌ, φυε εαιη ϋ<Ό εοη]υηεΐα ε$1, ρει•Γοεΐ3ηι εο-

ςη'ιΐίοιιειη εΐ Ιι.ΐυίΙιπιι 3$$εφ)3ηιιΐΓ.

ΙΙοε ιηούο 110$ )ΓΓΪ^αιι$ ,ιρο$ΐοΙίε3πιηι βίιτηιΐ 3ε

ρι-ορ1ιεΙίε:ΐΓΐιιιι (ΙοεΙι•'ιιι:ιπιιιι ιΐο $ε:ιΙιΐΓί§ίηΐ1ιιι$ βρϊ-

γ'ιΙιιβ οοηΟϋειίΒ $εη$ιιιιιη εΐ ίηΐεΐΐεείηυιιι η)α]ε$ΐ38,

<•ι ηιιιιηίιι ΙΊ•ί ηι^&ΐίε'ιβ 8(|ΐιϊ$ τερίεηκ, εοβΙε$Ιειιι

ϋίνϊΐαίειη 1»<:'ι, ςυ.Έ εχ $ιιρι.ιιιιιιη(ΐ3ΐ>ί$ ροΐϋβίαΐΐΐιιιβ

εοΐιΠ;ιΐιιι•, Ιιιι]α8 βηιηίβ ΠιιεΙιιιιιιι ίιιιρείιι ο.χΐιϊ—

Ι;ιι•.ιι•ο $ο'ιΙ, ιιΐ ρ$•ι1ιιιοιΓΐ3ΐη (Ί:ιιιι;ιηΙΐΊΐ) :ιικΙϊ-

νίηιιιβ " . Είειιίιη $»ιιι1ιι$ ςιιρεπιηπιηι εμίιϊΐιιιιιη

εβ3ΐιι$, ΙιοιιΓιιιιιιιι $3ΐιιΙε νεΙιειηεηΙβΓ (ΙεΙεεΙβιιΐΓ.

Ν. ιπι ίΐ;ι εαεΙΐ'$ΐε$ $ρ'ιπΙιΐδ εοιιιπιιιηίιείΓ ιιιι» «ίιιιι

Ιειτβηίδ (Γιε$ Γε$Ιο$ εοηεεΙευΐΜΓΟ $ο1εηΐ, Ιογγο&Ιιϊ-

1ιι]$ η'ιιηίπιιη 3ΐΐ£εΓιε3ΐη νίΐ:ιηι βηιρίεείεηΐίϋηδ. ('.ιιιη

εηίιη Οπιλ ηοβίβτ Ιιϊε, φίειη αηΐε (Ιειιιοη$ΐΓ»ηιΙο

ρΓορΙιεία ιη3η'ιΓε$ΐ3νίΐ »ε ιΓινιι1ι;:ινϊΐ, Ίιι Ιειτβ νίδΐΐδ,

εΐ «πια πιπί ηοηιίηίϋΐΐδ εοηνοΓ$3ΐιι$ ' ε$ΐ, .ιε δΐιμβ-

ι ;»ιιι ΙιιΊΐΐίΙικΙίιιειιι ίιι 16ΓΓ3 ρΐαηίαπ αηςοίϊ νίιίοπιιιΐ,

ϋίοτϊα ίη βχοιΙ$ϊ$ Ωβο ρι-ο(:ΙηηιαΙ>3ηΐ, ει ίη ΙεΐΓ3ΐιι

•■•χι* Ιιοιιιιιιι ιιιιιιΓιιιιιι »ρροΓΐαΙ)3ΐιΙ 8 ( (|ΐιΐρρε ι.ιιιιι

(ΙΊνΊιι;ι 1)0113 νοΙιιηΐα$ εΐ βΟεείίο ίη 1ιοιιιϊιιίΙιιι$ 80-

Ουτως ημάς άρδουσα ή των αποστολικών τε κα\

■προφητικών διδαγμάτων έκτων κρουνών τοΰ Πνεύμα

τος συρρέουσα μεγαλόνοια, κα\ τδν τοΰ θεοΰ ποταμδν

τών μυστικών υδάτων πληρώσασα, την έπουράνιον

πόλιν τοΰ θεού, την ταΐς ύπερκοσμίοις συγκροτουμέ

νων δυνάμεσι, τοίς τοΰ ποταμού τούτου όρμήμασιν

εύφραίνειν έπίσταται, ώς της ψαλμωδίας βοώσης

ήκούσαμεν. Κα\ γάρ ή τών άνω πνευμάτων αγία δμ-

ήγυρις τη τών ανθρώπων σωτηρία λίαν Ιφήδεται. Οΰτω

γάρ κοινή πανηγυρίζειν σϋν τοις έπιγείοις τά ουράνια

είωΟεν, την άγγελοπρεπή πολιτείαν τών έπ\ γής

άσπαζομένων. "Ο τε γάρ δ θεδς ημών ούτος, δν προ-

δειχτιχώς δ προφήτης διήγγειλίν, έπ'ι της γης ώφθη,

και τοις άνΟρώποις συνανεστράφη, κα\ την ανω μα

καριότητα έπ\ γης φυτβυομένην έθεάσαντο άγγελοι,

Αόζα έτ ύψίστοις θεφ, άνεφθέγγοντο, χαΐ έπ\ γής

είρήνην εύηγγελϊζοντο (θείας ευδοκίας έν άνΟρώποις

γεγενημένης)• ούτω τε της θείας λειτουργίας έξαίρε-

τον και όντως καΟαρίν τε κα\ μονότροπον αύχοΟντες

ςιιΊενΊδίεΙ ), μΙ(|ιιο ΐΐα ά'ιν'ιηΐ οΙΓιεϋ βΐηιιε ηιΐηΐβίοΐ'ί'ι β οι τών αγίων αγγέλων μακάριοι θίασοι, της άληΟοΰς

εχίηιίΒιη 3ε νεΓβ ρυιβιιι, ίιιΐΓ^Γβηιηυε ει Βΐηριΐί-

γοιιι ι:ιΐίΐ)ΐ]ΐ•ιιι Ι3υιΐ3ηΐε$ εΐ εχΐο1Ιεη(ε$ Ιιεαιί $αιιεΐο-

ηιιιι 'ΐιιμ'ΊοΓίιιιι εο3ΐυ$, νεΓίεςαε 83ηεΐϊΐ3ΐί$ ίη ηουί$

$ί£η3 εεΐ'ηεηΐε», ηοιι 3$ρεΓη3θ(1ο$ ε( ιτριιιΙίίΐιιΊοϋ,

( ΐ|ΐκΊΐι»ϋηιο<1ιιιη εναηςεΐίτα: 8*ιηιί1ίΐικ1ίιιϊ$ βεηηο

εχ ηιιρίϋβ ιΐίνίιιϊκ ιιΐΐϋίπιείιιιη εΐε]εεΙιιηι Γ»είΙ βιιιιι,

ιριί νεβίβ ϊοπϋιΐίΐ 3ΠΐΊεΙιι$ ι:γ:ιΙ'', $0(1 ιΓιρηο» ]ιι(1κ.ι-

Ιιιιιιΐ, ςιιί $ειιιρίΐεΓηχ ΙχΐίΙϊ-£ $οεϋ 3$$υιτΐ3ΐιιιιι-.

Είοιιϊηι ([Μίΐιιιΐο εϊΐ'εα ρπιιιϊι'ινυπι 01 οιί^ίιιηΐο (ιιΐ

«.ίο. (ΙΊχβΓΐιη ) 1ειηρυ$ ρηη$εη1ΐ$ ιϋεί Γε$1ΐ ΊηδΙίΙιιΙί,

ΐ$, Ο,ΙΙΪ ΓθΓΙ113ΐ1ίνϊη3 ρΐ'33ΐΙΐ11Ι$ βΓΒΐ, 01 Γ0Γ1113Π1 $6Γνϊ

$ιιιιιρ$επιΐ, ιιιβιΐίίΐίοι εΐ ίη(εΓεε$$0Γ ΊηΙεί' Οευιη εΐ

ΙιοηιΊιιε$ Γ»εΐυβ, 1οεϊ$ ρΓχεερΙυπι εχ$ε<|υειι$ ηυα-

<Ιι;ιι;ίιιΙ;ι (1Ϊ6$ 1)3111$ ίιιΓίΐιΐδ, $ειιΐ|ΐίΙι:ι'ΐιιιιιι ίΙΙπιΙ νεΓ•

άγιίτητος έν ήμΐν 4ρώντες τους χαρακτήρας, ούκ απο

βλήτους ποιήσονται κοινωνούς της ακήρατου ευφρο

σύνης συμπαραλήψεσθαι • καθάπερτδν (ίυπώτΓ, έστο~

λισμένον έσθήτι άπίκριτον τοΰ θείου γάμου ό ττς

ευαγγελικής παραβολής έποιήσατο λίγος. Κα\ γάρ

δτε κατά τδν άρχέτυπον καιρδν (ώς άν τις εΓποΟτής

παρούσης εορτής δ έν μορφή θεού υπάρχων, κα\ μορ-

φήν δούλου έλύμενος, δ μεσίτης θεού κα\ ανθρώπων

γενδμενος, τήν νομικήν πληρών διαγίρευσιν τεσσαρά-

κοντα ήμερων υπάρχων βρέφος, δ άΐδ'.ος Λόγος έπ\

τδν ναδν έχώρει συν τή τεχούση, και τή καταλ).ήλΐι»

τής διατεταγμένης θυσίας διαγωγή, αϊ τών ασωμάτων

ταξιαρχία•, δουλικώς τδν αυχένα ϋποκλίνουσαι, έκ τοΰ

αοράτου θεοπρεπή τήν προπομπήν ήτοιμάίοντο, καΐ

Ιιυιιι υΐ)3 οιιπ) §εηϊΐΓίεε εοιινεη'ιειιίοιη βίςιιε ρΓηε- η τδ τής άψητου σοφίας έξεθείαζον πέλαγος • χα\ τήν

περαίωσιν τής προχειροτέρας τοΰ νομικού γράμμα

τος διατάξεως, φανέρωσιν τοΰ μυστηρίου τοΰ άπο-

κεκρυμμένου έν τω θεφ τφ τά πάντα κτίσαντι ές-

εδέχοντο • ου τίνος ήμεΐς τήν άνάμνησιν έορτά^οντες

σήμερον, πνευματικαΐς θεωρίαις κατά τους ασωμάτους

νόας τρυφήσωμεν, γα\ τών θείων θαυμάσιων τδ μεγα-

λεΐον δοξάξοντες, χοίνωνο'ι τής εκείνων άξιας έσίμεθα"

ούτή νομική σκιά τδ δμμα τής ψυχής άμαυρούμε-Λ,.,

άλλα τδ δή λεγόμενον τφ σοφωτάτω Παύλω, άναχε-

καλυμμένω προσώ-φ τήν δόξαν Κυρίου κατοπτρι^ό-

μενοι. Τοΰ γάρ Νόμου λέγοντο;, πάν άρσενιχδν δια-

νοϊγον μήτραν άγιάξεσθαι, δεΓν δέ τήν άρτιτδχον

γυναίκα δρσενος παιδδς γενομένην μητέρα, τεσσαρά-

κοντα ήμερων μετά τδ τεκεϊν καθηραμένην διαστή-

$(Ί-'φΙ;ιιιι ΙιοδΙϊαπι ροιί.ιηΐε αά ΙειτιρΙαιη ρεΓ^εΙίΐΙ,

ϊηεοΓροΓεοΓυιη $ρΪΓΪΙυιιιη οι•(1Ίικ'$ κεΓνϋειη ίη ηιο-

(Ιιιιιι εει-νΐεεπι Πεοΐεπίοδ, ίηνί$ϊΙ)ίΙίΐεΓ Οεο εοηνο-

η;εη!ειιι ροηιρΐΐη ρ3Γ8ΐ).ιηι, εΐ ϊιιι:ΙΓ;ι1ιίΠκ $3ρίι•ιιΐί;«

ροΐ3ςυ$ νειΐ6Γ»Ι>3ΐιΐιΐΓ, εΐ ε]ιι$, ηιιχ ριϊηιο ίιιΐιιίΐυ

οΐινί.ι, νιιίςηηυε ηοΐα ε$(, 1θ£3Γι$ Ιίιίενχ εοη$ΐίΐυ-

Γιοιιίδ εχρίεΐϊοιιειιι ει εχ$ει:υΐίυηεηι ργο ιΐ)3ηΊΓε$ΐ3-

Ιίοιιε ηΐ7$ΐειϊί, ίη Οοο φΐι οπιιιϊα ΟΓεανίΙ, 3ΐ)$εοη-

<!.Γι (•χνρΐ'« Ι:ι1ι;ιιιΐ : ειι]υ$ ηο$ ΗίνκΙεπί ηιειιιθΓΪ3ΐη

Ιιοιϋι' εεΙε1)Γ3ΐιΐε$ , $ρίΓίΐυ3ΐίΙιυ$ βρβευΐ3ΐίοηίΙ>Η8,

(]ΐιειη3ΐ1ιιιο(1ιιιη ΐικ-οι-ροιο:*: πιεΐ)ΐε$ εΐ $ρίΓίΐιι$, ηο$

ο1)Ιεεΐειηυ$, ει (Ιίνίηοπιηι ιηϊΓβευΙοΐ'ΐιιη ηΐ3]ε$(3(ειη

ρΓχΟΊεαΙίοηβ 3(ςυε 1:ιικ1:ι(ίοηε εε1β1)Γ3ηΐε$, βοείί

ιΙ1»πΐ!ΐι ιΐίυηίΐαΐίβ εΙΙίπειίιιΐΓ : ηοη Ιε^βΐί υιηΙίΓη

•Ι ίοαη. ι, 1. β Ρηΐ. χιν, 5. ' Βίηιο. ίιι, 28, " Ιλο. π 15 Βΐιη. ' Μη«η. χχιι, 11 δςς.
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μάτι, ούτω μετά τινο; ευκρινώς δ'.ωρισμένης Ουσίας Α ηηϊπιϊ οειιΐυιη οΙΐδειίΓβηΙΟδ, δοεί, ]ΐιχΐ3 (ΙϊεΙιιηι 8η-

επί τ'< τοΰ Θεοΰ πορεύεσθαι τέμίνος • οί μέν τδ κά

λυμμα έιή τη αναγνώσει της Παλαιάς Διαθήκης τή

καρδία αυτών περιφέροντες, ταϊ; αύταΐς κατ' ένιαυ-

τδν Ουσίαις, ΐν' ούτως εΐπω (αϊ ουδέποτε δύνανται

τοϊις προσερχόμενους τελειώσαι), νηπιοφρόνως τήν

τοιαύτην νομοθεσίαν νομιζέτωσαν πληρούν. Ήμϊν δε,

οϊς εν τη* προς θεδν επιστροφή το τοιούτον περιήρη-

ται κάλυμμα, άπαξ έπ\ συντέλεια τοΰ αιώνος εις

άθέτηαιν αμαρτίας διά της θυσίας αϋτοϋ πεφανερώ-

σθαι τδ μέγα τής ευσέβειας πεπιστευκόσι μυστήριον,

επαξίως τοΰ θείου τής αληθείας φωτός, τη δαίουχία

τοΰ Πνεύματος τδ τής παρούσης πανηγύρεως θεω-

ρι\τέον μυστήριον, μικρδν άνωθεν προσβαλοΰσι τω

θεωρήματι, κάκεΐνδ γε μην εϋχαίρως προσημηναμέ-

νοις • ότι κατά τδ τής εξετάσεως άκόλουθον τδ προτε- "

Οέν τοΰ Νόμου θέσπισμ-α έπ\ μόνω τω σαρκωθέντι θεώ

■ώρισμένως τε καΙ άνεπισυμ€άτως έτέρω όραται πλη-

ρούμενον. Μόνος γάρ αύτδς άρ^ήτως συλληφθείς, χα\

άφράστως κυηθεΊς, μή προδιηνοιγμένην τψ γάμω τήγ

ιταρΟενικήν μήτραν άνέωξεν, τά σήμαντρα τής παρ

θενίας άπαράτρωτα χα\ μετά τήν παράδοξον πρόοδβν

φυλαξάμενος, κα\ μόνος άό,ίην πνευματικώς «Τναι

ττεπίστευται, μηδέν τής θηλυπρεποΰς αμαρτίας επ

αγόμενος, όθεν καΙ δντως άγιος επαξίως χίχληται"

χυσπερ κα\ Γαβριήλ τά τοΰ ζωοποιού τόκου τή Θεο

τόκιο φέρων ευαγγέλια, οίονεΊ τήν περ'ι τούτου προ-

διοιρισμένηντε καΊείςαύτον μόνον δρώσαννομοθεσίαν

έν άναμνήσει ποιούμενος• Διό καΙ τύ γεννώμενο*

ρ'ιεηΙίΒδ'ιιιΐί Γ:ιιι!ί, (1εΙεεΐ3 Γαοίβ ιιίιιιπιιηι μΙ(>Ν»ιιι

1)οί (]ΐΐ3ΒΪ ϊιι δρεειιΐο εοηίειιιρίίΐπίεδ <•ι ϊηςρΐοϊβη-

Ιεδ 10. Ν;ιιιι «ιι ϊιι Ι.ΟΧ ιΓκ-ηΙ, οηιηε η)3δειιΙίηιιηι, ιμιοιί

βρεπί νιιΐνηιη δ:ιιιεΙιίίε:ιπ, οροηετβ βιιίοιη οβιη

ηιιιΠοΓεηι (|ΙΙ56 Γεεβηδ βιΐϊΐο ρηΓίιι ιιιαδοιιίαβ ρΓυΙϊβ

ιηηΙεΓ ενηδεπί, βραΐίο φι.Ί(1η£'ιιΐ3 3 ριιιΊιι ιΐίεπιιη

ριιηΩεβΙβιιι, ίΐ.'ι 1;ιιιιΙι"•ιιι ευηι εειΊ3 3ΐςυε 8ΐ.ιΙιιΐ3

1ιθδΙΪ3 βεεεϋοΓε 3(1 ΙεηιρΙυηι ϋοϊ ": 'ΙΓκρι'ι'βηι, ηιιϊ

νιΊιιιηΐΜΐΐιιιιι ϊιι εοΓαβ 8(ΐο, (Ιιιιη Ιε^ιιιιΙ ΥηΙιΐδ Τε-

κΙηηκ'Μΐιιιιι, είτευηιΓεπιηΙ, ϋδϋειη (|ΐιοΐ3ηηί8 Ιιο-

8ΐϋβ, ιιΐ ί!3 (Ιίεηιιι (ηπ» ηιιιιηυβιη 3εεεϋεηΐεδ ρεΓ-

Γεείο-δ ΓειΙιΙβΓβ ροδβυηΐ ), εχΐ$1'ιιΐ3Γ0 (ΙεΙιεηΙ δΐιιΐΐε

61 ϊιιιρεήΐβ βε ε,)ιΐ5πιο<1ί εοηδίίΐιιΐίοιιειιι εχδεηιιϊ

αΐηιιε ίηιρίεΓΟ. Νοδ ηιιίειιι, φιίΐκι», ευιιι 3(1 Ποιοι

οοηνεΠοΓεηιιιΐ', ο]ιι$ιιιοι1ί νείαηιεη 3<'οιιρΙιιιιι οβΙ,

ηυί δβηιεί ϊιι εοηδίιηιιτοΐίοηβ χνϊ :κ1 π-]ιΌίοιιοιι

βΐ π'ρΐ'οΐκιΐίοικ'ΐ» ρεεεηΐί ρεΓ 1ΐ08ΐΪ3ΐη ε]ιΐ8 ιηβηΊΓο-

8(»1ιιηι Γιι<88ε ιιι:ι<;ιπμιι ρίεΐ3ΐΪ8 Μΐγ8ΐ('ΓίΐΗΙΙ ΟΙΐΐΙίιΙί-

ιιι ιΐδ, ρΐΌΐιΐ (1ϊ§ηιιηι εβ( Ιυηιϊηε νεΓϋ.ιΐίβ, ρηείυεοηΐβ

Γ«εε βρίΐ'ϊΐιιβ, ρΓΧ8εηΐΪ8 βοίειηιιΐβ ιΙϊι•ί ΓβϋΙϊ βΐιριε

(:οιιν(Ίΐΐιΐ8 ιιινΜΐ'ΐίιπιι (.'οη8ί<Ιεΐ'»Γί> 3((|υβ 8ρεεΐ3Γ0

ομοΓίεΙ, ρβϋΐο τεηι ηΐΐίιιβ τερείεικίο βρεειιΐβιίοηειη

:ιΙ(|ιιγ ειιιΐΜΐΙεπιΓιοιιΐ'ΐιι 3^^ΐ'ε(1ίεηΐε8 : ει Ιβηιεη ϋΐιιιΐ

ΐ'ί'ΐ ΐι• ρΓίιΐ8 εοη)ε<•ΐϋΠ8 ει Βί^ιΓιβ 388εηυεηΐε8 πΐηυβ

ιιοίΗΐιΙεβ, ρΓοροβΐΙιιιη Ι.ει,'ίί, ρΓχεορίικιι, ρΓΟΙΙΙ, π;

η ιιχβί 13 ηκριε (1Ϊ8εερΐ3ΐ3 εΠίιίΐιιι• 3Κ|υε εοιιβεςυϊ-

Ιιιγ, ϊιι 8οΙο ϋεο εαπιεπι ίπιΐυΐο (ΙίβΐϊηεΙε, (ϋβοπε,

(ΐ68ΐ'ιιιαΐε βϊιι.ιιΐ 3ΐ(|ηε Ίΐα εεηο, ιιΐ ικΊΐιίηϊ ΐη&κρβΓ

άγων, έλεγε, χΛηΟήσεται ΥΙύς θεοΰ ■ ώς κυρίως ς βΐίειϊ εοηΐϊηϋβι-β ροκιοΓΪΐ, ϊηιρΙβΓί νίύβΓ'ι. δοΐι»

τής τοΰ αγίου άρμοίούσης έπιονυμίας τίο τήν ταρ<ίέ-

νον μήτραν τή θεία διοινοίξαντι Οαυματουργία. ΚαΙ

έπ\ μέν τών άλλων πρωτοτόκων, άγια ταϋτα κληθή-

σεσΟαι, βεβασανισμένως τώ βάθει τοΰ Νόμου έγκύ-

%{/ασα ή ευαγγελική ακρίβεια, διηγόρευσεν, ώς τή τοΰ

θεοΰ αφιερώσει τδ οϋτω καλεϊσθαι κληρωσαμένων ■

έπ\ δέ τοΰ προηοτόχου πάσης κτίσεως, "Αγιον τύν

γεντ-ώμενον 6 άγγελος είρηκεν, ώς τοΰτο κυρίως

υπάρχων, κα\ τήν δντως αγιότητα έν τή αποπομπή

της κακίας, κα\ τή τοΰ άγαβοΰ εκλογή, άμα τω γεν-

νηΟήναι, ώς φησιν ό προφήτης, έπιδειξάμενος.

οιι ϊ ϊιι 111ε ϊιιοΠ'αΙιϊΓιίεΓ εοιιεερίιΐδ, εΐ ϊιιβχρίίεηΐιίΐί-

Ιι'Γ 111 (ΙΙι'ΙΌ ςε8ΐαΐιΐ8, ε3Ι1), <\\ιχ ρβΓ ιπιρίίπβ ρι-ίιΐδ

:ιρειΐ3 ιιοιι Γυεΐ'3ΐ, νΪΓς'πΐϊΙβιη νυΐνηιιι αροιυίΐ,

εΙί:ιιιι ρϋ8ΐ ηονυιιι ο.Ι ιιιΐιηίηιΐιίίειιι ρΓΟ^ιεδ.Μΐιιι ιΙ-

1x33 8ειν;ιιΐ8 ει ϊηνΐοΐαΐα 8Ϊ^ηαευΐ3 νίΓ^ίηίΐαΐΐβ, ει

5θ1ιΐ8 ηΐ38ευΙ(ΐ3 8ρίιϊΐυ;\1ίΐ0Γ εβδε εΓεϋίΐυβ εβί ,

ςυϊρρε ευηι ηυΙΙβιη εοιιΐΓΐιχοπι ηιυϋεΙίΓίδ ρεεεηΐϊ

εοηίηςϊοηειη, ιιηϋε εΐΪ3ΐη νει•ε 83ηεΙιΐδ, ιιΐ ρ;ιι• εδί,

νοε3ΐιΐδ βδΐ. (,•ιΐι•ιιι;»ι1ηιοι1ιπιι εΐίαπι 0;ιΙ)ΐίε1 Ιιοηιιιιι

νϊνίΠεί ρβΓίιΐδ Ι)ιΊρ:ιι;ε ιιιιιιΐίιιιιι βρρυΠίΐιΐδ, <|υ:6ί

3(1 ιιιειιίειιι ιΊ ηΐϋίΐιοΐ'ίαιιι Γεϋϊ^εΊΐδ €3111, ιμι;ε «Ιβ

ϊΙΙο ιιιιη |ιγ;ι•ιΙι;•,Γμι:ιι;ι «γηι, ΐιιιιι 3(1 ειιπι δοΐυηι 8ρεεΐ3ΐ)3ΐ, Κ'ΐ;ΐί εοιίδΐίΐυΐίοηειτι. 0ιΐ3ηιοΙ)ΐ'εηι εΐίηιιι,

ςιιοιΐ ιΐ38εεΙ(ΐΓ 33ηεΐυιιι , ΐηΐ|ΐιϊβΙ>ηΐ ", νοεαΙιΊΐυΓ ΓίΙίιιβ ϋεί : ηιιίρρε ρΓορΓΪβ δαηείο εοι;ιιοιιιεηΐο ει

ϋοηνειιίεηΐε, ςυί ιιιίΐ'ΊΙίεη ;ιΐΐ|ΐκ• (1Ίνίιΐ3 ορεηΓιοιιε νυΐνβιη :ιρβπιίι νίι^ίηιιίειη. Αΐιμιβ <Ιο, βΐίίβ ηυϊιΐβιη

ριίιιιη^επίιίί 3ΐιίιιΐ3ΐί1)ΐΐ8 (ΙίΙί^εηΐβΓ ει εχ(|ΐιίδίΐε ρΓοΓιιηιΙίΐαίοιη ίεςίβ ίηδρΐείεπδ, (ΙίΙϊί,'ειίδ ει ηεειιπιΐ»

ι1(|(Ίιίιι:ι «'ν;ι:ι§ι•1ί(;ι 83ηεΐα |ι;ι:ε νοι:ι!ιιιιι ΪΓΪ (ΙίχίΙ, ςΐΐϊρρε εχ εο (]ΙΙΟ(Ι 1>ιΌ εοΐ13εθΓ3ΓεπΙιΐΓ βε (Ιι'ιΙίίΜ-

ΓΟΐιΙιιι-, Ιιοε νυεηΐιιιΐιιιιι δΟΠϊΙα ηΐηυε 3(1βρΐ3 ; (1ε ΐ! Ιο- νει-ο <[ΐιί οιιιηίδ (τε:ιΐ(ΐι•;« ριίιιιο^ειιίΐιΐδ Γιιίΐ ",

&3ΐιεΙυιη ευιιι ςυί η:ΐδεε1υΐ', 3ΐΐ(;ε1υ8 ιΙϊχΊι, ιιΐ ηιιϊ ρπιρι-ίε ϊδ «3δεΙ (]ΐιϊ νοείΐτεΐιΐΓ, εΐ νεπιιιι 8;ιηεΐίιη-

Ιειιι ρει- Γε]εεΐίοιιβπι ιιΐ3ϋ1ίχ εΐ εΐεείίοιιεπι ΙιοηίΙβίίδ δίιηυΙ :κ: ηαίιΐδ εδί, πι ίιιιμιίΐ ρι-οοίιεία ϊιι βοδε

(Ιεεΐ3Γ3βδεΙ.

Άλλ' έπανακτέον επί τήν θάλασσαν τής θεωρίας, Ο νεπιπι Γείίειιικίιιιιι εδί 3(1 ιιιβτε δρβειιΙηΓιοιιίδ, ϊιι

ώς ή θεία προιτάσσει τω νομοθέτη φωνή, τοΰ Πνεύ- αΐνΐιιη νοχ ϊιιιροΓαΙ ΙεβίβΙηίΟΓΐ, βΐ-αιίβ 8ρΐΓΐΙυ8, υΐ

ματος χάριτος, ώς έν στύλω πυρδς κα\ νεφέλης, τή

τών Γραφών λαμπρότητι τοΰ ένθέου τής Εκκλησίας

στρατοπέδου προηγουμένης, ίνα τή ^άβδφ τής δυνά

μεως τή αποστελλόμενη έκ τής άνω Σιών, ώς Ψάλλων

φησΊν, δι' ής οί έχθρο'ι κυριεύονται, τδ τοΰ γράμμα-

ΐιι ειιΐιιιιιιιιι 1(1.1118 ει ηυΐιίδ, ΒρΙεικΙοΓε δεΓίρΐυι-α-

γ η πι (Ιϊνίηο ηιπιιΐιιε ιιΙΙΙαίιιιη εχεί'είΐιιιη ΕεεΙεΒΪιε

ρι:ΐ'ΓΓΐ1ι'ΐιΙϋ, ιιΐ νΪΓμ:ι νίηιιΐϊδ, (|ΐι;κ ειιιίιιϊΐιΐΓ εχ διι-

ρεί'ΐι δΐοηε, ϊιι Ρδ3ΐηιυςΓ3ρ1κΐδ ϊιιςιιϊΐ "*; ρρ.ν <|ΐι»ιη

ϊηϊιιιϊεϊ ϊιι ροΐεδΐ3ΐεηι πμΙΊ^ιιιιΙιιι•, Ιίιίεπε ρείϋ^ιΐδ

*• \\ Οοι•. ϊιι, 18. " Ι,ονίΐ. ϊιι, 2 3(](ΐ '» Ιλιο. ι, δδ. " ΟοΙοϊβ. ι, 15. " Ρδβΐ. ειχ, 2.
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α» Ιι.ίο εΐ α Ι) ΠΙ» ρβιΐο υίπηφιο ιΐϊιΐιιοιιιητ αίφιε Α τος π;ράσαντες πέλαγος, Ϊν0α χα\ ΙνΟα ίιηρημίνον

«Ιϊνϊβιιιη ρβΓ (ΙίϋΐίιιιΊΐιιιι ηο (ΙίΙικίιΙιιιιι ίιιΙοΙΙοοΙιιιιιιι

ΙΙ'3ΙΙ$ίΙΙΙΙΙΙ ΐΓηηβςΓε&δί, Α'^νρΙΪΙΙΙΙΙ 6011811111 μπιΐ!:ι•

ιιοιι (τοΙϋΗΐίιιιη οΠιΐβΐΗΐιιιις, ίΐΐΐδ ϊρ$ϊ$ νοιϊΐΛΐ'ι»

«ιιιϋίβ οΐΠικΊΊΙ)ΐι$ μι1μιιοι•ϊ;8 ; <|ΐιί δΐιιϋεηΐ ηοεΕνβη-

ςεΙΓι ίΐίιιοιβ 3(1 &ρΪΓΪΐυ»1οηι ΐοιτ;ιιιι ρΓοιιιϊβδϊοιιϊ»

ρει•;;ειιΐε$ ρπιΐιίΐιοιο εΐ 'ιιιιρυιΐίιο, νοίιιηίψιε ηοβ

3(1 Γβιτοιιιιι ΙίΐΙβπε ΓοΐΊΐηοειιι (φυε ι•ε$ /Ε<;γ|>1ιΐ5 ηο-

ιηίιιαίιι ε»1) ί(| ϋ$1 ΙιιΙο (πιιτπιιΐο Ι3ΐειί1)ΐι$(]ΐιε εοηυοη-

<Ιιϊ. ί(1 ο»1 0θΓρυι*αΙϊΙ)ΐΐδ 1,ο(>ϊ$ ουδο.ΓναΙίοιιϊΙ)ΐΐ8 8ογ-

νΐοιιΐβδ, ιικιικτο. ϋίοε1>3ΐ ί«ϊΐυΓ δΐιηιιικε ιοτιιιιι

Ι)(!Μ8 Μ'ίνκί ϊιι /Ε^γριο, ('ΐιιη ]3ΐη ρΐ3£3ηι ίΐΙ.πιι εΐ

ρΐΕΐιβηι ΛΐΙνο.Γκιιβ /ΕβνφΙί ρπιι>0£ειΓιΐ3 $ΐ3(ιιϊιβε4:

ϋιιιιείΐβεα ιηιΐύ οηιηε ρτΊηιοαεηϊίχιηι ρηηιοηαε ριιιΐιι

ίάίΐιιιη φχοά αρετίΐ οηιηειιι νιιΐνιιηι ϊη βΙϋ$ ΙεταεΙ

αΰ Ιιοηιίηε ικηυε αά ρεειι» ". Οιι]ιι$ ιΐίνίιι,ο εοηβΐϊ-

ΙιιΙίοηίδ οοηφίίοαίοηι ι•1 ίηνοΐιιΐβπι δεηΐεηΐίαιη,

ΐ:\ιΐ(|ΐι:ιπι εχρίίεβηδ ει οχροηειίδ πιιη ροριι-

Ιιΐιιι :.ιΙ1ιιι]ιιοι'(Ίιιγ Ι>οαΙιΐ5 Μονςεβ, Ει αεεχάει,

ίιιψιϊΐ, ΟΗΐη Οοηώιιιι Οειίί ΐιηια ϊηΐτοάιιχετ'ιί (β ιιι

Ιετπιηι ΟΙιιιηαηιευτκηι, αιιειηαάηιυάιιηι }ΐιτανϊΙ ιϊύ'ι

«1 ραίιίΐηια Ιιιίζ ιΐιιηι άϊεεΰηΙ : Ει <ίαΰο ιίΐή βαηι; ιε-

ατεααϋϊε οιηηε φιοά ιηιετϊεΐ νιιίΐΗΐηι, ηιπχειιΐιι {νϊάεΐϊ-

εεί) ϋοιηίηο : ει οηιηε ιιρετιεηα νιιΐναηι εχ Ιιοιιηι

αηηεηΐΐ», αχιΐ ϊη ρεεοτ'ώιι* ΐνϊχ, φκνειιηιμίύ Ι'ώ'ι ηαία

(ιιεηηΙ, ηιαζειιΐίηα Ώοιηϊηο άΊ•άϊεαΙ>ϊ$. Οιηηβ αηΐεηι

αρεήεη» νηΐναηι ιι&Ίηα:, οαε εοιηηιηΐιώϊχ : φιιχΐ ιϊ

>ιοη ευηιηΐΗΐανετϊ$, τεάϊηιει ίΐΐιιά, ει οιηηειη ρτΐηιο-

α,αιίΐιιηι [ιίίοηιιη Ιαοηιιη τεάίιηβι ", ίι! β$1, ρΓΟ βο

έν τή εϋκρινεϊ διαβάσει τών νοημάτων, το Αίγύτττιον

τών άπειθούντων τή χάριτι διαδράσωμεν φρόνημα,

συγκλυσθέντων αυτών της αληθείας τώ ρ^είθρκο ■ οΤς

διά σπουδής έστιν, έμποδίζειν ήμϊν την έπ'ι πνευμα-

τικήν γήν της επαγγελίας τοϋ Ευαγγελίου όοδν, έ&ε-

λειν τε έν τη σιδηρά καμίνω τοϋ γράμματος (ϊτχ,ρ

ή ΛΓγυπτος ώνόμασται) προσμένειν ημάς, τω πηλώ

καϊ τϊ| πλινΟεία δουλεύοντας, τουτέστι τοις σωματι-

χαϊς τοΰ Νόμου παρατηρήσεσιν. "Εφη τοίνυν τω

Μωϋση έν Αίγΰπτω 6 τών όλων θεός ^δη τήν χατά

τών τρωτοτόχων Αιγύπτου διορισάμενος, πληγήν •

ΆγΙασόν μοι αάν χρωτότοχοτ χρωτογετές δια-

νοϊγοΐ χάσαν μήτραν έτ τοΐς νΐοϊς 'ΊσραίχΛ, ά.ιό

ανθρώπου «ως κτήνους• ής τίνος θείας νομοθεσίας

τ!) συνεπτυγμένον ώσπερ έξαπλώσας 6 μακάριος

Μωϋσής έν τή προς τον λαόν διαλέξει αποφαίνεται•

Λα! &σται ώς &? είσαγάγχι σε Κύριος 6 θεός σου

είς τΐ)ν γην τώκ Χαναναίων , δ»• τρόπον ώμοσέ

σοι χαϊ τοις πατράσι σον Κάί δώσω σοι αΰτην,

άροριείς πάν διανοΐγον μήτραν , τά άρ"(>ενιχά τφ

Κνρίφ • χαϊ παν διάνοιγανμήτραν έχ τών βουχο-

Λίων , ΐ) έν ΓΟΛζ χτήνεσί σου , ίσα Γιν γένηταΐ

σοι , τά άρ'ρενιχά τφ Κυρίφ • πάν δέ διανοΐγον

μήτραν δνου, άΧΧάζεις προβάτω • έάν δέ μη ά.1-

Λάξχις. Λυτρ<ΐ>στι αύτύ , χαϊ παν πρωτότοχον των

υιών σον Λύτρωση, τουτέστιν, λύτρα δώσεις ύπερ

αϋτοΰ. Ούτω γάρ έν τη1 βίβλω τών Αριθμών ό θείος

σαφηνίζει χρησμός, τώ της άρχιερωσύνης έπειλημ-

ρΓεΙίιιιιι (1.ίΙ)Ϊ8 ΐ|ΐιο ι-ειίίιικιΐιιΐ'. δίε ειιΐηι ϊη ΙίΙιιο „ μένιο δίαλεγόμενο;• Καϊ πάν διανοΐγον μήτρανάπύ

ΝυιηεΓΟΓίιιη (Ιϊνϊιιιιιη ογ.κιιΙιιιι) οχρυιιίΐ ;ιΙιμι« (Ιο-

εΐ3Γ3ΐ, Υ0Γ|)3 Γ.ΊΠΙΜΙ8 ;ΐΐΙ 011111, (]1ΐί 5Π111ΙΙΙΙ1Ι1Ι 8Λ00Γ-

(Ιοίίιιιη ιι;ιοΐιΐ8 εΐ'.ιΐ : Ει οηιηε φιοιΐ αρετίΐ νιιΐΐαηι

άε οιηηί εατηε φαν οβ'εηιηΐΗΤ ΰοη.ΐηο ηΙ> Ιιο»:Ίιιε

ιιαι/ηε αά ρεειίί, Ιίΰί «π*ί ; ρηποηιιαιιι αιιηά ρτεΐίο

τεάίηχβηΐιιτ ρτίτΐιοαεηϊΐί Ιιοιηϊηηιη, αίφιε εΐϊαηι τεάϊ-

νιί ιίιιει ρηηιοαεηΐΐα ηιιαάηιρίΊΐιιηι ϊηιηιηηιΙαίΗΐιι.

Αίφιε τεάεηιρίίο 1ια>ε αϊ : Λ ιιιεηχίτιιο ταΐίη,ϊ μαΐίε-

μ'.ϊ, ρτειϋ ααΐίηιαίίο ειί αι•α,εηΐί ηηίηηηε $ΊεΙοηιιιι

ϊχιχίιι αίοίηιη Βηιιείιιηι. Υβηιιηίαηιεη ΐη ρηηιο ηα!ο$

νίΐιιΐυί εΐ ρηηιοαεηίιπί ονει εΐ εαρται τεά'νηϊ ηοη $Ί-

ι.£$ : $αηεΙα εηϊηι Ιιινε ει ρννα ίΐιηΐ, εΐ »αηαν.\ηηη ευιιικι

αΐΐατϊ αάΐιίΰεϋί* ". Ειι'ιιηνβΓΟ ];)πι <1ΐνίη3 νοχ ειιι» ίιιι-

ηιιιικίίδ φΐ;ΐ(Ιιιψο<ΙίΙιιΐ5 $ΐιηιιΙ »•1 ('οιιμιιιχίΐ ει ιιιΐ3

πάσης σαρχος ά προσφίρουσι τφ Κνρίφ, άχύ

άνθρωπου έως χτήνους, σοϊ ίσται ■ άΛΧ η Μτροις

ΛντρωΟήσεται τά πρωτότοχα τών ανθρώπων, χαϊ

τά πρωτότοχα τών χτηνών τών άχαΟάρτων Λύ

τρωση • Και ή Λντρίνσις αϋτοϋ' Άπδ μηνιαίου

Λύτρωση, ή συντίμησις αργυρίου πέντε σίχΛων,

χατά τίν σίχΛον τύν αγι-ον. ΙΙΛην τά πρωτότοχα

τών μόσχων , χαϊ τά πρωτότοχα τών προβάτων,

χαϊ τών αΙγών ού Λύτρωση • άγια γάρ έστι• «αϊ

τι) αίμα αυτών προσέχεις προς τύ θυσιαστήριο*:

"Ηδη μεν ουν τοις άκαΟάρτοις τών κτηνών συμπαρ-

έ^ϊυξέ τε καϊ συγκατέλεξε τοϋ "Ισραήλ τά πρωτότοκα

ή θεία φωνή • ώς το δντως κεχαΟαρμένον κα'ι άγιον

έν τ,η κατά Νόμον λατρεία οϋκ ΐχοντα, ει και άγιά-

ι:ιΐιικ'πινίΙ 3ΐ(|«β Γοοοηβιιίΐ ρΓίηιο@εηϊΐο$ ΙδίβεΙίβ : ϋ ζεσΟαι αυτά τή άποκληρώσει της νομοθεσίας ένομί-

<]υϊρρε ηιιι ιίιιιι, ηιι.Έ ΓενβΓ3 ριπΊο» οι 83ΐκΐίΐ3$

ββΐ, ρεΓ οΐΜΐι, ηκΐ κίιιιηΙιπιι Ι,οβοπι οχεΓοευιιΙιΐΓ,

«ιιΙΙπιιι ιιοιι Ιι.ιΙηίχνΙ, εΐϊαιιιςϊ 8ΐιικΊίΙϊ(,;ΐΓί εηβ (!ε-

8ΐίιΐ3ΐίοιιε 3ΐιιιιε ιαίιίΙιιιΓιοηε Ιι'ςαΐίβ εοηβΐίΐυΐϊοηϊβ

ιηοι ι* ογ.ιΙ. Μιιιιι δίιιιΊΙίΙοΓ .ιΐιμιε ρνο ίί» ηιιχ Ίιι

βηοΓίΓιοπί Γε]'ιεϊ «ο ι-ορΓοΙιαι-ϊ βοΙοΙ)3γιΙ, ΓΟίΙεηιρίίο-

ιιίβ ρΐ'οΐίιιιη ρΓΟ ιιιίιιιοροιιίΐίβ Ιιοιιιίηιιιη Ιο^ο ιΐίνίιια

βρικί βο» 8:ιιιείΐι•ηι ει-3ΐ: ηιιίρρεευιη Ϊ8, ςιιϊ ηρυϋ

ίικΙ;υοδ 8Γ31 111ΪΙ11Ι8 ΓηΙϊοιιο ιιίχιιβ 8(3ΐιΐ8, ίικίίςιιιικ

βββεΐ ςιιί ΓαΐίοηαΙειη πιΐΐιιιιι οΜειτοί, ει οιΐ ιηχνί-

ηιε ηινβΐ'ιοιιηι Νονϊ Τε$(3ΐιιεη1ϊ ;ι1ΐ;ιι•ε ρΓΟ ςρίπίικιΐί

ΙιοΙοεβυκιο κϋιΙυοεΓΟΙυΓ. ΡτεΙία νεΓΟ Γ0(1ειηρΐίοιιϊ8

ζετο. 'ϋμοίωςγάρ είς Ουσίαν Θεοϋάποβλήτοις, λύτρα

δίδοσΟαι άντ\ τών ανθρώπων παρ' αύτοϊ; έτεΟέσπιστο•

ώς της παρά Ίουδσίοις άλογωτέρας καταστάσεως

άναξίας ύπαρχούσης τήνλογικήν άναφέρειν λατρείαν,

κα\ τώ της Καινής Διαθήκης μνστικωτάτω είς πνευ-

ματικήν όλοκάρπωσιν προσάγεσΟαι θυσιαστηρίω.

Λύτρα δέ, ώσπερ εαυτή κατάλληλα είθισμίνη πρνι-

άγειν τά; κατά Νίμον δι' αιμάτων θυσίας (ας ό προφή

της Ήσαίας, ώ; έκ προσώπου τοϋ θεοϋ, μηδέ έςητη-

κέναι παρά τών χειρών αυτών διορίζεται), ώς πνευ

ματική•; δηλαδή τελείωσιν τοϋ σκοποϋ νομοθέτη

όρώντος. Τά δι είς Ουσίαν προσαγόμενα, ών τδ αίμα

>• Εχοϋ. χιιι, 1. " ίΐιϊα. II 15. " Νιιηι, ιιι, 13; νιιι, 17.
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προχεΐσθαι τψ Ουσιαστηρίω ένενόμιστο, "Αγια δι* Α ΡΓ.ιηΙ, τβΐυΐί ιρ$ί εοηνεηίεηΐ'ιβ, ιιΐ ςιι» δοΐιΐβ εβδεί

εσταλμένως ώνόμασται • κάν τούτψ δηλαδή της αλη

θείας προδιαγραφόμενης τψ τύπψ. Ό γάρ έαυτδν

προσαγαγών τψ Θειο χα\ Πατρ\ θυσίαν, χα'ι προσφο

ρών είς όσμήν εΰωδίας , 6 Κύριος ημών Ίησοΰς ό

Χρισ.δς, ούτος μόνος κυρίως κα\ αληθώς άγιος Ιστι

τε κα\ ονομάζεται.

οίΓβΓΓβ ββεπΠεϊη ςυκ εχ Ιβ^β ΠιιηΙ ρορ βαη^ιπηοιι

(ςυ» δβεπΠεϊβ Ιδ3Ϊ3δ ρΓορΙιοΐη, Ιηηςυηηι εχ ρει•-

«Ηΐηα 1)εί Ιοφίειίδ, ηβ Γ8<ιυΐδίν'ΐδδθ ςυίιΐβιη Λβ ηιβηί-

ουβ εοπιπι βΩϊιίιιβΙ ,β), ηυΐρρβ 3(1 βρίπΐιιβίεηι πΐ-

πιίπιιη ρρ,ιΤοααιη εί ;ι1)8ο1ιιΐαιη εοηδεοι-βΐίοηεηι ει

ϊηί.ίαιίοηειη ηιεηΐε βίψιβ ίηΐεηΐίοηε ΙοβϊβΙαΙΟΓΪβ

δρεειβηΐε, ΐ|ΐΐ;ι: βιιίεηι ηιΙ δ.ΐΓπΙίηιιηι οΟβΓΟ,ΙιαηΙυι•, ί]ΐιοπιηι δπηβΐιϊηοηι 3ηΐ6 3ΐΐ3ΐ•ε ρΓοΓιιιιιΙί ηιοπδ οπιΐ,

δ»ηεΐ3 (Ηδΐϊηείε ηοηιίηαΐ3 $υηΙ : ηυΐρρβ ευιη εΐΐβηι ίη Ιοε η'ιπιίπιπι Γΐ($ιΐΓ3 \'βΓΪΐη5 Ιοηβε βηΐε ιΙββΟΓΪΐ}»-

ΐϋΓ βίςυβ (ΙεδϊςηείυΓ. Νβιη ςιιΐ δείρδίιηι οΙ)ΐιι1ίΙ ϋεο 30 Ραΐτί νκΐπιι;ιιιι εΐ ο1)1αΐίοηειη ίη οιίοι-ειη

6υανϊΐ3ΐΪ8, ϋοηιίηιΐδ ηοδΙβΓ ίββιιβ ΟιηβΙυδ ", ϊδ δοΐυδ ρΓορπβ εΐ νοΓβ &3ηεΙυβ βΐ εβί ει ηοπιΊ-

ηαίιΐΓ.

Άλλ' Γσως έρεϊ δ άπειθής Ιουδαίος, ώς τη κατά 5θά ΓοΓδϊΙβη άίεεί ίηοΓεάοΙιΐδ ΙαάΈιΐδ, ευιη ηοη

νόμον Ουσία ού δυνάμενα προσάγεσθαι των κατ' αύ- Β ροββεηΐ ρπηιο^εηϊΐβ εηπιπι ςιΐ3άπιρε<1ϋηΊ, Π«3Β

τδν ακαθάρτων κτηνών τά πρωτότοκα , λύτροις άντι- πιογθ ίΙΙοΓϋπι ίηπηιιικία; 1ΐ3ΐ)θί)3ηΙιιι•, ρΐ"θ Ιο^Ί-ΐ"1*»

καταλλάσσεσθαι εΓωθεν ■ ομοίως κα\ τών ανθρωπίνων

πρωτοτόκων είς θυσίαν μή κατασφαττομένων (κα\

γάρ άπεικδς τοΰτό γε, χαι θείας νομοθεσίας άλλό-

τριον), ταΰτα τϊ) τών λύτρων αμείψει καθιεροΰσθαι

εικός. Άλλ' έπισκεψάσθοι, εΓγε μή τψ έπιπροσθοΰντι

ταΐς της ψυχής αυτών δψεσι καλύμματι εμποδίζεται,

ώς ήδη έν έιέρα νομοθεσία τους Λευΐτας είληφέναι

είς άφιέρωσιν αντί τών πρωτοτόκων, τδ ίερδν έδίδαξε

Γράμμα, ούτωσ'ι φάσκον εν τοις Αριθμοί; ίπ\ λέξεως •

Καϊ έΛάΛησε Κύριος- πρΰς Μωνσην Λέγων • Ίδον

εϊΛιχφα τους Αευΐτας έχ μέσον τών νίών ΊσραήΛ,

(Ίυζϊ παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν

παρά τών νίών ΊσραήΛ • Λύτρα αυτών Εσονται,

νίεΐίπι» οΠειτί, ρι-εΐίο εοιιΐίτιυΐβΓϊ βε Γβίΐϊηιΐ εοη-

δυενΐβδβ : δϊπιίΙιίεΓ εΐϊηηι ειιπι Ιιοηιιηιιηι ρπηιοΒβ-

ηίΐϊ ρΓΟ νΐεΓιπιΊδ ηοη ηιβεΐηΓεηΐιΐΓ (οίοηίπι \ά δβηβ

3ΐΐ8ΐιπ1.ιΐϊΐ εΐ 3 δβηειίοηβ (Ιίνϊηο βΓιεηιιηι Γυϊδδεί),

νεείε βε ηιρτϊιο ρι-εΐϋ εοπιρεηδΒΐίοηειοπΌηιρίοδεοδ

οι εοηβεοΓΒίοδ Γυϊδεβ. Αι ηίδί ΓοΠε νείαηιεηΐο, ηιιοΛ

ηη'ιηιί οοιιΐϊδ εοπιπι οΓΩοΐΙ, ίηιρεάΜίΗΓ, οοηδίάεΓΟί

]3ηι ΐη αΓΐ3 οοηδίίΐηΐϊοηο 830Γ38 ίΗΐβΓββ (ΙοειΓίδδε,

ίενϊΐ3δ δΐιπιρίοδ οδβε ςυϊ Ιοεο ρΓΪηιοβεηίΙοπιπι

εοηδεεΓΠΓοηΐυΓ, δίε ίη ΝαιηβΓΪδ ηιΐ νετϋπηι άίεοη-

Ιβ$ " : Εί Ιοαιΐα$ β&ΐ ΰοιηίιιιΐ! αά Μόρα» άκ(Π$ :

Επβ ί«»ιρ•! Ιβνϊΐαε άβ ηιεάΐο /ϊ/ι'ογμπι 1»νααΙ ρνο

οηιηΐ ρήηιοηεηϊΐο αρβτίβηΐβ νιιΐναηι α /ϊίι'ίϊ /«ιηβί ;

καΐ Εσονται μοι οΐ Αενΐ<αι. Έμοϊ γάρ πάν πρω- « ρτο ρταΐο χΙΙοτηηι εηιηί, α ετνηΐ ηιε'χ Ι,ενΐΐω : ηιΐΐιί

τότοχον ήγίασα έν Ίσρ,α^Λ, ί:ν •η ήμέρφ έπάταξα

πάν πρωτότοκοι• έν τ*ί) ΑΙγύπτφ. Είτα τ6 ακρι

βές της άμείψέως διαγορεύων ό νόμος, Είπεν Κύριος,

φησ\, προς Μωσην Λέγων Έχίσχβφαι παν πρω-

τότοχον τών νΙών ΊσραήΛ άπύ μηνιαίου καϊ επ

άνω, χάί Λα€έ τόν αριθμόν έξ ονόματος αυτών,

Καϊ Λήψη τους Λενΐτας έμοϊ άνζϊ πάντων τών

πρωτοτόκων τών νίών ΊσραήΛ. Είτα της συναρι-

θμήσεως τών πρωτοτόκων προς τδν &ρι$μί>ν τών

Λευϊτών έν πλεονασμώ εΰρημένης, φησίν ΈΛάΛησε

Κύριος τώ Μωϋσή Λέγων Λάβε τά Λύτρα τών πΛεο-

ναζόντων παρά τους Αενΐτας άπύ τών πρωτοτό

κων τών νίών ΊσραήΛ, καϊ Λήψχι πέντε σΐχΛους

ρ.ηϊιη οηιιιε ρήηιο^εηϊΐιιηι ΐη ΙιταεΙ Βαηείίβεανϊ ίη

ίΙΙο ιΐϊε, ηυο ρετειιεΒΐ οιιιηε ρτϊηιορ,εηίΊιιιη ϊη ίεττα

/Ε_(/!/ρΐί..Οεϊη^ε οβΓίαηι οΙ οχ(]ΐιϊ8Ίΐ3ηι οοιηροη».!-

Ιϊοιιϊδ :ιΐ(]ΐιβ ρβπηηΐβΐϊοηϊδ Γ3ΐΐοηβιη ςιιοςιιβ ρηΓ-

80ΓΪ1)0η8 οΙ οχρήπιοηδ !εχ : ίοεαία» αι Ιΐηηιίηηχ,

ΐηηυίΐ , αά Μοχρεη άϊεεη& : Ιηιρϊεε αίφιε εοιιείάει-α

οηιηεηι ρήιηο^εηίΐηηι βΐϊοηιηι Ι&ταεΙ, α ηΐΐη$ε ιιηο

ει ιηρτα, εί ηοηιίηαιίηι ίηϊίο ηητηεηιηι εοηιηι, ει

οίίίριβί ί,ενϊιαί ιηϋιϊ ρτο οιηη'ιί>ιι& 'ρτίηιορεηίΐϊί βίίο-

τιιηι 1$ταεΙ. ϋοΐπίε οοηιρυΐβΐίοηο ηίςυβ Γοεεηδϊοηβ

Γηείβ,οιιηι (ΙορΓεΙιεηδαηι οδδείηυηιοπιηι ρππιθ8εηΊΐο•

Γυπι 8<ιροΓ3Γθ ιιιιηιοπιηι 1.ον!ΐ3Γυηι, ίοηιίαι ««Ι, ίη-

ςιιίΐ, ΙΙοηιϊηνι ί/οι/δί άϊεεηί : Αοεΐρε ρηΐϊα τεάεηιρίϊο-

κατά κεραΛήν κατά τύ Β15ραγψμον τύ α^ίον.ΕΓπερ η «Ϊ5 εοτιιπι, φιί $ιφτα ί,ενϊΐατιιιη ηηιηεηιηι τεάαίιάαηΐ

ουν κατά το ίερδν Γράμμα οί Λευΐται λύτρα εϊσ\ τών

"πρωτοτόκων τών υιών Ισραήλ, ώς κα'ι ή της συναρι-

Ομήσεως ακρίβεια δηλοϊ, ώστε τών πλεοναζόντων έν αύ-

τοϊς στάθμιον ώρισμένον τώ νόμω άντιδοθήναι • ποίψ

λόγω καθ' έκαστον τών πρωτοτόκων λύτρα δϊδοσθαι ί

νόμος διηγόρευσεν ; ΈπΊ μέν γάρ τών άπροσδέκτων

είς θυσίαν κτηνών, ή καταλλάττεσθαι, ταΰτα, ή λύτρα

υπέρ αυτών δίδοσθαι ό νόμος φησίν ■ έπ\ δέ τών αν

θρώπων, κα'ι λύτρα δίδοσθαι, κα'ι ήδη τήν άντάμειψιν

διά τών Λευϊτών γενέσθαι μανθάνομεν ■ δπερ άσύμ-

φο>νον κα\ αύτώ νομικώ γράμματι φαίνεται, ώς ή έν

τοις κτήνεσι νομοθεσία δηλοϊ, κα\ αύτη ή φύσις ύφ-

ηγεϊται τοΰ πράγματος. Ε! γάρ μετά τήν τών Λευϊ

τών προς λειτουργίαν θεού άντ\ τών ποωτοτόκων

άε ρπ'ηιοί/ίΐιϊίίί βΐϊοτιιιη ΙίταεΙ, εί αεε'φία φιϊηηηι:

ΒΪοΙοί ίη 5ι'ιι(/η/λ εαρίΐα ]ΐιχΙα άίάταείιιιιηιη $α>Ηΐυιη.

8Ί ΐβίΐιΐΓ ίονίΐαι ρΓΐιηοςρηίιοΓυπι ■ ΓιΙϊοπίΓη ΙδΓ»ιΊ

ΓοάοηιρΙίοηίδ ρΓείΐη,ρΓουιοδί ίηββοπβ ΕΊαοήδ, δΐιηΐ,

(|υεηΐ3άηΐ0ίΙιιπι οΓιβιη ρχ30ΐ3 εοηιριιίαΐίο <1εε1»ΓηΙ,

ίΐ;ι ιιΙ εΙΪ3ΐιι 3 Ιοςβ ιΐείίηϊιιπη Άΐ(\ηβ βίαίιιΐιιηι ροη-

(Ιυδ 3ε ρΓβΙίαιη ριο ϋδ, φΐί ϊηΙβΓ εοδ ηιιηκ'ΐο δΐι-

ρεΓ3ΐ)ηηί, (ΙβιοΙιιγ: ηιια Γαιϊοηβ δίηςηΙβίίπΊ ρΐΌ

υηοςιιοηιιε ρπηιο^εηΊιο ροίΐοηιρίίοηϊδ ϋηπ ρπϋπιπι

Ιεχ ρΓχεερίΙ? Ν;ιπι ά& ι]ΐΐ3ΐ1ΐ'υρο(ΙΊΙ>ιΐδ (,•ιΓιι1ιίιι, ΐ[ΐι•ε

;κ1 Β3εηΩείυπι ει νίοιίιηαιη ηοη ιιΐοηεβε, ηεε ϋί-

ξηχ εΓβηΐ, η,ιιορ »8δυπιοη•ηΙυΓ, νεί ρεί'ηιυΐβη εβδ, νεί

ρτεΓιηπι ςηο Γεάί.τιΟΓοηΙιΐΓ ρΓΟ ϋδ (1»γΊ Ιεχ ]ιιΙ)βΙ;

ιΐυ Ιιοιηϊιιίυυδ αυΐεηι ει κιίεηιρίίοηΐδ ρι°εΐίιιιη ιΙλγι,

"183. ι, 11 δ(]ς. "ΚρΙΐΡδ. ν, 2.

Ρλτηοι,.Οβ. ΧΙΛ'ί

'Ναηι. ιιι, 11 δςφ
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βίςυε εΐίηηι ρβΓ ΕονίΙίδ οοηιρρηΒηΓιοηεηι βεπ <]ο- Α άποχλήρωσιν λύτρα δϊδοσθαι άντ' αυτών δ-.ηγίρευ-

•ΊΊΙΙΙΙΓ, φιοιΙ εΐίβηι ειιιιι ίρδ3 ΙίΐίΓΓΛ Ιι'ριΐΙΊ ΠΟΙ1 ΓΟΙ1-

εοπίατε ηεο εοιιείΠηι-ί ροδ»ε, βει! (Ιί^εΓερϋΓε ν'κΐε-

1117, (]ΐιι-ιιι;>ϋιιΐ(Μΐιιιη ιΙ(! (ΐιι;ΐιΙΐΊΐ|ΐι'(ΓιΙίΐΐ8 εοιίδΐίΐιιιίο

οείεικίίΐ, εΐ ίρδβ η-ϊ ηαΐυη ϋοεεί. Ν;» ιη $ΐ εΐί;ιιιι

ρο$ΐ(]ΐι.ιιη ΕενίΙίβ ρ ιό ρππιοβοιιίΐίϋ 3(1 ευΐΐυιυ

(Ιίνϊηιιπι 8β£ΐ'ες:ιΐϊ οηιιΐ, ρτβΐϊα Γεϋειηριίηιιίδ ρΓΟ

ϊΙ1ί$ (Ι;\ι•ί ρπεοερίυπι 631, ρεΓ&ρίειιιιπι ε$1 1<ενίΐ38

ιίοι» ΙιβΙιυίδδβ ΐη £6 νίιιι ρ.ΊΓΟίιι ε( υΊ£η&ιη, <\αχ

:κ (Ϊ|»•ι'(Ίιιγ ρΐ'ο Γεϋει»ρΓιοιιε ει εοηιρεηδίΐΐίοηε.

Οβοά δι ίΐ3 οϋΐ, ηιιιΐΐο ηιαι^ϊδ ίιΐ(]ϊ{*ιΐ3 051 ε;ι, ςυαί

ρβι- ίΐΐ'υεηΐυιη ίίοΐιηΐ, τεϋεπιρίϊο ρπιηο^ηϊίοππιι :

ΐ|\ι;ιπΐ(ΐ ηίηιΪΓυιη ειίαπι ηηΐιιτα Γβιίοηίδ ει κοιΐ8ΐΐ8

εχρεΓδ νΊΙίοΓ ββΐ, φκιιιι π:ιΙιιγο Ιι ιι ιιι:ιηπ . Υεΐ'υηι-

Ιαιηεη ςυαηά'οα,ιΓια'εηι, υΐ ίηςυίι ρι-ορίιείί *•, οεπ-

ται, δήλον ώς των Λευϊτών ούκ εχόντων τδ είς άντί-

λυτρον ίσοστάσιόν τε κα'ι άξιίδεκτον. ΕΙ δϊ τοντο,

κολλώ μάλλον άναξιωτέρα ή διά τής τοΰ αργυρίου

προσαγομένη λύτροισις, δσον πάσα ή άλογος χαΧ αν

αίσθητος φύσις της ανθρωπινής ουσίας άτιροτίρα

καΟέστηκεν. Πλην έπείπερ κατά τδν προφήτην τους

οφθαλμούς αυτών έκάμμυσαν, κα\ τδ έκ τούτου 4κό-

λουθον βλέπειν οΰ δύνανται• άρα δυνήσονται άκούειν

κ' αίτοΰ σοφωτάτου διακεκραγότος Μιχαίου ; "Εγώ

μέν ούχ οΐμαι. Κα\ γαρ κα\ τοις ώσϊν αυτών βαρέως

άκούουσιν •' δμως ίχέτω δ μακάριος ούτος προφήτης

μεγαλοφώνως ταΰτα βοών , κα\ τω προφητικίΰ προ-

αινισσόμενος πνεύματι τήν των Ιουδαϊκών πρωτο

τόκων άποβολήν , δμοίως τϊ) τών σωματικών Ουσίοη

1<ΐ8 8«08 οεείυδεπιηι, εΐ ςυοά Ιιϊηε εοηδεςιιίΙυΓ Β προσαγωγή1 • φησί γάρ • Έν τίη χαιαΛάβω τέτ

ειτηεΓε ηοη ρθ88ΐιηΙ : ιπιηΐ]ΐιί(1 εΐίβπι αικί'ιτε ροΐε-

νιιηΐίρδυηι 83ρίεηιίδδίηιαηιΜίε1ι«3πι εχεΐ3ηΐ3η(ειη?

Ε§ο ψΓκΙοιη ηοη 3γΙιϊΙγογ. Εΐεηϊπι οΓοιη αυτίΐχΐδ

δυίδ βΓβνίΙβΓ βικϋυηΐ. Υειιί:ιΐ Ι.ιηκ•η Ιε.ιΐιΐδ Ιιϊε

ρΓορΙιεΐ3, ηιββηβ νοεε Ιΐ3?ε ι•Ι;ιιτι;»ιι<ι, εΐ δρ'ιπία

ρΓορΙιεΓιεο ριχ^π'ιΓκ:3ηδ ΐιιιιι .Ιυά.-ιίεοι-υιη ρπιτιο-

μοηίίοπιιη, φιηιπ εοΓροΓεαπιηι ΙιθδΙΪ3Γΐιηι οΐιίαΐίο-

ιιΐδ Γε]εεΐϊοηειη 30 ΓερΓθ1)3(ίοιιεηι. Βίείι εηίηι :

Ρίτ ηιιαηι πχλ εοηρτεΐιεηάαιη Ζ>οη»ιη«η», αρρτεΐιεη-

Κνριον , άντίΛι\ψομαι θεού μον υψίστου ; ΕΙ χα-

ταΛήφομαι αυτόν έν μόσχοις έτιανσιαίοις ; ΕΙ

χροσδέξεται Κύριος έν χιΛιάσι κριών , η έν μν-

ριάσι χιμάρω*• πιάνων; ΕΙ δώ χρωτότοχά μον

ασεβείας, καρχον χοιΑίας μου ύαέρ άμαρτιωτμον ,

Άχουέτωσαν οί τήν καρδίαν παχεϊαν Εχοντες, όπερ

αυτών δ προφήτης περ\ ημών κατηγδρησεν , ώς

πρωτότοκα ασεβείας δ μακάριο; Μιχαίας τα κατά

σάρκα Ισραήλ πρωτότοκα έξωνόμασε.

άαχιι Οίκηι ηιίατη αΐιί&χνηιινι ? Αη εοιηρτώεηάαηι αιιη ρετ νϊΐιιίοι αηηΉηΙο» ? Απ αάηήιίεΐ Οοηιϊηιι* ρίτ

ηι'ιίΐε αηε!ε$, αηίρετ άβοεη ηιί/ίίιι εαρτατηη ρϊηςΜίιιη} Αη άώο ρήηιοςεηΗα τηεα νηρίεΐαίΊι, (τααιηη

νεηιτί! ηιε'ι ρτο ρεεεαίίι τηεϊ» "? ΛιΐιΙί»ηΐ ςιιϊ εοΓ εΓ388ΐιιη Ικιΐιοηΐ, ςιια ϋβ Γβ 608 βηιε ηοβ 3εειΐ83-

νοΓ'ιι ριορίιηΐη, ιιΐ ρΐ'ίιιιο^υιιίια ίηιρίεΙαιίϊ ε3, ςυχ 8θειιη(Ιιιιη ειιπιοιη ριίηιο^οηίΐα ΙδΓ3ε1Ϊ8 ογπιιΙ, Ιιοιιΐιυ

ΜίοΙιχηδ ιιοπιίηβνεΓΪΐ.

^υϊ ϊ^ίΙιΐΓ 83ΐιεΐ3 Ιΐ3?ε εχΪ8ΐΊηΐ3ηιηΐ, ςιια» ρΓΟ- (] Πώς οδν άγια ταΰτα ύπειλήφασιν, άπερπροφητίίώ

ρΗεΙίο.ο νιτίιο ΐηιρίε(3ΐϊ$ ρΓίπιο«ειιίΐ,ι ιιοιιιίιι:ι1;( λόγψ ασεβείας πρωτότοκα ώνομάσθησαν; Λεγέτωσαν

».:ιι:ΐ ? ί)ίι:ι\:•.ι ιιοΐιϊί νενε 1)3ΐ1ιυΓιειιΐ68 Γπι»π,ί:, ηιι.τ

ιιο 1 1 ρθ88υιιΙ ΐ'εείε ρΓ0ΐιυηΙί3Γ6 ει εΐοηιιϊ νεΓίΙ.ιΙειη,

•ΐιιοιιιοιίο ρΓορ1ιεΐ3 ρεΓ δρίηΐυηι 83ηε(υιη Ιοςιιεηβ

ΓπκΊιιιιι Ϊηιρίεΐ3ΐΐ8 3ΐΐ8υ8 8ΪΙ 63 νικ-ητε V Ου) (Ϊ3ΐ ιιΐ

θΓ3ΐίο, (ρΐίεϋο ηΜειιιρίίοιιε Ιιοπιιιι ΙοιριίΙιιι-, χιρια-

1ί« εΐ 8εεαηι εοιίδΐ'ΐιίαιιεβ ε88ε ηοη νϊιίεβίυτ, ιμι:ιιι-

Ιιιιη αΐΐϊηεΐ &ά εηηι, ηυχ 86 ρηιιΐ3 ίΐ'οιιΐβ 3ΐςιιε

ϊηδρεείϊοηε οΙΓεΠ, ΙίαεΓΧ 8εηΐειιΐίαηι,ςυ3ηςΐ]3πι Ιεχ.

3ριιϋηο8εΐ 83ηεΐ3εΐ8ρίΓ°ιΐυ3ΐί8ε88ε Ιιιιη ίηΐεΐΐί^ίΐιιι-,

ιιιιιι ειε(1ί1υΐ'? Υίϋείε .ΙικΙμκόππιι ευιτυιιιη ευΐΐίςα-

Ι053χε8, (ΐιιειιΐ3(1ιιιο(1ιιηι /ΕςνρΙίοΓυηι οΐίιη νε1ιϊευΐ3

ίιι ΙΙιιΙιιΊδ ιιηϋϊδ " . Υεπιιη Ιυεο \\τξχ ϊηιηιϊααΐυΐ' ΐη

ΙΙ13Γ8 0Γ31Ϊ0ηΪ8 ΥΟΠ 1θ8Ι8ΐ3ΐΟΓΪ8 81 Γ8βΪ8 βΙϋΓΪίϋ

ήμΐν αί δντως ψελλίζουσαι γλώσσαι, αί μή δυνάμε-

ναι όρθολεχτεϊν τήν άλήθεισν, πώς δ προφήτης, έν

Πνεύματι άγίω φθεγγόμενος, χαρπδν ασεβείας ταΰ

τα καλεϊν άπετόλμησε ; Πώ; δ περ\ της τούτων

λυτρώσεως λόγος τδ δμαλδν και άκόλουθον έαυτφ

Εχων ού φαίνεται , δσον κατά τδ τοΰ γράμματος

πρόχειρον ; καίτοιγε τοΰ νόμου παρ' ήμΐν άγιου τβ

καΙ πνευματικού είναι νοουμένου τε καΐ πιστευομέ-

νου. Όράτε τών Ιουδαϊκών αρμάτων συνδεδεμένους

άξονας, καθάπερ πάλαι τών ΑΙγυπτίων τους δίφρους

έπ'ι τών Έρυθραίων ναμάτων. Άλλ' έπαφείσθω αντί

(Ιάβδου τη θαλασσή τοΰ λόγου ή τοΰ άληθοΰς νομοθέ

του χα\ βασιλέως της δόξης Χρίστου δύναμις χαΐ

ΙΙΙιΠδΙί νίΠιΐ8 εΐ 3υχΊ1ίυπι, ει ιΐεϋυεβΐ ρορυΐυιιι ϋ βοήθεια, κα\ δδηγησάτω τδν λαδν αΰτοΰ είς δδδν εϋ-

Νΐιιιπι ίιι νί;ιιιι νε(•ΐ:ιιιι 3ΐΓΐ0ΓΪ8 δεπδΐΐδ ηε 8ρεειιΐ3-

(Ίπηίδ, ίιι εβιιιυδ ίη ιπΐιοπι ϋοιηίείΓιί δείειιΓιχ »ΐςυβ

χι'ΐίΐίΐυκ, οι οΙιΐ•ιι;ιΐ 3(1νεΓ83ΐίθ8 Ϊηεχριι^ιΐ3ΐ)ί1ί8 οι

ίιινίοΐί "10ΓΪ3 ιΐϊτίηα ; ευ]υ& ρΐεηβ εβί ιιηϊνεΐ'83 ΐεΓ-

Γ3, υΐ εορηοίεβιηιΐδ Οοαιϊηαιη, ιιΐ ϊιιςιιϊΐ δεΓίρΐυΐ'3,

δίειιΐ ικ|π;ι πιιιΙΐ3 3(1 ορεΓΪεη(1υηι ηιατίη.

13Π1 ηιιηε ςιιίιίεηι εβηιειη ϊικίιιΐυ» ϋβιΐ8 ρπιηο-

βί.ιιΊι.Ίΐιι (Ιί;ι1ιο1ϊ δοΐιοίειη δίνε ρβεεβίυηι εΐ ιιιοηΐ-

ΟοανίΙ ει βοοίενϊι, εΐ δϊηιυΐ 3ΐ(]υε ηαίιΐδ ε$1 ίη εβτηε,

< οηι!(•ιπιι;ι1ϊοΐί(•ΐ)ΐ νΐ1ίΰ8Ϊ13ΐί3 8Ϊ1)ϊ εοιιΓεείΙ, 61 :ι!ΐϋθ-

Ιυΐ3ηιε]υδ βΐιοΐίιίοηεηι ρετβεδε ρΓίεδΙίιίίβε ΓερΓΒΒβεη•

Οεϊαν αναγωγής τε χα\ ϋίωρίας , τοΰ πορευθήναι είς

πόλιν κατοικητηρίου γνώσεως τε χα\ αληθείας, κα\

έπικαλυψάτω τους εναντίους της θείας δόξης τδ

άπροσμάχητον • ήστινος πεπλήρωται ή σύμπασα γή,

τοΰ γνώναι τδνΚύριον, ώς φησιν ή Γραφή, ώς ΰδωρ

πολΰ καλύψαι θάλασσας.

"Αρτι μεν τήν πρωτότοκον τοΰ διαβόλου γονήν,

ήγουν τήν άμαρτίαν δ σαρκωθείς θεδς ένέχρωσέ

τε κα\ έξηφάνισεν, άμα τψ γεννηθήναι κατά τήν

σάρκα, τήν χατάκρισιν έαυτώ τής κακίας ποιησάμε-

νος, χα\ τδν παντελή ταύτης άφανισμδν έν έαυτζ

10 183. νι, 10. " Μίεΐι. νι, 6, 7. " Εχοιί. χιν, 2δ 8(]<ι.
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έργασάμενο;, θρήνων τά; εναντία; δυνάμει; έπλήρω- λ Ιανϊΐ, ρ1οι-3ΐίυυδ εΐ ΙαπιεηίαΐϊοιΓιΙιιΐδ οορϊαδ αιΙνοΓ-

σεν, καθάπερ σκεύη τινά παρ* αυτών λαβών τους άπδ

ανατολών έλθδντα; Μάγου;, κα\ τή προσκυνήσει κα\

έπιγνώσει τή; αύτοΰ δεσποτεία; εύχρηστα σκεύη τώ

Δεσπότη γεγενη μένους εις συνεργϊαν τή; ο'.κοδομής τής

Εκκλησίας, τής δντω; θεοτεύκτου σκηνή;, ήν Επηξεν

δ Κύριος, καΐ ούκ άνθρωπο; • άρτι δε καθάπερ πηλού

κα\ πλινθείας πάλαι τδν Ισραήλ, ούτω τοΰ γηΐνου

φρονήματος τδάνθρώπινον γένο; έν αύτω λυτρωσάμε-

νο;, φυγείν μέν ΑΕγυπτον τούτο πεποίηκε , τουτέστι

τδ τού θανάτου στυγητδν κα\ ζοφώβε; φρούριον.

Αγιάζει δέ τω θεώ κα\ Πατρ\ ού μόνον τά των αν

θρώπων πρωτότοκα, άλλ' ήδη καΐ πάν τδ άνθρώπινον

φΰλον, διά τή; έν αύτώ απαρχή; τοΰ ημετέρου φυρά-

ματο;, τουτέστι τή; έξ ημών ληφθείση; αύτψ σαρ-

κδ; έψυχωμίνη; νοερώ;, δλον ώσπερ άναζυμώσας ει;

άγιασμδν τή; ανθρωπινής ουσία; τδ σΰγκριμα. ΕΙ

γάρ άααρχτχ άγια, χαΐ τδ φύραμα, φήσαιμι άν νϋν

είκδτω; κάγώ κατά τδν θείον 'Απόατολον. Κα\ καθά

περ πάλαι τήν Ιερατεύειν λαχοΰσαν φυλήν άντ\ τής

τών πρωτοτόκων απαρχή; ό νομοθέτης λόγος τυπικώς

τω θεψ προσηγάγετο • ούτω νΰν έν τώ λαμπρώ χα-

ρακτήρι τή; αληθείας τδν αρχιερέα και Άπόστολον

τή; δμολογίας ημών, τδν δσιόν τε κα\ Βλάχοι και

άμίαντον, καΐ παντδς αμαρτωλού κεχωρισμένον (5ύ -

που τε καΐ φρονήματος, τψ θεώ καΐ Πατρ\ σωματι-

κώ; προσενηνέχθαι γινώσκομεν αντί τή; καθαγια-

σθείση; αύτψ διά πίστεω; άνθρωπότητος • καΐ το-

σούτψ μάλλον, δσψπερ ουδέ υπερτερούσαν κα\ ύπερ•

83ΓΪη« ορρίβνϊΐ , Ιαιίφίαιιι να»;» αίφίο ίιΐδΐΐΊΐιιιειιία

φΐιΐίΐαηι αϊ) ϊίδ α1)ΙαΙίκ Μη^ΐβ, φΐϊ αϊ) ΟΓΪεηΙαΙίϋυδ

ραΝίυιΐδ νεηοπιηΐ", ει αύοΓαΙίοηε βΐ α^πΗΐοηο

1)οηιίηί(•;κ ροΐεδίαΐίδ ε]π$ εοπΊπιοιΙα εϊ αρία Πο-

ιηϊηο ϊηδίπιηιεηία Γαειί $υηι, ίη &ιιΙ)8κΙίιιιιι ει 3(1-

ίυιηεηΐιιηι Βειίίίίεαίίοηίδ Εεο1ε$ΐ»! , 3 Ι)οο Γβνετη

οοηίβεΐϊ Ιαΐκπιαοηΐί, ηιιοιΐ Ποιηίηιΐδ ΓιχϊΙ εϊ ηοιι

Ιιοιτιο *'* : ι α ιη ηιιηο ϊίειη ΐ:ιικ|ΐι»ιιι 3 Ιιιΐο ει ΙαΙβπ-

Ιίο ορεΓβ οϋηι ΙςιαεΙειιι, δΐε » Ιβιτεηο βεηβιι Ιιυ-

ιηαηιιιΐ) ξεηυδ ευπι ρβΓ 8εδθ ϋίκτακίεΐ εϊ Γβιίβηιΐδ-

δεί, ιιΐ Λ^νρΐιιιη φΐΉΙειη, ϊϋ βδΐ, ιιιοι-ΐίδ ηοιτβη-

(Ιιιιη εΐ εαΙϊ^Ίηοίΐιπι εαδΙβΙΙυηι Γυ^ειεΙ, εΟεεϊΙ.

δαιιείίΐϊεαΐ αιιίεη» ϋεο εϊ ΡαΙπ ηοη δοΐυηι Ιιοιηίηιπιι

ραιίυβ ρπηιοςεηίΐοδ, 8β(1 εΐΓβηι οπιηβ (ξεηυδ ηαιηα-

ηιιιη ρεΓ ε»8, φ)38 ίη 8888 8υηιρ$Ίΐ, ηο$ΐΓΧ πιαδδ»

βΐφΐβ ηΐ3ΐεηχ ρπιιιίΐίαδ, κΙ βδΐ, ρεΓ εαπιεπι, ςυββ

ϊηίεΙΙεεΙυαΙΪΙεΓ, εΐ υΐ ιηεηΐε $οΙα ρειτϊρϊ ροΐβδί,

αΐίίιηαΙιαίιΐΓ, 3 ηο!>Ϊ8 δππιρίαιιι Ιοίαιιι αιΐ δαηοΐϊΠεα-

Ιϊοηειιι φΐαβΐ ΓεΓεπιιειιΐηιιβ Ιιιιηιηικε ηαΙυΓίΒ ηιηδ-

83ΐη αίφΐε εοιιείΌΐίοιιοηι. Ναιη ηιεπίο ιϋνιτίηι ε^ο

φΐοφιβ ηιιηο, κϊοιιΐί (Γινίιιυβ ηϊΐ Αρο8(ο1ϋ8: ά'ϊ

ρτϊηΗΐίϋΒ »αηαχ $ιιηΐ, «ί/αικ ηαΐβτϊα αΐηαβ ηια$$α "

ίικίο εοηΓεεΙα 8αηεΐ3 Γυεπί. Αε ΐ|ΐιειιι.ΐ(1πιοιΙιιιιι

Γ/Ιϊπι οιηΐίο, (\\ιλ Ιεχ ίεΓβ1>αΙυΓ, Ιίρ'ιεβ, \ά ββΐ, ρεΓ

Γι§υΓ3Π), φι» ΓυΙιπυιη ρπεβί-,ΊΐίίίεαΙιαιιιι•, οαιη Ιγι-

1)υπι, ειιϊ δαεεηΐυΐϋ ιηυπηβ οΐίνειιειαΐ, ρΓΟ ρπιηο-

βοιιίίοπιηι ρπηιΐΐίίβ Οεο οΐιΐιιΐίΐ : ίΐα ηιιηο ρβΓ

εΐαταιη νβπΐ3ΐΪ8 εΐϊΐ^ίειη ροηΐίΓιεεηι εΐ .ιροβίοΐυιη

πλεονάζουσαν παρά τδν έαυτδν δεδωχότα λΰτρον άντ\ „ ηο8ΐΓΧ εοηΓε88ίοηίβ 83ηε1ιιιη ϊΙΙιιιη εΐ ίηηοεεηΐεηι

πολλών δλην όρώμεν τήν ανθρωπότητα , κατά τδν

τής άγιότητος λόγον (καθάπερ έν τή σκιά τού

νόμου έν πλεονασμώ παρά τοΰ; Λευΐτα; τά πρωτό

τοκα εύρηνται), άλλα κατόπιν αυτού παμπληθέ;άπ-

ειλειμμένην, καθόσον χωρ\; πάση; άντιλογία; τδ εύ-

λογοώμενον ίλαττον τοΰ εύλογου ντο; καθέστηκε. ΚαΙ

τότε μέν ει; μόνον τού Ισραήλ τδ ϊθνο; τδ τή;Λευϊ-

τική; Ιερωσύνη; αξίωμα έχρημάτιζε, κα\ μόνον τών

παρ' αύτοϊ; πρωτοτόκων λύτρα είναι οί Λευΐται

μεμαρτύρηνταΐ" Χριστδ; δέ 6 παραγενόμενο; άρχιε-

ρεΰ; τών μελλόντων αγαθών, ώ; ό πάνσοφο; Παύ

λο; φησιν, κα\ ού κατά τήν τάξιν 'Ααρών, άλλα κατά

την τάξιν Μελχισεδέκ, καθώ; τδ θείον προεχρησμ-

ώδησε λόγιον, τ?| μέν μεταθέσει τή; ιερωσύνη; τώ

<]υί αϊ) ϊηηυ'ιηαιιιειιΐΐδ ιικιΙΊιϊχ ναειιυ», ηιιί οιηιιΊυηι

ρεεεαΓι Ιαιη 80Γϋΐυηι <]ΐιαηι βεηβυδ ηίςιιβ εοςίΐαΐϊο-

ΙΙΪ8 8ΧρβΓ8 Γΐΐ'ΐΙ, 0ΟΓρθΓ»1ΐΙ8Γ ρΓΟ 83, ςΐΙ38 ρ8Γ Οΐΐθΐη

εϊ βαηοΐιΓιεηία 881, Ιπιιηαηα ιιηΐιιτα ϋβο 3ε Γαίιϊ

οϋΐαίιιιη 8888 ΊηΐεΙΓΐ£ίιηιΐδ, εϊ εο ιηη^ϊβ φίοιΐ ηε ηυ-

ηιβΓΟ (]ΐιϊϋεηι 8ΐιρει-αι•« 30 ΓειΙιιικΙατε ρπεΙεΓ ιίιπι

ςιιί 8βϊρ$υιη «Ιβιΐϊΐ ρΓΟ ρΓβΙίο, ςυο ηιυΐΐΐ τείΐίηιβ-

ΓβηΙιΐΓ, Ιοίαιη Ιπιιιιηηαιιι ηαίιιπιηι νίιίεηιιιχ, ςυοιΐ

ςυίιίβηι αΐΐίηεαΐ αά Γ3ΐϊοηειη δαιιείίιαίϊβ (φΐεηοιί-

ηιοιίυιη ίη ιιιιιΐιΐ'α Ιε^ίδ Ι.ενίΐί8 ιιυιηεΓΟ ρΐιιτεδ ρτΊ-

ιηοςβηίΐϊ ίηνεηιί δυηΐ'"), δβιΐ Ιοη^ίδδίηιο δραιίο »

Ιεΐ'^ο ΓβΓιοΙαιη , ςηαΐεηυδ αίικφΐε οηιιιϊ εοηίΓαάί-

εΐΐοηε Ίά, οαί ΙιεηεϋίεϊΐυΓ, υβηεύίοεηΐε ίιιΓεΓίιΐδ εδί.

Αε Ιιιιιε φίκΙππ αιΐ δοΐαιη ΙδΓαεΙίΐϊεαιη ^βηΐεηι ίε-

έξ ί-έρας αύτδν είναι φυλής (πρόδηλον γάρ δτι ϋ νϊΐϊοϊ δαεειϋοΐίϊ ιΙί^ιΓιΐηδ ΓβΓεΓεηαίιΐΓ, αε ρι•ο εο-

έξ Ιούδα άνατέταλκεν δ Κύριος ημών Ιησούς Χρι

στδ;) κα\ τήν τού νόμου μετάθεσιν άπειργάσατο, άπδ

τής κατά νόμον σκιά; έπ\ τδ τή; βασιλεία; τών ου

ρανών μεταθεμένο; ήμά; Εύαγγέλιον, καθάπερ άπδ

τή; Λευϊτική; επί τήν βασιλικήν φυλήν τδ τή; ιερω

σύνη; αξίωμα ■ τή δέ κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ αφ

ομοιώσει οϋχ υπέρ μόνου τού Ισραήλ, άλλ' υπέρ

•πάντων τών εθνών λΰτρον έαυτδν τώ Πατρ\ προσηγά

γετο, κα\τή; πάντων ανθρώπων ομολογία; άρχιερεΰ;

καθέστηκεν, έπεί χα\ ό Μελχισεδέκ έκ τή; εθνική;

μοίρα; είναι γνωρίζεται, κα\ έκ τού 'Α.6ρα.&μ. γένους

ευρίσκεται. Ή δέ κατά νόμον τών πέντε διδραχαά-

" ΜααΗ. ιι, 1 δασ. ■» Ηε1)Γ. νιιι, 1.

14,17.

πιηι ρΓίηιο^εηίΙοιιιιπ ιΐιιιιίαχαΐ, ςυί αριιιΐ ΐ8Γ3εΙί(33

Β38εβΓεηΙυΓ, Γβάεηιρίϊοηίβ ρι-εΐΐο 1,ενίΐ38 βυηιρίοί

εδδβ, δεηρΙιΐΓΧ Ιεδίίηιοηίο ιΐε ίρδίδ ρΓΟίΙϊΐυιη 88( :

ΟΙιιίδΙιΐδ νβΓΟ, ςιιϊ ΓιιΐιίΓΟΓαηι ηοηοπιπ) ροηΐΐΓεχ

βίνβηΐΐ, ιιΐ δβριεηΐίδδϊηιυδ Ραυίυδ ϊηςυ'ιΐ ", εϊ ηοιι

δεευηιΐυπι ΟΓΐϋηεηι Αβγοπ, δεά δεεηηιΐυηι οπίίηειη

Με1οΙπδ8(1βε, ιριβηιβίΐιηοιίυηι Λίνϊηιιηι ρΓίε8ί£;ηϊ(ΐ-

εανϊΐ οΐ'αειιΐιιιη, δαεεηίοΐϋ ηιιίιίειιι ΐΓβηδΙαίϊοηε, εο

φίοιΙ ΐρδβ εδ88( εχ αϋα Ιιϋια (ρεΓδρίειιιιηα 6δ( ειιίιη

εχ ίιιιία ογΙιιιιι βδδβ ΟοιιΓιηιιιιι ιιοαΙγιιιιι Ιβδυηι

ΟΐΓίδΙυιη), ειίαιη 1ε(•ϊδ ΐΓβηδΙαίϊοηειη εΙΓβείι, εϊ αο

1β£3ϋ ιιη>1)Γ3 Ιπιιΐϊΐιιΐίΐ ηοδ αΊ Εναηςεϋυπι τε^ηί

" Κοιη. χ., 16. "Νυηι, ιιί, 16 βηη. " ΗεΙ)ΐ•. νιι, 9, 11; νιι,
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ΟίΕίοΓυηι, ςιιοΗΐηϋιηοιΙπηι αΐι Ι,εν'ιΓιεα Ιτϊΐια 3(1 τα- Α των υπέρ έκαστου των πρωτοτόκων συντίμησις έμ-

$'ι3πι Ιηηηιιι δβεεπίοΐϋ <1ί<;ηίΐηΐίπι ΐΓβϋυχίΙ : 3δ-

κίηιϊΐηΐίοηε υογο π,ιιοβ Πι δεευηάυιη οπϋηοιη Μείεηί-

βειίεε, ηοη ρΓΟ $ο1ο Ιβΐ'βείε, δεο" ρΓΟ οιηηϊΐιιιβ ββη-

Γΐηυβ ρΐ'εΐΐιπη Γθ<1επιρΙίοηϊ& δββε ΡλΙγϊ οΐιΐιιΐίΐ, εΐ

οιιιηϊιιηι Ιιοηπηηιη εοηΓεβδίοηϊδ ροηΓιΓεχ εχδΐίΐίΐ,

φαίνειν οιδε* αίνιγματωδώ;, ως χρή εκαστον ημών

πάσαν αΓσθησιν άγιάζειν θεώ, και τά έν τούτο•.;,

καθαρδν κα\ ηδονής πάσης άτοπου άλλότριον τ.ψοζ-

άγειν τω χτίσαντι καθάπερ τι λΰτρον ευαγές τε χα:

Εννομον.

ςυοηίίίπι ΜεΙεηϊβεάεε ςιιοαυε Ιβιη εν ραΠε 'βεηΐΐιιηι εχίΓΗηεβπιηι, ηυβηι εχ &εηεΓε ΑΙ)Γ3η3πιϊ β&δβ

οδΙεηάίΙιΐΓ βίςηε Γερεπίυτ. Ρογγο ςυκ εχ Ιε^β Πε1>αΐ χδΐΐπιβίίο ςυΐηψιε (1ϊ«Ιΐ'.-ιο1ιιηοπιηι ρΓΟ υηοςυοςηε

ρΓΪηιο^εηίΐο, ρεΓ 3ΐ)(ϋΐ33 νει-βοπιπι βηΐυοβεδ ει ίηνοΙυεΓ» δΪΒηϊίίεβΓε $ο1εΐ, οροΓίεΓε υηαιηςιιεηΐφΜ!

ποδίπιηι οπιηε8 δεηβυδ Πεο $3ΐιεΐϊ(ίε3Γ8, βία,ηε 83 πακ ρεΓ δβηβηδ Γιιιηΐ, ριιπιιη ει »υ οηιηϊ ίηηοηεςίι

νοίιιρίαΐβ »1ϊεηυιη (ΐαβδϊ ςυοαΜβπι τεάεηιρίϊοηΐδ ρΓειίιιιη δβηείυω 3ΐ<ιυε Ιοςϊιϊιηυπι οΒειτβ ΟΓε»-

ΙΟΓΪ.

Ηιι]υδ δβετΐ <1ϊεϊ ΓβδΓι ηοβ ΙιοιΙΊε ιηεηιοπηιη εε- Ταύτης ήμεΐς σήμερον της Ιεράς τελετής την άνά-

Ιευΐ'3Πΐιΐδ, Ιιβεο ηινδίεπί εχρίίεβίίο βρίπΐιιβίιβ ρΓ33- β μνησιν έορτάζομεν, αϋτη ήμΐν ή πνευματική τοΰ

δβηΐεπΐ δ3ηεΙηηι βΐφΐβ δοΐεηιηειη εοηνεηΐυπι εο- μυστηρίου άνάπτυξις την παροΰσαν συνεκρότησεν

ο«\ι, ηυ3 εχρ1ΐε3ΐϊοηε εχ 1ε{τε ο,ιιίιίεπι, ιιΐ αρρητοΐιαΐ,

8ει•ν3ΐ0Γ οΙΓβΓε&Λΐυι-, δεά" υΐ δρ'ιπίυ ίηΐεΐΐίςϊΐυτ εΐ

ιηοηιο ρεΓείρϊΐιΐΓ, ρπηιίΓιαδ ηοδΙΐ'& εοηβρεΓδίοηίβ

ΡαΐΓΪ οΠβΓεηβ (οίαηι ο;πιι μιύ.ίιιι ιτιΐιίεοιιΐ, εΐ ;ιι1

ιΐίν'ιη.ιηι οΙ)]3ΐΐοηεπι ίάΌηεβιη οΓΚοιοΙμΙ. ΙΙοε εηίηι

οϋιιι Ιεχ ρβνΙυπευΛί, εΐ ηι! Ιιοε δρεεΐ3ΐ)3ΐ εοηδίί-

Ιιιΐίο Ιεςίδ ΐιιιιι ιΐε ρπιηοβεηίΐίδ, Ιιιιη <Ιε Ι.ενίΐ3Γυηι

εοπ)ρεηδ3ΐϊοηε, ΐιπιι »Ι« ιΓκ1ι:\ιΊιιηοπιηι ,τκΐίηι.ι-

Γιοηε. δίο ρεΓ ηΐ3Γε δεπρΙιΐΜΐιιιη άΊνΐη3ηιπι ξναύα

δρίηΐυδ ηοδ ΐΓ3ΐΐδ(1υχίΙ. δειΐ νκίεηηιυδ εΐϊηιη 8(1-

νεΓδηποπιηι εοηείιΐδίοηεηι αίςιιε <1εηιοη3ΐΓαΐϊηηεηι.

Αε ]»ιτι φΓκΙειη βιιρβηιΐδ ηοϋίβ ιιιιη (Ιε ίενϊΐϊδ,

Ιιιηι (Ιο ρηπιο$εηίΙΐδ 1013 εοηδίίΐυΐϊο 18(518 ρβίε-

άγίαν πανήγυριν • καθ' ήν "νομικώς μεν προσήγετο ό

Σωτήρ κατά τδ φαινόμενον, νοητώς δέ χαΐ πνευμα-

τικώς την άπαρχήν τοΰ ημετέρου φυράματος τω Πι-

τρ\προσαγαγών, όλοναύτο ίερδν άπεδείκνυε, κα\ πρδς

θείαν προσαγωγήν έπιτήδειον. Τοΰτο γάρ πάλαι 6

νόμος ώδινε, και πρδς τοΰτο έώρα ή τε περ\ τών

πρωτοτόκων νομοθεσία χα\ της τών Λευϊτών άντιδί-

σεως κα\ της τών διδραχμάτων συντιμήσεως. Οΰτως

ήμας 6ιε6£6ασε διά της θαλάττης τών αγίων Γραφών

ή χάρις τοΰ Πνεύματος. Άλλ' εΓδωμεν χαΐ την τώ•/

εναντίων σϋγκλεισίν τε χα\ άπόδειξιν. Ήδη μεν ον<

ανωτέρω κατάδηλος ήμΐν ή περ\ τών Λευϊτών τε κα\

πρωτοτόκων πάσα νομοθεσία γεγένηται , ολ.λά χα-

ίβεΐ3 εβί : 88(1 ςυοηια(]ιιι<)ί]υιιι ηι.τ^ιιιικ Μονβεδ ρο- Ο θώςό μέγας Μωϋσής παραΟαρσύνων τδν λαδν μη»

ριιΐιιιιι ιιιιίιηο (ΐιηΐίηικιηδ εΐ :ΐ(1!ιοηαηδ, ηΠίΓηιηυηΙ

ίΐΐιιιη ^Εσγρΐίοδ ηοη βιηρίίυδ νίϋίπιιη εδδε " : ϊΙ;ι

ε^ο (]υοο]ΐΐ6 ηυηε ρΓΟνεΙιοΓ, ηι ρεευϋβπ ϋεϊ ροριιΐο

Ιιοηιιιη ηυηΐϊυιη ηρροΓίειη, ΓοΓε ιιΐ ηοη 3ηιρΙϊιΐ8

ιιαιύιαιϋίδ ευΐΐιΐδ εοτροτεα εαδΐΓ3 υΉΙομιιιιιβ. ΙΊιΐ

εηίηι, ροδΙι]Μ3ΐη ρι•οιΙίΐιΐΒ 881 ηιβ^ηυδ ίΙΙβ ΡοηΙί-

ίεχ, 1.('\Ίΐηπιπι εΐίΓΓίίϊΐ'ϊιιηι οκι ? 1!Ι)ϊ, ρο8ΐ83ς<ΐ3πι

ιηιιηϋϋδ ρΓβΐίο ΓεύεηιρΙυδ ει εχρϊβΐιΐδ ε?1, ρΓΐιηο-

ςεηίΐΟΓυπι εοιιιριιΐηΐ'ιο βία,ιιε χδΓιηΐ3ΐΊο? 1)1)ί ΓβΙϊ—

ηιΐΗΓίιηι ί•ίΐΊτιηοιΓιηΐΊΐΐϊΐ Ιε^ϋιιηι εχηΠ:ι ϊ11;ι ρΓ%-

δεΓϊρΙίο ηΐ(|ΐιε οϋβεΓναΙίο ? Νοη τΐα'εδ, ΐ]ΐιη:π1 ηοχ

ίμηοΓ,ηιΐί.ΐ' π•» υηϊνεΓδαδ οεευρ3ΐ3δ ΐεηεϋβΐ, δίεΐ-

13Γ0Π1 ϊη ιηοιΙ ιι ιιι ουΜΜίΐΊΐηι (|ΐιοιηι1:ιηι, ηιοιίϊοιιιη

αΐηιιβ εχίΐεηι δρΙεηϋοΓβηι ρΓχυιιϊδδβ ευιη, ψ\\ εχ

Ιο^ίδ ρΓΜδεΓΪρΙοευΙΐυβ ρΓΛ.•δΐ3ΐ):ιΙιΐΓ ; βεά ροδίςιιβιη

]ΐ18ΐίΙΪ£8 801 εΧΟΓίΐΙδ 831, ί'Ι ΟΓΪεηδ εχ Λΐΐο 3ρρ3Γ11ΪΙ,

εΐ δ3ΐυ1ίδ (ΙΊβδ ίΙΙιιχίι, ενβηαίΐ Ιε^αϋιιιη εοηδίίια-

ιίοηιιιη Γβχ δΐιρεηηΐε Ιιιιπίιιο ^ι;ιΐί;ι• νίείβ. Νοηηε

ρΓ05ΐΓ3ΐυιη εΐ βοΐο χςιΐ3ΐυω ]3εεΙ, (|ΐιοηι;κ]ιιιο;Ιιιιη

ρΓοεεΓεβ ει οαΓΓηβ, ρΓκεΙβπιηι ίΠυο" 1ειηρ1υπ>?

Νοηηβ οαιηίδ εΐ3ΐίο 3ΐ(]ΐιε 5ΐιρειΊ)Ϊ3, οηιηεβ δρίΓίΐυδ,

<]ΐιοδ ηοιιιίηε ε]ιΐ3 ροηΐίΓιεεδ 8υιηρ88Γ3ηΐ, εοηΓίϋε-

ππιΐ »1(]ΐιε άεηιϊδδί δΐιιιΐ ? Αη ηοη οηιηίδ ιΙ.ίγιιί^.ί

Αίςηε εοηίιΐδβ εδί εοηιιη ί!Ι:ι Ι»ιη ΰεηο οηϋ-

ιι.ιΐ3 3ΐηυβ εοηδΐΊΐιιΐ3 Ιε@:ιϋδ <ϋβοϊρΙϊηα ? Νοηηε

ί'.ΐΐιιϋΐιΐϋ ρεΓΪ'ΐΙ 83, (|ϋ36 3ρΐ1(Ι ΙΐκΙϋΒΟδ λί^οΐ)»!, ΪΠ-

δΐίΐιιΐβπΐίη εοηδυείιιιΐίηυιτι (ϋϋ^εηδ ει βεευηία οΐ)-

3εΓναΓιο? ϋΙ>Ί ειιίιη ηοδίίιΐδ ρΓΟ ηιιροΓ εηΐχίδ ηια-

δψεσθαι τους Αιγυπτίους διεδεδαιώσατο ■ οΰτω κάγώ

νΰν προάγομαι τδν τοΰ βεοΰ περιοΰσιον ).αδν εύαγγε-

λίζεσθαι, ώς ούκέτι της σκιώδους λατρείας τδ σωμα-

τικδν στρατόπεδον Οεασόμεθα. Ποΰ γάρ μετά τήν φα-

νέρωσιντοΰ μεγάλου Άρχιερίως ή τών Λευϊτών ιερουρ

γία ; Ποΰ μετά τδ τοΰ κόσμου καθάρσιον λΰτρον ή

τών πρωτοτόκων συντίμησις ; Ποΰ ή λοιπή τής νομι

κή; τελετής ακρίβεια; Ούχ όρας ότι εως δτε ή νϊ>ξ

τή; αγνοίας κατείχε τά σύμπαντα, αστέρων δϊκην

άμυδράν τίνα κα\ σύμμετρον αύγήν ή κατά νόμο*

παρείχε λατρεία- δτε δέ ό της δικαιοσύνης ανέτειλε•.

ήλιος, κα". ή έξ ύψους ανατολή έπέφανε, κα\ τή;

σωτηρία; ήμερα έπέλαμψεν, αφανής ή τών νομικώκ

διατάξεων δαδουχία έγίνετο ,τώ ύπερλάμποντι φωτ':

νιχωμένη τή; χάριτος; Οΰκ ήδάφισται, χαθάπερ ο:

τριστάται κα\ τά άρματα, ό περιώνυμος έχεΐνο:

ναδς , κα\ πάσα ή τών αρχιερέων έπ' αύτφ μεγαλο

φροσύνη κα\ Επαρσις; Ού πάσα κατεκλύσθη αϋτώκ

και συνεχέθη ή νομική ευταξία; Ούκ άρδην άπόλωλε

τών παρά Ιουδαίοι; εθών ή ακρίβεια ; Ποΰ γάρ τά;

Ουσίας τά; υπέρ τών άρτιτόκων γυναικών προι-

αγάγοιεν, τοΰ έκλελεγμένου τόπου διαπεπτωκότο;,

κα\ σαφώ; διορισθέντο;, μή έξεϊναι ττέρωθί «ου πορ'

αυτών τά; θυσίας προσάγεσθαι; Ποΰ ή ίερατιχτ

στολή τε και αξία και τά λοιπά άπαντα ; Άλλ' ίνα

μή τά ν.αΟ' Ιχαστον διεξιόντε;, καθάπερ νεχρι'ν

συνέχει επαφή τε χα\ θεωρία τδ δμμα τής ^χή;

δειδιξώμίθα, εκείνου; μεν έάσωμεν τεθ>/ηκότα; π?ρί

" Εχοιί. χιν, 15.
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'τδ ύδωρ τοΰ νομικού γράμματος • ήμεϊς δέ τφ φιλαν- Α Ιίεπυΐΐδ οΠειτε ροδδίιιΐ, ειιπι ίΐΐβ ιΐείεείϋδ 3(1 μπι

θρώπω θεώ τδν έπινίκιον ϋμνον άσωμεν, κα\ τη

δντως ούρανίω τραφέντες τροφϊ), καϊ τφ έκ της αλη

θινής πέτρας νάματι ποτισθέντες, έλθωμεν επί τδ

Βρος τοΰ θεοΰ Χωρή6• τουτέστι, την ύψηλήν τοΰ

Ευαγγελίου διδασκαλίαν, ίνα τη° φωνή" των θείων

σαλπίγγων, τοις ;5ήμασι τοΰ μακαρίου Λουκά τήν Εσω

άκοήν προσβάλωμεν , καθάπερ ες αγίων άδυτων

βοώντος της μυσταγωγίας τοΰ Πνεύματος• Καϊ έγέ-

νετο ώς έπΛήσΰψταν αϊ ήμέραι τού καθαρισμού

ανιών, άνήγαγον οΐ γονείς τδ παιδίον Ίιχσούν

παραστήσαι τφ Κνρίφ, καθώς γέγραπται έν νόμω

Κυρίου, δτι Πάν ΰρσεν διανοίγον μήτραν, άγιον

τφ Κνρίφ χΛηθήσεται• χαϊ τον δούναι θνσίαν

χατά τό είρημένον έν νόμω ΚνρΙον, ζεύγος τρν-

ΠΊ1Ι ΙθεΐΙ8 ιΓΐίΊΐΙΐΙδ ί>1(μιο 0θ1ΐ3ρ311δ δίΐ, 61 ;ι|ιγ•. Ιι;

ιΐίοΐιιιιι 6Ϊ Ι, ηοιι ΙίεεΓΟ "μι :ι1ϊ(|ιιο ίιΐίο Ιοεο 1ιοδΙΪ3δ

81) ΪΪ8 θ£ΓβΓΓΪ"? 1'1)ί 8306Γ(1θΐ3ΐί3 ίΐΐβ δίοΐβ, βΐ (1ί-

βηϊΐαδ, βΐ οηιηίβ Γβ1ί(ΐυ3? νεπιπι ηε δΐη^υΐβΐϊιη

οηιηία ρεΓδεηυεηΐεδ, δίειιΐί αιοιΊιιοτυιη ει•βΙ>Γ3 31-

ΐΐ'οοίίΐΐΊοικ: :ιΐ<|ΐιο ίηίρεείίοηε 3η!ηιΐ οευΐο (βΓΓΟΓβπι

ίη$εηεΓβπιιΐδ, ίΐΐοδ αυϊιΐι-ιιι δ'ιηαηιιΐδ ηιοτίιιοδ }ιιχΙ»

;ιιμι;αιι ΗΚογχ Ιβςαΐϊδ : ηοβ αιιΐβιη Ιιεηίςηο ϋεο νί-

ΟΙΟΓΪ86 οαιηιοη βΐ Ιι 5101111111 Οίΐηαπιιΐδ, εί νβΓβ εοε-

Ιβ&ιϊ οϊ!>ο ηαΐηΐί, εΐ εχ νει•3 ρεΐΓ3 ρΓοΠυεηΐίδ 3ςυα>

ροΐυ ΓβΓβοΐϊ, νειιϊ:ιιιιιΐδ 3(1 ιηοηΐεπι ϋεί ϋηοτευ, Ϊ(Ι

681, &ά ;ι!ΐ;ιιιι Ενβη^εΐϋ ιΐοοίπηαηι, ιιΐ νοεί άίνί-

ιιαππη Ιι>ί);ΐΓΐιιιΐ, νΟΓϋίδ ηίηιίπιηι ΙιαιΙί Ιλκ:;ιϊ ίπίοι-

ηαδ ηυτεδ ηιΐιηονοαηιυδ, Ιαηςιιβηι εχ ββεπδ 3(1νΙίδ ει

γόνων, τ) δύο νεοσσούς περιστερών. Καϊ Ιδον ήν ρ ρεηοΐοϋρυδ ββεΓ» άοοίΓΪηΐΒ δρίπΐυδ είαπιβηΐίδ *°

άνθρωπος έν ΊερονσαΛ^μ, φ δνομα Συμεών, χαϊ ό

άνθρωπος ούτος δίκαιος χαϊ εϋΛαβ^χς, χροσδεχό-

μενος ααράχΛησιν τού ΊσραήΛ • χαϊ Πνεύμα

άγιον ήν έπ' αϋτφ, καϊ ήν αντφ κεχρηματισμέ-

νονϋπύ τον Πνεύματος τού άγίον,μή Ιδεϊν θάνα

τον, πρίν άν Ιδχι τύν Χριστύν Κυρίου εν σαρχΐ,

χαϊ ήΛθεν έν τφ Πνεύματι είς τό Ιερόν. Τί έστι,

Προσδεχόμενος παράχΧτχσιν τον ΊσραήΛ; Τουτ

έστιν, άναμένοιν τήν φανέρωσιν της αληθείας, κα\

τήν πρδς ταύτην τοΰ Ίσραηλίτου λαοΰ άπδ της νομι

κής σκιάς μεταχώρησιν επί τω άφεθέντα τοΰ ύπδ

τά στοιχεία τοΰ κόσμου είναι τω της αληθείας στοι-

χειούιΟαι δ'.δασκαλείω, καϊ τή" κατ' αυτήν καταρτί-

ζεσθαι τελειότητι, Ουδέ γαρ αν ϊχοι τις ειπείν, ώς έν

/■-'( (αιΊΐιιιι β$ί, ειιιιι ίιιιρίίΐϊ βαβηΐ άία ρηΗβαιΙϊοη'ιι

βοΓΜίιι, αάάηχβταηΐ ρανεηίβί ριιείίιιη /β««ηι, «( *ί-

ίίετεηΐ ει εχΐιϋετεηί εηηι ΰοιηνιο, ιϊειιί ιεΐΐρΐηιη

β»1 ΐη /ι'(/ι• ΏυηιϊηΊ : Οτηηε ιηαχαιίϊιιιηη αρεήεη»

νηΐναηι, ιαηείιιηι ϋοηήηυ νοεαύίΐητ, εΐ «< άαηηί

ΙιοίΙΐαιη, ρη»ι! ιΙίιΊηιιι ε$1 ίη Ιεςε ΙΙυιιιϊηΊ, ρατ ίιιιΊη-

ιηιΐί αιιΐ (Ιιιυα ραΙΙο» εοΐιιιιώαηιιη. Εί είεε Ιιοηιο εταί

/ίΓθίο/ι/ηιί« εκϊ ηοηιεη εταί Βΐηιεοη, εί ί$ Ιιοηιο /«-

$1η» εί τεΙίαΊοίΗί, εχιρεείαη» οοηίοΐαΐϊοηεηι 1$ταεΙΊ»,

εί 8ρϊήΐ«» ίαηείιΐΒ εταί ίη εο, εί οταεηΐιιαι εί τεάά'ι-

άεταΐ 8ρ'ιτίΙχι» $αηείνα ειιηι ηοη νί$\ιτηηι ΐηοτίεηι

ρηαεηιιαιη νϊάί>$εί ΟΙιτίιΐιιπι Ώοτηίηί ίη οατηε, εί

νεηίί ίη$1ίηαη ΧρΜίιια ίη Ιοηψίηηι. 0»Ή1 631 ίιΙ ιμιοιΙ

(Ιίείΐ, Εχ&ρεείαη* εοηιοΐαίίοηεηι 1$ταεΙί» ? Ηοε 6δΙ,

δυσπαθεία όντων τών Ιουδαίων, κα\ έν αιχμαλωσία *-• εχδρβεΟηδ ϋιιιιι ηιπηίίι^Ι» ΓκμίΗ ν6ΓΪ(38, ε( 31) ιιιη

τιν'ι κατεχομένων, τήν τούτων άνάκτησιν χαϊ πρδς τδ

εΟΟυμον καϊ άρχαΖον έπάνοδον έξεδέχετο• πάσης αύ-

τοϊς της παλαιάς συνήθειας ευνομούμενης, και τοΰ

ναοΰ έστώτος, κα\ τών έν αύτφ θυσιών προσαγομέ-

νων, κα\ πάσης ετέρας ιδιωτικής τφ γένει αυτών

ύταρχούσης πολιτείας πεφυλαγμένης.

Ιιι,ί ΐ6^3ΐϊ ;ι ιΐ ε3πι ρορυΐυβ ΐ8Γ3ε1ί(ϊειι$ Ιι-αιικΐτοί,

υΐ (Ιίηιϊδδΐΐδ 35 εβ βιιΙ^οείίοικ', ςα3 εΐεήιεηΐίβ ηιιιικίι

οΐιηοχίιΐϋ ιτιιΐ, νεπίαΐϊδ εΙεσιβηίΟΓυιη ιίοι-ίπικι ϊη-

δΐίΐυοΓείιΐΓ , βίυδηυβ ρβΓΓεείίοηβ εοηεϊηηβΓβΐυΓ.

Νεςυε εηίπι «ΙίεεΓε ςυίδ ροίεβΐ, ουπι ^υι13ε^ νεΓδβ-

ΐ'εηΐιιΐ' ίη ηκΒΓΟΓβ 3ΐςυε βΟΙίεΐϊοηε β( ίη ε3ρ(ίνΐΐ3ΐβ

ϋϋ(|ΐια ϋεΙίηεΓβηΐιΐΓ, ίΙΙιιιη Ιιοππη ΓοευρεΓΟίΐοηοιιι, εί ίη ρπδΐίηυπι Ιοοιπιι εί δΐίΐΐιιιη ΓεδΙίΙυΙϊοηεπι, αε

πίΐΐίΐιπη 3(] απίιηί ΐι•:ιικμπΙ1ίΐ3ΐοηι 3ΐςυβ Ικΐίιίαιη 6Χ8ρεεΐ3δδε : ηυίρρε ευηι οηιηεβ ΐΐϋ βηΐιςιιϊ ηΐιιβ

»1) ϋδ τεείβ ει ]ιιχΐ3 Ιε^ί» ριχ$εΓίρΐ3 ουδεΓνβΓεηΙυι-, εί Ιεπιρίυπι κίαι-εΐ, ει εοηβαεί» ίη εο ηοδϋχ οΠ'εΐ'-

ιοιιΐιιΐ'. ΓεΙίςιΐϋ8({υ6 ρι•ί\;ιΐιΐ8 δΐ3(υ$- ςεηΐίδ εοΓυιη ίηεοΐυηιίδ δετνβΓεΙυΓ.

Εί δέ τδ Οπδ 'Ρωμαίους αυτούς ε'ναι προβάλλεται, (}ϋθά δί ηυϊδ ρΓοροηϊΙ εοδ 8α1)(1ϊΙθ8 Γιιϊβδβ Πο-

κα\ τδ καθεστάναι τδν Ήρώδην βασιλέα της Ίου- π>3ηϊδ, εί ΙΙεΓοάεσι, ςυί ^βηεΓβ Λϋεπί^ειι» εδδεί,

δαίας άλλόφυλον τδ γένος υπάρχοντα• γινωσκέτω ό ρ Γβββιτ) Ιαϋαϊϊβ εοηβΐίΐϋΐϋηι ίυίδδε, ίδ ευ{$ίΙεΙ ίϋείΓοο

τοιούτος, ώς ουδέν πάρα τοΰτο ή κατά νόμον πολιτεία ιιΊΙιΐ! Ιε^Λ'ϊ ΒίβΙυί ηοείΐυπι εί ίηεοηιηιοιίαΐυιη

πϊρεδλάπτετο έκ τοΰ ύπδ αλλοεθνούς τδν Ισραήλ Γυΐββε, ηϋθ(1 ρορυΐϋδ ΙδΓβεϋΙίειίϊ 3ϋ άϊνεΓδίβ κεηΐίδ

βασιλεύεσθαι, ώστε τήν περί τούτου παράκλησιν τδν

δίκαιον πρεσβύτην έκδέχεσθαι. ΚαΙ γάρ διαφόρως

συμβέβηκε, καθάπερ τινά στασιώδη υίδν ύπδ τοΰ

πατρδς αύστηρώ τινι παιδαγωγώ πρδς σωφρονισμδν

παραδοθήναι, οϋτω τδν Ισραήλ πολλάκις ύπδ βασι-

λείαν γενέσθαι άλλόφυλον. ΚαΙ δηλοΐ ή έν Αίγύπτιρ

τοΰ λαοΰ επί πλείστον 8σον διατριβή, ν.αΧ 6 προφήτης

Ιερεμίας έν τοις χρόνοις Σεδεκίου τοΰ βασιλέως έκ

θείου προστάγματος πρδς αυτόν τε καϊ τδν ΰπ' αύτοΰ

λαδν διαλεγόμενος, ύπδ τδ σκήπτρον τοΰ Ναβουχοδο-

νόσωρ γενέσθαι, /α\ προσχωρήσαι τοις Χαλδαίοις.

Γ686 8ΐ'Ββ"'η3ΐ)3ΐιΐΓ , ίιΙ β]ιΐδ Γβ'ι ]ιΐδ1υδ ίΐΐβ βεηεχ

εοη.ιοΐβΐίοηειη εχδρεεΟΓεί. Εΐεη'ιιη ιΓινεΓδ'ΐδ ηιοάΐδ

εοηΐΐκ'ιΐ υΐ, Ιβηηυβπι Οΐίιΐδ δβύίΐίοδϋδ 61 εοηΐυηικχ

3 ραίΓε ΒβρεΓΟ ο^ιιε βενεΓΟ αΐίευϊ ρ;Ε(ΐ38θ§ο Ιγμ •

ΛΊΐϋΓ ίη άΊδείρΙίηβπι εοεΓεεηάα* ει εβδίίζβηίΐυδ,

ίΐ:ι ΙδΓβεΙίιίεηβ ρορυΐυβ δκρε εχίεπιο γο^πο δυΐιϊιΐ'

β3Γ6ΐυΓ. Οαβηι Γεηι ίηιΙίεΒΐ ίΐΐίυβ ρορυϋ ίη Λ1?γρΐο

(((13111 ιΙίιΙΐίδ$ίΐ1>3 εθΠ1Π10Γ3ΐίθ, βΐ ρΓ0ρ1ΐεΐ3 ^8Γ6-

ηιίηδ Ιβιιιροπυϋβ 8ε(1εεί3? Γεβίβ ]ϋδδα άίνίηο οιιπι

αά ίΐΐυηι Ίρδυηι, Ιαηι 3(1 ροριιΐυηι, (ΐηί 6^υ8 ίηιρβπο

8ΐιΙ)ΐΓιΙιΐ8 εΓ3ΐ, υογ1)3 Γβείειίδ άΊχίΐ Γογθ «Ι βυϋ

19 ΟοιιΙ. χιι, ϋ. ,0 ίιιο. ιι, 22 δ^.



1!7Ι ίΙ728. ακεαοηπ ΝΥδ^ΕΜ

8((|.1ι ιπη ΝβυιιεΙιούοιιοδοΐ'ίδ Γ0<1ί{[0Γ0ηΙυΓ, βΐ ΟΙιβΙ- Α Ού μόνον δέ τούτους άξιους καθεστώτας πληκτικωτί-

ιΙ.ε'ιδ ιΙβιΙοΓΟίιΙυτ ". Νοιι βοΐιιπι βυΐεπ) 1)05 , ςιιί

αεειΙήοΓε νΐΐοβ εοηόίΐίοηε άί§ηϊ ΓυβπιηΙ , ηΐίοηο

δοορίτο 5ΐιΙι]ίοί ηοη ηπιΐ ηΐίυηιηιι : τεηιηιείίβηι

]Ίι$ΐο$ ηοηηυΐΐοβ, ψιίΐιιυ (ηυηάΊΐδ άΜ^ηιΐδ ηοη 8Γ31,

υΐ ηΐ0Γ8 ΡαιιΓι Ιοιμι.ιι•", ιιΐ ίΙΙοπιηι ρίεΐ38 ίηδί{;ηί8

νεηοπιβηΐβΓ οΙιιοβΓβΐ, ηοη ϊιηροηιιιΐε*, βειΐ 1>,ΐϊ1•.ν

ΓΟΓίιηι ει ίηιριΟΓοπι ηοιηίηυιη ίιηρεπο δυΙ^βείοβ

!)εϊ 1εηίΐ3$ βΙΤεείΙ. Αίςιιε ίά νεί ΑοΓαΗαιη άειηοη-

81Γ31 , ςιιΐ Ίη Λ\«) ριο Γυϊΐ, ευϊ ( ΠνιΙιμιι νβΓ83ηΙϊ )

ΙΙ"ίΟΓ 3 Ρ113Γ30Π6 3ΐ1(Μ11|ι(3 08! ", (|ΙΠ ΜΙ (6ΓΓ3 δΗιί

ρϊΌηιίδδ» Ιηηηυβηι ίηφίϋίηιΐδ ΙκιΙιίΙιινϊΙ : ίιία'εηια,ιιβ

1ιυ]ιι$ ΩΙϊιιβ, εΐ ίΐΐίυδ 8θ1>ο1β3, Ιδαηοιιηι <1ί< ο ει 1»-

«•οΐιιιιη, 3ε Γ«Γδΐΐδ ίΙΗοβ εηδίίίβϊιηιΐδ ιΊ ίηΙβ^βΓΠπιιΐδ

Η1ίιΐ8 Ιοβερίι , ιριί 8οι•νιΐ8 ΓαίΊιικ ε$1, εΐ ;ΐι1 <•,:ιγορ-

ρας διαγωγής, άλλοφύλψ σκήπτρω ύποτετάχθαι ούχ

ην άπεικός • ολλ' ήδη και των δικαίων τινά;, κα\ ών

ούκ ήν άξιος ό κόσμος, κατά Παϋλον ειπείν, οΰκ

άρχοντας, άλλ' αρχόμενους ύπδ βαρβάρων καΛ άθέω*

ανδρών ή τοΰ θεοΰ μακροθυμία παρέδειξεν • 3>στε τδ

της ευσέβειας αυτών δόκιμον ισχυρώς διαφανή σεσβαι.

ΚαΙ δείκνυσιν δ τε "Αβραάμ έν Αίγύπτω γενόμενες,

κα\ τήν γυναίκα ύπο τοΰ Φαραώ αφαιρούμενος, και

Ι* παροικία την έπηγγελμένην αύτώ γήν οίκων.

Ωσαύτως τε δ τούτου υϊδς, κα\ εκείνου γόνος, τον

Ισαάκ φημι και τδν Ιακώβ, αυθίς τε 4 εκείνου αω-

φρονέστατος παις Ιωσήφ, δούλος γενόμενος, καΙ το

δεσμωτήριον οίκεϊν καταδικαζόμενος. Ούχοΰν ού τήν

εις κοσμικήν εύδοξίαν τε καΙ μεγαλαυχίαν «αρά-

Γ8Π) εοιιιίεηιιιαίιΐδ Γιιίΐ'*. Ουοο'ίΓοα δβρίεπδ δίπιεοη κλησιν του Ισραήλ δ σοφός Συμεών εξεδέχετο• άλλα

ηοη οαηι ΙδΓβεΙίδ εοηδοΐβΐίοηεπι, ςιΐίΒ οιΐ Ιιοηαηι

ίαηιαιιι εΐ εχίδΐίπιβίίοηεη) ηκι^ικπιιφιο βΙοΓΪαηι αΐ-

<]ΐιε βρΙεηϋοΓεπι ρβΝϊηβι-οι , ορρεπευβίυτ : δεά

Γείρδ3 νβι-ίϊΐη , ηεηιρε ΙΜαΊιεΙίοηεηι η<1 ριιίεηι-ίΐυ-

ιΐϊιίβηι νεηΐίΐΐϊδ. Ναπι ειιιη 0Γ3ευΙυπ) ει ΓειΙιΙίίυπι

€8δεΙ Γογ8 υΐ ηηίοφιηπι ε νίΐ» ηι")§Γ3Γει, ΟΙιπδΐιπη

Ροιηίη'ι ν'κΙοΓοί, δρίπΐιιηΙίΐΡΓ εχδρεεΐ30»( ιιΐ δίιηυΐ

ροριιϋ ψιοςιιο (Ιδηιβίίιίεί) εοηεοΐαΐίο εχδίδίεΓεί 3ε

π)3ηίΓεδΐ3ΓεΐυΓ. Υεηϋ ίαίΐατ Λίε ίηϋίηείη 8ρίτίΐΗ>

ίη Ιεηιρίηηι, (Χ ά*η ίηάηεετεηΐ ραηηίβι ριιεΙΙυηι

Ιε&ηιιι, ηί [αεετεηί }«χΙα ηχοηχη οοηζηείΗτη εχ Ιερβ

ρτο «ο, ΐριε ηχίοφιε αεεερχΐ εηιη ίη νΐηαι ίΗα$, ε(

Ιανάανϊΐ /)«*»» , αε άίχ\1 : Νηηε άχηχϊΐΐη ίετνητη

τήν δντως αληθή, τήν είς τδ της αληθείας κάλλος

μετάθεσιν. Χρηματισθέντβς γάρ αύτώ πρδ της τοϋ

βίου μεταλλαγής ίδεΐν τδν Χριστδν Κυρίου συνανα-

φανήσεσθαι, πνευματικώς τήν τοΰ λαοΰ παράχλησιν

έξεδέχετο. "ΉΛΘβτ ουν ούτος έτ τψ Πτεύματι εις

τό Ιερόν, χαΐ έν τφ είσαγαγεητ τους γοτεΤς τό

παιδίοτ ΊηαΌϋτ, τον ποιϊ\σαι κατά τύ είθισμέτστ

τοΰ τόμου περί αντον, χαΐ αυτός έΰέξατο αντόν

είς τάς άγχάΛας αύτον, χαΐ ενΑόγησετ τον θεόν

χαϊ είπεν ' Κϋν απολύεις τδν δονΑόν σον, Δέσπο

τα, χατά τύ ί>τ\μά σον έν είρήνχι • δτι εϊ&ον οΐ

όζΟαΛμοΙ μον τύ Σωτήριον, 8 ήτοΐμασας χατά

πρόσωπον πάντων των Χαών, φώς είς άποχά-

Ιααηι, ϋοπιϊηβ , ιεεαηάιιιη νετ&ιιτη Γ««»ι ϊη ραεε: β Λυψιν εθνών χαϊ δόξαν Λαον σου ΊσραήΛ. ΤΒ

ηνία νϊάεηιΐίΐ οενίϊ ηιεί 8αΙαίατε , αν,οά ραταείϊ ίη

εοηιρεείη οτηηίηηι ρορηίοπιτη, Ιιιηιεη αά τενεΐαΐϊο-

«ίΐιι 5«ι<ι'«οι , εΐ αίοτίαηι ρΐεύη Ιυω 1»ταεΙίιίαΒ. Ο

τεΓε 1)εηΐ8 ΐεΓ^υε 1)83ΐε δεηεχ ! Οιιηιιι Ιιεβίυδ ϊΙΙε

υυδ ΓθνεΓ3 8388Γ ίη δβεπιπι ϊηίΓοίΐυδ, ρβΓ ςυεηι

3ϋ νίΐ;ι: εχίΐυπι ευιτεΐιβδ ! Ουαηι υεαίϊ οοιιΐί ΐπΊ

ίΐιιίπιί δίηιυΐεΐ εοΓροΓίδ! Ηί ηυΐο'εη), ιμιοιΐ νίβ'ώίΐΐίηι

βρραιϊΐΐοηεηι ϋεί ρβΓεερει-υηΐ : ϋΐί νεΓΟ, ςυϊ ηοη

\ά ψιοιΐ νΐιΙείιΐΓ διιΐιιιηιιιοιίο ϊηΐιιίΐΐ δΐιιιΐ, 36(1 ίρδΟ

ΒρΪΓΪΙυδ Ιιιηπηο ίΙΙυδίΓβΓι, εΐϊίΐιη ίη εοΓροΓε Οοιιιιι

νεΓϋυιη ββηονεπιηΐ, ςυί ίΐϊνίηυηι 83ΐιιΐ3Γ8 νίϋβηιηΐ,

ςυοιΐ ρ3Γ3ΐιιαι 8Γ31 αηΐβ ίαείεπι οηιηίιππ ροριιΐο-

ΐϋΠ). Ουβηι 1)83(33 11133 ιηβηϋβ , ςυβϊ νεΓηυπι νϊΙ«

εοηΐΓβείβνεΓυηΙ 1 Ου»ηι 1)8313 πι» 1ίη§υ3, ςο3> νϊνί-

μακάριε αληθώς καΐ τρισμακάριε πρεσ€ύ~α 1 'Ος

μακάρια σου εκείνη ή δντως Ιερά είς τδ ίερδν είσ

οδος, δι' ί,ς πρδς τήν τοΰ βίου Ιξοδον ΙΒραμζς ! 'Ος

μακάρια σου τά δμματα της ψυχής δμοΰ και σώμα

τος ! Τά μέν τής δρατής θεοφανείας έν άντιλήψει

γενόμενα • τά δέ μή πρδς τδ δρώμενον άπιδόντα μό

νον, άλλ' αύτώ τώ τοΰ Πνεύματος κατηυγασμένα

φωΛ, κα\τδν έν τφ σώματι θεδν Αόγον γνωρίσαντα,

τάτδ θείον είδότα σωτήριον, τδ κατά πρόιωπον πάν

των τών λαών ήτοιμασμένον. 'Ος μακάρια! σου αϊ

χείρες αί τδν Αόγον τής ζωής ψηλαφήσασαι 1 Ώς μα

κάρια σου ή γλώττα ή τήν άποκάλυψιν τοΰ ζωτικοΰ

φωτδς εύαγγελισαμένη ! ΚαΙ τί άν σοι καθ' εκαστον

τών μελών ίδικώς άρμόζειν επείγομαι Επαινον, ήδη

«ει Ιυπιίηίδ Γενεΐηΐί ϋοηιιηι ηυηΐίυηι (Ιίνυΐββνίΐ ! •> σε όλον έπαινετδν και μακάριον, κα\ τώ άγ£ω Πνεύ

Αε ςαίι! βίηρίΒΐίιη ρεΓ υηυπιςιιο(1ςυε ηιειηϋΓυηι

ΐ3υύεηι 3εεοπιηιθ(ΐ3Γ8 ι'ώ'ι Γεδίίηο, ευηι ]ηιη ηιιίβα

(ε Ιοίιιιιι 1;»ιιι1«1)ί1(•.ιΐ) εΐ Ιοεβίυιη δβηειοςυβ 8ρίη(α

εοΓΓερίυηι ενΒη^εΙίδΐβ (ΙοευεΓίΐ ? 8εά νεηί, ο ϋεβίβ

Ρβιργ, β3, ςυ36 ίη Ιβ τεκοηβΐ δρίηΐυβ βυ^εβίίοηε,

ε( Γι1ίο3 Εεε1ε8Ϊχ βΐυηιηοβ (Ιοεβ Ιηηςυ3ηι ίη νβδίδ

Ιβδίηεείδ, ρβυείδ ΐιιίδ νεΓϋίδ αΐιβεοηιΐίΐιιηι ΐΗεδβα-

τηχη : ςυηΐϋΐοηυίάβπι :ιι1 νοβ Υ68ΐΓΪΐ|ΐιβ δίηιίΐβδ, ςυϊ

οιιίιΐβ δΐιροΓί δβιΐδΐΐδ εΐ ίηΐεΐΐεείυδ οι-ηβιί , βΐ

ΓενβΓ3 πρεσβύτεροι, ϊιΐβδί, βεηίοΓβδ εβίίδ, ίΐ Εεείε-

&ίχ ΡβίΓββ 3ρρε11αηιίηί, (Ιίνίηυβ 88Γηιο ηοδ (ΙυείΙ

ιιΐ $3ΐιι(3Γ85 (ΙοείιϊηΛδ (Πδίαηιυδ, ΙηΙεττοςα ραΐτεηι

Ιΐίηηι, ίηςυίεηδ, εί αηηαηΙίαΜί ΐίΗ ίεηίοη» ίηοα, εί άκαιΐ ήΐη **.

"* Λογ. χχχιν, 1 δΐιη. » Ηε1>. χι. 58. " 0«η. χιι» 20. " Οεη. Χχχιχ, 20

μάτι κάτοχον τοϋ εύαγγελιστοΰ προδιδάξαντος ; 'ΑλΧά

δεϋρο, ω μακάριε Πάτερ, τή έν σο\ ύπηχήσει τοϋ |

Πνεύματος δίδαξον ώς τέκνα τής Εκκλησίας τά

θρέμματα τδν άποκεκρυμμένον θησαυρδν, καθάπερ

έν δστρακίνοις σκεύεσι τοις ολίγοις σου £ήμαο*ιν*

έπείπερ πρδς υμάς τε κα\ τους καθ' ύμδς τή πολιά

τής άνω φρονήσεως κεκοσμημένους κα\ πρεσβυτέ

ρους δντως υπάρχοντας, και τής Εκκλησίας Πατέρας

χρηματίζοντας, ί Οεϊος ημάς οδηγεί λόγος μαθητευ{σω

μένους τά σωτηριώδη διδάγματα, Επερώτησαν,

λέγων, τόν πατέρα σον • χαϊ άναγγεΛεϊ σοι τσ&ς

πρεσβυτέρους σον, Λαϊ έρονσί σοι.

' Ροιιΐ, χχχιι, 7.
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Ή τήν εκείνου τοιγαροϋν γλώτταν κινήσασα τότε Λ. Ι^ϊΙυΓ, ψκβ ίΙΙίιΐδ Ιιιιιε 1ίιι§ιιαιιι ινιονίΐ «ιΐ α"ινί-

τρδς θεολογίαν τοϋ Πνεύματος δύναμις, κα\ ήμϊν

δ'.δότω λόγον νϋν έν ανοίξει τοΰ στόματος. Νυν άπο-

Λύεις, φησί, τον δονΛόν σον, Δέσποτα, κατά τό

ρήμα σον έν εΙρήνη. Έξότε γαρ Χριστός ένηνΟρο>-

πησε, χαΐ τήν πολεμοποιον άμαρτίαν έξηφάνισεν, καϊ

τψ ΠατρΙ ημάς χατήλλαξεν, έν ειρήνη ή τών άγιων

μετάστασις γίνεται. Τοΰτο γάρ προφητικώς κα\ ό

μέγας Δαβίδ προενδεικνύμενος έλεγεν • Έν είρήνχι

έχΐ τό αντό χοιμηθήσομαι καΐ υπνώσω• τδ μη πα-

ρδν, αλλά μέλλον κατά τήν τοΰ Χρίστου παρουσίαν,•

αίνιττόμενος. Καν ως μονοτρόπως της τοιαύτης ελπί

δος (της είρηναίας φημί έν Χριστώ κοιμήσεως), τοϊς

άγίοις είσοιχισβείσης δια τοϋ Πνεύματος, φησίν • "Οτι

σν, Κύριε, χαταμόνας έπ' έΛπίδι χατώχισάς με. Ό

ιιοΐ'ΐιιιι νοι 1)0Γΐιηι ρι-οιιιιιιΐκιΐίοιιοπι , ροιεηΙΪ3 &ρΐ-

ΓΪΙιΐδ , (Ίί;ιιη ηοΐιίδ ιιιιηο αρεηεηΐίυυδ οδ νι:ι Ι;;ι

Βΐι^^ΟΓ.'ΐΙ οΐ κιιΙιιιιίιιϊϋΐΓϋΐ. Νηπο άΊηΐίΗ'χα, 'ιηςιιίΐ, ιετ-

ναιη ΐιινηι, Όοηιΐηε, $κιιηάηιη νετύντη /ι«ιηι ίη ραεε.

Ν.ιιιι οχ ψιο ΟΙΐΓΪδΙιΐδ Ιιοηιο (αοΐιιβ 051 , ει ρεεεβ-

Ιιιιιι, ίριοιΐ ΙκΊΙιιιιι οοιιίΐίΐΐιηΐ, δΐΐδΐιιϋΐ αΙ(}υβ άβίβνίΐ,

πο ΡαΙπ ηοδ ΓΟΟοηοϋίιινίΙ, καιιοίοπιηι ίΐηΐιικ τηιι-

Ι;ι1ιΐϋ ίη ραεε εοηφιίεδπΐ. ΙΙοο οιιίιιι οΐίίιηι ηι.ι^ηιιβ

ϋίΐνϊιΐ ρΓορηβΙαηιηι πιογο ρι•:ι•δϊ<»ιηΠο;ιηδ ά'ιοε&αΐ,

Ιη ραοε ίη ΐάϊριηηι άοηηίαιη εί ίοηιιηιηι εαρ'ιαπι **,

ηοη ίιΐ ςυοιΐ ικίοπιΐ ρετ νθΓΐ)οπιπι ίηηυβηχ ίηνο-

Ιϋοτα , 50(1 α.υθ(1 είτε» ηιΐνβιιΐιιιη Οιπ8ΐΊ ΓυΙοπιηΊ

εΐ'αΐ. Λο (]ΐΐ38ί κΊιι^ιιΙϋΓΪΙοι• ε,μίδιιιοαΊ βρββ (ρβείίΐεχ,

ίιιφιηηι, ίη ϋΐιπδίο ιίοπιιίιίοιιίδ βίςυε α,υίειίδ) 83η-

δε μακάριος πρεσδύτης Συμεών, ήδη παρόντα τον Β <*•8 ρβΓ δρΪΓΪΙϋίτι ίη^εηεΓβΙβ 88881, (ΙνοΜαηχ Ια,Ώο-

χαιρδν Οεασάμενος, φησ\ , Νϋν άποΛύεις τόν δον-

Λύν σον, Δέσποτα, κατά ζύ φήμά σον έν είρήνχΐ'

τδ ένεστηκδς της θείας δεικνύων επαγγελίας. "Οτι

εΊδον, φησίν, οΐ ύφβαΛμοΙ μον τό Σωτήριόν σον, 6

ήτοΐμασας κατά πρόσωπον πάντων τών Λαών •

τουτέστι τήν διά Χριστού γενομένην παντ\ τψ κόσμψ

σωτηρίαν, καϊ οϋ μόνψ τψ Ισραήλ. Πώς οδν ανω

τέρω μεμαρτύρηται τήν τοΰ Ισραήλ προσδέχεσθαι

παράκλησιν, νϋν δέ ώφθη τδ του θεού σωτήριόν εν

ώπιον πάντων τών λαών άναφθεγγόμενος ; Επειδή

τότε τήν τοϋ Ισραήλ ϊσεσΟαι παράκλησιν έγνω τψ

Πνεύματι, ότε και πάσι τοις λαοίς ήτοίμασται τδ

σωτήριόν. "Ορα δε τδ άκριΒες της θείας εμπνεύσεως.

Φώς γάρ, φησ\ν, είς άποκάΛυψιν εθνών, καϊ δόξαν

ιιιίηι', ιϊη^υίατίΐεϊ Ίη $ρε εοη»ίϊΐιιϊ»Ιϊ ηιε ". ΛΙ 063ΐιΐδ

δβηεχ δ'ιιηοοιι ρηι ρι,ΐδοηίοηι ϊΙΙαιη Ιεηιροηβ αιΐϊ-

οιιΐυηι νίάεηε, Ρϊιιιιο ά'ιηιϊΙΙϊ», ίιιφιίΐ, ιεηνιη ίιιιηιι,

Ι)οιιιίηα , $εεαηάαηι νετύαιη ΐιηιιη ίη ραεε, ρΓ%8εη-

Ιοιη 61 Ίηί,ΐΛΐιΙοιιι ίιιύίοαιίΒ ρΓοηιίββίοηειη ιΐϊνϊηαηι :

Οπια νϊάεηιηΐ, ίηηυίΐ, οαιίί ηιεί 8αίιιίαιβ ΐιιιιηι,ψιοά

ραταείΐ ίη οοη$ρεεΐιι οηιηϊαηι ρορκίοηιηι , \ά ε8(,

β.ηη, φιχ ρεΓ ϋΐιιίβΐιιιη υηίνεΓ80 ηιιιη<1ο οι ιιοη

8θ1ί Ι8Γ381 Ρ3Γ313 881, 8.ΐ1ΐΙΐ8111. ^ΙΙ! ί^ίΙΙΙΓ 8Ιΐρ8ΓΪΙ18

(ΙίεΙυβ 881 8Χ8ρεεΐ3Γ8 εηηβυΐαΐίοηειη ]8Γ3εΙί8, ηυιιπ

νοί'ο νίίΐοΐυτ 0ΟΓ3ΠΊ οηιηίΐΐϋβ ρορυΐίε 83ΐυΐ3Γ8 1>οί

ρΓΧίΙίεαΓΟ ? Οιιί:ι ιιηηε Ιίΐ-αεΙειη εοηβοίΗΐυηι ίη

δρίΓΪΙυ ου^ηονίΐ, ειιιη εΐίβιη οηιηίουβ ρορυϋ»

83ΐυΐ3Γε ρΓχρ3Γ3ΐυηι Γυί888(. Υίιΐβ αυίοιη ίΐοουια-

Λαον σον ΊσραήΛ• ομόλογα τω μεγάλψ Παύλψ έν Ο Ι3<η ίΐίΐίβεηΐίβιη ϊιι&ρϊι-αΐίοπΐϋ άίνίηχ. ί,αιηεη οηίηι,

τί) τοΰ Ισραήλ ύπαριθμήσει φθεγγόμενος. "Οτε γάρ,

9ησ^, τύ πλήρωμα τών εθνών εΙσέΛΟχι , τότε καϊ

πας ΊσραήΛ σωΟήσεται. Ούκοΰν καϊ αύτδς προτά-

ξας τήν χλήσιν τών εθνών, τελευταϊον κατά τήν προ-

φητείαν τήν τοΰ παντδς Ισραήλ έταμιεύσατο έπι-

βτροφήν καν δτι ήδη τδ κατάλειμμα σέσωσται διά

τών ήδη ές Ιουδαίων προσδραμόντων τη χάριτι. θέα

δέ μοι κα\ τδ τών υψηλών νοημάτων χυριόλεκτον.

Φώς γά ρ είς άποχάΛνφιν εθνώνείρηκώς,τήν τοΰ θείου

σωτηρίου άποκάλυψιν νοείν ήμΐν δίδωσιν, ώς έν σκό

τιο παντελεΐ καϊ τελεία ζοφώσει μηδένα αΰγασμδν

θεογνωσίας Ιχοντα. Πρδ γάρ της Χρίστου παρουσίας

καθειστήκει τά έθνη, καθώς και ό μακάριος Ησαΐας

τδν έν σκότει λαδν καθήμενον εΰαγγελιζόμενος, τδ ,

μέγα φώς αυτούς ίδεϊν διηγόρευσεν. Επειδή δέ 6

Ισραήλ, εί κα\ μετρίως, δμως γοϋν τψ τυπικψ έφω-

ΐίζετο νόμψ, φώς μέν έπ' έχείνψ ούκ εΓρηκεν,• δόξαν

δέ αύτδν κληρώσασθαι προεφήτευσε, παλαιάς Ιστορίας

άναμιμνήσκων • δτι χαθάπερ πάλαι ό θαυμάσιος

Μωϋσής, τοΰ θεοΰ συνόμιλος γεγονώς, δεδοξασμένον

Ισχε τδ πρόσωπον οϋτω χα\ αύτοϊ, τψ θείψ της εναν

θρωπήσεως διά πίστεως προσομιλήσαντες φωι\, κα\

τί] τοϋ Πνεύματος χαταλαμφθέντες δυνάμει , έν δόξτ)

φανήσονται,τδ παλαιδν αποθεμένοι κάλυμμα, χα\τήν

αυτήν εικόνα μεταμορφούμενοι, άπδ δόξης εϊς δόξαν,

ώς φησιν δ Απόστολος, χαθάπερ άπδ Κυρίου Πνεύ-

ίιιςαίΐ, αά τενεΐαΐϊοηεηι (/βηΐίιηη, εί ^Ιοτίαιη ρίεΰ'ιι

Ιιια: Ιεταεί : οοιιβοιιίαηοα 3ΐςυε εοηνεηίεηΙΪ3 ηΊ3(;ηί

Ι';»ιι1ί νοιΊιίί άίεβη$ , ιιΐπ ροίΐ βοηίοϊ ηιιηιοηιΐ

ΐ8Γ38ΐβιη. ϋιιαηάο αώη, ίηςιιϋ", ρΐεηϊίχιάο ρεηΐϊνηι

ϊηΐτανετ'ιΐ, ίνηύ εΐ'ιαηχ νηϊνεηηι 1»ταεΙ ίαΙννι ετίί.

0ιΐ3ΐηοΙΐΓεηι ειιιη οίκιηι ϊρ8β νοεβίίοηοηι ςβηϋυιη

ρΓ33ρο8ηί8$εΙ, ίη ρθ8(Γβηΐ3πι ρΓορ)ιοΐί;ο ραΠοιη εοιι-

τοι-Μοηειη υηϊνεΓβϊ ΙδΓβεϋδ Γε]βεϊΙ : ε(8Ϊ ]αηι Γβΐί-

ηιιίιε ρεΓ 608, ςυί ].ιηι εχ ΙιιιΙ^ίδ βά* βηιίβηι 3εεε$-

ϊι'πιηΐ, 88ΓΤ3(8Ε δΐιηΐ. ΟοιίδίιΙοτα ίΐεηι πιίΐιϊ δυΐιΐί-

1 1 1 ΐ ιιιιι 8βιιΙεηΙί3Γυπι ριορΓϊαιιι βο (Ιίδΐίιιοίηηι

(Ίοειιΐίοιιειη. ΰιιιιι οιιίιιι Ιυπιειι αιΐ Γενβίβΐίοηεηι

ςεηΐίυπι (Ιίχοιίι , (Ιίνϊιπ δοΐιιίαπ» Γενεΐαΐίοηεηι

ηοΙ)Ίδ ίηίβΙΓιββηίίΒηι ρηεοβΙ, ςυϊρρβ ευηι ίη α"εη-

8ί88ίηιί$ Ιεηεοηδ 61 δΐιιηπίΛ εβϋξίηε ιιιιΙΙυιη Ποί

οο^ιιίιίοηίδ βρΙεηαΌΓεηι βχΐΓβηεχ ^εηΐεβ ΙιαΙιοτοηΐ.

Ν.ιηι 3η1ε 3(Ινεη(υηι ΟΙΐΓίδΐί £εηΐε$ ίη Ιεηευπβ

νοΓ8;ι1)3ηΐιιΐ', ηηειηβιΐηιοϋυιη 1)ε;ιΐιΐδ Ι$3ΐ38 ςυοηιιε

ρορυΐο, ςυί ίη (εηεοΓΪβ εει!ε))3ΐ, ϋοηυηι ηυηΐίυηι ηρ

ροΓϋηβ, ιιια^ιιιιιη Ιιιιηεη 808 νίδΐίΓΟδ ιΐίχίΐ ". Ο•")-

ηίβιη αυΐεπι Ιβταεί εΐβί ιηοα'ίεε, ΐαηιοη Ινρίεβ δ.'ΐΐ-

Ιοιη εί ιιηιΙ>Γ:ιΙίΙ• Ιε^β ίΠιιηιι'ηηΙκιΙαι•, ιΐο ίΐΐο ηηϊιΐβιιι

Ιοςιιεηβ νοι Ιιο Ιυηιίηίβ ηΐΐϊΐίηιιίΐ, 8βι1 {,ΊοΓίοηι ειιιη

εοηδεειιΐυΓυηι ε$8ε ν;αίιίικιΐιΐδ 681 , νείεΓειη ιοιη

^(•ϊ,ΐϋΐιι ίη ηιεηιοΓΪ.Ίηι Γεάυεεη», ηεηιρε ςαβιηβϋ-

ιιιοιίιιιιι ;κ1ιιΓΐΓ;ιΙ)ίΙίδ ίΐΐβ ΜυνδΟϋ οΐίηι, ηυο ΙειηροΓβ

•• ΡϊβΙ. ιν, 9. " ίοίο". 10. " Βοιη. χι, 25, 26., " 183. ιχ, 2.
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αυιη ϋου εοΐΐοηιιείιαίιιΐ', δρίοικϋίίαιη Γαείεηι ΙιαΙιιιΊι α ματος. Τδ είρηκένα• 5έ τδν θεόφρονα Συμεώνα εις

ι-ι ίΙΙιιιιιϊιΐΛΐϊπι •" : ίΐα εΐίβιιι ίΙΙο* ίρδυδ ευπι άίνίπο,

ςιιού 1ιυηΐ3ΐΐ3πι ιιαίιιιαιιι ηδδΐιιηρδίΐ , Ιυιηίηε ρβΓ

Ιϊιίοιη εοηβΓΟδδυδ (Ι νίιΊυΙβ δρίπίπδ ΠΙυηπιιαΙοδ,

νείυδα,υε νοΙαίΓ.εηΙυιη ϋεροηεηΐεδ, εΐ ο;π!οιιι ϊπ)3-

μίιιι; $6 (Ιο £ΐοηα ίη £ΐοπαηι Ιι-αηδίοηηαηιεβ, φίοιη-

:ΐιΙιιιυι!ιιιιι φΐβδί δρίιίΐα Οοηιίιιί Αροδίοίυδ αίΐ",

^1οπ;ι αΐηιιε βρίβικίοτε ρΓχαϋΙοδ'ϋρρβί'ίΐυΐ'Οδ εδϊε.

Ροιτο (|υθ(1 ϋίνίιιυδ δίηιεοη ιΐίχίΐ , ϊη Γυίηαηι εΐ

ιΤΜΐπΐ('ΙΚ)ΐΗ•ιη ιηιιΐΐοηπη ίη ΙδταεΙ Οοπιίιιυιιι ροδί-

κιιη εβδε", οβίεικίίΐ ίρβα εοηνεηίεηΐία δεηίειιΐία-

ηιιιι €ΐιιιι ϋδ, α,υιε ρΓορΙιεΙχ ρπκΐί ^υπιιιΐ, ιπκιιιι ε ι

είΜΐιϋβιη 1)οιιπι βίςυε Ιεςίδίβίοτειπ Ιυπι ίη ρΓορΙιειίδ,

ΐιιιιι ίη Νονό Τε$ΙαπιεηΙο ΙοευΙυιη εδβε. Λ;ιηι 1»ρϊ-

ιΐι'ηι οβεηύίευΐί εΐ ρείΓαπι δεηικίϋΐί ίη εβυββ ΓοΓε

πτώσιν χα'ι άνάστασιν πολλών έν τώ Ισραήλ χεΐσθα-.

τδν Κύριον,δείχνυσι τη συμβάσει τών νοημάτων προς

τά προφητικά διαγγέλματα, ένα χα\ τδν αύτδν θείν

τε κα\ νομοθέτην έντε προφήταις καΊ τή Καινή Δια

θήκη λελαληκέναι. Τον γαρ λίΟον τοϋ προσχόμματο;

κα\ τοϋ σκανδάλου την πέτραν αίτίαν τοϋ μη χαται-

σχυνθήσεσθαι τους έπ' αύτδν πιστεύοντας, 6 προφη-

τικδς διηγόρευσε λόγος. Ούκοΰν πτώσις μέν ϊστ•. τοις

τψ ταπεινφ της σαρκδς έξ απιστίας προσπταίουσιν

άνάστασις δέ, τοις τδ στερ^δν τής θείας οίχονομίας

έπεγνωκόσιν. Άλλα και αύτης της Θεοτόκου ψυχής

ίομφαίαν διελαθήναι λέγων, σαφώς τδ έν τώ σταυρώ

προφητεύει πάθος. Τοις γάρ έξ αύτης τής παραδόξου

συλλήψεως μέχρι τοϋ κατά τοϋ πάθους καιροΰ θεο-

υΐ ηοη εοηίαιιιΙαηΙιΐΓ (ΐαί ίη ίΙΙυιη ει•εάαηΙ, ρΓορϋε- Β πρεπώς εις αύτδν είρημένοις τε καΙ πεπραγμένοις.

Ιίευδ δβπυο ιΐίχϋ ". Ι^ΊΐιΐΓ ι-ηΐηα (]υί(1ειη εδί ϋδ,α,υί

ρΐ'ορΙεΓ ίιΐ0ΐΌ(1(ΐΓιΐ3ΐβιιι ΙιυιηίϋΙαΙο οβπιίδ ίίΐίυδ οΓ-

Ι(ίκΙιιιιΙ(ιγ : ΓεδυιτεεΙίο νείΌ ϋδ, (|ΐιί Ιίπιιίΐιιιΐιιιειιι

(ϋνίικκ (1ί$ρο$ί(ίοη'ΐ5 εΐ 3(1ιιιίηίδΐΓ3ΐίοηίδ βςιιονεπιιΐ.

(}υίη οΐίηιη! ευπι ύίχϊΐ Γοι-ο ιιΐ ίρδίυδ ϋοίρηπϋ :ιηί-

ιιΐΜΐη β1α(1ίϋ5 ρεΠΓ3ΐΐδίι•εΐ **, βρεΠε ρΓχιΓιείΐ εβηι,

ςυχ Γιιίι ίη επιοο ρνδδίοηεηι. Ν;ιπι ευιη οο 63, ψιχ

:ιΙ) Ϊ1Ι3 ηον» αίςυε ίηαικΙΗα εοηεερίίοηβ υδςυε 3(1

ΐεηιρυδ δυρρίίεϋ (1ίνίηίΐυ$ <1ε εο Πιιιι άΊεΐβ Ιυω

Γβεΐβ 6Γ3η(, ιιηυιιι ηυ3$ί ρεΓρεΙυαηι οι ίικϋνίιΐιιιπιι

εοΓρυβ, δυΙιΙίιηίοΓΟΠΐ νίιίεΐίεεί 30 ιηη]08ΐ(>ιί ιίίνϊιιχ

εοηνεηίοηΐίοΓεηι άβ εο ϋείρ3Γ3 ΙιιιΙ.ογοΙ ορίηίοηεηι,

ηιΐ35Ϊ ββεΐϊοηειη (ΐιιαιικ1;ιιιι οιιιιι ρεΓρ65$3ΐη ε$82

έν ώσπερ αν άδιάτμητον σώμα, ύψηλοτέραν τε τι:

θεοπρεπεστέραν περ\ αύτοϋ έχούσης της Θεοτόκου

ύπόληψιν , τομήν ώοτιερ τινά πεπονθέναι αυτήν

νομιούμεθα, έν τφ άδόξω τής σταυρώσεως, εΐ χα\ τδ

τής αναστάσεως θαϋμα συνούλωσιν παντελή τής το

μής άπειργάσατο. 'Αλλ' ουδέ μόνην αυτήν τώ τοιού-

τω πάθει ένσχεθήναι σημαίνει, άλλ' έκ πολλών καρ

διών διαλογισμούς αμφιβολίας τε κα\ διχόνοιας άνα-

φανήναι προλέγει • ώς δν έν τώ διαφόριρ τών τχύ.

αύτοϋ υπολήψεων, μή τίνα χλόνον σχοίη ή θεομήτωρ

Παρθένος. Επειδή δέ ή προφήτις "Αννα έκ τοϋ γή-

ρως αδρανές τι κα\ ού λίαν έξακουστδν φθέγγεται,

άλλ' ουδέ τδ ύψηλδν Εύαγγέλιον αύτολεξε'ι τά έξ αυτής

εχΪ5ΐΊιιΐ3ϋίηιυ$ ροΓ )^ηοηιίηίθ33ηι ϊΙΙαηη οπιοίΓιχίο- ρ λεχθέντα παρήγαγε• πρώτον μέν έκτου εύαγγελιστοϋ

ιιειη , είδί Γβδίιιτεοΐίοηίϊ ηιίΓβεηΙυηι βεείίοηειη π(/θιί)μεθα, τίς τε κα\ πόθεν αύτη καθέστηκε, χαΐ έπ\

ρίβηβ βίςαε ριτΓεοΊβ ςυ38Ϊ είε3ΐΓίοε ο1)(1υοΐ3 83- ποίοις καΐ πότε τω ίερώ έφέστηκεν, αυθίς τε τίνων

ιιβνίΐ. 8ε(1 ηεε βοίβηι ςυϊιίοιη ίΙΚιηι (•]ιΐ5ηιο(ΙΊ οβδίι'ι έλεγε διάνοιαν έρευνήσωμεν.

3(ηυβ ηΠΌιΊίυιιί 3ΐΙί^3ΐυιη ίιΊ οι οϋηοχίβηι Γογο $ί§ηίΠε3ΐ, δεά ίίΐΐιιιυπι εΐίίΐιη ρΓχάίείΙ, υΐ εχ πιυ11ί$

<:0ΓΐΓι1.ιιΐ5 εοςίΐηΓιοηεδ ιιιιιΙιι^ιιη; , άΪ8εοΓ(ΐ3ηΙε8 61 3ηείρϊ1εβ ηιαιιίίοδΙηΓβηΐυΓ ; ηβ ίη (ΙίνοΓδίΐηΐο άε

ίΐΐο ορίηίοηϋΐη Υιγ^ο ϋεί βεηίΐπχ βΐίςυο ηιοίΐο ρεΠϋΓυβΓβΙυΓ. Ουοηίβπι βυΐεηι Αηηα ρΓορηείίδβ» ρπβ

βεηεείυΐε εχίΐε ςακίάαιη Ιο(]ΐιίΐυΓ, (]ϋοϋ εΐίβιηηοΒ βάπιοϋυΓη εΐ3Γ6 εχαυάίπ ροίεβΐ, βε ηε δυΜίπιβ

ηυ'κίεπι Ενβη^εΐίυηι αά νεΓϋυηι ηιειηοπχ ρΓΟίΙΐϋίι ε3 ςυα: ύίχεΓΪΐ , ρππιιιηι ςυίϋεηι 3ϋ ενβιΐββίίδΐ»

δεΐδοίίειτίϋΓ ςιιαίηΒηι εΐ υη(1β ίρβ3 Γυεπί, ευ]υδν•ε τεί βΓ3ΐΪ3 ει ςυίηάο ίη Ιεηιρίυιη δυρεΓτεηβηι,

άείηόε (ρΐ3?η3ΐη ΓυβΓίΐ εοΓυηι, ι\\ιχ άίχεΓΪΐ, βεηΐεηΐίβ, δΟΓυΐεπίϋΓ.

Αίΐ ί^ίΙϋΓ υεβίυβ ίυεβδ : ΕταΙ Αηηα τρτορΙιοΐΗ$α, Φησ\ τοίνυν ό μακάριος Λουκάς , ώς Τ//»• Ά>-τα ή

β/ίο Ρηαη»βΗ$, άβ ίτ'ών Αβιγ. Ηατο αΧαίε ιηηΐΐιηιι προ<ρτ\τις Ουγάτηρ ΦαγονϊχΛ έχ <ρνΛής Άσήρ •

ρΓονεοΙα βταΙ, αο νιχεταί αιηι νιτο $ηο αηηα ίβρίεηι

α ΐϊτίΐϊηΐΐαίε αια : εΐ Ιιατ νίιΐηα εταΐ αηηοί.ηαία α>-

άΐβτ οείοφηία ήκαΐαοτ, ην,ω ηοη άϊκεύεύαΐ άε Ιεηι-

α'ύηχ Λροβεβηκυΐα έν ήμέραις χοΧΙαΐς ζήσασα

μετά ανδρός ετη επτά ά.ιύ τί}ς παρθενίας αύίήζ ■

καΐ αννιχ χήρα ώς ετών όγδοήχοντα τεσσάρων •

ρίο, μ]ηηϋ» εΐ άερτεεαίΊοη'ύηί Ωενιη εοΐεηι ηοαει Μ !\ ούκ άφίστατο άζό τοϋ Ιερόν, νηστείαις χαΐ.

αΐηηε ά'ιει, ει Ικεε ίη ίρια Ιιυηι αΐηηε ατίϊαιίο Ιεηι-

ροΗί $ηρεηεηϊεηί εοταιη εοηβΐώαίιιτ αταίιαίηηε

Βε•ι α<)εύαΐ,εΐ Ιοφιείαΐητ άε χΙΙο οιηηϊΰιΐδ ιμά εχ$ρε-

εΐαίαηΐ τεάεηιρίΐοηεηι ίη /βΓΐίία/εηι". Ου'κΐ δί1)ί νιιΐΓ

(|ΐκκ1 13111 :ι(•(ίιγ:ιΙ;(ιμ 3ε ρ1εη3πι (Ιο Ιιαο ρΓθρΙ)6ΐίδδ3

ιιπιταΐίοΐιβπι εν3η§βϋδΐ3 ίηδίίΐυίΐ 3ΐηυε εχροηίΐ,

\ιΙ (Ίίϋτιι ρ3ΐπδ ε]υδ 3ε Ιΐ'ΊΙιιΐδ, 3(ηυε ε;ιπιηι ινπιηι,

ημ* άβ ηεηιίηε ρΓορεηιοϋυηι βΐίο ηιβηιοΓί33 ρνοιϋια

ΓβρεΓΪυηΙυΓ, πιβηΐίοηειη ΓίΐοϊαΙ ? Αε νεΓβπι ψπιίοιη

Ιιυ]υδ τεί Γβΐίοηεηι ίρδε δαηείΟΓυιη Οευδ ηονεπί,

δεήσεσι Λατρεύονσα νύκτα χαΐ Ί\μέραν χαϊ αντη,

αϋτχί Γί) ωρφ έπιστάσα, άνΟωμοΛογεΐτο τψ θεφ χαϊ

εΛάΛει χερϊ αύτοϋ αάσι τοις προσδεχο^ιένοις Λύ-

τρωσιν έν ΊερονσαΛήμ. Τίς δ λόγος τοϋ τοιαύτην

ακριβή την περ\ τής προφήτιδος ταύτης τδν εύαγγε-

λιστήν ποιήσασθαι τήν άφήγησιν, ώστε και τδν ταύ

της πατέρα, χαϊ τήν φυλήν έν έπιμνήσει ποιήσασθαι,

χαϊ όπερ έπ' ούδεν\ έτέρω σχεδδν ίστορημένον εΰρηται•,

Τδν μέν περί τούτου ακριβή λόγον μόνος δν είδείΐ)

αύτδς δ τών αγίων θεδς, καΐ οί τί) αύτοϋ έπιπνοϊχ

" Εχθ(Ι. χχχιν, 29, 30.

6, 8. • »♦ ίυο. ιι , 55. »

*« II Γογ. ιιι, 18.

ίυίά. 36, 58.

*• Ι,αε. ιι, 3*. " Ι«3. χι,ιχ, 6; χχνιιι, 16; Ι ΡείΓ. Η,
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Πνεύματι λαλεΐν κατά τδν θείον Άπόστολον δεδιδα-

γμένοι μυστήριο • κατά δε τδ ήμΐν έφικτδν, κα\ ετέ

ρας κατ' εκείνο καιροΰ τη1 μακάρια ταύτβ συνώνυ

μους ύπάρχειν φαμέν, χαϊ των αυτών εκείνη Ιχεσθαι

Ιερών σπουδασμάτων, του έν νηστείαις κα^ προσευ-

χαΓς προτκαρτερεΐν. Πρδς ουν τδ ευκρινές είναι το

ταύτης πρόσωπον, τη τοϋ τζα-ρ^ς αυτής έπιμνήσει

καΐ της φυλής το Γδιον προσεγράψατο ■ μεγάλοις

δε αυτήν έγκωμίοις έστέψατο, κα\ πάντως τδ παρά

τοις άκούουσιν άξιόπιστον Ιχουσιν, οΤς χαί περί τοΰ

Κυρίου διελέγετο. Άλλ' επειδή, ώς εΓρηται, τδ τοΰ

λίγου διηχημένον κα\ μεγαλόφωνον ύπδ τοΰ γήρως

άφήρηται, πλησίον αυτής ώσπερ τοϋ στόματος τδ ους

της διανοίας ενθεμένοι διά της παρούσης υποθέσεως

έρεύνης, Γδωμεν τ£ καΐ αΰτη διελέγετο τοις τήν λύ-

τρωσιν προσδεχομένοις έν Ιερουσαλήμ. Κατά γάρ τδ

τής εννοίας άκόλουΟον έκ τών προφητικών λόγων, τήν

περ\ τοΰ Κυρίου έποιεΐτο διάλεξιν έπε\ κα\ ούτοι,

πρδς οΰς ταΰτα λαλεϊν αυτήν τδ Εϋαγγέλιον ϊφησεν,

πάντως έκ τών έν τοις προφήταιςέκφερομένων θείων

χρησμών προσδέχεσΟαι λύτρωσιν μεμαθήκασιν. Πάν

τως αύτη πρόχειρος εις ύπογραφήν τοΰ μυστήριου ό

το5 μεγάλου Ήσαΐου λόγος καθέστηκε ' Παιδίονέγεν-

η\0η ■ήμ'ιν, νΙός χαϊ εδόθη ήμΐν, ου ή αρχή έγεν-

νήΟη επί τοϋ ώμουαύτυύ, χαί δζι καλείται τύ δνομα

αύτοϋ μεγάΛης βονΛής ΆγγεΛος. ΚαΙ μήν, Φώτι

ζαν, φωτίζου, ΊερουσαΛήμ• ήκει γάρ σου τύ ρώς,

καΐ ή δόξα Κυρίου έ.τΐ σέ άνατέταλκεν. Κα\ Δαυΐδ

ύ μέγας παρήγετο ■ "Ε.Ιεος χαί άΛήθεια συνήντη-

σαν, δικαιοσύνη χαϊ ειρήνη χατερίΛησαν ' και,

Εΐδοσαν πάντα τίι πέρατα τής γής τύ σωζ7\ριον

τοϋ θεού ημών. Κλ\ ενδεικτικώς είς αυτόν • Πρύ

τοϋ ήΛίου διαμένει τύ δνομα αύτοϋ, χαί ίνευΛογιχ-

Οι)αΌνταιέν αύτφ Λασαι αϊ ρνΛαϊ της της. Πάντα

τά έδνη μακαριοΰσιν αύτδν, καΐ δουλεύσουσιν αύτώ

κα\ προσκυνήσουσιν αύτώ' κα\ ότι 'Έγνώρισε Κύ

ριος τύ σωτήριον αύτοϋ τοις υίοΐς Ισραήλ. Αυβίς

τε ή τιμία κα\ άγγελοπεπρής τοΰ σοφού Μαλαχίου

φωνή • Ιδού έγω άποστεΛώ τύν άγγεΛόν μου, χαϊ

ετοιμάσει όδύν πρύ προσώχου σου' καϊ εξαίφνης

ηξει είς τύν ναύν αύτοϋ Κύριος, χαϊ ό άγγεΛος

τΰς. διαθήκης, &ν νμεΐς ΟέΛετε.

Κα\ άλλοις άλλοθεν προφητικών λογίων μυστικοϊς

άνθεσι τδ θεολόγον καϊ μακάριον στέφος έπλέξατο,

ασθενεί μέν έτι καϊ ύποτρόμψ χειρ\, ώς δή προβε-

6ηκυΙα έν ήμέραις πολλαΐς. Ού γάρ που έχωρεΐτο

τότε τοις άκούουσιν ή τών υψηλών περ'ι τοΰ Κυρίου

νοημάτων άφήγησις, δτε χ»\ μετά τήν τοσαύτην τών

σημείων έπίδειξιν κα\ τών ένθέων μυστηρίων άνακή-

ρυξιν ό τών τής σοφίας καΐ της γνώσεως θησαυρών

χαμίας Χριστδς τοις έαυτοΰ Ιλεγε μαβηταΐς • ΠοΑΛΐι

ί'μΐν ίχω ΛαΛήσαι, άΛΧ ού δύνασθε βαστάζειν

άρτι. "ϋμωςεί κα\ άμυδρώς ή γηραλέα καϊ προφήτις

τδν περ\ τοΰ Κυρίου έποιήσατο λόγον, ώς τοΰ νόμου

Α ει ηιιϊ ρ]»5 ίηδρ>Γ»ΐϊοηβ βΐ ίηδίϊηείιι δρ'ιηίαβ ερδ

ηιγβΙβΓΪ» 1θιΐ«ιΐ, αϊ αΜνίΒϋδ ίηηαίΐ ΑροδΙοΙιΐδ ", ε<1ο-

εΐϊ δυρ.Ι : ςυαίβηυδ ααΐοηι ηοδ οοη]Μΐυη αβδειιιιί

ροΐιιΐπιιΐδ, Βΐϊαπι Μκιδ ϊη ίΐΐο ΙεηιροΓβ ά'ιεϊιηιΐδ

β]υ5<1βπι <ιιιιι 1)«;ιΐ:ι Ιιαε ιιοιιιϊ ιιϊβ Γιιίδδο, ηυκ βΐΪ3ΐη

είδίΐβιη, (ΐπΊΙ)ΐΐ8 ίΙΙα, δηειίδ δΐιιύϋβ, πΐ ίη ]ι•]ιιιιϋδ

61 οπιΐϊοιι'ώυδ «δδίϋιιβ ρβΓ8βνβΓ»ΓβηΙ, άεόΊΐχ εί

βιΜίείοβ βδδβηί. 131 ϊ^ίΐατ οβΓΐ» βδδβΐ 61 βυ »1ϋδ

ϋίδΟϋΠΐί ΓαΟΪΙο ρ0580ΐ 1ΐυ]'Η8 ρβΓδΟΠ», ρβίΓΙδ β]ϋδ

ηιβηΐϊοηί οΐιαιη ρΓορΓΪ3ΐη ίΐϋυδ ιγϊΙιιιιιι αδεΓίρδίι :

αε ηιαςηίδ ΙίίικΙίΙιιΐδ, ςυβϊ ρΓΟΓδυδ βΐίίπι ηρυά 3υϋϊ-

Ιογ«3, ϋδ ςιιχ (!β Οοιηίηο ςυθ(ΐυβ (Γιεεί)»!, νϊπι Π

άει Γβεϊβηίΐίβ ΙΐίυβΓβηΐ, εηιη ευπιιιίαΐ εΐ οπιαί. 8βά

((υοηϊαιη, υΐ (Ιίεΐιπη εδί, δβηβεΐυδ οπιΐϊηηϊ νοεϊβ

εΐΗΓίίικϋιιειη 61 Γ6δοιΐ3ηΐϊ3πι ,ΐιίοιιιίι, ρΓορίυδ ε]ιι«

^ φι:ΐΜ ΟΓΪ ηιεηΐίδ ;>ιιιίμιι βιΐιηυνεηΐεδ, ρΐ'ΐ' ιίιιιι ςυχ

ρΓΧδεηΐϊ ίηΐιχί'οΐ ει ϊηδί(3 ε$1 3Γ^υηιβη(ο, δεΓυΐη-

Ιϊοηεπι, νίιίείΐιιιιΐδ ΐ{ΐι'ιι1ηαηι εΓιηιη Ιιικε ιΙίιοαΊ ϋδ,

(]ΐιί ϋοΓΟδοΙνιτιϊδ εχδρειΊ3ΐ)3ΐιΐ ΓεϋβιηρΙίοηειη. Ναπι,

ρΓοαΐ εοηδεηίαηευπι 3ε ρ»Γ ε$ΐ «ομκαιο, βχ δεπ•

ρΐίδ ρΓβρΙιβΙαΓαηι ιΐβ Οοιηίηο νεΓΐ)3 Γίεΐεϋαΐ : ςυο-

ηίβηι ει ιΜί, 3(1 ηυοδ Ιιχε Ρίΐι'ιι ΙοφΓ; Ενβηςεϋιιηι

ιΐϊχϊΐ, ρΓΟΓδίΐδ βχ (ϋνίηϊδ ΟΓαειιϋδ ςιι* βχδίαιιΐ ίη

ρι-ορηείίδ , (ΙκΙΪΓ.εΐ'αηΙ ΓβϋεπιρίΊρηβιη βχδρβείβΐ'β.

ΡΓΟΓδυδ η«1 (ΙβδεΓίϋεηιΙυηι ηα^βΙβΓΪαηι ϊη ρΓοιηρίιι

Ιι;ιΙ»υίΙ ιιΐίίςηϊ Ιδ3ΪΧ νβΓ03 : Ριιετ ηαίια ι$1 ηοϋι,

Ι'ιΙίιια νΐϊιηη άαίιι» ειΐ >ιοΙ>ϊχ, ηήηα ϊιηρΰήαηι (ιιίι ίη-

ρβτ Ιιιιηιβηιηι ε]ια, εΐ νοοαίητ ηοτηεη β)\χ», ηιαρηί

εοηιϊΙΚ ΝαηΙϊαί * 7 . Λ < ! < Ι ο Ιιίδ : ΙΙΙαηιΊηατε, ίίΐιιηιίηατβ,

, 3ιΊΊΐζ:ιΙ:ιη : νεηίΐ οιπη Ιιιηιβη ΐιιιιηι : ει ηΐοήα Ι)ο-

ιιιϊηί ενρετ Ιε εχοτία ειΐ 48. Ειίαιιι ηιαςιιιΐδ 1•;ινκΙ

ρΓοϋιιοεΙκιΙιΐΓ : Μί&αίεοηΐία ει νεηίαί αίΙ'ί οΜαηι

νβηετηηΐ, ]ιΐίΙϊΐία »1 ραχ αιε ηιιιΐιιο οίοιίαΐα ιιιηΐ ";

ει, ν'ιάετηηΐ οηιηειι βηεε Ιεττω εηίαΐατε Οεϊ ηοϋπ ί0.

Αε ΐη>Ιϊι:;ιΙίνε άβ εο : ΑιιΙε »ο(βηι, ΐηςυίΐ, ρβτιηαηβΙ

ηοηχεη ε]η» , αε ύεηβάίεεηιητ ϊη εο οηιηει Ιήΰαι

ίεηιε. Οηιηεε ρεηΐεί ύεαίιιηι εηχη ιΓιοηιΐ , ει ιετ-

ιϊιΊΐί ει, ει αιΙυΐΊΐΙιιιιιΐ ειιιη " ; εΐ, Νοίαιη [(άΙ

ΩοιηνίΗ! ιαΐνίατε «κκηι ΠΙϋδ 1δΓ3θΙ ". ΡπυΙειεα

ρΓβΙίοδα ει αιι^οϋοα δβρϊεηΐίδ ΜηΙαοΙιί.τ νοχ ρΓοΙε-

Γ61>31ιιγ : Εεεε εαο ιηϊιίαηι ηιιηΐίιιηι τηεηηι, εί ρα-

ταύΐΐ νϊιιηι αηΐε [αεϊεηι Ιιιαιη, εί τβρεηΐβ νεηίεΐ ίη

ΐεηιρίηηι 8υιιιη Όοηαηη», ει ηνηΐία$ Ιαΐαηιεηίϊ ηηβη

" νια νιιίΐϊί ".

Λ((]ΐιο αΐϋδ :ι1ίιιικ1β βυιηρίϊδ ιηνβΐϊείδ ρΓορηεΙί-

εοΓυιη ΟΓαευΙΟΓυπι Ποί'ίϋιΐδ, εοΓοηαπι ϊΙΙαηι υεηΐιιιη,

ς«3 ιΐίνίικυιι ηαίΐΜΛίη ϋχρΓιε;ώ»1, ιΐεΐιίΐί ηυίιίοιη

3(11ιυε ει (Γβπιεϋυηάα ηκιιπι, υΐροΐβ ηιυΐΐυιη χίαΐβ

ρΓθνεεΐ3, ηεχυίΐ εί εοιιιϊιιηανίι. Ί'ιιηε εηϊιη ΓογΙι:

ε:ιρι:Γϋ ηοη ροΐ6Γ3ηΙ ϋΐιιΙίΙυΓεδ δΐιυΐίιηϊιιηι ιΐο Πο-

ηιίιιο δοηΙΐΊίΙκιπιιιι ιιαιταιίοηειη , ηυβηοΌ εΐίηηι

ροδί (οΐ ϊϊςιιοπιιιι εάίΐίοηειη, 3ε ιΐίνίηοπιηι ιηνδίο-

ΓΪΟΓυηι ρηυι1ί('3ΐίοη6ΐη 83ρίεηΐϊχ 3ΐςυε δείεηΐίχ

ΐ1ιο»:ηΐΓθΐυηι (ΙίδρειίδαΙοι- ΟιτίδΙαβ δυίδ άίδείμυΐϊδ

<Ιϊ(•ιΊι;ιΐ : Μιιΐΐιι ηαίιεο ηαα νοίιί» Ιυφιατ, $εά ηοη

ροίειί'ιι ηνηε ροτίατε ". 8οι1 εΐΐ3ΐη δι οϋδευΓε βηιΐδ

" 1 Οογ. χιν, 2. "153. ιχ, 6. ΜΙβ>. », 1.

17, 11. «» ΡββΙ. χςνίι, 2, 5. " ΜβΙβεΙι. ιπ, 8.

'•' ΡμΙ. ι. χχχιν, II,

" Ιοηη. χνι, 12.

,0 ΡμΙ. χονιι, 3. " ΡμΙ. νιχι,
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|ΙΙ» 61 ρΓορΙιεΐΐ»α άβ Οοη,ιηο νβΓ1,3 Γβοϊι, υΐροΐβ Α ϊχουσα πρόσωπον, όπερ πχλαιωθίν τε χα\ γηρά^αν

Ιφβ βυϊΐϊηβπβ ρβΓ8οη3ΐη, ςακ ίηνβΙβΓΛίβ δβηίοηυο

εοηΓεβίβ, 30 ρι-ορβ αα ϊηΐεπίυπ) τβά»α& Νονό

Τεβίβηιοηΐο εβδδΐΐ : νβπιιιιιβηιβη ηοη ϊηυΐίΐϊδ ϊη-

ιεΐΐϊββηΐίουβ αιιύίίοιϊΐηΐδ β]ιΐδ ββΓηιοεΐηβΐϊο ίιιίΐ,

ψΗΧΐΐΆάιηοάανΛ ηεε ββ, ςη* 3 ίε8β ρβΓ υιηοηβ οι

3ΜΐΪ8ηΐ3ΐ3 νβΓίιοπιιηςυβ ϊηνοΙυεΓβ ίίβ&αΐ, η^ηί

ηινδΙβΓϋ ρΓ3θδΐ8ηΐΟο3ΐϊο. Υβηίΐβ ί^ϊΐυΓ, νο3 φιοςυβ

μ:ιΐΓ68 61 ίΓβίΓβδ δρίπΐιιβίβδ, ςιιΐ (Ιΐβδ ΓβδΙΟδ εβίε-

ί)Γ3Γ*β βΐ βραΐβπ (ΙϊίΙίςίβιϊδ ϊη ηονϊΐβΐβ δρίπΐιΐδ ει

ηοη ρβΓ ΓιΐΐβΓββ νβΐυδίΒίβπ», ηαί ϊη βζνπιίβ δϊιιεε-

ΓΪ131Ϊ8 61 ΤβΠΐ31Ϊ8 ρΓβΙίΟδϋΗΙ 61 νίνϊΠουΐη Ρ380Π3

νΐοΐΐπικ (ίηπδΐϊ εβΙβϋΓβΓβ (1β1)βΙΪ5 : ςηΐ ϋϊνϊηβ τβ-

ΒβηβΓβΐίοηβ 83βΓί 1)αρΐί8πΐ3ΐϊ8 νβίβΓβπι ηοηιίηβηι,

<μιί ]αιΐ3 εοηειφΐδεεηΐίβδ ΙτβυάυΙβηΟδ εοΓΠΐηιρβ

και εγγύς αφανισμού γεγονδς, τή Καινή Διαθήκη

παρεχώρησεν ■ άλλ' ουν ούχ άσυντελής ή παρ' αύτης

διάλεξις τοΐί συνετοίς άκροαταϊς γέγονεν, ώσπερ οϋδε

ή παρά τού νόμου έν σκιαίς καϊ αϊνίγμβσι τοΰ με

γάλου μυστηρίου προαναφώνησις. Δεύτε ουν και

ύμεϊς, Πατέρες κα\ αδελφοί πνευματικοί, οΐ έορτά-

ζειν δεδιδαγμένοι έν καινότητι πνεύματος, χα\ οΰ ϊΐα-

λαιότητι γράμματο;, οΐ έν άζύμοις ειλικρίνειας χΛ

αληθείας τδ τίμιον κα\ ζωοποιδν Πάσχα τής θυσίας

Χρίστου έορτάζειν όφείλοντες- ο! τη θεία αναγεννή

σει τοΰ αγίου βαπτίσματος τδν παλαιδν άνθρωπον

αποθεμένοι, τδν κατά τάς επιθυμίας της άπατης

φθειρόμενον, κα\ τδν νέον ένδυσάμενοι, τδν άνακαι-

νούμενον είς έπίγνωσιν κατ' εικόνα τοΰ κτίσαντος-ι ι α "-«ϋυ.υ.ιιαβ ι.υι ι ιιιιιρυ- νουμενον εις έπίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος-

Ι.31ΗΓ, (Ιβροδυ.δΐΐδ, 61 ηονυπι, ς,,ί ΓβηονβΙυΓ »ά ΰ Αεϋτε, άγαΛΛιασώμεθα τω ΚνρΙω, άΛαΛάζωμετ

ίΐϊΠΙΙΙΟηοηΐ 111X13 Ίπιασίηοη. Γ,ηΐη,;, :„α..:..:. - λ - - - . - . ._ ^3(5ηιΐίοηεηι ]μχ\.λ ΐηΐ33ΐηεπι Οεβίοπδ, ΐηοΊιίδΙίδ,

Υβηϋβ βΧ5Μ/ίίπι«« Όοηύηο, )ΜΙβηιιΐί Ωβο »αΙαΐαή

ηοϋτο. Οϊεβιηιΐδ ίΐΐυιΐ, βκαιη ϋτήϋΐία ορετα Ιχια,

ϋοηιϊηε, βίδϊ ΐη ιηυΐΐίΐαϋίηβ ροίβηΐΐκ 1υ33 ϊηΐηιίεί

ΐιιί ΓπίδίΓβΓι &υηι, 8ροηΐβ βυα αά ϋϊνίηυπι Ιυυπι

Ιϋηιεη, ςυοά ηιυηίΐο βρρβΓοίΐ , οευΐοβ είβυοίβηΐβδ.

ΓταοΜΗρβηηί (αηειη *]ιι$ ϊη «οη/βίβΐοηβ, βί ΐη

ρίη/ΐΗί<;ΐί6ι7ίηΐΜ*.ί|•.()σβΓ3πιυδ δεπιρβΓ ϋβοΐιοδίΐαηι

!3ΐΐ(ΐ3ΐίοηί5, Ιιοε βδΐ, ίΓυεΙϋω ΙβοίοΓϋπι εοηΠίβη-

ιϊαιη ηοηιίηϊ β]ϋδ, ηβε ο51ίνΪ5θ3ΐηυΓ ΒβηεΟεϋ β]ιΐ8

3ΐςαβ εοιηπίϋηϊεβίϊοηϊδ : Ιβϋ&αδ βηίηι νϊειίπιίδ ϋβυδ

(ΙβΙβείβίαΓ βίςυβ ρΙβεΛίϋΓ «», «ι 50Γάβ8 ρβεεβίϊ

3ΐ)1ϋ3ηιυδ, ει Γβηον3ΐ)ϊΐιΐΓ βίειιΐ Λψι\\χ ^ϋτεηΐυϊ

Γψ θεφ τφ σωτήρι ημών. ΕΓπωμεν τδ, Ώς <ρο6ερά

ζά έργα σον, Κύριε! εί κα\ έν τφ πλήθει της δυνά

μεως σου οΐ εχθροί σου έψεύσαντο, εκουσίως πρδς τ>

φανέν τώ χδσμω θείον σου φώςτοΰς οφθαλμούς άπο-

μΰσαντες. Προρθάσωμετ τό πρόσωαστ αύτον έτ

εξομολογήσει, καϊ έτψαΛμοίς άΛαΛάξωμετ αύτω.

Άνενέγκωμεν θυσίαν αίνέσεως διαπαντδς τψ θεψ,

τουτέστι καρπδν χειλέων δμολογοΰντων τφ όνδματι

αύτοϋ, τής τε εύποιίας χα'ι κοινωνίας μη έπιλαθώ-

μεθα • τοιαύταις γάρ θυσίαις εύαρεστεϊται δ θεδς

Γνα τδν ρΌπον της αμαρτίας άπονιψώμεθα , καϊ

άνακαινισθήσεται ώς άετοΰ ή πνευματική ημών νε<5-

της • καθάπερ κα\ τοΰ μακαρίου πρεσβΰ-ου Συμεώ-
.... ^ •— '-- "«ί•» Λ«νΜ*Α/^&|> Λ»*-, ιυυ ρ/.Α >;Γ>υ 7ΐρ£3ουτου <Μυμεα>-

Π08.Γ3 »ρΐΓί»α3ΐ«: ςαβίη.ίη,οάαηΐβΐί,η, οβ>ϋ 8εηΪ8 0 νος, Ενα και ήμεϊς είρην(χώς τε χ.Ι περιχαρώς 4ν

0111)601115. 111 ηηβ ππηηιίΑ η•η!Α.. Λ'. ... .: . ' Γ *" Γ^οιπιβοιιΐδ , ηΐ ηοβ ςυοςυβ ρβεϊΗεβ ^"(ϋοςυβ ρει•-

ίϋβΐ 3ΐςυβ ΗΪΙ3Π16Γ εαηι 1>οη3 βοΌοΐβ 30 βρβ 83ΐυ-

Ιΐδ 3(1 βχϊΐοηι νίΐκ ουΓΓβαιυδ, εί ηοη ειιηι ρυιΙοΓβ

ει ηιβία, βΐ ςυο(ΐ3ΐη ιηοϋο ηοΐεηΐβδ βΐ ίηνίΐΐ 3«1

βχΐΐϊυηι νϊΐ3? οοηίβηϋβηιυδ : ςυβηιβάιηοάυιη ςυΐ

ιηβΐβ δίΐιί εοηβεϋ δΐιηΐ, 338Γβ 30 ηιοΐβδίβ Γε8ίδ 3ϋ-

νβηΐιιιη ΓβΓυηΐ. ΙιηίΐβιηυΓ Ιεβυε Αηηκ ΐη ΐεΐυηϋβ

3ΐ()υβ οι•3ΐ'ιοηίΙ)υδ εοηΐίηυϋΐη δΐιιάίυηι βίςυβ ρεΓρο-

ΐυαιτι α"ίΙί8θηΐί3ηι, ηβ πιιιΙίβΓβ άβιεποΓβδ εδδβ \ϊ-

ιΙεβηιυΓ, δΐιΐ) απιΙΐΓβ ίε«ϊδ ρΓΚδεΠϊηι νίνβηΐε, ιι!>ί

Ιβϋΐιυδ νίΠϋΐϊουβ εΙβΓΟΓυηι Ηοπιίηυιη γ3γ3 8υηΐ

6χειηρΐ3. νβπιηι ηοβ α». Ιυηιίηβ 6Γ31Ϊ33 ΐΙΙυδίΓβ-

ΜϋΓ, ςυϊ Λ6Γ3 6ι ηιβηΐίβδίη βρε ηίΐίιηυΓ βΐ βφνβ-

ιηυΓ, ςυΐ νΐπουδ δρίπΐυδ οοιιΓίΓπιβηιυΓ, ηβ (Ιϊδοβ'

αγαθή πεποιθήσει χαΐ σωτηρίψ έλπίδι πρδς τήν τοό

βίου ξξοδον δράμωμεν, χαΐ μή μετ' αίσχύνης καϊ

δέους τδν παρόντα βίον ύπεξέλθωμεν, και τρόπον τινά.

μή βουλόμενοι, καθάπερ οϊ πονηρά έαυτοϊς συνεγνω-

χότες, αηδή τε χα'ι κατεστυγημένην τοΰ βασιλέως

τήν έπιστασίαν Ιχουσι. Μιμησώμεθα της μακαρίας

"Αννης τδ έν νηστείαις τε καϊ προσευχαΐς σύντονον

χα\ άνένδοτον μή γυναικδς χείρους φανείημεν, χα\

ταύτα ύπδ τήν σκιάν πολιτευόμενης τοΰ νόμου, ένθ*

τδέν τούτοις εύδόκιμον σπάνιον. Άλλ' ημείς τφφωτΐ

καταλαμπόμενοι της χάριτος, καϊ τώ τρανώ τε κα\

έκτυπωτέρφ της ελπίδος βοηθούμενοι, και τώ κράτει

τοΰ Πνεύματος δυναμούμενοι, μή χωρισθώμεν τών

Ιερών διδαγμάτων, έξ ών ή σωτήριος Ιξ-.ς ταΐς ψυ-, . ■ — ι "β "•3<-ι;- ιο[>ιυ» υι«αγ μαιών, ες ων η σωτήριος ες;ς ταις Ο-

Λίη,ϋβ 3 836Γ.8 άοοίπηίδ, β> ςιι1ου, 83,υΐ3Γί8 Ο χαΙς έντ£χτεσοβι εΓωθεν • καθάπερ χάχείνη άχώρ

1ΐ3ΐ)ϊΙυδ βηϊηιϊδ ϊηηβδεί οοηδίιβνίΐ : ςυβηιβάιηοάιιηι

ϊΐίβηι ςυο.]ΐιε ηιειτιοπκ ρΓοάϊΙυηι βδΐ 3 ΙειηρΙο ηοη

«ϋδεεδβίβδβ, ηβ οοβίΐβΐίοηβδ ηοβίΓβδ εκευιην3β3Μ

ει α ιίηιορβ ϋε! 3ΐ)βπ•3Γβ βίηβηιυδ, 86(1 εχ ϊρ8ο εί

ροι• ιρδυπι εβΓηβδ ηοβίΓβδ βε δβηβιΐδ ηοβίΓΟδ

αυοιηβοΊιιοίΙϋηι βρίβΐ ϋΐβ ΡΓορΗβΐ3 ••, εοηΠ^η.ηυδ.'

Αικίίβηιυδ ιη38ηϋηι ΡΗυΙυ.η άοεεηίειη : ϋο,φιηχΐ

νο» ιιηί νϊνο, «ι βιτρηβη εα$ίαηι ϋητηΐο εχΜΙχ>τβτη »',

βι ηβ ί(Κ(1βΓ3 βΐ ρβεΐβ ψ\ΐΛ επηι ΪΙΙο ρβΓ εοη5οεΪ3-

Ιιηηειη ει εοηδιιβίϋάίηβπι ευιη νϊΐ* ηοδίΓβε νϊΐϊβ-

ίοΓβ, (Άώ&ηΑο ηυ* ϋΐβ νοίυεπί , ηε^ϊ^ιηυδ 3β

Γε^ϊηίΐίΐηιΐδ : εΐΐβηι ΐη Ικιο ίηιΐοηΐβδ ρΓορηβΙίδδϋ:

στος είναι τού ιερού μεμαρτύρηται, μή περιπλαζώ-

μεθα τους λογισμούς άπδ τοΰ θείου φόβου, άλλ' έξ

αυτού τε κα\ έν αύτφ τάς σάρκας ημών κα>. τά νοή

ματα, κατά τήν τοΰ προφήτου εύχήν, καθηλώσωμεν.

'Ακοϋσωμεν τού μεγάλου Παύλου διδάσκοντος • Έρμο-

σάμ\[Υ υμάς Μ άνδρϊ παρΟένοτ άγτην χαραστή-

σαι τω Χριστώ, κα\ μή τάς πρδς αΰτδν συνθήκας άθε-

τήσωμεν διά της πρδς τδν φθορέα της ζωής ημών

επιμιξίας έκ τού ποιεΤν τά εκείνου θελήματα • κάν

τούτω μιμούμενοι της προφήτιδος τδ σώφρον τε καϊ

μονόζυγον • άλλα κατάτδπρόχειρον μή άπολειφθείητε

της μιμήσεως, δσο; μονογαμίας έλύθητε,κα1. εί δυνα-

" Ηε1>. χιιι, 10. ««Ρ5ί1. εχνιιι, 120. » ΗΟογ. χι, 2.
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τδν, πρδς δεύτερον γάμον μή έλθητε. ΟΟτω γάρ μα- Α οβδίίΐαΐεηΐ 61 ηυρίίβδ ιιηίοβδ ΟΙ δίιΐΒΐιΙαΓΟδ ; δοιΐ

ΧΛΟίίιίτεοον ίπρπβ.ιι Γϊ«ΓΛη/- Λίΐ^/• <^«λ\ <^λι'.^λ.ι £.~£» :.._... .~_.ϊ ι _. _ ■ _ ■■καριώτερον έσεσθαι Παΰλος υμάς περί τούτου δια6ε•

βαιοΰται. Προιαγάγωμεν χαΐ ήμεϊς έπ\τδ άνω θυσια

στή ριον ως ζεΰγο; τρυγόνων τήν της ψυχής κα\ τοΰ

σώματος καθαρότητα • ή ως δύο νεοσσού; περιστερών

το προνοεϊσθαι χαλά, οϋ μόνον ενώπιον Κυρίου, άλλα

κα\ ενώπιον ανθρώπων, ίνα πάντα καΙ ημείς πνευ-

ματιχώς κατά τδν θείον νόμον τελέσαντες, έν σοφί^ι

τε κα\ χάριτι προκύπτοντες, και είς μέτρον ηλικίας

τοΰ πληρώματος τοΰ Χριστού φθάνοντες, κα\ τδν έσω

άνθρωπον τελειούμενοι, κα\ Πνεύματος αγίου γινό

μενοι ενδιαίτημα, ύποστρίψωμεν είς τήν πατρίδα

ημών τήν άληθινήν, τήν έπουράνιον Ιερουσαλήμ, έν ?)

καταξιωθείημεν τη; μακάριας κα\ διηνεκοΰς ευφρο

σύνη; τε καΐ βασιλείας άπολαύειν έν Χριστφ Ίησοΰ,

ΐ ιιχία ϋθΊΐοηΓΐ3ΐιι νοι-ϋοπιπι, ςιικ 86 ρπιηα 36ΐε

οΟβΓΐ, ηβ (ΙεδβΓβΙίδ ίηιίΐ3ΐίοιιεη) ρΓΟρΗοΙίδδΛ', π,η'ι-

οιιηφίο 3 8Ϊη^ιι1ΐΓίΙ)ΐΐ5 ηιιρίίίβ βοΐυΐί ι: ι Ιίυει-βΙί

681Ϊ8 ; 30 8*1 1Ϊ6ΓΪ ρΟΐΟΚί, 3(1 δΟαίΙΙΐΙίΙδ ηιιρίίαβ ΐιι•

ΐΓ3ΐΐ8βαΓΐ8. Ναπι ίΐη ιηείίυβ νο1>ίϋ«-ιιηι ίι-ί !χ'ηΙιΐϊ Ρ;ηι-

Ιιΐδ, (|ΐιοιΙ 3(1 Ιιοε βΙΙίιιεΙ ηεςοίϊυπ), εοιιΓιηιΐ3ΐ. ΟΒετη-

πιιιβ οΐίαηι ιιοβ ηϋ δΐιρείΊΐηι »1ΐ3Γο 1»ιΐφΐ3ΐη ρ;π

Ιυι-Ιιιπιπ), ηιιίιηί βΐ οοι-ροιϊδ ρυπίαίοιη : ;ιιιΐ Ιαιι-

φίαιιι (Ιιιοδ ριιΐΐοδ εοΐιιπι'ιβπιπ), ρι-ονίδίοηεπ) 1)0-

ιΐ3πιιιι ηιιΐ Ιιοιιοδίαηιιη πίΐοηι, ιιοη βοΐυη» οοπιιιι

Ποηιίηο, νβΓυπι εΙΪ3Π) εοταιη 1ιοιιιίηί1)θ5, υ Ι εΐίαηι

ηο8 οιηιιΊ1)ΐΐ8, ςυχ Ιεχ (Ιίνίιια ρΓ3Β&0ΓΪ1>ϊΙ, βρΪΓΪΙυα-

ΙίΐοΓ (ΙεΓυηείϊ ει δαρίβηΐίβ 3ε χταΐ'ια ρι°οΩοίεηΙεδ,

ει 3(1 ]ΐιοιΐ5(ΐΓ.\πι ρΐεηχ ίεΐαΐίδ Οΐιιϊίΐί ρεΓνεηίοηΙβδ,

ψ δόξα χα"; κράτος σΰν τψ ΠατρΙ κα\ τώ άγίψ Πνεύ- β βΐ ίηίειηο ηοηιιηε ρβι-Γβοΐί, εΐ δρίπΐυδ 8»η<:ΐί άο-

ματι, νυν καΐι άεΐ κα\ είς τους αιώνας τών αιώνων. ιηίοΊΙϊιιιη ενβιίβηΐβδ, ΓενβΓίβιυοχ ϊη ρβΐπβηι ηο-

•*Μν• 8ΐΐ'3πι νεΓβηι, εοείοδίειη ^Γθδο1γπ)3Π), ϊη ο,ιιβ (1ϊ-

βηΐ (•ΠίοΐαιιιιΐΓ, ςίΐϊ 1>β3ΐ» βΐφΐε ρβΓρεΙυη ΙχΐίΙία δϊπιιιΐ βΐ Γε^ηο Ιϊιιηιηιιι- ρβΓ Οιπδΐϋηι Ιεδυπι ϋο-

ηιίηυπι ηοδίΓαπι, οιιί βίοπα βΐ ίιηρβηυπ), οιιιη Γ^ΐΓβ ε( δβηείο δρίιϊΐυ, ηιιηε εΐ δεπιρεΓ, βΐ ΐη 63>

ευΐ3 δχοιιΐοηιηι. Αιηοη.

νΑΚΙΟΚϋΜ Ν0Ί7Ε.

ΙΝ ΙΛΒΒϋΜ

ΌΕ ΡΕΒΓΕΟΤΑ 0ΗΚΙ5ΤΙΑΝΙ ΓΟΚΜΑ.

Ρι οιΓιΐι ϊη Ιιιεεηι Ιιϊγ• Γιΐιβι• ίβΐϊηϊΟΙβ ιΐοηηΐιΐδ 3

ΡβίΓΟ ΡΊ-βηεϊδοο Ζϊηο, νείΌΐιβηβί εβηοηίοο, νεηβΐϋδ

311110 ΓΊιΠδΐΊ 1570, εΙ ροδί (Ιεοβηηίυιη ίΐ)ί(ΐβπ) 3 Μ;ι-

χίπιο Μηγ£ηιιϊο ερίδεορο ΟνΙηεΓεηδί , ιιιι:ι «ίιιιι :ιΙ-

(6Γ0 11-3013111 3(1 II ;> Γ III 011 ϊ II πι Ι)β ιιοιιΓιηο ΟΙιηβΙϊβηο,

ει ΕρϊβΙθ'3 3(1 Ιιείοΐυπι, φκικί Ιιιιη ρπιιιιιιη ειΙβΓβΙοτ

β Οιλ'.οο ΐη Ιιβίίηυπι εοηνεΐ'δυδ 681 ηρικ! ί.οιίιιιη «1β

ΙιΟΓΪί», 31). 1585. δΐ'ΙΊΙΐΛ (Ιί'ΙΠΙΙΠΙ 681 ("γ»•ο;ι ϋ(Ιί1ίθ

Ιιΐι»ι1ιιη()-1}3ΐ3ν» Κηρίιείεηκϋ , 3η. 1593, ειφίδ !η

ρ3{5• 179 Ιι'^ίΙιιι• τά της άφράστου μεγαλειότητος

ήμϊν, ηιιοπιιη Ιοεο δοηρδίηιαβ εοΐ. 254 Ο Ιπι]ιιχ

εαίιίοη'β, ίΐ τηα}ΐ$1αϋ» ϊίίϊικ φαν ΐχρΙΊΰαή ιΐΰψιίι,

ιιοη ιιΐ Ζίπυδ (-ιΙίιΙίτΜΐ , εΙ ίιβαΐΊίίΐάϊηϊ» ίΙΙίη» ,

ςιιοίΐ ΓοΠ385β Ιε{|Ϊ8δεΙ της άφ. μακαριότητος • ΜίΓ-

ί,'ΐιηίιΐΒ (|ΐιοΐ|ΐΐ(', κυιΐιΐΗΐ νιββΌΙ>ίΙϊ$ ιΐίιη* ϊεαίίΐαάϊηϊ»

ηοΰϊ$ βιΐίπάίηΐία : 80(1 νεί'ίοΓ ΙεεΙίο νίιΐ-ΐιιι- ε\ευδϊ

εο(Ιίείβ Οτίεεϊ, τής μεγαλειότητος, ει ρβυΐο αιιΐβ

μεγαλωτύνης νοεβ ιιΙίΙϋΓ. Αι ρ3ΐιεϊδ ιιιΐβήεοΐίδ

ϊ(Ιειιι ΜϋΓ^ιιιιϊιΐδ ιιοΐιίδΐ'ΐιιιι νοτίίι, «Ι βχ Ιή&ΙοΗϊι

βάοΰΐϊ /«ϊι/ιη», ικιιι οι Ζίπυδ, «ι ίχ Ιϊπβταηιιη »ιο-

ΠΗηιεηίη : ίιιιιπϊΐ οιιϊιιι ςιιοά Ι Κε^. χ, 1, δαιιΐί ιΐί-

( Ίιιιιι εδί 3 ΒαιιιιιεΙε : ΙΙηχίι Ιε Ωοηιίηια $ιφετ Ικν-

τεάϊΐαΐεηι ιναιη ϊη ρΗηείρεηι. ΡοδίΓβιιιο 3ϋ]βεϊηιυδ

ε Γ.ι ,Γ(•ο , ιεά εχ νίία ΐα&ιϊιη. ΙιαΙιβαίηιιχ, φκκΐ ηε-

« Ι > ΐι- ϊη Ζΐηϊ, ιιριμιβ ίιι ΜαΓ^υηίί ειΙϊΓιοηο Γερεπ-

ΙυΓ.

ΟοΙ. 255 0. Μαΐεήαηι. ΛιΚΙϊιιιιΐδ ϊηαηνηαΐαηι, ιιΐ

Οτίεουδ Ιίϋβι•, άψυ/ον, εΙ Μπί'βΐιη., αηϊιηιρ εχρεηβιη,

ιΊ ραιιΐο ροδί, (μιοιί νετο αά ΐιηΐΐαΐϊοηειη ηαίχηι ϊρ*α

ηοη εαρίΐ : ηεήαε < -ιιί.'ΐι \(•ι Ιι•ι:ιΐ Ζίηυδ ίΙΙικΙ πρδς

μίμησιν , Ιιοε εδί , »ά <|ιιοιίιιιι ίιιιί(3ΐΐοηεπ) ιιπιΓιιικ:

Ρ0ΐ0$1 Ι » Π 1 11 Γ.Ι Π05ΙΓ3 ρ£ΙΊΗΙ(;εΐΌ.

Ο €υΙ. 258 Α. 1η νϊΐηΐϊ. Ζίηυδ, ίη Ι>β»ΐΐ(Β ΰαρ'ιίε,

ηιιβδί 68561 θηρίου, 31 Μ3Γβ. ίη νϊίαΐϊ εαρ. ει φιαίεηι

Μίιιοΐιιηηιιη /ϊικβίηΐ , 86(1 ίΙΙικΙ γράφουσι ΓθΓΐ388β

3ρΙϊυ8 ι•(ν)(Ιι;Γ(•8 ιιΙΐ'ο!ιϊΐ|ΐΐ6, βιψιηΐ. δίο ΙδΓβεΙίΐχ

ΕχοιΙΊ χχχιι , 8, ϊιΙοΙηΙ.ιΐΓίε Γ,ιοΐί δυπί εοηίΐηΐο νίΐυΐο.

Όβ Μίιιοΐ;ιιιπ) Υ'ίΓί,'ίΙϊιΐδ νι ΜηεΜ. :

... Μχχΐηηιφιε ηειιηα φτυΐαηηε ΰί[οιηιϊς

Μϊηοίαιιηιι ίηεεί.

ΙΙήιΙ. Β. Οικιιη »ϊ ΙιοίΙίε. ΙηιπιιιΙηνίηιυχ νοΓίια ίη•

ΙεΓρΓοιϊδ, ηιιαιιι βί αιιιι αάνεπηι ΙιυχίιΙεηι αεϊεηι ρα-

(ΐιΐίΐιΐίΐιηιι ΜΙ, ίιι Ιε ϊριε εοηεϊάα». ΡοδΙεβ Μαι (ίΐιιιίιιπι

εοιηρβΗπιιΐδδοηρδίδδε, ηϊΜί αΐίηά ε$ι φιαιη ϊη ϊηί-

τηϊεχ οτάχηειη ήηηηι αά κϊραηηι άίεάηάί. δ6(](ΐεη-

Ιειη φίοςυε ροιίοιίιιπι ευιηϋεηι ίη 8ειι$ιιηι πουίδευηι

Γ68ΐ(1)]ί(.

ΟοΙ. 259 Α. Οιιειη χεηβχ. Αηΐ63 ογ.ίΙ, ηαειη ίρια

τηεηχοήα ίνααετϊΐ , φιβδί δεήρΐυηι εβδβΐ μνήσις μΊ

μνήμη ρΓΟ 'άπαρίθμησι;. Μ.ιΐ'^ιιιιίιΐδ ςυο^ιιε δίο

]) νεΠΗ, ρήηειρίηηι εοτηιη <μια• ηιεηιοηΐετ Ιεηεηιηι, οτ•

άο. (1ιΐ:ινίι :ιιιΙο:ι βχ ΑροίΙοΙο, ΟΙιιίνΙιπιι 688ε Ποί

νΪΓΐυΙοιη εΙ δαρϊβΜΐϊαιιι, Ι (λ>γ. ι, 24 ; βϊιι^υΐα ηυηο

εχΓ.ιιΐΊΙ.

ΟοΙ. 262 Α. 5ί ρετεαηι ραεεηι. Ηοε ιιιειηΐιηιιη 3(1-

]6ΓΐΙΙΙ11 ('8ΐ 6 βΓΧΟΟ 1,Ι1§(Ιΐ1Ι1(Ί1ίϊ, (|Ι!0ΐΙ 111111 31)68861

;ιΙ> υΐΓΪυδφΐβ ίηΐβΓρΓεΙίδ Ιεχίιι, δεηΐεηΐίβιη ρίβηε

Ιπιικ'.'ΐιιι εΙ ο1ΐ5ίΐιι•;ιιιι ΓϋιΙιΙι'ΙιαΙ. 1.0008 681 ΕρΙιοβ.

π, 14 ει 16.

ΗιΉί. Ιη ηηο Ιιοιηιηε. Α(1(1ε1)3ΐ ΐηΙεΓρι•εκ , αά τε-

ΓηηιίΙίαΐ'ιοηεΜ ύοηυτηηι, ηοη εο$ ηάεΗεεΙ Ιαη-

Ιηιιι, εΐο., ηυ«δί 1ε£ί8$εΙ χαινδν άνθρωπον εις χαταλ-

λαγάς αγαθών, οιηίδδίδ ίηίοπηοιίίίδ. Μαΐ'ςιιηϊυη) φιο
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(]ΐιβ ηιυΐίΐο οοίΗεε υ$ιιπι εβδβ βηηδίηΐ βχ ηι$ υογΙιϊβ :

ίη Μίικίϊΐ ηονιιιη Ιιοηιίηεηι ίη χεεοηείΐίαΐίοηεηι αάάχΐ'

Εβιΐί ηοη ηιοάο εοε.

Ιίιιά. Β. βαχ εηίηι ραείε. Ζίηιΐδ δοηρδεί'αΐ , Ώίι-

ιϊάεηΙϊΛΐη εηίηι εοηεοχάία ραείε ίετηιίηηε εεί. Αι 1 1 - -■ > -

ςυίιίεπι εβί ;ιΙ» βιιείοΐ'ίδ πιβιιΐε ϋίδδϊιΙβΓε. Μ:ΐΓ^ιιηίΐΜ

ϊ(το, ραπ» ΐ'ΐι//ιι άεβηίίίο, εοχηηι ηηα; άίεΐαηΐ εεί

εοηεοηαηΐία : ιιΐίΐιί ιϋείΙιΐΓ, άγαπητική πρδςτδ όμόφυ-

λον συνδιάθεσις , 0Γ:ιΙ. VII ϋβ Ι^αΐϊίικίϊιιιΐι. Ταΐβ

«|ΐιί(Ι 61 ιΐι! ρβεε ρπΊιιιΊκιΙίοιιιιιιι ΙΙίβΓΟίινιηιΐδ ίη

< ;ΐ|ΐ. ν άΑ Γ.:ι!;ι[. : Τιιπε ρ«.ν ΟιχίεΙί, Ιιοα εεί Ηα?χε-

άίίαε ηοείχα ηοοίεεαηι εεί, εϊ ίχαηηηίΙΙα τηεηε ην11ί$

ραεείοηίοηε ρετίιιχοείιιχ. Ραιιΐο ροδί βιΐίβείιηιΐδ, ηοη

νεχοίε, εεά νίία; ηοείχα; αείίοηίόηε, εΟι•32εο, ηυοά 3ά-

(Ιίΐ3ΐιιεηΐυιιι ο ι Μαι-£ΐιηίυδ πΙ Ιε^ίΙίιηαιη 3£ηοδείΙ :

εί ορεχε, ηοη αιιίεηι νεχύίε ίρεαιη εαηειίβεαίίοηίε νϊηι

ίηυίία ευηβίεαηιηχ. Ιΐ3θηπδΙηδ, Μ;ιΙι1ι. ν, 10, 8ίε

Ιιιεεαί Ιηχ νβίΐτα εοταιη Ιιοηιίηίοιιε, ηί νίάεαηί ορεχα

νεείχα.

0οί. 266 Α. ΝαίηχαΙεηι. Α(1)6θίηιιΐ8 ηβηο νοεεω ιιΐ

τό συμφυές βχρι•ίπιβιοηιιΐ8 , π,ικχΐ ηοη πιΐ3ηινίδ

ιιηίοηβιη βοηαΙ, ΙίεεΙ :ιϋιιι1 ιιϊΐιίΐ (ΙίχεηΙ Μ;\γ^μιι.,

ερίεηάοχε αιιίάεηι εοιήηηείίοηεηι ίρεαηι οειεηάεηε :

ηίδί ιηιιϋδ Ιιίε δβποβΓβ, ηαίηχαι εοη]αηεΙίοηεηι. δίε

ΑΐΙιαη»8ίυ$ βχ (ΙίεΙίοηβ τοΰ απαυγάσματος, 8ρΙεη•

(1ογΪ8 ηι^ιιιικΊΐΐίΐΐιΐΓ 0Γ31. 4 ΟοιιΙπι Αΐ'ίαη. ρ. 299,

Εά'Λ. Οοιιιιηβΐίη. ΚΑ γάρ ό Απόστολος ού βουλήσεως,

άλλ' αυτή; της ουσίας τής πατρικής ίδιον απαύγασμα

καΐ χαρακτήρα τδν Κύριον κηρύττει ■ 8ίφιίάεηΐ

ΑροεΙοΙια ηοη νοίκηίαιίε, εεά ίρεϊηε ραΐεχηαι εηο-

εΐαηΐίιυ ρχορχίαηι ερίεηάοχεηι εί βαιιχαηι Ρϊίίηηι άε-

ρτα-άίεαί, εί οι•3ΐ. 2, ΙμΠιπιι εδδβ Ρ»ΙΠ ι:υχΐα ιιιιιιι

Ιιίιιε μιοΐιαΐ, ραξ. 144.

Ιοίά. Β. ϋεείαχεί ρηΐεΐιχίΐιιάίηειη. ΥίιΙείιίΓδεί'ΐρΐυιη

οίΤοηιΓίϊϊβ ίηΙβΓρΓββ, δ μή τήν ωραιότητα τοΰ Μονο

γενούς επαγγέλλεται. Οΐ'χεα ΥβΓΟα βχουβΙ Ι.ιι^ιΙ. Ι!;ιΐ.

Ιιοι. 8οιιαηΙ, αηοάηοη ρηΐεΐιτίΐηάίηε Ιΐηίαεηίΐί άείεείε-

ίΙΧΧ : 86<1 ΥβΓΪΟΓ ρΐ'ΪΟΓ Ί1Ι3 Ο.ΊΙ>ι•Ιι1(ΠΓ, 81 011 III 118 (]113β

ΚΙ!(|ΙΙ11Ι|ΙΙΙ1' 1813 001)ΓϋΓ31ΐ111Γ, ι'Ι πιπί ΜθΓ§αιιϋ β«1ί-

Ιΐοηβ, ί'ϋ/οπιιΐ! εηίηι άεβτηιενε ηιιΗαιη ειΐ, ηηοά Ι'ηί-

ρεηϊΐί ρχιίεητίΐκάίηεηι ηοη ροΙΙ'ιοεαΙητ.

ΟοΙ. 207 Β. Αίφιεϊη ιηειηοταΐα. Μαΐβ εοηΓιιιιάβΓβ

νίιΐΐ'ΐυΐιιι ίηΙΰΓρί'ββ <|Ί;ι! ιΙκίιιιΙιιγ ΙιΊΐ'. (1β ¥61-1)0

ϋβί, (II 111 ΪΪ8 (]0% ΐΙ(' (ϋΙΓΓϋΐηιΊΙΙο ΟΟΓρΟΙ'ίδ ΟΐΓ18ΐί :

Αΐηκε ίη Ιιαε ιμιΊάειη ιϊπ,ιηβεαίίοηε οηιη'ιονε , Ηί ε]η$

ρατϊχιϊρει ιϊηΐ, [αειιΐΐαι άαίιΐϊ : ϊρ$α εηίηι ΐαΐίε η/ι -

ηιεηΐίεΐ ροΐίοηί» εοιηηΐΗΐιίεαίίο ()ι αεΓΪρίεηΙίηηι άοια

εί ροΐΐΐί. ΙΚ•ι•Ι';ιΙ 1ΙΙ(•!1ιΙ)ΠΙΙΙΙ ίΙΙιΐιΙ ίη 31Ιΐ0§Γ3ρίΐ0 ίιι-

ΙϋΓρΐ'βΓΐ8 επί δέ της ετέρας εννοίας, ιιοη ίΐβιιι ϊιι βο

ψΙΟ ΥβΙΐίΐίίδ 081 115115 Μ:ιΐ'^'ΐιηηΐ8, φίβηι ροβίοα Ι'ΟΙ'-

ΓβΟΐϊΟΙΙΪ ΠΠ8ΐΙ'ί£ νί(1ΐΙ111Ι8 8ΙΐΟΊ'323ΓΪ.

ΟοΙ. 274 0. Ρετ,ίϊΙϊηηι εηίηι. ΚχρΓβ8δίιιιιΐ83ΐ1 νβΓ-

1)ΐιιιι 6γ3?03Π1 οιΐίΐίοηβπι ΗαρΙιοΙβίι^ϋ : ιιαιιι /ιιίιιι

Ηΐτί (»><-) αϊ : Ιΐιιχ. εηίηι άιιιη εεηιιιηΐιΐΓ ίη ηιεηιοηί,

εα εαρίΐχ αιφιαία ει»ε , είηηε ηαίιιταΐί ηεεεαίΐιιάίηε

ΙαίϊβοαηΐΗΤ εοηωτετε. Ν;κ[ι (:ιιηεη ρο$ιβ3 ΜβΓ^υιιϋ

νεΓβίοηεηι ςιιχ 8'ιε ηβοεί : Λ'«»ι ρετ Ιιοε ψΐυά Ιιαιε

ίη ιηεηιΜι οείεηάαηΐιΐΓ, εοΐιατεηίίαηι ίρια αά αψιά

Ικιοετε άεείαταηΐητ : 8ΐι$ρ'ιε3ΐιιιΐΓ ευιη Ιε^ϊβίβ, 3ΐΐ|ΐιβ

γοιί'ίμπιιΐιιιιι Ιιϊο ε88β ϊιι Οτχείβ, δια γαρ τοΰ ταύτα

χλ\ τα τοιαύτα έν τοις μέλεσι δείκνυσβαι τψ συμ-

φυώς ϊ/~λί • άιιιη εηίηι Ιιαε Ιαίία ίη ηιειηονίί οκίειι•

ιΙηιιΙηγ, εα ηαίηταΐί εοη]ιιηεΐίοηε εηηι εαρίΐε εοΐιιν-

χετε εοηιρτοοαηΐιιν. Α<1ΐοείιηυ$ νεΓϋ» ΥυΙ^βΙ* 1.31.

ΕρΙιεβ. ιν, 16, ιμιοιιιαιιι Οιχοί Ιβχΐυβ ΑροςΙοϋ νοι Ιι.ι

Νγ8$εηυ8 αδίιιραΐ.

Ιοίά. Ο. ϋιροίε φαΐ•. ΙΙοπιιη Ιοεο εϋκίοιοί ίηίοΓ-

ρΓβ8, ιμαηιηι ίπιρνοοίΐαι εχ ρηΈΐίίεΐίι νετοίζ, αικε

ηίΐιίίρτο ϊίΗ» (αείνηΐ, ιΐαίιιεηάί άοαηιαίι» οοοαεϊοηαη

αεεερίί : άείηάε αχιοε ηοοίι, βίο. Λΐιιιΐοΐκιηΐιιι• ςηίόβοι

Ιιοε Ιοεο ηχΓβΐίεί, ει εχ ίΙΙο ηι-χιιιιιειιΐίΐΐιαηΐιιΐ', ηοη

ΐαηιεη Ιιοε ηιιαϊί Γοιιϋϊΐιιοιιΐο επυΐϋΐιι βιιιιιιι ιιίιί εοη•

Ιϋΐιι1ε1)3η(, ιιΐ εοη8ΐ3ΐ βχ ΑΐΙοηαβίο ΠΙ), ϊιι ϋιιπίΐΜ

Λπ3ηο8, ρ. 235 : Οί δυσσεβεϊς περιέρχονται λέγον

τες, ΚΙ πρωτότοκος έστι πάσης κτίσεοις, δηλονότι χαΧ

αύτδς εΤς έστι τής κτίσεως • Ιιηρίϊ άνειιιηεηηΐ άί-

αιιιίψιε, 5ί ρήηιοπειιϊΐΗε αϊ οιηηίε ΓΓίιιίΗΓίΡ, εετίιιηι

εεΐ εηηι ηιιηηι ε&εε εχ ετεαίηήε. 8θ(1 Γββροικίβΐ βιιιιι

νοιηΐιιιιι ρι-ίιιιο<;ειιίΙιιιιι ίη ηιυίΐίβ Γπιΐΐ'ίΙιυβ, οιά τήν

ομοιότητα της σαρκός, οο είηιίΐίίχιάίηεηι εατηϊα , ι-Ι

δια τήν της σαρκδς συγγένειαν, οο οοί/ηαΐίοηεηι εαχ-

ηϊε ηοείχκ : ρι-ίπιοξειιίΐυπι νεΓΟ εχ ιιιορίυϊβ , ο-.ά τδ

έξ αυτού και μετ' αύτδν είναι τήν των νεκρών άνά-

στασιν, εο ηιιυά ρεχ εηηι βαΐ τεειιχχεείίο ιηοτίιιοχιιηι.

Νοη βιιίιιι ε»1 0Γ3βεβ μετά αυτού, ίΐιπι εο, υΐ τίΗβΙιΐΓ

Ιΐ'μ'ΐΜΜ; Νϋηηίιΐ8 ίηΙεΓρΓββ : ιιβηι ει ί!3 ρΓΪηιο^εηί-

(ιΐ8 ιΙίι•Ίΐιιι• 01ία8 υηυ8, ςιιία ρο$1 ίΙΙιιιη ;ιΙιϊ ηαβοηη-

Ιιιγ, βΐ ι]ΐιοιΓι;ιιιι, υΐ 3ίΙ Νν88βηιΐ8, απαρχή γε'/όμε-Λς

των κεκο'.μημένων, ίνα οδοποίηση σαρκι τήν άνά-

στασιν. ΜβΓ^ιιηίυβ Ιιίε ηί» αικίοτίδ ηιβιιΐβ »1)6ΓΓ3νίΐ,

:ιιιΙ νίΙΪ080 ΙιΙιγο 08υ8 εβί : αε εί εοχηηι ηιαίϊιία ηηΐ-

Ιιηη εχ ρταάίεΐίε άε(εηείοηε»ι , εεά άοαιηαΐί» ΐχαάϊ-

ίίοηετη Ιιαοεαί.

€οΙ. 273 0. βι/οη/αη» ι^ι'Ιτιγ. 8οη:ιΙ ΙιοΓίμιϊϋΥτη το

παρελΟεΐν ηιιοιΐ 80ΓΪρ&βΓ3ΐ Ζίιιιιβ, ηιηιίπιιιι ρχοαχε-

άί νεί ίηςχεάί : Υείιιε εχεαίηχα ίηα,ηεεα εεΐ ρεχ ρ«-

αιίιιηι , εί ϊηηΐίΐίε χεάάίΐα ηεεεεεαχϊο ρεχιίίίοχιΐΜ

εηΐήνϊι νίαηι ηονα νίΐικ ετεαίηχα : μ-Λ Ιιίε ίιΙ( πι ναΙε(

ςυοιΐ ρχωίεχίχε νβί ρεχϊχε, υι Μϋΐΐη. χχιν,35, "Ο »ύ-

ρανδς και ή γη παρελεύσονται" ^«ΙιιηιεΙ Ιεχχα ίχαηε-

ίϋιιηι : βυιιΐ βηίιη Ιι,τεε ρείίΐαβχ 11 Οογ. ν, 17, τα

αρχαία παρήλΟεν, ίδοϋ γέγονε καινί τα πάντα. Α$-

βεηΐίΙοΓ ιιοίΐια; οηιειηΐ3ΐίοιιί ΜιΐΓβΐιηίιιβ ; Ιιιιιΐιιιιι ίη

βΟ (1ί88ί(1βΙ, ηιιοιΐ 1β@Ϊ3δβ νίϋβΙιΐΓτής και•/ής ζωής ή

κτίσις, ηονα; νίΐχ ετεαίηχα. ΡαιιΙο ροδί ιι1)ϊ ϋβ Κυΐίεη

3§ίΐ, ρβΓ είαηηηι ίιιΐβΐΐί^β τδν χαρακτήρα, Ιι<*ιιμιτι,

βρεεϊειιι ογι8 3ε νιιΐΐιΐδ. ΪΗίΙϋΐ' βΐίβιη εχβηιρίο Κιιΐιυη

ΑΐΗ»η38Ϊυδ Ιοεο είΐβιο.
€οΙ. 278 Ο. Ηεάεηιρίίο. ΑαΊΓιάίπιιΐδ 1ι.•»ηο νοεεηι β

Ογϊβοο, βΐ εχ 1 3(1 Οοι•ίη11ι. (, 30, καΐ αγιασμός,

καΐ άπολύτρωσις. Ιη βϋςιιοηΐί ρβηοόο Ιοηςε ιΓυοβί-

8βΓϋΙ :ι1ι ,ιιιιΊοΐ'ί» 8εηιεηΐΪ3 Ζίιιυδ ; δεά ηβ ρεΓβαηΙ >Ί

(|ΐΐ3 ίΙϊνοΓδίβ ΓοΓίΛδβε Ιεείίοηίδ ίη εμίδ νβΓηίδ Ιαίβαηΐ

νεδίΐ^ϊα, ρΓοίβΓεηΙιΐΓ. (}Ηί εηίηι ηοοίε αά χεεηχχε-

εύοηεηι αάίίηηι ραΚ[εείί, ει οο ίά ρχίηιίίία: άοχηιϊεη-

ίίηηι (αείιιε εεί , ηί ηοε οιηηεε τεεηχαετεηχιιε ϊη ΪΓΐβ

οαιίί, ίη ηονίεείιΐια Ιιιοα, ίάεηι οιηηίΰηε Ιαηι α εε&ίαη-

Ιίοηε, αιιαηι ηιυχίε ηιηΐείαιίε εχΐιίΐιηίί. Νοιι ιιιιίιιι.ιιΙ-

νοΓίίΙ ρ1ΐΓ3δΐηι β8δε ΡβίΓΪ 3ρθ8(οΙί Αεί. ιι, 24 : Λύσας

τάς ώδϊνας τού θανάτου, καθότι οϋκ ήν δυνατόν κρα-

τείσΟαι αϋτδν ύπ' αυτού ■ 8οΙιιΙίε άοίοχίοηε ηιοχίϊε ,

]ηχΙα αιιοά ίηψοεείοΗε εταί Ιεηεχί ίΙΙηηι αο εο. Μιγ-

};ιιιΓιιι», ςιιί νοιΊίΙ, ίηίΐίαίίο άοχιηίεηΐίηηι , εί ίη ϊϊι

αηί α ιηοΠε άοηνιαοαηΐηχ, ιΐιιιιι 3 ΥιιΙ«31α: νι•ι Ιηί

3ΐ)8ΐίηβΙ, (Ιί^ίΐυιη αιΐ Γοηίειη 1οεαΙίοηί$ ηοη ϊηίβη-

ά\ι.

Ιοίά, 0. Οηηι ρτίηιοαεηίίο. ίε^ΐΐ ίοΓίβδϊβ Ζΐηυκ,

τήν πρδς τδ πρωτότυπον άγχιστείαν, α/βηίΐαίεηι αιιιι

εχεηιρίαχί. Αι ρΓίιιιθ£εηίΐυδ ιηοιίιιοηιιιι ηίε ϊηΐβΙΙί-

μϊΐιιι- ΟΙιιΊ*ΐιΐ8 , αϊ 3η1β3 (Ιε Κυ1)οη «Ιϊχΐΐ , τήν προς

αϋτδν συγγένειαν, βΐτήν πρδς αϋτδν άγχιστείαν. Κο-

δΐιΐιπιηιΐδ 6113Π1 5ε({υεηΐϊδ ρβΐ'ίοιίί ϋειιδίιιη ρ<;ΠιιγΙ).ι-

(ιιιη ιΊ ϊιηρειΤεείυιιι αρυιΐ ιιίΓυπαηιιε ίηιβΓρκίβιη ;

ιΐίΐιιι εί Μ;ιΐ'£ΐιηί υ» δεΓΪρδβΓβΙ,ΐο^πα/ίοιιβίΗ αά εχεηιρίαχ

άεηεαεί. Μεάίαίοχ νεχο ϋεί εί Ιιυηιίηηηι, ι/μ ρεχ α

ΰεο 'εοιφιιιαίί (ΐηοάεηη<ιηε ενημιηειίοηε άίνίηα άιαηηιιι

{ηεχίΐ, βίε.

Ιοίά. ϋ. Ρεχ Μαχίαηι. Ειηεηιίανίιιιιΐδ εοΓΓίιρίΐΐη

Ιβειίοιιεηι διά της μαρτυρίας, εί δΐιΕΓΓα^αΐατ Ματμυ-

ιιϋ εούεχ, .ιΐο,υβ ϊρ83 εναη^οϋεβ Ιιίδίοπα : άίείαιιι

εηίηι 081 Ιιοε ΜαςιΙβΙεηΐΐ Μ;ιιί;β, ίοηιι. χχ, 17.

<λ»1. 279 Α. Ιηίεχ Ραίχειη εί ανάίεαίοε. Γΐ£«1υδ Ιιιιηο

10111111 ίΐ188ΐ1βΓ31 6ΓΓ0Γ βΧ αΐΓΪΐΙ8()Ι1β ΙΙΙΙΟΓρΓβΙίϋ 05-

είΐ3ηΙΪ3, ιριί νβί βχ εοιηρ3Γ3ΐίοηε ίρδίυδ ειιιιι ρΓΟ-

ΧΪΙΙΐε 8(•(|11(ΊΐΙί ριιΙι'Ι'.ΙΙ ίη V ϊ Λ 111 ιειίιιοί, 81 ί|ΙΙ;>ΙΐΠ1ΙΙΙ\Ι>

οοΓπιρΐ;ιηι Ιεείίοηειη οοπ'ίςβΓβ. Ζίιιυδ, ιηιεχ Ραίχενα

εί ρχκεοηε» εχιοε : ιιΐιμιί ηοη ιΐίχίΐ μεταξΰ χηρύ-

κων, δεο" μεταξΰ τού Πατρδς κα\ τών άποκτ,ρύ-

κτων. ΜβΓ^υηίυδ, ίηιεχ Ραίχεηι εαοεφιε ρχχάϊεαιο-

χε». Ει Ιβιαεη ρ»υΙο ροδί χα\ προσδέξηται τους

άποκηρϋκτους είς υίοθεσίαν, υΙβΓαιιβ ΓοεΙβ ίηΙβΓρΓβ-

ΙαΙιΐδ βδΐ, εοε ιμιί αοάίεαίί χεμείίηηε (ιιεταιιΐ, ίη αά-

ορίίοηειη αεάρεχεί. Άποκήρυκτοι (ΙϊειιηΙϋΓ Γιΐίί ςυϊ

οί) ϋεΐίεΐα ιΐοηιο ρ;ιΐοηι« δυηΐ εΐβεΐί ΟΙπιχμι» ΑΙ*
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\λιιι1πιι. 1|Ι). ιιι 5ίΓ0»ι., άποκηρΰκτους είναι της βα

σιλείας τοΰ θεού, άλλ' ούκ έγγραφους τους φοιτητάς

ε'ιεηΐεχ. Ρ.ιυ!ο ροδί δΐΐϋδΐΐΐυΐιηΐΐδ νβΛ» νιιΐμαΐα! 1.81.,

«Ι Γ;«οϊ1ϊα3 νβ<•1>3 ϋανΊϋΐβ υδυιρβιί Ιυαίοτ ουβεινεΐ βχ

παρασκευάζονται ■ «ί α τεψιο ϋεί αόάίϋβιιίητ, ηοη ρδΐιΐιηο ινιι, 4.

αιιιεηι η! ίηκπίαηίκτ , φιϊ αά εο» νεηΐιίαηΐ, φ-

ΙΝ ΙΙΒΒΙΙΜ ΏΕ νίΚβΙΝΙΤΑΤΕ.

Ρπχΐηΐ ίιι Ιιιεηπι Ιιίε 1Ί1>ογ 3 ΡοΙγο ΟίΙθδίηίο \λ-

Ιΐηΐΐαίε ύοιιαίιΐδ Ιίοηιιε 3ηη. ϋΐιπδΐ'ι 1565, ιιη:ι ειιιη

('ΙιινιΙι'ιμ 3ΐιεΐθΓΪ8 εοηείοηΐϋΐιβ ο,ιιΐηαυε ιΐε θΓ3ΐϊοηβ

1)/>ιιιίιιίε:ι, εΐ οείο (Ιο ΒεαΙβ νϊΐη. 5εευΐ3 ε?ΐ Οτκεο-

1<3(ΪΓΐ3 εάίΐΐο ίο3ΐι. Ιιϊνίηεϋ Ο.ιικΙειίίίδ 3η. 1574 βριιά

ΙΊαιιΐίιιιπη ΝοΓΐ3 ίΙΙυδίΓβίαεχ ιΐιιοιιιιιι πΐ88. εοιίΐευιη

Με, \';ιΐίε3ηο ιιηο, 3ΐΙεΓ0 ηυεπ) 3 Βΐι-επιηηηο ΟοΙο-

πίειίίί ΐνροςΓ:»ρ1ιο ίΐ3ουεΐ'3(, ει Γηςιηιϋΐΐιιιιι ΙηηΙιιιη

εοηΐίηιιίΐ, 3 ιριο :ι1ιογλιιΙ η,ιΤΐηςιιε ρι•ίηι;» οηρίΐα, ιιι 3

ηΐ3ΐιιΐ8εΐ'ίρΙο (ΙοεΓιββίηυ ρι-οΓεδδοπβ Γεμί'ι Ροιίεπεί

ΜογοΙΠ, ειι]ιΐ8 βιιεΐοτίΐ3ΐε ηιιηε ΥβΙίοηί, ηυηε Βπο

ιηαιιηίοί Ιεειίοηεδ εοιιίίπηαίιίιιιιΐδ, ει ςιιχ ΐη υΐΓ3-

<} 1 1 < • ιΐΓϋΊι1ι:ι•:ιιιΐ!ΐΓ εάΊΐίοηε τβδίίΐιιϊηΐϋδ. Ιη 1)3ε <1ε-

Γιΐιιηι Νοίίίπιιη ίδίαι-υπι Γεεο^ηίιίοηε, ςιι% οιηηίΐιιιβ

Ννδβεηΐ ορεΐ'ί1>ιΐ8 (ίι•;εεβ εΐ ίϊΐίηβ εχευδίδ βαμπι^ί-

Ιιιγ, ΙΙι-μϋ εοϋίείδ αυείοπίηΐο, (|μ.ι ν3ΓΪ3δ Ιεειίοηεδ,

(]ΐΐ3 εοιι]εει.ιΐΓ38 ε( εηιβικίαΐίοηβδ εοιτο1)θΓ3ΐ)ίιηιΐ8.

Γ.οΙ. 3(8 Α. Ρι'ηηίΐΙία: εηίηι. Ληιιοΐ3ΐ ΐη Ιιυηε 1ο-

ειιηι αοείίβδίιηυδ Ι.ίνίηοΐιιβ δο ηοικίιιηι ΐη Β. ΡβηΙο

Ιιχε τερεπεβε, ηεε, <|ΐιϊ(1 (Ιο εο εειιβοηόΊιπι δΐΐ, εοπο

ροβδβ (ίίεείΌ : ηιε νεΓΟ αϋιηοιιυϊΐ 3(1νει•οΐυιη άπερι-

σπάστως, «|ΐιο ρηιιΐο ρθ8ΐ ιιΐΐΐιιΐ' βιιεΙΟΓ ηοβΙεΓ, :«Πιι-

(Ιι•π! ϋΐυιη αά ίΙΙιπΙ Ι Οογ. νιι, 55 : άλλα προς το

εΟσχημον χαΧ είιπρόσεδρον τψ Κυρίιρ άπερισπά-

στως, ςυίβ νεΓΐ)3 βίε .νβΠίΙ ΗίεΓοη^ιηυδ ΠΙ), ι Α(1-

νεί'δΐιβ ίονΐηΐβηυιη : 5εά ιιίαάίά ιμιαιΐ Ιιοηβιΐηηι ε$1

«Ι ίηΐεηΐε (ιιιίΙ ,ΜΊΊ'ίΐ ■« Ώοηιϊηο, αίκαιιε ηίΐα άί&Ιτα-

αίοηε νο$ αάηοηετ. ΟεΓίε ΐη Ιυιο ϊηο'ίεε Οιτεοο Νοϋ'ι

Τεδίβηιεηΐί, ηιιοιΐ ΟοιιεοπΙαηΙίαδ νοοαηΐ, ηοη Γορε-

ΓΪΙϋΓ νοχ περισπασμός. Ιΐΐιιιΐ Ϊ£ίΙυΓ άπερισπάττως,

ςυοιΐ νηΙμ;ιΐ!ι ίαΐίηα ιϊηβ ίηιρεάίηιεηΐο, 1Ιίετοιιγηιιΐ8

ίΐ'ιιβ άίζίταείίοηε ΓεάϋίΙ , υιιιΐο περισπασμδν ύίζίτα-

εΐ'ιοηειη ν'ιαβΙιΐΓ αϋ νεΓϋυηι ίηΐεΓρί'εΙαΙυβ Γυί«50, πι

Ι^εεΙε8Ϊ38ΐ33 ι, 15 : "Οτι περισπασμον πονηρον Ιόωχεν

ό (-)ιό;, (ΙιιοηΊαιη άΊ$ΐτααίίοηβιη ιηαΐαηι ΜϊΙ ϋίΐιι,

(|ΐιιιι! ιιΐ ίιίοιιι ίη Οοιιιιηεηΐ3ΓΪο ηοΐ3ΐ , άί$ΙεηΙϊοηε>η

Ι.»ΐίηιΐ8 βιιιία,ιιιΐδ ϊηΐεΓρΓεβ νεΠίΐ, ευ <|ΐιο<1 ίη Υ3ΓΪ38

8θΙ1ίεΐιικΙίηε8 ιιιειιβ Ιιοηιίηϊδ ϋϊβίβιιία ΙβηϊεΙιΐΓ. 5νηΊ-

ηΐ3εΙιυ8 άσχηλίαν, οεεηραΐίοηειη ΐΓαιίϊΐυΙίι, ιιΐ ει ίρδβ

ΗίεΓοηνιηαβ εχ !Ιβ1>Γ«ο.

ΙΙιΐά. '&.Λοσεμνϋνει.Ο,Άς.\\ρΑ Ιιιιηε ΙοειιηιΙ.ίνϊηε'ιυβ

ΝΟΊΐιΊΐιρίι: άποσεμνύνειεν εκείνο, 31(]118 ΐηΐ8ΓρΓ8ΐ3ΐυΓ,

ηϊιϋά ρηΐΗ αηιρϋβ&ι. ΟοιιΓιηηβΐ ε]ιι$ ειιιοηώιΐίο-

ηειιι 11ε{^ίιΐ8 οοιίεχ, ίη (ριο Ιο^ίιιιυδ, άποσεμνύνειν

έκεΤνο• 8ίο ίηΐΐβ, χάριν άποσεμνϋναι. 1ο"εηι ιριοίμιο

8ΐιίίΐ'3£:ιΐπι• είϋειη εοΓΓΪςεηΙί προευδοκιμήσαντας ,

«ριοιΙ ίη Ρΐ3ΐι(ίιΐ)3ΐΐ3 ϋ.Ιίΐίοιιε ϊΟΓίρΙιιιΐ) Γιιιΐ προσευ-

δοκιμήσαντας.

ϋοΐ. 319. Β. ΠεΙϊιβοαΊα. ερΐιεορΊ. Ουίδ δΐΐ ΙιΊε αιι-

Ιίδ(ε8, ίιιηιιίι Ιιΐνίηείυδ, 3υεΐυΓ ηοη Ι3ΐη ενίοΌηΙίουδ

ηοΐίδ (ΙεβΟΓίρδίΙ, αϊ 3 ηοΙ)Ίδ, ςυί ΙβηΙο ίηΙεΓναΙΙο ειιιη

εοηδθ(}υ3πιυΓ, εεΓίο βςηοδεί ροβδΊΐ. Γηίΐ εαιη δυβ-

ίιίεΒΓεί' (ΐΐΌ^οΐ'ίιιηι Τΐ)3ΐιιη3ΐιΐΓ»ιιιη', ειι]ιΐ8 εΐΪ3ΐη

;ιιιϋοηι θΓ3ΐίοηε ρΓΟδεειιΐυβ εβι, <Ιεδί{;ο3π : δεά 3(1-

ηιοηηίΐ ηιε (ΙοεΙίδδίπιιΐδ ΰβιιίεπίί Βαδίΐίηπι Μα^ηιιιη

ροιίιΐδ ίη(1Ίο3ΐί, ιριοιη εόηβίεΐ ει ν'ΐΓ);ίηίΐ8ΐίδ Ιυίδδβ

δίικίίοδίιηι, εΐ (1ε νίΓ^ίηίΐ3ΐε εΓιβιιι 80ΓΪρδϊ&5β.

ΙΙ'ΐΗ. 0. Αυτόθι, ί'.οιιε'ιηηίοτ εΐ δαηίοΓ Ιεειίο ηΊ8.

Κε^ϋ, αΰτόΟεν μεν Εχει τδν πρέπ. Ιπ. άπδ τής συν-

ονομαζομένης αύτϊ^ προσηγορίας. ΡοΓΓοΙιι^αδ εβρίιίβ

ιηίΓιυιιι ει ρβΓδ ϋοηο ιικι^ιια, οχ ίηΐεΓρΓείιιΐίοηε ρο-

ιίϋδ Ιιϊνίηεϋ εβί <*χρΓ0&83 , ς»3ΐη εχ 63 Οίΐεδίηϊί,

ηϋ.16 οαιιι Ογχοο ΙοχΙυ ηιίιιυδ Ιιίε εοηνεηίε1)3ΐ.

€οΙ. 322 Β. Εγ9« \\<χε Ιααι. ΜοηιιεΓ3πΐϋ8 Ιοϋεη-

(1;ιηι εδβο ηοίαπι ίηΙεΓΓο^βΐίοηΐδ, ηιιηηι ηεηιιε Βεβίιιβ

ΓιΙιο' 3^1108011, ικ:<ρΐ(! ίιιΙΐΊ•ρι•ιΊ;ιΙίο Ι/ινϊηείί. Εηίηι-

νετο εα άειηηιη Ιαιι$ ειΐ νϊτ^ίηΗαΐϊι, εεηίειε εαηι νίτ-

ΙαΙειη οηιηΐ ΙιινιΙε $ηρεήοτεηι εαε, ει ϊΐα ιηαιιϊι ιμιαιη

νετΰϊι εα&ΐίΐαΐεηι ιιαρκετε.

€οΙ. 321 Α. Αείξασθαι. Ι.ίνίηεϊιΐ8 εχ εοη]εεΙιΐΓ»

οιιιεικ1:ι1:3ΐ δέξασΟαι , ε( ίιιΙοιρΓθΙ.Ίΐ)ηΐιιι•, οϋεηάετεί

ιοίαηι εαιιίίαίβηι εαιη εαε, φιοε Όεί εοηΐιιΐ'οηιίπιιι

αΐψίβ \η()τε»»αηι αάηιχίΐαΐ : βε^ίυδ εοϋεχ Ιιηηε εηιεη»

(1:>ιίοηοιίι δΐιο δυ0Γ3^ίο εοιηρι-οΐιηνίι. Ηίηε δεαΊιϋιΐδ,

ΰοηιη» ραάίεϊ ρεείοτ'η ΐεηιρίιιηι τβρεηΐε βΐ ϋεί. Αιη-

Ι>Γθδίυδ, ερίδΐ. 25 : ΟιιίιΙ Ιοφιοτ φιαηία »>ι νϊτ^χηϊΐα-

ιμ (;/(ΐπ'«, ι/κκ' ηιεηιίι α ΟιτΗΐο εΐϊφ, χιί εαεί εΐίαη

εοτροναίε ϋιί ΐεηιρίιιηι, ίη φια εοτροταίιίετ, ιιι Ιερΐ-

ι/ιιι.Ί, ΙιαΙ'ΐΐιιιίι ρΐεηϊιιιάο άϊνϊηϊΐαΐϊι ?

€οΙ. 326 Α. 1/ί ψιειηπαΊηοιίΗΐη. Κατάτδ γεγραμ-

μένον, φιεηιαάιηοιίιιηι (εηρίιιηι ειί, ιιίιιιίΐ'ιπιι 1 Οογ.

ιχ, 10, άεΰεΐ ίη $ρε φιΐ αιαί αταχε , ει <-:* ρ . ι ν. Ι),

Ν οη α11ί(]<ώίχ οα οονϊ Ιτίίηταηΐί , 6Γε£θπυβ οΊχίι,

μετά κημών, ίαιιι οαιηϊ$ αιιί [τειιϊι, 30* νβιΊιυηι εβδεί,

<7ΐιί οτε εαηιϊί χηχροάϊΐο ίη ατεα ηηαίιιτ, Ι,ίνίηείυδ,

νείηΐ οονί οαρϊίίΓαίο ρετ ατεαιη εοηιιηεαηίΐ. Ηιε εηίηι

νίιΙβΓΪ ροΐεδί (Ιίοΐιηη έπιστρέφεσθαι την ϊλωνα , ιιΐ

ηριιιΙ ΙΙεδίοϋυιη ίη ΤΙιεοροηϊα γαΐαν έπιστρέφεσθαι,

ιχιρετ Ιετταηι νεηαή. ΡαιιΙο ροδί ΙΙε^ίυβ ιηβ. βοη-

ρΐυιη η»Ι>ιιίΙ, της έτερων μακαριίτητος, ιιΐ Ιεςεπάυπι

8Μ8ρίε3ΐιΐ8 081 Ι,ίνιιιοΊιΐϋ ρτο έκατίριαν, ει αΐίεηοε

[εΐίαίαΐί» ιειίει.

ΙοΊά. ϋ. Οίος έστιν νχέρ. ΚιιιειιιΙηΐ ιπιι εδί ιιι 3ΐ1-

]ΐΐΐ);:ιι.Ί•;ιΐ Ιιΐνίηείυδ, ίΐ3 δεηρίυιη οϋιη Γυίδδβ δΐιβρί-

£311$, δευ ίιιιρί'ΐ ίίπιιι ΙίΙιπιπικη δίηιίΐίΐηϋίηο ΙΊιΙεπι-

ηιιη ν εΐ ν, ψν.ν εεΓίε ίη 3ηΐί(]υίδ ΙίΙΐΓϊδ ηιβχίιηβ

ϋδΐ, (ΙιτορΙιιηι, τον άλλον δεηρδίδδε, ιριοιΙ βΓιιΐδ

(Ίΐιειιιΐιιιν νοίειίδ ίη των άλλων ιηυίβηΐ. Ιη Γι1>γο

Βε^ίο δϋΐ'ίρΐιιηι οΐίεηιΐίιηιΐδ τόν άλλον. Μ;ιΙ<• ΟαΙοδΊ-

ηίυβ, ηιιαιϊ ΐη ιιίι-(ΐ!.Μ/»<' ηιεηΐε νεηείητ &ε αείεήι

ρτιειίατε.

Γ.οΙ. 527 Β. Οΐ(«ιιι ηιιιΐιϊ. Ιιΐνίηείυδ νβΓίίΙ, αιϊ ρτα

αχίεήε οειιε ίίι, ει ίηνΐάϊαηι άεείίηεΐ, λΜ\1>\\ι<: δίηαί-

Ιειη εχ ΡίηϋηΓΟ δεηιεηΐίβιιι ΡυΐΙήοτ. οά. 7 : •

Τό δ' άχννμαι φβύνον άμει6όμετογ τα χα.Ιά ίργα.

ΟοΙ. 550 Ι). Ιηχαικε ίη Ιιϊι. ίίνίηείιΐδ 3ηηοΐ3( 8ε

(Ιε ηοε Ιοεο βιΐιηοηίΐυιη, ιιι (Ιϋίςεηΐίιΐδ εομίΐ3ηΐ,

ειιιη ίη ηΐ3Γςίηε ιιιιιιπίΜ'πρίί δί^ιιυιη ο(Τειΐ(1ί58εΐ ,

(|ΐιιΐ(Ι ηΐίΐιί Ιοείβ εοΓΓηρΙίδ ηιΐδοι ί 1»ϊ δοΐεΐ : ϊΐ3({ΐιε

πγο τούτων ιιιίηίιιΐ3 ιηιιΐιιΐίυηε ΙεςεηιΙιιιη τούτοι;, ιΊ

ϊηΐεΐ'ρΓ0ΐ3ΐιΐΓ, 5ιΐϋεεάιιη1 ίηιαίΐίε τευοεαιίο , ΐηαη'ιι

ηιαηηιιηι ρίαναα» ; 8εά ιιρίίοι• εί,ΐ ιΐϊεΐίο <|ιι.ί ιιβιΐδ ο»1

Οιιίεδίηίυδ : Ιιίε εηίηι άνάκλησις ΐ3ΐηεηΐ3ΐίοηειη

δίςηίϋεβί.

(',οΐ. 351 ϋ. Λίπη» ηηνατιιηι. Ιιΐνίηείυδ , εΐϊαηι

ρΐΊΗ* ιμιαιη αάνετή αΐϊφιίά ηηηΐ'ιείιιτ, εΐ 3ηηοΐ3ΐ ίΐα

ηβηε νοεειη ιΐϋΐιιρ ιι•ί ίίριιιΐ Ειιΐ'ίρίιΚ'ΐη ίη Ηεειιοα,

ιιι δείϋεεί νεώτερον Γβηι ;ι1ίΐ|ΐι.πιι ;ιιΙνοι•<,;ιηι βοιιεί :

ςυΐΐιυδ ;ΐιΚΙ('. 3ρυά Τίκιενϋίο'ειιι Ιίΐι. ιι , εις οΰδένα

ουδέν ένεωτ^ριζον, νΟΓίί,Μΐ/ιι/ ιη ιμιεηκμιαιη αάηιϊΐΐε-

ϊαηΐ, εΐ 3 Ζοδίηιοΐίΐ). ι Ηί8ΐ0Γ.,ρ3§. 658, <Ιί<-ΐ ςυθ8-

(Ι3ηι πράγματα 'Ρωμαίοις νεώτερα μηχανήσασθαι ,

ηονα Ηοηιαηίι [κεαετε ηεςούα : ιιιιιΐε ει νεωτερίζειν

851 τοις έν τέλει έπιτίΟεσθαι ιΐιΐνει^ιι.ί, ιιι;ι•;ί,ΐΓ.ιΐιιιιι

ΐηβιΐΓκεΓθ.

(.Ί'ί. 35Ί Ζ. ('ιιιη εη'ιιη άίαοΙυϊΙιΐΓ. ΙιΟειιιιι Ιιιιηε,

ιιΐ ιιιΐηιοιιεί Ιιΐνίηείυδ, ΤεΠιιΙΙΐβη. Ιΐΐ). ΙΚ: ραΐίεηΐΐα,

εορ. 9, τεείβ βίο ΐηΙεΓρΓεΙβίυδ εδί, Οαρίο τεείρι' }αιη,
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ει ε$$ε αιιη ϋοηχνιο. Νηηι άναλύε'.ν, ηιιοιΙ νείιιβ ίη-

ΙβΓρΓβδ ρ.ιπιιιι ΓιϋεΙίίει* άχιιοΐνχ τούΛΊΛιΐ, πιίρι ;πρ ρ*1

3111 άΊνεΠβΓβ. Η«ε ίΙΙε ιμπ !ιοο Ιοεο νριΐιΐ, ϋϊοιίιη

χηχατατχΐ, ι•ΗΗΐ 6'Λπί/ο ί.Ίΐ. ΙΊιΙοΙιΐΓ Ιηηΐβη 1!ι:/.:ι ποία-

Ιίοιιειη νοιίιι Ιιιι]ιικ ηιεΙβρηοΓβπι εοηιρίεείί αϊ) ϋβ

δυπιρίαπι, ςαί ουιπι νερίί, ειιηι ηιΐ «Ιοϋΐϊηϊΐιιιη Ιο

ί ιιηι ρβι γιΊΐΐ'πιιΐ, καταλύειν ιϋίΐι ιιΐιι γ, ςυοιΙ ευ,ιιοηιιη

Ιοί•:» (•ι νίηεοί» άίβδοΐνει-ο εοηδίιενβΐ'ίηΐ. Ιΐαςυβ πκι-

νιιΐΐ ίΐ;ι 1.;ιίίικ: ΓειΜεΓΡ ΙΊιίΙίρρ. ι, 23 : την έτ.ιθυμίαν

ϊχων άναλϋσαι, άεΜετχο ιοιι/αη» αά άίηιχηχυηεηι.

ΑΪίϊ άναλϋσαι βχροηυηΐ δοΐνβΓε εο ηκιιΐο, ΐ[ΐιο ηαυίίβ

ειιιη Γοοϋιιιιΐ εχ ροι-ΐιι, βοΐνειε (Ιίευηΐυι-. ϋπι-νδο-

δίοπιυδ ίη Ιιυηο Ιοειιηι , Τί άλγείτε επί τω θανάτω;

πολλώ κρεΓττον ήν πάλαι άπελθεΐν. ϋχιτ νοΰχ$ ηιοη

νιΟΒΤΟΓβιη αβετί ? τηχιίΐο »αΙΪΗ$ εταΐ ]αηιρηάειη άε-

εεαϊιεε. Οιιη ίςίΐϋΓ Π10Γ8 ίρ?η βϊΐ αΊδβοΙιιΙίο εΐ δε-

ραταύο αηίιηβΒ α εοιροΓο, ηοιι ηιηΐβ ΥιιΙιμι.ρ ηυρίοι•

άΐαοΜ Ιιϊε ίηΙεΓρι-εΙαΙιΐδ 6*1. ΑριηΙ ΙΙίει-οιινηΊΐιιη

(]οιιιιηεηΐ3πη ίη Ρδ.ιΙηΐ08 εοιΙεπι ηιοιίο ΙββίΙυΓ ίη

ϋΐιιιΐ Ρδβΐηιί οχιχ, ΙΙά νιΊΙιί αιιχα χηεοΐαίχΐ! ηιαι$ ρτο-

Ιοηοαΐ\ι& αί ! Οκρχο άχιαοΜ ει εαε ηιηι ΟΗτΐιΐο,

βρυά ΛπιΙιιόμμιιι ΙϊΙ). ΰε Ραταάχιο ο;ιρ. 9, ει Ηίε-

ιυιινιηιιιιι, ΕρίδΙ. 22.

€οί. 335 0. Αε Ιιιιϊηηιητίιηια. ΡΙ»ηΙϊηΪ3η3 εαΊΙίο,

τέθνηκεν ό καθήμενο; παις, 1.\\ ίιιι:ίυ& ίιιΙΡΓρΓΡίίΐυδ

«κι, Ηιιχε εηχιη βΐϊηι ηοτχΐιιτ ηαυιιι : ΐιιιη ιιιΐιΐίΐ ίη

ιιοΐίδ : νοεειη Ιιβηε ηριιιΐ ιιΐίιιηι ηυιΊοιβιη ηοηιΐυιη

ηιειιιίηί ΙβββΓβ , $ε(1 ίη ΡοΙΙιιείδ Οηοιηα$ΐίεο ΚΙ), ιιι,

Γ,:ιρ. 24, ύποκαθήμενος, ΐιιεΠεηι δΪ£ηίϋΡ3ΐ, φΐβδΐ

οΊρ.ίΙ Γβδϊαΐβιη ει ρ,ιπιιιι 8Ρι1ιιΙιιιιι ; ιιιιιΐβ καθήμενον,

ηανχιηχ ι-εϋιΐο. Νοδ ειιιειιΊϋΐΗΐυηι οϋπι 8ΐΐδρίε3ΐ)3ΐηιΐΓ

ήγαπημένος , άΐΙεεΐχι$, υΐ ηριιιΙ ΙΛΧ, Οειιοβ. χχιι, 2,

Αά6ε τδν υΐόν σου τον άγαπητον, βν ήγάπησας. Αεο'ρ*

/!/ί«ιη ιιιιιιη, ηιιεια άΗεχϊιΐί. δυϊόββ εχροιιίΐ, αγαπη

τών τ6 ίιγαπημένον ί) τδ μονογενές, ϋ ίΐιιι νεΓΟ ίη-

βρβείο Κε^ϊο εοϋίςε δΐιίρΐιιηι ίηνεηιηιυδ, τέθνηκεν

ο χαταθύμιο; παις , ηιοΠαιίί ε$ί βίίίΐι εχ αηιιηο <ίί-

Ικΐηε, 6;ιιικιιΐ(; νοΓ.ιιιι ει ςειιυίηβηι ε$$ε Ιεειίοηεηι

Γγο(|ιιρ.ιι8 Ιιυ]ιΐ5 ϋίοιίιιπίδ υ$υ8 ει ΟΐΌβοιίο Γ»ιιιί1ί3ΓΪ8

ρνϊηείΐ. 113 3ϋ1>ί άναιρεΐσθαι τ& καταθύμιον εΐ ίη

Ερί$1. ηιΐ Ευ8ΐ3ΐΙΓΐ3ηι, των αγαθών κα\ καταθυμίων

συντυ/ία. Τδν ααωτον ηιείίιιβ ρτοάίριοη Ιιίτίιιβίαβ

ιΐιΐίΐιη ϋ3ΐο8ίιιίιι» , ρει-ύίίαιη νεηίΐ : εοϋεπι ηιοιίο

ίπΙΊ'3, εηηιηιιε νκϊι»ηι ηα»οαηΙντ, Ιοουηι εχ ΡΙαηΙϊιιία-

03 ριϋΐίοιιβ εχρΐΡ55ίΐ111Ι5.

ΟοΙ. 341 ϋ. ΆΛΛά χαΐ τήν. Ηίε ρΓ3?Πχΐι 3δΙβΓΪ-

δριπιι 1ιίνίηείυ8, ρΐ αηηοΐανϊΐ ;ιιΙνρΓ5«Ιίν:ιιιι Ιιαηε άλλα

ΓεΓεΓειιιΙβηι νίϋεΓΪ αά ίΙΙικΙ «υρΓ3, χα\ ούδεν προτιμό-

τερον τοΰ έτερου. Αι Ο.'ΐΐεκίιιϊιΐδ ιιιρΠογρ ΙιΙιγο ιιμιη

ρΓΧίηίβίΙϋυο ιηειη1)Γ3, ηιιοηιιη 6γχο3 ίη Ρΐηιιΐίιιίαιια

εϋίιίυηε ιΐρδίιίεΐϋΐι.ιηΐιιι•, εΐ 3 Κε^ίο εοιίίεο ροβΐ 8ΐιρ-

ρεάίΐ3(3 βιιηΐ, Διεξερχόμενος οΰδί ύπδτών ηδέων θρυ-

πτόμενος, ο&τε ύπο των αΰατηρών ταπεινούμενος,

άλλα χατά. 6Ήηι ηεηπε νοίαρίαΐαηι Ηαηάϊίϋ» ηχοΙΙϊα-

Ιντ, ηεφιε η•1>Η5 ςτανίΰηι αο ηιοΐαΐΐε άερήηιαίιιτ :

Άΐ νΐεε νει°$3 ίηίι α »•(>!. 343 Ο. Ιιίνίηείί 1ϊΙ)ιτρ\(ιι-

8υ8 ίΐιΐιΐίι <μιθ(1 :«1) ίηΙεΓρΓεΙβίίοηε Οηίοδίηίί :ιΙ)ργ«1,

ηεο ψη 8οάοιηϊ» εΐ]τεαα$ ϊΐεηιηι αά «γ6ϊ$ εχείάΐηηι

*ε ΓοίίΐΊΊΐίί. ίη ίίαιηαηι ιαΐχ» ηοη ΰοηετειοετε.

έοί. 342 Β. ΎεηεΜ» ροττο. Οαβδί δΟΓΪρΐυηι εβδεί

κατοικίας, ςιιίβ ιΐίχεΐ'31 ϋβνίιΐ, ή παροικία μου έμα-

χρϋνθη, ΟΓ3Ρχιΐδ ΗΙ>βΓ εχειίδΐΐδ τί)ν αίτίαν της κατη-

φεΐας, Ύεχχι'ύή» νετο ηχεετοτχί Ιιιι]ιιχ εηχιααιιχ Ιτ'ώηίι :

ΐβηι ειιίηι ΡΓορΙιείβιη στενάξαι, ίηςβηηιϊδδε (1ίχρι;α

Ν)•δδεηιΐϋ, ηεε αΙίπιΙ (|ΐιίιί ρι•;ι• μ: ΓρμιιιΙ ηιβηυδεπρίί.

ΟοΙ. 544 Α. Διαθηκών. Οιιίιΐ^ιιι Ιιΐΐίηί ιΊ Οι-χεί

ΓΟ'ϋοΡδ ροδί διαθηκών ίιιΐρι>Ιίιι„ΜΐιιΙ. ;ιίΙ Ι.ίνϊιιεϊιΐδ :

δειΐ 61 ;ι ΙιΙιί' οϊΐαΐ- 3ιιρΙογ, ει Γεριι^ιιπί ΤΙιεορΙι γ1αοΙιΐδ.

Ιΐοε ππιπππιι νιιΐι ίίνίηείυί , Ιοευοι Ιιιιικ: ΑροδίοΙί

εχ ΕρίδΙ. 3(1 ΕρΙιεδίοδ εβρ. ιι, ν. 12, δϊε εΟεΓη 3 (|υί-

1)ΐΐδϋ»ιη, ιιΐ νοεεηι διαθηκών ιΐίδΐίη^αβηΐ 3 νοεε -η;

επαγγελίας βΐ εοη]αηρηΐ ουιιι δεςαριιΐ'ώυδ, ελπίδα

μή έχοντες, ςαίοιίδ ΙΝ)'88βιιιΐ8 αιΙνοΐ'δΐιιιΐΓ. Ι'Λ ιίκΙρμι

Ερίδίοΐα ρ.3ρ. ιν, 18, βδΐ ίΙΙιιΰ, άπηί.λοτριωμένο; της

ζωής τοΰ θεού- δϊε εηίιιι εχΐιίοβΐ δϋΓίμΙιιιη Ιιοε

ιιιεωοηιηι Κεβίιΐδ εοιίεχ , ει τοις μετά γαστέρα ζών

ηοη μετά γαηέρος. δίπιίΐε ίΐΐυα »ριΐ(1 Ογρ^ογιιπιι

ΝβζΊβηζ. ογ.ίΙ. 16, χ)Άξ. 250, Ε! μή καχο\ νομιζο(-

μεβα, και δοϋλοι γαοτρδς, κα\ των υπδ γαστέρα. Λ'ί

ηοιχ ηχαίχ εχχιίχηιεηχίΐτ, αε νβηΐΓχε. ει εοτχιηι ηιια? («4

νεηΐτε εχιηΐ, χηαιχεχρχιχ. Ι(1βηι ει 3ρι;ι1 ΗίεΓοητιηυοι

ΕρίδΙ. 22, »ι1 Ευδίοεηίιπη , ΝχιΙΙα ίίΐίε ηχίϊ νειχίτχ»

ειιτα ε&ΐ, ει αχιο? νεηΐτχ $ιιηΐ ρτοχ'χηια. Ιίβηι ίη Ιββ. ε.

Μ,ιν, Ει ροιΐ πί>οπιι» αύχιηαΊηιίχαηχ αχιίχαχιε αε νβη-

ίτχ» ίηαίχινϊεχη , εα φαν «ιι6 υεηΐτε *«»(, αηνεταχχΐ, ει

Ιίΐι. ιιι, ίη ΕρίδΙ. 3(1 63ΐ3ΐ»δ, Ρειίχνχίαΐβ, αιιία, τεη-

Ιτε, ει Ιχχ» αχιαι χη(τα νεηΐτιηχ ιχιηΐ, άείεείαίητ. Ι)ιχί(

ίιιίΓα νειιίΓεηι , ιιΐ Νγδ8εηπδ μετά τήν γαστέρα ροδί

νεηίΓειη , βιιΐ δυΙ> νεηΐιε. Ειΐδεοίυδ Ιίΐ). νιι Ι1ϊ»ΐη-

ΓΪ33, εβρ. 20 : έν τούτοις δνειροπολεϊν Εσεσθαι γαστρδς

κα\ των ύπδ γαστέρα πλησμοναϊς. 8οχηηϊαι*β (ιιια-

τχιηι ηοη χη ϊχι $οΙχιηχ <μΐιν νεηΐή ει ραηχοιίΒ αιιαε αά

νεηετεηχ εχρίεηάαηχ ρετίχηεηΐ, χηιεηχχιηΐ.

ϋοΐ. 346' Α. Αηιηχ» αίχηηχ». Ποταμδς χειμέριος, *{

Ιιίΰεηιιΐί //«ΐ'ίίίί, νειΊίΙ ίίνίηείυδ εΐ 3ΐιηοΐ3ΐ ιΐιηιρι-

ΐ'ίΐΐίοηεηι Ιι:ιηε ρηιΐίιη εδδβ αρυιΙ ΗυηιεΓυπι ΊΛίαδ.

ε', <|ΐιο Ιοεο [)ίΐ)ΐιιεα!εηι ΙιιΙιβπιο Οιιιηίιιί ευπιρ.ιυΐ :

θψ•ε γαρ άμπεδίον αοταμω πΛήβοττι έοιχώς

Χειμάρ£φ, οστ' ώχα ρέων έχέδασσε γέφυρας.

Ηαχιά αΐχίετ τχιχΐ ίη χηεάχο*, ηιιαηχ Ιητΰίάιιι αηιηχ*

II εαχηρο Ιιχΰεηιχιηι, ει ΙοΙα» τχιχΐ ααηχχιιε νιυΐΐχ.

ΙΗά. Ο. Λ'βε αιιχάαχιαηχ. ΥοΐΊίΐ ίηιεΓρΓβδ ο,ιιαίί 68-

βεΐ Ιθηκε, ηοη υΐ Ικιυεηΐ εχευδυδ εΐ Βε^ίυδ ιιΐδ.,

Ιστηκε των έν αύτφ, ηεε αχιχάηχιαηι εοηιϊίΐχΐ τετχιι»,

<\ηχ χη εα αχηΰχαηΐιΐΓ. 1(1 ηίιηΪΓυηι ρΐυηουβ ριρίιταΐ

(Ιείηορρ.ί εΐ ευηεία αΊΙΠυβΓβ οδίεηϋίΐ , ηίηϋα,υε ίιι

ηοο 6«ευ1ο ρεΓρείΓΟ ιιιβιιοΓβ.

(Ιοί. 350 Β. VI εΐ αιιτε». ΟοηνεηίεΙ)3ΐ ίηΙβΓρΓβΙα-

Ιίο 63ΐεδίιιϋ ευιη Ιεείίοιιε εοιϋείδ Υαΐίραηί , ειι)υ$

ηιβιηίηίΐ ίη Νοίίκ ϋνίηείυβ ςυεηι δεςιιίΐυΓ ρΐ Κεςίιιβ

Ιιοε ρβείο, άπεριήχητον χα\ άμετεώριστον αΰτοΐς φυ-

λαχθήναι χαΐ τήν δψιν χα\ τήν γεΰσιν άπλήν τε καί. ϋι

νεί αιιτε: οΙ)ΐΙτιι$α» , ηεαχιε χη ιχιΜίηχχ Ιοεο ροιϋα*

ΗαύετειιΙ, οειιίοτηηχαχιε οΰΐιϊΐχι ει ααείαίιι ιχηιρίίεχε*-

»εηΙ. Άμετεώριστον, εοηχροίχία», ΓβόΌΊΐ βΐ ίίνίιιείυδ :

δΡ(1 Ρ(1ίΐ»ιιι 3 ΙΜαηΐίιιίαιιο ριείο ιηβηιΐδΡίίριϊ ϋϋιϊ

ΐϋρηίιΐΓ Ιεειίοηεηι.

Ιοχά. ϋ. Υειίχιιηιηιιε. ΟβΙεβΙηίπδ νβΓίβτβΙ, ταιίιιτη-

ηχιε α»ρετ\ΐαΙε ηχιαάαιη ατανχ ηιείχοτει εχιηι κ ο»1«η-

άχ»»(ηΙ, α ιμιίοχιβνιι ιμιχ <(6ϊ οεηΐΓτετεηΙ, τε$ ηεεε*$α-

τϊα» εχ Ιεηιροτε ρείεΐιαηΐ. ϋϊρίΐιΐΓ ηοηηυηςιοιη βεμ-

νέτης ςΓ3νίΐ38 ({ΐιχϋαιιι , 8ε(1 ιιιίιιίιιιβ 3δρβΓ3 : Ιιϊε

νεΓΟ ηιίίςιιίΠεεηΐίβιιι ροΐίυδ δοηηι, υι σεμνδν ϋϊοϊΐιΐΓ,

(|ΠΟ(Ι ΡδΙ ΙΙΚΙ^ΙΐίΙίΐΊΙΠΙ. Ι1θΡ 8Γ§0 ΥΙΐΙΙ ΒΟΡίΟΓ, 608 τβ-

«ΐιιιιιι ηΐ3βΐιίΙίεειιΐί3ΐη ηίηίΐί Ιεείδδβ, ιιργ. ίΙΙίιΐδ οπια-

Ιυδ ευρί(1ίΐ3ΐί οϋιιοχίβ» Γυίδδβ.

€οΙ. 354 Α. Οχιχη υοίχιρίαι. Αά" νβΓϋΐιηι ηρΐίιΐ5 Ιλ-

νίηείηδ, εοηιεήδετε, νοίχιρίαίε ίιιεχριιαηαϋΐί ραΐτοηο

ίη ιηεάίιιηι αάάιιεία. >'ρρ ιιΙίΐΡΓ Ιε^ίΙυτ ίη (Ιυουυ$

ιιΐδδ. ιιοβίήδ 3ΐηυε ίη βχευδο, ηίδί ςυοά Βεςίυ& Ιια-

Ιιιιίι τήν ήδονήν, υι ει εοϋεχ Υβιίεβηυδ. Ρβυΐο ρο$ι

τεροδαίηιυδ εχ ΡΙαιιΐίηιηηα εύίΐίοηε, νεί α ϋ,υ ετεα-

Ιαζ άείειίαηΐε», ηοη υΐ ϋβίεδίη., ρτκεερία Ωεΐ άβίε-

ίΐαηίει.

Ιύχά. Β. Αά ρ;!ΐ5 νοίιιηίαίειη. ΟιηίβϊΙ νοεεηι έζω-

γρημένοι ίηΐΡΓρΓΟδ , ηεε 3ΐιίπΐ3(1νβπί1 είΐατί Ρ.ιιι-

Ιυηι II αά ΤίιιιοΐΙι. II, 20, έζωγρημένοι Οπ' αυτοί

εις τδ εκείνου θέλημα • α αιιο εαριχ Ιειχεηίχιτ αά ϊρ&τνι

νοίιιηίαΐεηι. Ηίε βι•($ο δεΓίϋε, ά'ιαοοίχ αΙ> εο εαρίϊ αά

ε)ΐΐ! νοίιιηίαίειη.

11>χά. 0. Ιη εοηΐτατ'ια». Ι.ίνίηείυ3 Ιίϋρΐίιΐδ ηοο βχ-

ρΓεδδίΙ ; ηοη ειιίιη αντικείμενα (Ιίχίι Νγ.8δειιυδ , δειΐ

παρακείμενα: νίηυβ ιιίηιίπιιη ίιιίεπίιιο εχΐΓβιηα ρο•

δίΐ3 εδί, ΐ|ΐι;(ϊ υΐΓίηςιιε ίΙΙί 3(Ι]»εειιΐ. δίε ί^ίΐιΐΓ ίΐΐε,

εοιαίβίαΐ άημεαχιη αά εα αιιω ηΐήηαχιε ΙιωτεαηΙ, γϊ-

ίχχιηι εαε. (|κι εηχχη. ΗίεΓοηνιιιυβ 3(1 Οειηείήαϋριη

ΕρίδΙ. 5 : Ι'ίηΙοαυρΙιοηιιιι αχιοαιιε ίεηΐεηίχα ε»1 μεσό-

τητας άρετάς , ύποβολάς κακίας είναι, τηοάεταΐαχ

εαε υχτΐχιΐε$, εχεεάειχίει χηοάχιχη αίαχιε ηΐΐηαιταηι χη-

Ιετ νχίχα άερχιίαΗ, εΐ ΙίΙι. ιιι Α(1νρι•δυδ Ρεΐ3£Ϊ3ηο$ :

ρΓιΡίβΓίί»! ειιιη νχεχηα $χηΐ νχΐία νχηχιΜχα, ει α ραα-

ΙχιΙχιιη άεείχηανεήί ηια εηαηάχιιη Ιίοχ $ΪΙ, ηιιΐ ίη ρτιζ-

εερ» εαάεηάιιηι. ΑΓίδΙοΙβΙεδ ΕιΙι'χε. Ιίΐ). ιι, εβρ. 5, τής



1189 4190ΥΑΚΙΟΚυΜ ΝΟΤ.Έ.

μέν κακίας ή υπερβολή, κα'ι ή ϊλλειψις ■ της δέ άρετης

ή μεσίτης. Εχεεεεχι» εΐ άε(εεΙχι» νίίιί ε»1, νχηχιΐχ» χηε-

αχοετχία».

ν ϋοΐ. 353 0. Διαχβΐσθαι. ΥεποΓ εδί Ιβοιίο νυίςηία

61 1113. Μογ., (|ΐιαιιι :ιΙΙιί;ι Vα ι ί < ■ α 1 1 ϊ βΐ Βε^ϋ εοοΊοίδ

διαχεΐσθαι. 113 ιΐίχίι αηΐεβ δΐι!) Ιίιιοιη ι•:ιρ. (> , εις

■πολλά τη διάνοια διαχεόμενον ψά ηχεηΐεηχ χη τε»

ηιχιΐία» ο/[ιιιιάαΙ. Κ.ιιιι• ύϊεΐ δοΐοηΐ διασκορπίζειν, εΐ

άχαχρατε οοηα ί«α ρτοά'χα'ι, \λ\νκ χν, 43, -/.α! εκεί

διεσκόρπισε τήν ουσίαν αϋτοϋ ζών άσιότως.

Οο/. 356 Α. Αέτδρο*• κακόν. ΜαίιΙιχί ψιίιίοιη

0»ρ. νιι, 18, ΙεςίΙιΐΓ : Ουδέ δένδρον σαπρδν καρπούς

κάλους πόιεΐν, χχεηηε ατοοτ ιηαΐα ίοηο» [ιηείχι» (αεετε,

ει ίηε« νι, 43, καρπδν καλόν. 0ιιοε'ΐΓ03 ιιοΐιιικίιιιιι

Ιιοο Ιιιοο Νγδδβηηηι ίιιίοτριοίηΐίοηοιη νιιΙ<»3ΐ3?1.3ΐίη2β

ιιικΊοΐΊϋ βίϋαΐβδίηϋ ιοιιΐίι-ηκιπ', ιμιί σαπρδν ιιιιιΐνιη

νβΓίυηΐ, Γβειίιΐδ ψιιιηι ϋνϊιιείιΐδ νίιίοβκιιι , 3ΐιΐ Ββζα

ρχιίτειη, ρτοιιΐ βηΐεβ 3ηηοΐ3νίπ)ΐι$ $υρΓα :κ1 Ιοοιιιη

ΚμΙιβδ. ιν, 29. ΟχΙεπιπι ρ.'ιιιΐο ροδί Γοείίϋδ εϋίϋίΐ

0:ιΙε8<ιιίιΐ8, ι/ι ηχαΐτχηχοηχχιτη εοην'χεχα οοιήίοίΐ , (μιαιη

Ιιίνίιιείιΐδ, ηχαΐτχηιοηϋ χαηοιηχηχα χη εχιηχ ιμιί ρτοετεεί

τεάχιηάβηΐ , (\\χάβ\ ύ προφέρων δίΐ ϋου$ νεϊ Ιιοτηο,

(]ΐιί ρΓΟΟΓεεί : οιιιιι ρΐ'ορι-ίο ονείδη προφέρειν δίΐ ρΓΟ-

Ιιι-α οΙ)]ίε6Γ8 , ιι( ;ιρικ1 Ιίοιιιοιιιιιι ΊΛιάδ., ρ", αίΐ

ΤΙιβΓδϊΐ* υΐνβββδ :

Και σφιν ότείδεά τε προφέροις, νόστογ τε φνλάα-

αοις.]

Ει χριχ» εοηνχεχα χη[εται, τεά'χΐηηιαηε »ετνει.

(.'«/. 355 Β. Αά ηιιχίιιι. Αύ]εείηιιΐ3 νοεεηι ιιηη»ι ,

0,1136 αά εοηΐίηεηιίαπι ίηιΓιεαιιιΙαηι ρειΊίηεϋαΐ : υικίβ

εΐί3ΓΠ ΑροδΙυΙιΐδ 3(1 Βοιιι.ιηο$ ιχ, 40 : 8ΰά ει Κεοεεεα

βχ ιιηο εοιιαιοχίχι Ιιαοεη» Ιιααε ραΐτχ» ηο»ΐτχ. Εοιίειη-

ήυε ηιηιΐο ηοδίεΓ αυείοι* εβρ. 9 (εοΐ. 357 0), έχ

μιας ώδΐνος αδελφούς, υιιο ριιιΊιι ειίίΐοβ Γγ.ίιγοκ (ΙίχίΙ

ι/εηιεΙΙοί, ςιιοδ ροιροπιΐιι υ»1θ5ΐηίιΐ5 §οπη3ηθ5 :ιρ-

ρβΐΐανίΐ ; ροβδίιηΐ ειιίπι βθπιιαηί εδβε, φιί ηοη υηο

ρηηιι εϋίΐί δίηΐ ηεςυε κβιηεΙΙί. ΑιΜΗ ϋνίηείιΐδ

εχειηρίυηι ΖεΙηί οι ΑιηρΙΓιοηϊδ βριχΙ ΗοΓαΐίιιιη , ει

Οεηεβ. χ\ν, Εδ3«ι ει .Ι;κόΙ>.

€οΙ. 358 Α. ΜεΙϊηι. Ιΐα ροΐΐϋβ ηιηΙιιϊπιιΐΒ οιιιη 1Λ-

νίπείο, ηιιαηι ιμιοιΐ ηιιΐοη Οβίεδίηίυδ, ΥαΙΜίοτ ηΐίηηβ

/!(, 5ΐ Ιοηρβ $ε ροΐίΗΒ αΙ> Ιιί$ τβύιΐΒ εοηΐϊηεαΐ , αιηι ίη

α•Πηιηοι ιίΐΊΐηια αηϊα ηια}α$ ιΐεαοεικίαΐ. Ραυίυ ροδί

8εηρ$εΓ31 ίάειη, ΐη ηιαίειϊαιη ρη>(ιι>ι<1ί ϊιηρϊη^αηΐητ,

%αΑ κοΙεΓίεΓειιιεηιΙβνϊΙ ϋνϊηβίυβ είςίλϋν ρΓοϋλην, εχ

Ιοεο Ρδ3)ηιϊ ιχνιιι , 2, Ιηβχια $ίΐηι ΐη Ιϊηιο ρτομιηάϊ,

εΐ ΓΐΐΓίΐιδ εχ εθ(Ιειη δεί'ίυεικίυιιι, ηε τετιιιη ηικε ρετ-

τηϊκα: ίΐιιιΐ οοοαύοηε, αηχηιϊ νϊιϋ$ αάϊΙιι$ ραίεβαι.

ΙΗά. Β. ΝϋιΗ ηίρια. Ααείοπδ ιιιοιιίειιι ιιειι-

Ιπγ 3$δεειι1ιΐδ εβί ίπίοιρΓοκ , βεϋ (ΙοεΙϊδδίιιιυδ Ιβε.

ΒϊΙΙίυδ ίΐ3 Ιοειιιπ Ιιιιηε Γεεεηδίιίΐ ΚΙ), ι . 830Γ3πιπ)

οΐιίοι ν ;ι ι ϊ < ηιιιιι εβρ. 4 : Νγεςεηιΐδ (1ε τϊ ίο ροίειιΐίβ

εοηδίιείιιϋίηίδ Ιοηιιειίδ Ηΐδ νθΓΐ>Ϊ8 ιιΙίΐϋΓ : Ουδέν οϋτω

τϊ| φύσει φευχτόν έστιν ώς έν συνήθεια γενόμενον μ.

και σ. α. Οιηι: νιτίκι 3(1 Ηιιηε ηκχΐιιίιι ΐ'οιίίΐίΐ ίιίνί-

ηείιιδ, ΝϊΙιίΙ ηαίητα Ιηιη (αρϊεηάαηι αϊ, ηηαηι φαν

τα ϊη οοηΒΗβΐηάϊηεηι αϋεήΐ, εατη ιΐιιάίο άίφιαηι αΐ-

ηηε ατηρίεείεηάαηι ηοη νίάεή. Εξο ηιιίειη ΙυϋεηΙϊυδ

Ϊ13 Ιΐ'ίΐιΐδΐιιίεπιη : Λ'ί/ιί/ ηαίητα Ιαηι Ιητρε αο (Ήαίεη-

(Ιηηιειΐ, άηχη «ι ίη εοηίΐιείιιάϊηειη αϋετίί, ρτιεείατιιηι

ει εχρείεηάηηι ν'ιάεαίητ. Ηχο ΒίΙΓιυδ ; 31 ΟβΙββίιιίυδ

δεΓίρ$εΓ3ΐ : ϋί<; [ναϊεηάιιτη ε»1 Ιαηαηαηχ αηϊάηο ιι&η

εοηιραταίητη ηιιηά ηοη οτηηΐ εΐηάίο ύ'ψιιιιη εχρείεη•

άντηααε ρηΐεΐ, Ιηψιαφκ: »εηίεηΐϊα; ΙειΙί» ειΐ, εΐε.

ϋοΐ. 359 Α. Ρεηεαηε ΗΙαηιηι. Νοη Ιιοε νυΐΐ ΟΓε-

βοπιΐδ, ίΙΙΟδ βίΤεεΙίοηυιιι νεί νίΐϊοΓυιιι 3π1ογ« ίιιϊδδο

ρ.ΐ'εΠιιΊοδ, ϋΐ;ιΙ ευρίιΐίΐαΐεπι ροΐίιΐδ τεί'αιη εοβίεδίίυιη

ϊη ίΐϋδ 3ΐ'εΙ'αεΐ3ΐη ει εχδΐϊηείβιη εβδε. Μεΐιιρίιοΐίΐιη

οιιίιη εδδε ιΐοει-ι 3 Ουνϋδ δυιηρίβιη Ι,ίνϊηείυδ, ηιιί-

1>υ3 3ΐίο (ΙοπΥΗΐί» ιιεεβδδε εδί ρΓΪοΓεπι οίνευιη εχ-

βϊεεβΓΪ. 5ίε ει-ςο ίιιΙιιριβίΛΐιΐΓ, αρετιιετηηΐ. Ιΐαφιε

οηιηπ εοηιιιι αιρίάιία! α εηΰΐϊιηί ϊηχρείη τερτεαα εχΐ

αΐηιιε εχίίεεαία : φιίρρβ (οία αά ΙϊϋϊιΙίηεηι ΙταάηοΙα.

Βεβϊιιβ οοϋεχ ηιεϋιΐδ έ-1 τα άνω φο,οά-:. ΟνρϊάιΙαι α

οαίειίϊνιη τεταηι αρρείΐιΐοηε τενοίαία βι( ει εχιΐε-

εηία. Εχ εβάεηι Ι,ϊνΐηεϋ βάϊΐΊοηε δεηαεηΐεηι ρεπο-

(Ιιιιιι π-δΓιΐιιϊιηιΐδ.

Οοί. 500 Α. ΚαΙ κινδννεύειν. Αιιηοΐ3νΊιί1.ίνίηείυ$

ίη ν«Ιίο3ηο 3ΐ>εδ$ε καί, ει ροδί σπουδαζομένων, »ΛάΊ

φροντι\'οντες, ϊά εδί, δοΐΐίείΐϊ ηε ίη ρβΓίεηΙυηι νε-

ηιβηΐ. Βε^ίυδ 3υ1εηι εοοίεχ ΓεεΙίιΐδ φροντίζοντας, υΐ

3ηΙε3 ϋίεΐιιιιι εδί καταφεύγων χατιόντας. ΙΊιιιΙο ροδί

ίΐίικί εοιτεχίηιιΐδ δγάρ άγαμος μεριμνά, (|ΐιοιΙ 0»1ε»

8ίιιίιΐ8 ει1ί(Ιεΐ'»1, ιηηΐιίιηοηίιαιι οιιίιη οα φια• 1)εί ειιηΐ

εηταΐ : ιιεε 3ηίηΐ3(1νεΓΐεΓ3ΐ υδΐιΐ'ρβή νειΊιη Ρ;πιΙί εχ

1 3(1 ϋοΓ. νιι, 32 : (^ηί ιίηε ν,χοτε ε*1, αοΙΙίοίΐιΐί ε$1

αικε ΰοιηίηί $ηηΙ.

Οοί. 359 Β. Ι ι νεί ϊη ϋ< αηω άίΚ. δεειιΐϊ δυιηιΐδ

ίίνίηείυηι, ςυί ηχε τείυΐίΐ 3<1 ιόν ιιοιι ;η1 ρεΓδοη.ΐδ,

«Ι Οβίε^ΐηίιΐδ, νΐ νεί Η» φιί αε ηιαχ'ηηε άί/βείΐεί ο$-

ίεηάηηί, νοίηρίαΐεηι. Γιτιί Ιβιηεη ροΐεδί Ιι«ε νεί'δϊο,

111 ΙΐηΐΙΐίηΟδ Γ;18ΐί(1ίθ308 ίΐΐΙ(ί1Ιί^3Ι11115 εΐ ΠΙΟΓΟδΟδ

ΙΙιίιΙ. 0. Ρεήηάε ε$ι. ΟαΙεδίιιίηδ ρ8ΐ•ρει•αηι, 1)ιιο-

ηίηιιι τε» αάηιχταοϊΐε» οταίχοηχ» νί ει χηιηιχηηετε ει

αηιρίίβεατε, Ιιοο χη οιιηιιη τετκχη ιχηιχίχίηάχηε εοχχ&Ιί-

ΙιιΙιιιιι ε$1, ηιΐιι• *ιιι$η ηοη ρετοχρίηηίατ : ριιιιΐο ρπδΐ

αο οτιχι ίηΐεΐΐί^ε 3 ρΐ'ίηι» ηαΐίνίΐϊΐβ δΐΐ3. Βεείε δυβ-

Ιυΐίΐ ΐΓΚΜίιΙιιιη ΙιΊνίηβίιιβ, ιμιοιΙ εΙΪ3ΐη ίη ηΐδ. Μ. ειι-

1):ιΙ, Ιοςοιίδ άναισθήτως ρΓΟ αναίσθητων έχίντων, εΐ

ίΙΙί εηιεηϋβΐίοιιί βο^ίυδ εοϋεχ 3δΙίρυΐ3ΐυΓ.

ΓλιΙ. 362 Α. Οιιιΐ' $ιώ ααροοίιιιιι. ΙΙεροηεηϋιιιη εδδε

ηιοηικτηιιι εχ ίίνίηείο , ηχιαιη εοη&εψιχ νετοϊ» ηοη

ροίΐχΐ, ίι! οηϊιιι εβί άφραστον, ηοη άόρατον. 8ίε

ρβιιΐο ροδί (ΙίχίΙ τήν τοΰ άφράστου φωτδς έρμηνείαν,

ΊιιιΊΪ:<1)ίΙίκ Ιυηιίηίδ ίηΐενρι•ι:ΐ3ΐϊοηειιι.

ϊοχά. ϋ. ΟύχΙ τφμισεΐν. Ιη ν^Ιίεβη. εδί ούχ\ τψ

μίσει τής αληθείας, άλλα τ^| άσθενεία της διηγήσεως.

δείιβυδ εδί, ειιηι χηεηάαεεηι ε$$ε ηοη φιίιίεηι εετίε εα

ταίχοηε , ιμιαύ νετίΐαΐεηι οάετ'χΐ , αηχ άεηιηηχ νιτο

τηεηάαχ ε»ΐ , »εά ηχιοά άκεηάο εοχκεηχιχ ηοη ροαχΐ

ρχιίεητχΐηάίηχί χ11ίη$ εχρίχεαίχοηειη ηχιαιη χηεοερίεΐ.

Ηχε Ιιίνϊηείυδ, φΐίΐχΐδ αϋιΐο Κεςΐυηι εοιϋοειιι ευηι

Κοηιαηο εοηδεηΙΪΓβ.

ϋυΐ. 365 Α. βκί εχίετχοτει. Ιη εχε•ΐδθ. εΓ3ΐ υΐ ει

ίη ηιδ. Μογ. οΐ έπιπολεώτερον • "ΤϊΓΤίίΓιοβηυ έπιπε- -/

λαιότερον, νεείε Ιιίνίηείυβ εηιεηιΐηνίΐ ιιΐ ηοΐιίβ δεη.

ρΐυιη εχηϊοαίΐ εοοίεχ Βε^ίϋδ έπιπολαιέτερον, εΐ ίηΐεΐ'-

ρΓείβίπδ εβί , ιιΐ ειΙϊ(Ιϊιηιΐδ. ΟαΙεβίηίιΐδ νεηϊΐ ςυαρί

Ιεςίδδεί, οΐ ίτΛ πέλεων, νεί έν ταΐς πδλεσι. Οηί ϊη εί-

νχΊαΙχοχι» ηχιίΐο αηχηχχ' )χιά'χεχο τε» ϊηΐηεηιυτ. Οχιεπιηι

Ιιοε οαρυΐ ιιοιπιιη ίηοΙιο:\Ιι:ιΐιΐΓ ίη ειχίειη Βεμί» ευϋ.

ιι ι ίη ειΐίι. Ρ1;<ιιΐίηΐ3ΐι. ]:ιηι η υ ΊΙΙίδ νεΓϋΐδ, δει τοίνυν

της ασθενείας ένεκεν, δΐιΐ) Ιΐηεπι ρΓχεεα'εηΐίδ. Βιιι-

5(18 3αΊηοηεΙ ϊιίνίηεϊιΐδ ίη πι.ΐΓ^ίηε,Γι η^ηιειιΐιιιιι (]ΐιο(Ι-

• Ιιιιιι Ιίΐιιί Ιπι]ιΐ8 ειιριιΐ ίδίηά Ιιοε ιηοοΌ ίηοίροτε, οι

έπιπελαιότερον, ΟΠίίδδίδ ό!>σπερ τοίνυν εΐ μίν, ηοε ν

αίίΐΐ'Γ Π15. Μογ.

€οΙ. 366 Β. Οηιη εη'ιηχ αηχηχιι». Εχριιηχίηιιΐδ Ιιβηε

Οαΐεδίηϋ νεΓδίοηεηι , Οιιιη αιίιιι αηίιηχι» χία »ε τοία-

χαΐ, αΐηχιε οχηη'ια αχιχεηηαχιε οεοχιρανίΐ, εα τείίηηχιίΐ,

ψχα&ί ηιίηοτα »χηΐ εο οηοά ηχιατχιητ, Ιιιιη χη χίΐίιι»

ηχααηΐβεεηΐϊαι εοηΐεηχρίαίχοηε »ε εχετεεαΐ, αχκε νεί α<1

Ηΐιιιηηο! εχίο» (εχ•1ιχτ. Ι-,οπικ Π;ινϊιΙί8 3ΐ3δ εοΐυηιΐ):»

ορίίΐηΐίδ εβί Ρδ:ι(ιηο ι.ιν, 7, ίη ςυεηι Οοηιηιεηία-

ΐ'ίιΐδ «ριιιΙ ΗίεΓοηνηιυηι : ϋοϊηχηοα »χ\ηρΙεχ αηχηιηΐ

ε»ί, αΙ>»αηε [εΙΙε, ει α ηχαίχίχα [εΐΐχ» αίχειχχιιη. Αυ^ιι-

δΐίηυδ ΐΓβεΐ. 6 ίη .1ο;ιιι. : €οΙητηοα («Ι ηοη Ιιαΰεΐ,

8χιηοη ΗαοεοαΙ : χάεο »εραταίη$ ετ*1 α εοίχιηιοα; νχ-

»εετχοη».€γρτ'\Ληιι& Μ1>. ΟεχιηχΙαίε ΕεεΙε». : 8ϊηιρΙεχ

ηιιίιηιιΐ εΐ ΙαΊιιιη ε»1, ηοη (εΙΙε αηιατχιηι , ηοη ηχοτ»χ-

Ι>η» .ΊΚΊϋι/ί , ηοη χιηαχιίνιη Ιαεεταΐίοηε νχοίεηΐηχη.

Μΐ'ΐη οίκιιιι 1!ι•.1;ι εΐ Οπίδ Αροΐΐο Ιπκΐιιηΐ : δοιΙ είιίπιι

Ι3ηιεη ΓεΙ ΐπΐιιιπηΐ Ατίδίοΐείεβ Γιο. ιι Ηχιίοτ. αηχ-

χηαΐ. ε. 15, ει ΡΙίηίιΐδ 1ί1>. χ, εβρ. 48; ίιΐιμκ• ίηΐε-

δΐϊηοϊυηοΐιιηι.θ3ΐεηυδεΐί3ΐη ΓίόϊευΙοδεοδ ϋίεΐΐ,ςυί

ί(1 3δ5εΐ'εΓε 3υιΙε:ιηΐ : Ι3ΐηεΐδί 61 ίρδείηίβηπι νεδίεβιιι

Ιι:ιϋει•ε ίΙΙϋΐιι ηι^αΐ, ψια ίεΙ εοηΐιιιεΙυΓ, ΠΙι. Οε »ΙΓ3

ΟΪΙε, βυΐι ίίιιειη.

ϊοχά. Ο. ()ιιο$ χηχεαηΐε». ίεςεοίΙυΓ ηηΐο» διατάτ-

τοντες, ίη Ρΐ.ΊηΙ'ιιι., εΐ ηΐδ. Μογ. ; 860* εηιειιιΙβηαΊιιη ,

εδβε νίϋίΐ Ιιίνίηείυβ διάττοντας, ςυοά ΑτίδΙοίεΙεβ 1ϋ>.

ι ΜείεοτοΙοα.,αρ. Α, νοεεί τους δοκοϋντας αστέρας
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διάττειν, βΐ εηρ. ρΓΟΧίπιο διαθέοντα άστρα εβάεπι

ηοιίοιιβ, ει ίιιίεφΓείΒΐιΐΓ Ιιοε, αιιαί ΐτα)ΐεϊεηΐε& (Ιεΐ-

>αι ηηίιίιΊΐι νοεαηΐ. Απδίοΐεΐίδ υιμΙκι ςιυβ είΐαΐ Ιιϊνί-

ηείϋβ ηιιεε βιιηι : ΚαΙδμοίω; κατά πλάτος κα\ βάθος,

ο! δοχοϋντες αστέρες διάττειν γίνονται. ΕΙ ύηιϊΐΐΐετ

χεαιηάηηι ΙαΙϊιαάίηεηι εί ρτο[ιιηιΙιΐαΐεηι χίάετα, αιια;

νίάεηΐιιτ ιοίατε, βιιηι. Ιΐη ΥαΙηΜυδ ; :ιΐ Ροποηίπβ

:ιρΙίιΐ8 : Εοάεηιηιιε τηοάο ίΐεΐΐχ, ηαω Ιταμά νϊάεηίατ,

εχά$ΙιιηΙ. Ιη εοιίεηι <:»ρ. 4, και οί διαθέοντες αστέ

ρες, Υ»ΐ3ϋ1ο μιιιι. άίιειιττεηιΐα ύ&τα, Ρεποηίο,

αε11α> αιια: Ιταμή χίΊάεηίητ. Ιΐ.ι δκιιβεα ίοευΐιΐδ ε8ΐ,

πι Οαΐβ^ϊηϊιΐδ , ΙίΙ)• πι ΝαΙηταί. αηαιιΐ., ο.;ψ. 14 :

ΑΙίφιαηάο ειηίοαί εΐεΐία, αΐϊαιιαηάο ατάοτε» $ηηΙ, αίϊ-

ηιιαηάο /ί.ά εΐ ΙιπτεηΙεί, ηοηηιιιιαχιαηχ νοίιώίΐα. VI-

(Ιοηηί εταο ιίεΙΙαηιηι ίοηαοί α ΐεταο αίοεχεετε Ιτα-

<■/««. ΙΙιιο νείχιί ιίεΙΙα; εχύΐίιιηΐ εΐ ιταηινοίαιιΐ. Βε-

βίιΐδ εοάεχ ειηεηιίαιίοηί Ιιίνίηεϋ ΒυΟϊββίηιΐΓ.

ϋοΐ. 367 Α. Λ<- ανιιοίαιη. ΥβΙίεβηο εχειηρΙαΓΪ υβιΐδ

νίάείοτ ΟϊΙβδίηίυΒ , ίη ςυο δίπιΐ ει πι Βο^ίο 1('£<:-

ΙΐϋΙιΐΓ άύγμώδη, (\ηαά Ι,ίνίηείιΐδ ΓβάΊΙίΙ ίΐΐίηε ίεηε-

ϋτίεο$αιη, ιιΐ ίη Ι Βε^. χχιιι, 14, έν τψ βρει αΰχμώ-

δει, ςυίάαιη νεΠυηΙ, ιη ηοηΙεορΜο,αηχ ΙβεΙίο 3(1-

!ι;ι•Μί ι.'χ νείεπ ί,Λΐίιια ίηΐ£φΓβΐ3ΐίοηβ ΙΛΧ Υιιΐ»ίΐι.ΐ!

ίαΐίηχ βιΐίΐίοηί : 3((ΐιιβ Ιιυϊε δίπιίΐίδ βδΐ πκι»5 ϊΙΙβ

ιιιηυΓΟδυδ ΙΙιοβευε πι, 35, εξ δρουςχατασκίου' 31 ίη

ιιιχ. Μογ. εΐ ίη εχειίδο Ρίαιιΐίηίηιιο Ιεχία Ννδβεηί κα\

Ιλυωδη βίον, ΙιιτοιιΙεηίαηι αε εχηοιαηι νίΐαηχ αεείρί-

ιιιιι -ί.

Ιίήά. ϋ. Ον.Λ Ίη εαείο. Ιη ΡΙαηΓιη. εΐ Γπίβπιεηΐο

ΙιΊνίιιείί τά έν τώ άγίω, ίη βαηείο ; βει! ηηηοΐιιΐ ίιΐβιιι

ϊρββ Μΐϋ|>κ:ιπ 8ε εβδί'ΐββηαΊιιτι ηιιΐ ήλίψ, ιριοι! 3(1

δοπρΙιίΓαηι ρΓοχίηιε ηεΐ'βιΐίΐ, αιιΐ εοηε αέρι, φιαιιι

ροβίεηοΓειη ειιιεηιΐβιίοηεηι εοηίίπηβηΐ εοιίίεεδ

^ν^ΐίε. ει Β,ε{5•, αυ.α! ΐιι αετέ ιιιηΐ, ηιι. νεΓΟ Μογ. τά έν

" άγγείω • ηικν ϊ» ναιε ιιιιιΐ. 111ί όαΐβδίηίί Ιβειίοηί, τά.

έν οϋρανφ, δίπιίΐίβ εδί ΙοειίΒ ίΙΙε ηριιιΙ ϋίοπεπι 01ΐΓγ-

8081. 0Γ31. Ώβ τε^ηο ει Ιγτ&η. : 'ίΐς γάρ ή δψις δι

εφθαρμένου μέν ουδέν ουδέ των πλησιώτατα όρ^, υγιής

δε ούσα μέχρις ουρανού τε και αστέρων εξικνείται.

Ει αηεηχαάχηοάηνΛ νηη& αηηψίιια ηε ρτογϊηηιιϊί$ίιηα

φαιίειπ νϊιίεΐ , ιαηαι νετο α$ηαε αά αι•.1η>η εί αείτα

ρεπίηαϊΐ. ('.ϋΊεππιι 353βιιΙίΓΐ πει]υεο 1.ίνίιιείο ρΓο

άπο^υψαμένψ Ιε^εηΙί άπο^όιψαμένω , ΙίοεΙ Ιιαηο

(|ΐιθ(|ΐιβ ΙεεΙίοηεηι βεςίιιβ Ιίΐιει• εχΐιίΐεαΐ : ηαηι

άπο^ίύτττεσθαι άίείΙιΐΓ ί}ιιο«1 ;ιΙιΙιιίΐιιι• αε 80Γ(ΙίΙ>υ$

ε\[ΐιΐΓ^:ιΐιΐΓ, 58(1 ει Ιιιιιιε ςυοςαε Ρ. ΜοΓεΙΙί ΐυείιΐΓ

εοίΐεχ ιιΐ8.

Οοί. 571 Α. ΜαΙίΐη εηίηι. ΟοηΙΐϋΐ ί»ηι ρίβηε 86η-

ΙεηΙ'ιαηι εχρΓεδΒ6Γ3ΐ ίιιίεΓρΓε», ΙίαΙηιη εηϊιη εχιτα

οοηαΐη άεΜεταύοηεηι ρούΐν,ιη είί, ίΐφιε ε]η$ ιΐαία»

εοηύάεταΙητ,ϊηεατηηιφκΒ ίΐιηΐ ιοηιιη ιιαίκηι ιηιΙΙιιιη

αι. Αίςιι'ι βίηιϋειη ;ιιιεΐοι•ίκ ιιοηιιί 8εηΐειηίαιη ϋκϋειη

ρεηε νεΓίιΐλ ϊηνεηίΓΪ αοΊηοιιεΙ ίίνίηείυβ Οτκεε ίη

Αιιίοιιί'ι ιηοηαείιί ΜεΙϊδ8» ΙίΙ). ιι, δεπιι. 88 : αύτδ ου ν

κατά έαυτδ κατά ιδίαν ύπίστασιν έξω προαιρέσεως

ούδαμοΰ τδ κακόν ευρίσκεται κείμενον ή ύφεστώς• άλλα

τίτε εις γένεσιν παράγεται, δταν έλώμεθα αυτί.

ΙίιίιΙ. Ιί. Ιΐααηβηιααηηιη. Ι;ι3ικ!Ίι:ιιιι ιιοΙ)Ϊ8 Ιιίε ριο-

οιιιΙεΓ.ιΙ εΐγηιυΙθ8ί3ΐιι ίιιΐ8Γρι•β8 ίΐ.ι ΒΟΓΊΙιβηβ, ύηάε

ηιαπηηιη Ηοε εί ηοΗΙε αηϊηιαΐ Ιιοηιο, ηιια&ί α ρΊοίητα

ηοηιεη ιαιιφ&εήΐ , ε άψύΐαίε £»α εεάάχΐ. Ιά φιοά

αεάάετε ιοίεΐ ϋι, ην,ι β Ιαρ&ιι αΐϊηνο ετερίϊ. Νεςιιε

νίιΐίΐ α ϋπ'-οΐ'ϊιι ιΐ5ϋΐρ;ιι'ι \•βγ1)3 δοπρίιιπι; εχ Ργο-

νβΓΐ)ίί8 ε.ιμ. χχ, ν. 6 : Μίγα Ανθρωπος, και τίμιον

ονήρ ελεήμων. Μααηιιιη Ιιυιηο, ει ρηΐϊο$αιη ν'η ιηί

κτίοοτ*. τ>. ΛιηΙίΓΟΛίιΐί ιΐε οΙ)Ίΐυ ΤΙιεοϋοϊίί, Μιιφιιιηι

εί ΙιοηοταϋϊΙβ ί&Ι Ιιοηιο ηιί&εηαιη , ηΐ ίιι Ι'ί;ι1ιιιιιιη

εχνιιι, οείοιι. 10 : ΟταικΙε Ιιοηιο , είρτεΐίοίηη νίτ

ιηΐ$εήεοη, ει νετε ιηααηαε ε$ΐ, ηιιϊ άίνΜ ορετϊ* ϊη-

(ειρτεε αϊ . ει χηιίΐαΐοτ ϋεί. β.εείε (]υο<ΗΐείιιΙεΓρΓε3

1). •Ιο;ιιι. ΟΙιι-}'5θ5ΐοιηί ΙιοιιιίΙ. ιν ίη Ερίϊΐ. 3(1 ΡΙιί-

Ιιρρ ίιη. : Μαφιηηι φιίάάαηι Ηοηχο, ει ρτωζίατιιηι νίτ

ηιπετκοη. Νεε 3ΐίΐβΓ ΟΓϊεεείυίΙβχρΓεδδΐΐδ Ιιίε Ιοευβ

ίη ϋυοίχΐδ ιηββ. 3ΐ(|υε ίη ειϋΐο Ρίβηΐίη. Ιιίνίηείιιβ

3ΐΙιΐ(1εΓβ0ι•880ΓΪιιιηεχί8ΐίιηΗνίΙ:ιι1νεΓδίευΙυιηΡβ3ΐιΐ)ί

χι,νιιι ροδίΓΒΐηιιηι : "Ανθρωπος έν τιμί) &ν ού συνηχβ.

Ιιΐ 081 : Ηυ-Ίΐυ, φιί ίη ρηΐΐο εαεί, ηοιι εαριιίΐ.

ΙΒϊιΙ. Ι). Ια εηνη, οριηοτ. ββίεβίηίυδ, Οετηοηίϊτα-

ίιιτ εηίηι, ορϊηοτ, ταΙίο εχ εο, φιοά άινΐηιιηι ΰοηιαη

ηοη ιιυαίνα ηαίητα άε/ίηίΐιιιη ε$1. ΑΙο,υϊ λίγος Ιιίε

ιιιιη 1'ΐιΙίιιιιιΜΐι. δειΐ ΙΊΙΐΓΐιιιι ιΙι• ι] ιιο ιι^ίΐιΐΓ . δίνε 8) Ί ί-

ρΙιΐΓΧ νεΓίΐΛ 8Ί^ηί(ί<'3ΐ, ιιΐ ηΐίΐιί βχρβ ίη ('αηΐίοιιιη εί

0Γ31. ιι ϋβ ΓβδϋΓΓβοΙ. , δηλούντος τοΰ λ<5γου σα

φώς • Ιιοε αρετίε ίϊα,ηίβεαηίε 8εήρΐατα. Γ1ειηεη$

Λΐι•\;ιιιιΙ. τδ λίγιυν εΐίαιιι, ίι) 6δΙ ιιιαι ιιΐυοι ηρρεΙΙαΙ,

ιιΐ ίη δίΓΟίη. ι : Όποια δέ έπιτηδευτέον δείκνυσιν

ήμϊντδ Λόγιον. Οιιαχιαιη αιιίεηι ίϊηΐεχβτεεηάα, 5ίπ-

ριητω ηοΰϊί ο$ΐεηιΙίΐ οτααιίνιη. Ρογγο ίη (ί3£ηιεηιο

^Ιιίνίηβϋ εί ίη ηΐδ. Μογ. εχ Ιιηη ϋοιιιίιιί δβηΐεηιία

Ιιυεχ χνιι (ΐιρίϋδ ίηβεηρίίο οοηΠαΐα 6Γ31 , 50<1

εοιιΐίηιι:ιηι1:ι νίδ.ι 881 οπιΐίο πι ίη Υαΐίο. ει Βεςίο.

(',ιιΐ. 374 ^. ΜεήΙο αηιϊεα:. ΟιηίδεΓ3ΐ Ιικε ίηΐεΓ-

ρΓ88, Ιαηιείδί ει ίιι ΡΙαιιΐίαηϊαιια μι^^γγιιιιιιιγ, 61 3

^1118. Μογ. είκίτοις άν θεϊαι νομίζονται, ει α >Τ3ΐί-

εηηο, εχ ηυο ειηβιΐ(1.ιΙ Ιιίνίιιείυδ άν κα\ φίλαι νομί

ζονται * ιιι>5 ιΊίιιιιι ΙΙιν'ίιιηι βεευΐί εδδειηυδ, βϊ ηιι'ΐε-

ιρίΓΐΜΐ Ιΐ38 ΝοΙαδ ι-εΐ'οιικεπΊΐιιΐδ, ίΙΙυιιι ίιι εοηδΐΐϊυιυ

3(ΙΙιί1)εΓ8 ροΐυίδδεηιιΐδ : Ιε^ίΙ εηίιη, άν γείτο•/ες καΐ

φίλαι είναι νομίζοιντο ' ιιιεπ'Ιο ι/π'ικί' εί αηχϊειε εαε

οτεάιιηίητ. \λμ•. χν, 9 : Ει ηιιη ϊηνεηεηΐ, εοητοεαΐ

αηιϊεα» ει νίενιαε, άϊοεη». ΒυΓδίΐδ Ιιιε ιιιυΐανίιιιΐϋ

ϋΐ3 \τιΊ);ι, ηεφιε ρεεεαίϊ αιηρΙίιι$ εϊτειιηαερί'κ αηηϊί,

αιηεία ε^είπηί. Νοη εηίιη απιιίδ ρβεεαΓι είΓηυηιοΊΓί

ηΊευηΙιΐΓ Ιιίε βηϊηιχ Γαειιΐΐηΐεδ , 88(1 3πιΐ3 Ιίιτι ρβε-

Οΐϊ, Ιιοε 881 ίιΐ5(Γυιηεηΐ3, ηπίουδ »Λ ρβεεαηϋυηι

ιιΐιιιιιυΓ, πι ίη ΕρίδΙ. 3(1 Κοιη. ν, 13 : 8εά ηεακε

εχηίύεαίί» ιηεηιύτα νε&ΐτα αηηα ιηΐφιΊιαίϊ» ψεο-

εαΐο.

Ιδία. VI ιΓιννιηιιι. Τΐη ιηηΐιιίηιυδ, ηιι.ιηι πι ίηΙεΓρΓεβ

δ'ίΓΪρδεπιΙ, αιιΐ $ί άίνίηιτ ΐηιααίηϊ» τε»ιϊΙιιιίο Ιιαε αι.

1.688Γ31 ιι'ιηππιιΐ) η της θεία;, ψιοά εΐίβιη ρΓ* δβ

νίεη Βοπίιΐδ ΙίΙιβΓ; ηΐ Μογ. εί τής θείας, ηιοΐιυδ εχ-

ευ$υδ ή της, <|ΐιειιΐ;ΐιΙιηοιΙιπη ει ςυοιΐ 881 ραυίο

ροδί, τ?,ς περί τήν γήν ταλαιπωρίας , υηβ εαηι 111515.

Μ. ει βε8., ιιοη ιιΐ ν'κίεΐιιτ Ιεςίδβε ίηΐβτρΓε* της

περ\ τήν ζωήν ταλαιπωρίας• άείηάε α& ϋ« νίΐα τηϊίβ-

π'ίί αΊΊΙίαιΙΐαΐιΊ>Ηΐ>ηιιε $εατεααΙί, οηιηϊαψιε νεΓεηιηάϊα:

ϊηΐεαχιηιεηία αΙ>]ϊείεηΐει. 8ι•ι1 κΐϊηεπ Ι,αΐϊη» Υιιίςβίχ

νιτύη δηΐίιΐδ ϋιιχίιηαδ, ηιοιη εΐε^βηιίχ 1>3ΐίηί 8βΓ-

ιιιοηίβ δίικίεΐ'ε, ιιι 8( τίρΐιιπε νοείΒυδ υΐί ϋΓε^ΟΓϊιιπι

εοιΐ5ΐ3ΓεΙ : II Οοπηίΐι. ιν, 2, πάντα άπειπαμένους

τά κρυπτά τής αισχύνης, ιμιηοι εΓκιιιι οΐι (αιΐϊ•.ιίιι

ρι,ΙΙίεε38 ΐιιηίηΐδ ροιιιιβ ιΐίχίιηυδ, ιριαιη εαηι ί,ϊνϊ-

ηείο, νε&ΐεί ιεοτίεαι, ει α εΐαηάείΐϊηα [οεάΐιαίε αΙ>-

Ηοττετε : ΙίεβΙ εχ Ιίϋ. ιι ΤεΠίιΙΙίαηί Οοηιτα Ματοϊο-

ηεη ρπ>ΓεΓ3ΐ Ιοευπι ιΙΙιιιη, Εχϊηάε Ιιοηιο ϊη κοτίεύ

νεαϊΰηι, ιεά αηΐε »ϊηε ιεηιραίο ηιιάιι».

€οΙ. 375 1). ΜοηαΙειηιιε. ΡΙιιηΐίιι., πεπραμένο:

•ζ7\ αμαρτία, ηεε 3ΐίΙεΓ β. 81 Μ. Ιιίνίηεϊιΐδ ρεεοαο

νέικίίΐι. ναιιειιη. ύπδ της αμαρτίας • ΓοΓίβδδε Γϊΐΐί-

ΙιιιμιιΙιιιιι εχ Αροδίοΐο Ιίοιιι. νιι, 14, ύπδ τήν άμαρ-

τίαν, νεηιιηάαΐί ίΐώ ρεεεαίο, Ιιοε βδί , ηιαιιοίραΐί »ϋ

δεί'νίειιιΐιιιιι ρεεεαίο.

ϋοΐ. 377 ί). Αιά μέσον. Εά'Λ. ΡΙβιιΐίιι., διά με'-

σου κα\ γέγονεν, ίιίειιιηιιε ιιΐδ. Μ ; αϊ Β. εί Υαιϊεαη.

διά μέσου οΰ γέγονεν. 1.ίνίηεΊιΐ8 νβπίΐ, 7"<ρ ° Ρ'"»"»"

ρατεηΐΐ αά νη§ιηϊ$ ιηηιιε νίΐαηι ίηίομεΐα ΜΙ, ει ιιι

Μοίίδ ηιΐιποηει χΛ ι1(;Ιειΐ(1οιιι 88δε, αΐ<|ΐιο οϋ ο.υο<1

εδί ίη Υ'.ιΙίε., ηιαηίΓβδίε οοΓπιρίιιιιι 6558, οχ ρπηοε-

(Ιΐ'ΐιΐί νοεε μέσου ΐ:ιιΐι|ΐι;ιπι απόσπασμα ΓεΙίεΙαιη :

οιι]ιΐ8ΐηικ1ί Λίιίιιηι εοιιιιηίδδυιιι 051 ει εβρ. ρΓοχίηιο,

ιιΐιί διτίυίΙιΐΓ ίη ΥιιΙίεαιιο έπικλιθείσης είς πονη

ρού, εΐε., πιπί είς ρΐ'οιιιΐιΐιιΐιίο ΓεοΊιηϋεΙ.

Οο/. 579 Α. ϋι νετο ιΐαΰιίαι. 0οιιδΙ;ιΐιΐ6Γ ΙεριιηΙ

ΠΙ88. Β. εί Μ. υιι» ειιηι ΡΙβηΙ. εϋίΐ. οσα έκ τοΰ 6α•>ί-

του επάγεται • ύηάε ΟαΙεδίηίυδ εο'ίο'εΓΛΐ : 5ί νεη

Ια ι-.ιιι]ηιμιιιη εοηιρίεείεηί, ϊά νείϊιη αηϊηιαΛνετΙαι,

νηάερτοΙίεΐ$αιηιιιτ εαΐαηιϊΐαΐηχη ηοηιϊηα, ηπιν ιηοΓ/ΐί

εαιιια Ιιοιηϊηίΰιΐί χηχροηηηίχιτ. Νεε βδδεηιίεηάυηι ι -ι

Ιιίνίηεΐο, οιιί οιιιειιο'αηιΐυιη ριιΐβΐ δσα έκ τοΰ γά

μου, ηιια$ Ιιοηιϊηίϋια ιηαΙτΊηιοηϊαιη εοηείίίεΐ. Ά»ιύ-

Ι'εδΙυιη εηίιιι ε$1 Ιιχ ρΓοΙιηιί ιικιΐΓίιηοηίυιη ηιοΠί

8ΐιρροθ'ίΙ;ΐΓ6 ιιΐ3ΐοι•ί»ιη : ηοη φΐιτ οΙινειιίΓβιιΙ ηο-

ηιίιιιΙ)ίΐ5 νίι1υϊΐ»ΐ65 νε! ΟΓ^ίιβΙεδ ΙίϋεΓΟΓυηι, ει >1ίχ
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μοίυι-χ ιηοπβηΓιιπη, ηϊδί οοη]ιι$!πιηι ρηΐπβ 3ε ηι.ι-

ΙΙ'ϊδ ρΓΟΟεεδδΐδδεΙ. 0»1βδϊηϊυ8 ρΓΟ έπ\ παΐσΐ, δεΠ-

ρίαπτι οΠεικΙίΐ έπ\ πασι , αηί οιηηίχιηι άεηίι^ιιε ι•«-

γχιιιι εαΐαηιίΐαΐεηι.

Ι&ίά. Ο. Νοη χηαιηιιη. ΟαΙβδίη., ηοη ηχαΐτιιηι $οΙ-

Γιαίαάΐηα ρετίχιτοαίχοηε&ηχιε αχι^εηίχιτ. ΛΙΙιιιϋΙ ;κ1

ϋΐιιιΐ Λβη. ιιι, 16, βΐ 183. χχν, 8: Άφεϊλεν ό θεός

πάν δάκουον άπό παντός προσώπου ■ ΑοβΙχιΙχΙ ϋεχίί

οιηηειη Ιαετχ)ηιαιη βί> οηιηϊ ίαάβ; ει «χ β]ιΐ8ΐ1βιιι

ρΐ'ορίΐϋΐίκ ναΐϊοΐιιΐο οϊΐβΐυχ ϋείικίβ Ιοειίδ ρι•οιιΐ ηΙι

Αρο8ΐο1υ ββΤβΠυΓ 1 Οογ. χν, 54 : Κα-επόθη ο θά

νατος είς νίκος ■ ΛΙαοτρΙα β«1 ηιοη ίη νίείοήα, ηοη

ΛρυιΙ 1.Χ Χ, Ιβα. χχν, 8, Κατέπιεν 6 θάνατος ίσχύ-

σας. ϋενοτανίΐ ιηοη ρταναΐβιιζ, δειΐ ίη Οιίβεο-ίΛΐιιΐΒ

Ιίνίηείί ειΐϊΐίοηβ εοιτίβεηόΊιπι βδίκατεπόθη έν εχεί-

νοις ό θάνατος,βΐ βρικΙ ΟαΙβδϊηϊυιιι ρΓΟ τβνβτα ιιιογ-

Ιιιΐκαι α νίΐα ηί>«οι•ρ/α ειί, ϋΟ'ΐϋϋΐιϋιιιιι, ηνετα χη

χίϋ» α νίία ηιοτί εεΐ (ώ&οιρία. ,

€οΙ. 582 Α. ϋιιηιαιιε νχία. ΙΙκε βάΌΊϋΊιηιΐδ Οϊΐεδϊ-

ηίί νβΓδίοηϊ εχ Ρίβηΐ. οι (Ιηουιικηίδδ., ει ρβιιΐο ροδί

βχρυηχίιηιΐδ <μι;β ΟίΙβδίΐιίιΐδ ειΐίιίοπιΐ, «μιηδί τε

λεία•/ παιδείαν αΊχϊδδεί ΟΓβ^ΟΓΪυδ, ηοη συντέλειαν

της κατά σάρκα ζωής, δίειιΐ δεπρίιιιιι εδί

ΜϊΙΙΙι. χιιΐ, 39, συντέλεια τοϋ αϊώνός έστι • ϊοιι-

ίηιηιηαΐίβ κβοχιΙχ εβί , ει 3(1 ΗεΙίΓχυδ ιχ, 15, ΙκΙ

συντέλεια τοΰ αΙώνος ■ ϊιι εοη»χιιιιιηαΙίοηεηχ χιι-αιίί.

δίε ογ&ο' ιΐίχίΐ εοηδίιιηιιιβίίοιιειη νί&τε ςιιχ δεειιη-

ιΐιιηι οίΐι-ιιοιιι : 31 0:ιΙ«•«. ρει•(εεΙαηι, αιιαηίηιη ίη ιε

εεί άίιχίρίχηαιη ίριε εοιαιίΐιιεηΐ, εχ$ρεεΐεΐ ροττο, χη

δεαίαηχιε ίΙΙα αίί οηιιιχιιο &ρε (οτε ηΐ (αείεχη ηιιιιηιί

ϋΐί ίίαρίαιιΐ. Νεε :ιιιίιιι:ιιΙ\ιΊ Ίίΐ ΙΊ1Γ8ΙΙ8 Ιιίε ιΐ8ΐιι•μ;ιπ

νειϊιη ΑροδΙοΓι βχ ΕρϊδΙ. 3(1 ΤίΙ. ιι, 13, ει αάνεηίιιιη

§Ιοτΐ(Β ιηααηχ ϋεί.

ΙΙιίά. Β. Ιίι αΐίεχίχ. Ιη βχευβο Ιεβεΐιβίιιι•, ώς αν τί

νες οίηΟεΐεν. Ειιιεικίβΐ ίίνίηείιΐδ, ώς άν τις οϊη-

θ*ίη, (Ί δΐιΟ'Γββ.ιηΙιΐΓ εί οοιτει.ί'ιιιιΓι Κ εΐ Μ. ηΐδδ.,

ηβε :<1>Ιιιιϋι ϊηΙειρΓεΙβίίο ββίεδίηίί, ηοη ίίιηρίεχ ε&ΐ,

*( αΐίηηί,ι ίοτίε ραίανΐΐ. Νοη Ιοιι^β 30 Ιιοε Ιοεο :ιιΙ-

■ιιοιιηιΐ ϋνίηεϊυ» 3υεΙθΓί$ νετ!)3 ρβτΐίηι χιιιΐίΐε,

ρβιιΐηι (ΟΓΠιρίε βεπρίβ εδδβ, βία,υβ ίη ϊηΐεΓρΓείβ-

Ι'ιοηβ νβΐίεβηιιηι δε εχειιιρΙβΓ δεοιιΐιιηι, (]ϋ3ΐη δ»1»]ί-

είεηιιΐδ, ιιυί ορε Κε^ϋ εοιίίεϊδ Ιοειιιη ΓεδίίΙιιεπιηυδ :

της τών μιασμάτων κοινότητος, κα\ ει δι' ενός τίνος

μολυνθεΐη, μηχέτι τ6 άσπιλον ϊχειν έν έαυτη δυνα

μένη * εοιηιιΐΗΐιίΐαι , εΐ «ί ιιιιο αΐν/ιω εοηίαηινιείηι ,

ιιοιι ]αιιι ρο&»ίΐ ίηΐίΐιτίιαίβιιι ίη &ε εοηΐίηετε. ΚυΓδίΐδ

ϊιι 111$. Μ. Ιΐ'μο μι ι ιι (ΐ'.ιςιηειιιο Ιίνίηεϋ, λίθου δέ

•τινο; εμπεσόντο; όλον κϋκλψ συνεκλινήθη τφ μέρει,

ιιομ υΐ ιιι Κε£'ι<> εΐ ΡΙίΐιιΙίιι. όλον έν κύκλω συνεκλο-

νήθη τω μερικω σάλω συγκυματοϋμενον • ό μεν

γαρ.

€οί. 383 Α. ϋΐ αριιά Αρο&ΐοίιιηι. Αΐηιιίη ηριιιΐ

ΙΊιιιΙιιιη 1 :ιιΐ ϋοτ. χιι, Όϊ, δεΓΪρΙυηι εδί, εΓ τβ

ττά'νη έν μέλος, ιιι ίη Οι;εΐ'ο ί.ίνίηεϋ ; ηοη υΐ Οβίβ-

5ίηί(ΐδ Ιε^ίδδε νίϋεΙιΐΓ έν μέρος, <1υηι νεηίΐ : \'«τβ-

ι/ιιΐ!, ία ε&Ι αριιά ΑροιίοΙιιηι, ε ραΓΐίϋη$ ΙοΙηιη εοιη-

ραείιιιη ι•αΙ : ιίνε ειιίιη ιιηα ραπ ραΐίΐητ, ΙοΙχιηι βϊιιιηΙ

άοΐεΐ.

ΙΙιίά. Β. ΜιιΙΐϊ ΜΙιιιη. ΑηηοίβΙ ΙΛνίηβίαβ Ιιοο

ΓηειιιΙ)Γ(ΐιιι ϊιι Υ.ΊΐΊε;ιιιο ϋεδίϋεηΐ'ί : ηοη ίι.ι ηιββ.

ιιοδίπ, βεά β3 νεΓΐ)3 δυ^^^πιηΐ εχ Ρδβΐηιο ιν, 3,

ηριπΙ Ι.ΧΧ,ίη ΒίοΙίίδ Ρίβηΐιηίβιιίδ ε( ίη ιηυΐΐίδ Ορ«-

οϊδ (:()ΐΙιείΙ.ιιΐ8, ιιΐ 3(1ιηοηεΙ Ρΐθπιίη. ΝοΙιίϋιΐϋ, ΜιιΙιί

ΟϊΙΙιιηΙο. αάνεηηιη ηιε νχ ηΙΙίΙικΙίηο; :ι1ϋ ]πιιμιιιιΙ

οαιη δβ(|υεη1ί1)ΐΐ8, Άπό ΰψους ημέρα; ού φοβηθήσο-

μαι * Λ Ι) αίΐίΐηάίηε άίεί ηοη Ιίηιεοη, ιιι ιιριιιΙ ΗίεΓΟ-

ιινιιιαιιι ερίδΐ. 125. Α(|υίΙ;ιεχ ΗεΙ)Γ3βο άϊχϊΐ, Οι πολ

λοί πολεμοΰσί με, "Γψιστε• ΜιιΙιί ίηιριιςηαηί ιηε, ΑΙΐίί-

εϊιηε, ηεε :ιΓιΐεΐ" 1ΠεΓ0ΐΐ)'ηιυδ ϊιι ΡδβΙΙεηο δυο.

€οΙ. 384 Ι). Άρεθήσεται. Μ. άρηθήσεται, ηιεη-

ιίοδε; 31 ίη Υ;ιΐί(•;ιιιο Ιεβίε Ιϊνίιιείο έραθήσεται,

8ΐχ1 ()Ι)8ΐ;ιΙ ούδενί, ιιε;]ΐιε ειιίιη (ίπυεϊ έραμαι ειιιιι

ι!;ιιιι1ί ιηδίι εοιηροΜίεΐ'ίιιΐ. ν'κίεικίιιιΐι ιμίΐιιι- δίΐηε

η'ροιιοικίιιιτι προσθήσεται ■ ηχΐιχΐ τετχιηχ ριιίεΐιτατηιη ,

ηχιαι άυίο ιηαίο ον]ίάαηΐχιτ , ρτοιεηιιεΙχίΓ. Ιΐιι επί ιιι

ΟΙ ρβυΐο ηιιΐε (ΙίχΊΐ ιιυεΙοΓ, ει δέ τινι πρόσθοιτο. Η;νε

ϊΐΐε . ηο3 ίη Κ.'^ίο βοΓίρΐυιη ίηνεηίπιιΐδ, άρεθήσεται,

Ρατβοι,. Οκ. ΧίΠ.

3ΐ> αρέσκομαι, ιιΐ αρεστός, εΐ Ϊ13 0»1εδίηϋ ΙιΙμτ

ρΓίε 88 ΓεΓε1)3ΐ, εχ ςυο ίΙΙε, «β οοΐεείανετίΐ.

ΟοΙ. 586 0. έχιηι ηοη ταΐίο. ΟβΙεδίη., Οκιη νίΠχιΐχ

εοηιεηίαηεα χηίιιχηιε ε$ΐ ιίιιιο, ιεά νχίοε εηηχιηι αΐχ*-

ηηα αιιίιηί άχτχαχΐ αβεείίο. Ρταεερίιιηι εηχιη Όοχηίηί,

εΐε., αιιη ίΙΙιιά ηοι άοεεαί, χιί βοΐχ ΰεο χ»Ιιωτεαηιη$.

ΟίΙβΙ ο"υο 8ει•ίρΐιΐΓ3ϊ Ιοε« ; ιμιοιιιιιι ργιογ εδί.ΡδβΙ-

ιηο χνπι , 9, ροδίεΓΪοΓ ΡδβΙιη. ιχχιι, 28 : ςιι»: ο"ϊ-

κΐϊιι^ιιπιιΙ» βί) υίΓοηυε ίηΙεΓρΓείε, ηοη εοηΓιιηο"8ηι1»

ΙιιεηιιιΙ : ηοη ειιίιη ρΓΧεερΙιιιη ϋοιιιϊηϊ 3ΪΙ 3(1Ιιχΐ'8Γβ

Τ)βο Ιιοιιιιιιι βδδε, νεΓυηι ΐρδ3 δεΓίρΙυΓβ, ει 38εί-

δεειιϋιιιη εχ ηιιιτρίιιε ίΙΙιιϋ ιμιοιΐ εχ Υ;ιΙίι::ιηο ί'.ιΐιΐίί

Ιίνϊηβίυβ, τηλαυγής, καθώς φησιν ή Γραφή, ειιϊ 381Ϊ-

ριιΐιιΐιιι• ει Βεμϊιΐδ. Ρτααρίχιηχ εηχιη Ωοηιχιιχ Ιηεχάηηι

νιιΙάεε$ι, υΐ αχί 8οήρΐιιτα, χιί νεί χη\αηΐχχιιη.

ι ΟοΙ. 387 Β. ΫεΙχιΐ ααιιο*. Νοιι υΐ ί^η'ι ίη Ιιιροβ

εοηνεΓδί ;ι1ίΐ|ΐΓιι! 1ι.ι1>ε;ιήι, (|ικκΙ ίη ιηοΓίηυδ δειρεη-

Ιίδ ροδίΐυιιι δίΐ, ηιιειηαιίιηοιίιιηι νεΓΐεΓ3ΐ ΟιιΙεδίιιίυδ,

ειι]υδ ίιιΐεΐ'|ΐΐ'εΐ:ιΐΐοιιειη ιΐδιμιεηιΙ ϋιιεηι εηρϊΐίδ ΙοΙβιη

ϊιηιιιυΐ3νίι>ιιΐδ 1'ινίηεϊιιηι βεευΐί, ιμιί εΐ αιιιιοΐκΐ ιιιί-

8ΐΊ'8 ι!ι:|ΐι•:ιν:ιΐ;ιιιι 8888 Ιΐ3ηε ΙεεΓιοηειη , ίη νκΐίοβηο

ίΙ;> 8ειίΙ)Ί, -<Λτο δέ έστι τό μη κατά την απλότητα

δοκούν έπαινετόν , εΐε., 8εϋ ηεεδίο ο,οίιΐβιιι ρΐ3ηβ ιη-

ΐΓμί'.ιιιι εδδβ : βιηεηϋβΐ ί8ίΐ"Γ, τοϋτο δέ έστι, μήτε

το κατά την απλότητα δοκούν έπαινετόν, βίε., ήυοί

ιίειιιιιιιι ι;(ίιιιϊιι;ι εδί Ιεείϊο. Κε^. εοα'εχ ρΐ3ΐιε ειιιιι

Υβΐίε,ιηο εοιίδειιΐίΐ. Ρογγο 1•ιιε« χ, 3, (ΙίδείριιΙίδ αϊε

1)οιιιιιιιΐ5, Εοεε ιηίιΐο νοί αίπιΐ αι/ηοε χιιίεΓ ίαροι, ει

ΜαΐΐΙι. χ, 16, Μίΐΐο υο« »κι« ονει χη χηεάίο Ιιιρυ-

γ«»ϊ : ε$ίοίβ ετΐ)ο ρηιάεηιεί χηηί &βτρεηΙε&.

Ιοχά. Π. Οηιιιε» αηίιηχ. Λιιιιοΐιιΐ ί.ίνίηείιΐδ ίη Γι;ι-

{,'ηιειιΐο δΐιο 3ΐίαηι 8β ίιΐδειίρΐίυηειη ΐ'ερεΓΪδδβ, ο,ιιιιιιι

81 Κ. εΐ Μ. ιηκδ. εχΐιίυεηΐ : ότι ουδέν όνίνησι τόν μή

διά πάντων την άρετήν ασκούντα, εν τι μόνον τών

αγαθών κατορθοόμενον, ίιΐ εδί, ιιίΐιχΐ ρτοάε$ιε ΰοηο

χιΙΙο ρτίΡεΙανε ρετ(ηιΐ()ί, ηίαχ ίη οηιηίοχι» νίπηίεηι εχετ-

αα&. 111» 3(ΐ1ειιι ΥβΙϊεβηί, εΐ α,υαιιι εϋίιΐιιιιιΐδ, ίιιίεΐ'-

88ΓίΐιΐΓ ρ»υΙο ροδί 3ίΙ ε» νεΓ03, άλλα περ\ μέν τούτοιν

τοιαύτα. Οχίβηιηι 3ΐ>εΓΓ3ΐ'3ΐ 3 ιιιεηΐβ αιιείΟΓΪβ ίη•

Ιειριεδ ραιιΐυ ροδί βεΓίΙιεηδ, 1)ι;ίά ειιίιη Ιηαί ειί εχ

ρατίε οοτροτΗ αιηιαία, (ί α ρατίχοχα ηχιάη οεεαιίοηειη

αάνεηαήο ο$ΐεηάεΙ ? ηοη εηίιιι εύκαιρίαν , 86(1 και-

ρίαν, ιιιιιιίπιιιι πληγήν, Ιιίε Ν)'8δβιιυδ ίιιίεΐίί^ίΐ.

ίυίά. ΙίιιΊ.1 [οηηοίχιηχ. Κ)χριε8δΐΐ8 εδί Ιιίε Ιοειίδ 3

Ι.ΊνιιιεΊο εχ Γπίξηιειιΐο; ικιιιι ϊιι Υιιΐίεβηο $ίε ογ;ιΙ,

εκείνον ό τ6ν ε!ς εϋμορφίαν τών συντελούντων αύτώ

έκ τίνος συμφοράς ε! περι/έκοπται • (|ϋί6 δβηβ Ιε-

«Ίιο, ίιιΐ|ΐιίι, Π081Γ3 8δΙ ιηιιΙΙο ηιηηδίΓΟδίοΐ' : Γεδίίΐηο

ίί'Ίΐιιΐ' εχ υΐΓίιΐδςυβ εχειιιμίαπδ εοιηρατηϋοπε ηηηε

ιιι. ο ηιι'ιιίειιι ]ικΙίείο $;εΐΊΐι;ιιι;ιιιι : εκείνο ό τών εις

εϋμορφίαν τι συντελούντων αύτψ Εκ τίνος συμφοράς

τι περικέκοπται. Ιΐαεε ίΙΙε : 31 ιιοδίπ εοιίίεεβ ιιΐδδ.

ειΙίΐ:ιιιι ΙεεΙίοιιειιι ΙυειιΙιΐΓ, ιιίδί (μιικΙ Ηβ^ίυδ εκεί

νον Ιβ{μΙ. ςιιο ρ3εΙο ει 03ΐε8Ίηϊιΐ8 8ειΊρΐιιηι οϋ'εηόίΐ.

ΒιίΓδιίδ ε(Ιί(Ιεΐ'3ΐ ϋιίϋειιι , ΤιιτρίΙηάο ειιίιη αε άε\οχ-

ιιιχία$ τΗίφιαηιιη ραΠίηιη, υεηηιίαίειη β/Ή:, ηνί [ίτ-

ιηο ειί ευτροτε, εοττιιηιρχί. Αΐιμιί ιιοη όίχίΐ βιβ^ο-

Γίυβ τών λοιπών, δει! περί τό λεΐπον.

€οΙ. 590 Α. Ρτοροιχίιιηχ ιΐηάίνιη. Βεβίίΐιιϊιηυβ

Ιιιιιιε Ιοειιηι εχ Ιίνίηείο , ιμιί ει .ιαΊηοηεΙ ϋΐυά άν,

αιίΓΟ ίη η π γι Ιιιι 8 βυίβ βδδε Ρι•ονει1>. ΐλ, 22, εΐ ιΐβ

Ι1Ι3Γ^3Γίΐίδ ΜηΙΙΙι. VII, 6.

Ιοίά. 0. Αι ιίίί) 'μι,π. Ιΐ3$ (1ιι.ΐ8 ρεποιίοδ εχ 1.ίνϊ-

ιιείο νεροβηίιηιΐδ : ιιοιμιε εηίιη Ιιίε εερεΓβΙ ιιιεηιειιι

3ΙΚΊ01Ί8 0:ι1θ8ίιιίιΐ8, ςιιί ει φλυαρίαν καταγινώσχειν

τοϋ λόγου νειΊεΐ'31, ηοη ίηΐιΙΙιηίι ηχιοά α ηοοί» ίιι^ριε

(οτιααε άχείΐιχτ, βί ανάθημα, ινιιι άείείΐαοχίβιη, ψιοά

ϋοηβιΊΐιιιι Ιιίε ροΐίιΐδ δοιιιιι. Αι ίη δεςιιεηΐί ρεποιίο

Ι;ΐΓΐιη;ιι:ι νβαΊιίοηίδ Ρΐ3ηΙίηΪ3ΐιχ δίε βχμίεΐ Βε^ίιι»

εοιίεχ, ιιι ει Υ&Ιίωηυβ, ίηδεηο νβΓίιο έγρηγορέ-

ναι.

('.ι/Ι. 591 Α. ///;<• νίηχ. δίε ΜΚΐΙιιίοιιΐδ, (|ΐι;ιιιι ειιιιι

βιιίεδϊηίο, ιήιιι εαιη χΙΙαε χιηρείΐαΐ, ηχιο χιιιρεΙΙί Ιαχι-
ιΐίΐίιίΐβ ι'.Ίί. Ιιίνϊηβϊυβ, νΓί»ιι χηοΙΙίειιι χιΰχ ριαίϊΐατιιηι

ύΐ νίιη ηιοίχτί; ει 3ηηοΐ3ΐ βΙΙιιιΙεΓβ νίάεπ 0Γβ{[ο-

ιίιιιη α<1 ΠΙιιιΙ ΜίΐΐΙι. ε. χι, ν. 12, Ού βασιλεία τών ου

ρανών βιάζεται, κα\ βιαστα'ι άρπά^ουσιν αυτήν /?«-
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9"ΐι»ι οαΐοηιηι ΐ'ιιη ραίχΐιιτ, εΐ ν'υΐεηΐί ταρι\ιηΙ ϊΐΐιιιΐ.

ΙΗά. Ό. Ιη ναηο αεεερετχί. Μ%\ δηηιιιβ V 1 1 1 β . ίηΐ.

νβΓΐ>ί5, υΐ οι ΓβιϊηβΓβΙυΓ ΗεΙίΓβίδηιυδ, ει εχ ηιιο

δεπρΙιΐΓίβ Ιοεο ΝΐιηιρΙα Ιικε βδδεηΐ, ορρ3ΐ•ει•εΐ.

(}ιΐ3ΐηοΙ>Γβΐϊΐ 831Ϊ8 ηεήιιεο πιϊγβγϊ, ςυί Γ.-κ-Ιιιιιι βίΐ,

ιιΐ ηοη βοΐιιπι ΟβΙβδίηίιιβ νεπεπί, ηχιχ ηχιχ» [ηαΐνα

αηχιηαχη ιηαιιι αεεερεήΐ , 86(1 βΐ 1/ινίηείυδ, ςιιϊ

Ρβηΐιηΐ χχιιι νοΓδίιιιι ε$δβ 4 »ηίπΐ3ο'νβΓΐβΓ3ΐ, δεπ-

ρδβΓΪΙ, '/"' αηίιηιιιη αά τε» χηαηε» ν.οη αάηχι)εαΙ. ΑΙ

ρΟΐβΓΪΙ ,ρΐΙΙ εθΙ18ΐ3Γ6, Ο/ΙΟ ρΐΙΙ-Κ) ΝνδδΟΠΙΙϋ ΙϋΙΊΠΙΙ

ίΙΙυιη ΒανίαΊ* ίηΙεΙ1Ϊ£3ΐ.

(,'ο/. 594 Β. Αίηηε ει εχ χιΙΙίι. ΥηΓιο»ηιΐδ, ϊηςη'ιΐ

Ι/ινίιιείιΐδ, ηΐ) Ιιαο Γγ»^ιποιιΙΊ ηοβίπ Ιεειίοηε 61ς διά

πασών, ηαοϋ ηίυηΐ, ιΐίίδειιΐίΐ ; ιιαιιι ρπ> Ιιίβ οιηηί-

1)ϋ8, ε! δέ χρή, εΐε., δίε ηβ&βΐ : ούτω κα\ ή αλιευ

τική τέχνη ποιεί,• κατά την τοϋ Κυρίου παραβολήν,

τους εδωδίμους κοΛ χρηστούς τών ίχθϋων άποτων

πονηρών τε καΐ δηλητηρίων διαχωρίζουσα, ώς αν

μή τίνος. ΕιρΓκΙειΐ) ΙϊΐιΙίβ 0ΊνεΓδί131ΐ8 εβιΐδβπι εθ£ί-

ΙβποΌ 388ε(|υϊ ιιοη ρο88υιη. Ι1;ι:ΐ' ίΙΙβ : ηο» πιπί

6ΐ1ϊΐα Ιεειίοηε εοιινεηίΓβ Κ. ει Μ. ϋερΓεηεικΙίπηίΒ.

ϋχίεηιηι Ικεο ΓβΙετεηάα δίπιΐ ίκΐ ίΐΐιπί ίοαηηϊ^ χιν,

6, Εαο («ιη «α, ει νετ'χία», εΐ νίΐα.

ΟοΙ. 395 Α. Οιια$ί ηεΜιΒ. Κατά τον Ήσαΐαν ηοη

δϊβπΊΙίεαΐ, ηΐ Ι&αχω εοηΐίαίι, ο,υοιΐ νειΊεη! Οϋΐββΐ-

ιιίιιβ: νεπιιπ ίρδίιΐδ 3υεΐοηΐ3ΐε ύίεΐιιηι ε,ϊιΐδ ηίιί, εΐ

εχ εμιβ ρι-ορηεΓια (ΙερΓοηιϊ. 183. ιχ, 8, Τίνες οΖδε

ώς νεφέλαι πέτανται, κα\ ώσε\ περιστέρα! συν νεοσ-

σοϊς ; Οιιίηιιηι ϊχΐί ηΐ χιχιοε» υοΐαηί, (Ι ιχειιΐ εοΐιιηιόα;

ειιηι ρχιΙΙχ» ? ΝεφίειϋχίΙ Νγδδεηιΐδ, ρεεεαιχιηι νετο

ι\γπ\ί\ ι'ί ηηα»Ί ρίχιηιοχ ΙαΙειιΙιιιη άεοτεχιηι (ετίιιτ, $6(1

ϊΙΙιηΙ 8ΐιρρι• ρΐυηιηϊ 1»1εη1υιη βειΙεΓθ, έπ\τάλαντον μο-

λίβδουκαθεζομένη, ςιιοιΙ ίρδίιηιΐβιηεη αάνεΠαΐ ΙειΙΟΓ

:ιριιιΙ ρι-»|>1ιε13ΐι> ιιοιι Ιε^'ι Ζ;ιεΙΐ3ΐ•. ν, Τ,νεπιιη Ιιθ6 Ι:ιη-

Ιιιηι, καϊ ίδοϋ τάλαντον μολίβδου έξα'.ρόμενον , καϊ

ίδοϋ γυνή μία έκάθητο είς μέσον τοϋ μέτρου • Εεεε

Ιαΐεηΐΐίΐη ρΐιιηιοί είεναίχιτη, ει εοεε χηχιίχετ ηηα εεάε-

ΙιαΙ ϊη ηιεάίο ηιεηιητα;. Ουπι ει-μο ιιιιιΓιεί" (ΓιείΐιιΐΓ 86-

(Ιιΐι; ϊη ιηβοΊο βπιρίιοΐ'χ, ιηίΐ'ϊΙαΓ ηθ8ΐεΓ 1(ΊΙιεΓ3

Οιίί,'ί'ΐιπη ΙιυιηίΙ. 6, ϊιι Κχοιίιιηι βεΓΪυβΓβ ίηϊςιΓιΐβΙεηι

ΜίριΊ' Ιιιίειιΐιιιιι ρΐιιιιίΐιϊ 80(1εΓ8 ;< ριι<1 Ζ»εη3ΓΪ»πι :

ϊιίειη εΐ'ιαιη Ιΐίεΐ'οιιγπι. Ίη ιι Ν;ιΙιιιπι 681 ΊΙΙικΙ, Ει

Νίηϊνε ιμιαχι ρϊίάηα ιιφιαηιιη. Ιηίφιίΐαί ϊη ΖαεΙιατΐα

αιρη- ΐιιΐκιιΐηιη ρΐιιηώϊ ιεάεΐ, εΐ Λ^ρΙη ηηί εταηΐ

νεεεαίχι βτανβί, άεηιετ» αιιηΐ ίη τηατε αϊ 'ρΐιυηΰηιιι,

εΐ ίη χχιν Ιβ»., χχιι ΕζεεΙι , ϊη ΕεεΙε8Ϊ38ΐ96 ιχ, ίη

Μί(•Ιΐί»•:«• VII, ίη Μ;ιΙ;\ιΊι. ϊιι, Ίιίειιι 388επΐ : ιΐεηίςυε

Νγ88εηιΐ8 εοιίειη ηιοϋο Ιαρβιιβ εδί ηιειηυΓΪίΐ, ηίβί

ηιιίβ πηιϋΐ Ιιοβ Γιιΐι•εί Ϊηΐε11εχί88β, ιιΐ εχροιιϊΐ βιίαηι

\αΐ3ΐ>Ιυ3, ροΓίβΐιιηι Γυί886 Ιβίειιΐυηι δίνε ιικίδββιιι

ρΙυιιιΙ>ε3ΐιι ϊιι 3ηιρηοΓ3 \ε! ιηειΐ8υΓ3 ίΙΙβ, 36 ριοίη^β

ιιιιιΐίει-ειιι ίιΐ8Ϊ(1εηΙεηι 3ΐιιρ1ΐ0Γ£, Ιαΐβιιΐο ηυοηυε

ίηδεάιδδε.

ΙΙήά. Β. 1\τ ηηαιιι ετεάχάετϊηι. ΙΙοε ιπειηυπιιΐ) :κ1-

ιΙιιΙ.ιπιιη (Ιίΐΐεδίηίί ίηΐ8ΓρΓεΐ3ΐίοηί, (|ΐιθ(Ι ;ι!ι ι'];ιβ

ϋπεεο ηί;ιικΐΜΐί]ιΙο, ιιΐ 3 Μ. ;ιΙ)ΐτ;ιϊ, ιιοιι ίίειη 3

Κε^ίο ει Υίίιίειιΐιο. Οββίεηιηι ΑιηΙίΓΟδίυδ βρίβι. 25,

ιιΙ)ί ιΐε (,Ίοπ3 νίΓ^ίηίΐ3ΐίδ 3£ΪΙ, Ιιεϋο (Ιβ ΜαΓΪ3 3(1-

)ϋΐιβίΐ : ΟηΜ Λε αΐιετα Μοι/ιί ιοτοη Μάτια Ιοΐ]αατ ,

ψκΒ (εηιίηεϊ (Ιια αΐ)ΐ:ιίηία ρεάε ΐΓαιιιιηίείΐ ρείπαϊ
/■Γβία ? ΡοΐεδΙ ίρίΙϋΓ Αηι1)Γ0δ'ιιΐ8 εχ οΌεΐίδ ίΙΙίδ ιιηυ$

νίιίειί, φιοδ 311 Ννδδεηιΐδ Μ,ιιί;ιιιι Γιιϊδδβ ευείιΐιπη

ρΓοηυηΐΪ3$8ε ; 8ίε οιιίπι ςιι% 86<|υιιηΐιΐΓ εχ ί'ινίηεϊο

ι°εδΓιΐιιίηιιΐ8, ηοη υΐ βιιίεβ, Ιίαΐ ηιιιΐιϊ, αιιϊ \ιχο αηί-

ιηαάνετιεηιηΐ , ε&Ιϋειη ϊΐίαηι (ιιϊΐίε αρβτΐε οίίεηάύ-

ΓΜΙΙ.

ΟοΙ. 396 0. Ίων θείων εύ.Ιογιώτ. Ιΐίο 3ΐιηοι»Γ;ιΐ

ί,Ίνίηείαβ «Ιίςιπα1 άεβίίΙβΓΛΓί, ει 8ί ο,ιιίιΙ ίη τε υ!)8ειι-

Γ3 30 ρΓορε (ΙεδρεΓαΐβ εοη]εεΐαιιο!ιιιιι βϊΐ, βιΐϋεη -

(Ιιιπι εεηδεΓΟ κρίνοντες, ιιΐ Ιοίηιι. νιιι, ΟιπβΙπδ

Ρη3ΓΪδ»;0δ βΙΙοςιιίΐϋΓ, 'Γμεϊς κατά σάρκα κρί

νετε, ει δοΐεΐ βυείοΓ ποδίεΓ ειιιη εχ οπιιιί 5«ογ3

8εΓίρΐίοιιε, Ιιιηι νβΓΟ εχ ηονο ΓεοιΙεΓε, εΐ ρηεδει-Ιίιιι

ϋ. Ραιιΐο 1ϊ1)€πΙογ 1οε3ςυ.-βά;ιιη, ει Ι3ηηυ3ΐιι Ποδευ-

Ιοβ εχείρεΓε. 8βο! ηοβ ορο εοίΐίευιη ηΐδδ. Ιοευπι τε- ,.

δΐίΐιιίιηιΐδ, εΐ Ι:ι< ιιπηηι εχρίενίηιυδ : ο,υίΙ)υ$ εΐ β&ΐϊ-

ρυΐϊΐ'ί νϊβαβ ε$1 ΙιΙιπ , ηιιο ιι$υ3 651 6;ι1ε8ίιιϊα£ νβΓ-

Ιοηδ, φιοιηοάο ηο$ φιϊ ΓηΓηί* νϊηαιίί» αάαΐηείί άίνϊηα$

ύεηεάκιϊοηε» ηοη εχηχιάίνιηιη», ίη Ιιαε νεπαη άεαι.

Ιη Κε^ίο ρΓ3ϊΐβΓε3 1ε(ίε\)31ιΐΓ, τών θείων ευλογιών,

άλλα πνευματικώς έξακοΰοντας • ηοη ε.τααάίηηα.

5ΐ•ιΙ ιρϊηΐΗαΙίΐετ ετα;α ίΐίαιη αβεείοχ ε»»ε ά«χΐ. Νβπι

ίηΐεΓΓθ^3ΐίοιιΪ8 ηοΐϋ, πι ηϋιΙηΙπΓ, εηΐείΐ ν;ΐΓί:ι ΙβΠίη

ιιΐιίιΐδΐ|ΐιο εοΗίείδ ηοβίπ, <|υϊ ρτο ίΙΙίδ νεΓϋίβ ΡΙβηΐϊ-

ηίβη» ειΐίιίοη'ΐδ ρ. 1•46, έκ πολλοϋ περιίντος ήμεΐς

ταύτην τ^ν σπουδήν άσπασώμεθα, ίιι$επΙ ροβΐ παρ

θενίας, χάρισμα πώς ήμ3ς προσήκει καϊ περ\ ταύτην

Ιχειν τους μή κατά σάρκα.

ΟοΙ. 396 ϋ. Α ίίηιοΓί. ΤιιΙ^Ι* 1.3ΐΐη56 τεΓίιβ

υδΐίΓρβνεΓΒΐ 'ιιιΙ(•ιρι•ε$ : 5ίο ίσίΐι «ιιιηιιι α (αάε ίηα,

ΰυιηίιιε : εοηεερΊηιχι», εΐ ηηαζι ρατιηήνϊπΐΗί : Ιω.

χχνι, 17; ηοϊ ίηΐεΓρΓβΙβΙίοηεηι 0Γ3?εί ΐεχίυβ ΙίΧΧ

8ΐι1)8ΐίΐυϊηιυ8, ςυ»3 εαηι νεΓίιίδ Νγδδεηι ευηνειοί,

βίαί ειιηΐιίεηι Ιοαιηι ρεΓίίηεηΙ ϊΙΙβιηιια! βεηυυηίιΐΓ

ρπιιΐο ροδί : Γη/ιι γηϊμι χρ'ιτίΐηα εαίιιΐη ιιαιαίντ,

ν, 18, καϊ ώδινήσαμεν κα\ έτέκομεν πνεύμα σωτηρίας

σου ■ βΐ ραηιιτίυϊηΐΗΐ, βί ρερεήχηχα ιρϊηΐηιη κιΐβιη

ΐικτ.

ϋοΐ. 397 Α. Πάντων δέ. ΗεδρΐοεΓβ ηιϊηϊ τίάεΙϋΓ

&ά \\\\ιά ΡβιιΙί Π Οογ. χιιι , δοκιμήν ζητείτε τοϋ έν

έμοί λαλοϋντος Χριστού • ίιΐ είΐ, εχρετχηιεηΐιιηι /Ιβ•

αχίαΐη ΙοφιεηΙϊί ίη ?ηβ ΟΗτχ&ΙχΫ ΟΙιτίδΙαδ ειιίιη τβη-

138 βδΐ. Πάντων βιιίειη 63 ιαΐίοιιβ (ϋχϊΐ , ηιιη ει ίη

Γ)»ΐεεηεΐΐεί8 αναγκαίων , ρΓΟ πάντως ει άναγ-

καίως. Ηίεε ϋνϊηείιΐδ : ηοβ ίη υίΓοςυβ ηΐδβ. Κ. *1

Μ. δεί'ίρΐιιηι ηδίεηιΐίιηιΐδ πάντως, «Ι ιηβηοΌδβη) βδδί

ιιΙιγί ,ίιιι ΙβεΙίοηεηι 8ΪΙ ρΐΌΐΐ3ΐ>ίΙίιΐ8.

ϋοΐ. 399 Β. Ει α ιοίίβ οτΐη. Οβίεδϊη., ει α ϊο/ϊ*

οι-/» ΗΙηίΐτει, οο εΙατχιιχΊηα εοτηηι [αεια }πτα τεά-

άηηΐ. δεεηιί δυιηυδ ίίνϊηείιιιη, ηιιί 3(1ηιοιιεΐ ΙΓιε

ιιΙΙιπΙί 3ιΐ ίΐΐιιιΐ Μιιΐιΐι. νιιι, 11, ει ί.ικ•»ϊ χιιι, 29 :

ΜνΙΐϊ νεηχεηί αο οτχεηΐΰ ει οπϊάεηΐε, ει τεεχιιηϋειιί

εχιχη ΑοταΙιαηχ, Ι$ααε εΐ Λιεοο ίη τεζηο εα-Ιϋηιηι.

(^ιιοά νεί'υ ρβυΐο 3η1ε (Ιίχϊΐ, νέον έαυτον και πάσης

παλαιότητος κεχωρισμ., ;ι1Ιικ1θΓε ριιΐβΐ »ά ίΙΙικΙΡαυίϊ

Ερίιεδ. ιν, 22 : Άπέθεσθε τον παλαιον άνθρω-ον,

άνανεοΰσθε δε τψ πνεΰματι ' ΏεροηιΊε νείίτεη

ήοηχϊηειη, ει *ρίπ'(« τεηοναιηίηϊ.

ΙΙιϊά. (}η(β νετο Ηατντη. ϋνίπείαβ ηίε ηηιιοίηΐ II-

νον ρΓορπε εαηι (ΙοΙεπι δί^ηίίϊεηΐ'ε, ςυχ 3 υϊγο ί.οπ-

ΓεΠιΐΓ. ΙυΓΐδεοηδυΙΐί νυεηιιΐ (Ιοηβΐίοηεηι ρΓοριβτ

ιιιιρί'ιηβ, ίηςπϊΐ, εΐ δϊηΊρΙίείΙεΓ ίηΐ0Γ(1υπι (1οη:ιιίο-

ηειη : ηιΐΛΐη ηοβ ηρρεΙΙηΐίοηεηι δΐιηιυδ 36θυΙϊ. ΥκΙε-

ιιιγ ιιιιίοπι 63 νοεε ρΓορίβΓεη ιιβυδ, ηιιοιΐ βαρίεηΐϊι,

ψι«ί ΓεηιΊη,ι 681, Ηοηιϊηί δίνε ηιιίιηο β]ηβ Ι3η(|ΐΐ3ΐη

νίι•ο ει ηΐ3πΐο ι1ι:ϋροηιΙε:ιΐιΐΓ. ΟιΐΛΐιινίδ οηίηι 3»ρίεπ•

ιί•.\ηι 1ι:ιπε ΟΙιήδΐυηι ε836 βεηΐίβΐ : ο,ιιία ΐαιιιοη 3

ρΓΪικ'ίρίο Ιΐ38 Ιιαιιιίηεηι ηυρίίβδ εοηΐΓ3ΧΪ88ε οαιη

83ρϊεηΐί3 οΌεεΙ, ηοη ]ικΙίο3ΐ βΐΐϊΐιηίοπι, βί ηοβ ςιιο-

(1116 ηΐ3ΓΪΙί ί.1|>ίθ111ίΛ! (ΙίΰΛΙΙΙΙΙΓ , ίι'ίΟΙΙΙί 6 (ΙίνΟΓΪΟ

ΟιήδΙυδ, εαηι ηηίηιχ εοιιιρ3Γ3ΐιΐΓ, δροη$ιΐδ ο]η$ Ιιοε

εο(1επι εβρίΐε (Ιίείΐιιι*.

6ΌΙ. 402 ϋ. Οχιαχην'ί αχιίειη. ΙΙιεε 3ΐΐ6Γ3ηΙ βί) ο<1ι-

Ιίοηε ΙΊ.ιιιΙίιι. ιΐδίμιε 3(1 Ιϊηειιι ε;ιρί1ίδ, 8γίΙ 3 οΐ5$.

Β. εΐ Μ. βπρρεα'ίιβίη δυηΐ. 0»1θ3ίιιίιΐ3 ΙιηιΐιΙ &3ΐί&

1'εΙίείΐεΓ νοίπαΐ, ηαυχχίαιη εοηάϊιηεηΐΗΐη υηιιιε ηο-

νχΐ χηάιιΐο,εηίχα, ηιικ νεηεηιεηΐχ αρρείχίχοηε ϊά, ο,Λοά

ιιιΙ εώί Ηίχιηι εοηιρετίχιηι ε$ΐ, ιιιανΐΐαΐΐ εαηάιΐ. ( ίοβ-

ΙΌ Ιίΐ). ιι Ι)ι! Ιίηϊυυδ Ιιοηοηιιιι : ϋοεταίειη αηάίο άϊ~

εεηΐεχη Μι εοηιΐίιηειιίχιηι ε$$ε [αηιεηι, ροΐίοηχί «ϊ-

ίϊιη. 5εηεε3, ερ. 123 : Μηίηηι ραηειη ίηηαχι. Εχ-

«ρεεία, 6οηκ$ (Ίι-.ι : ειίαηι ίΙΙιιηι ιεηετηιη ιια €1'ϊϊΙϊ§ϊ-

ηεηηχ [αηιε$ χεάάεΐ. ϊάεο ηοη ε%1 ιιηΐε εάεηάηιη ο;\ιαα

ίΙΙα ίιιψ,Ί-α. ΑηΐίρΙιβηεδ 3ριηΙ δίουχυιη : "Απανθ'

6 λιμός γλυκέα πλην αϋτου ποιεί. Ρχοείετ ίεχρίβη

ειείετα εάηΐεαΐ [αηιε$. Ρογγο ίΙΙαιΙ, κατά προηγούμε-

νον, ρε]ιΐ8 6χρΓ6δδ8Γ8ΐ ρτορίετ Ίρ&αηχ ηεεεαχιαία* ;

ηοδ ρήηεχραί'χίετ (Γιχϊηιυδ, ςιΐ3 νοεβ \ΐδ«δ 631 5εηβΜ.

ει ίιιΐει*ρΓ68 (^ειηεηΐίδ ΛΙεχαικΙ. νιιι. 8ΐτοηι. : Τά

όνίματα σύμβολα τών νοημάτων κατά τδ προηγούμε-

νον, κατά έπακολούΟημα οε κα\ τών υποκειμένων •

Νοχηΐηα ιιιηι ίίαιια εοηιηι, αηω αηχηχο ιοι/ιίαηία'

ρτχηεχραΆιετ, ρετ εοηιεαχιεηΐ'ιαιη αιιίειη ειΊαη »«ί>>#-

εΐοηιιη.
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Ιοίά. 1). Βητάΐί ο\>']ίείαΐ. 5ίεηι»ϋηι ειιηι Ι/ινϊηβ'.ο,

<|ΐιηηι αιΙ Ιιο$ΐί;ΐί>, ειιηι ϋαίοδίπΐο, δί(|ΐιίιΙεπι Ιιοιηίηοβ

ηιϊηιιβ οΐΐδεα,υβηίοδ Ιυιηίηί ΓαΙΊοιιϊδ δί^ηίΐίοβΐ, βΐ

υίυΓρηΙ ΑροδΙοϋ νβΓϋβ ΙΙιΊιΐ'. νι, 8, ειι}η$ ευη-

(ΐιηιηιαίίο ίη εοιηίιιιΐίοηειη. ΟκΙοπιπι ι•:πιιι1ι:ιιι (Ιο

νοίιιρίϊΐβ (ΙοείΓΪηαιη Ιιηιιτί γο ροΐιιίΐ οχ ΙίΙιπβ 01ε-

ιηεηΓίδ Ννδδειιιι*, ιιΐ βχ Ιίί). ιι Ι'αάας. ο. Ι, ούτε

γάρ Εργον ήμϊν ή τροφή, ούτε σκοπός ηδονή • ηεηιιε

εηίηι οριια ηΟΒίηΐιη ε»1 ηΐιΐιίΐίο, ηεηιιε ϊηαΐΊΐηΙιιιιι

ιεορηανε ηοιίΰτ νοίηρίαι ; εΐ ιι ϋΐηηιι. : Καθόλου

γάρ ουκ άναγκαΐον τ6 τής ηδονής πάθος, επακολού-

Οημα δέ χρείαις τισ'ι φυσικαίς, πείνη, δίψει, (Ιίγει,

γαμώ. Νοη ε$1 οιηηίηυ ικεειίυτία α^έεΐίο νοίιιρίαιίι

ιεα αεεε$»ίο ηιιωάαηι, ει αρρεηάίχ ιΐίίοιι$ ηηίΰιΐίΐίαιη

ηαίιιπιΐίοιι» αά]ιιηεία, (αηιί, «ίίί, /*π'αοπ , ηιαίήηιο-

ιιίιι. _

ϋόΐ. 404 Α. Τίις £ξ έκατέρων. Ιιι ΙΊηηΐΐπίαηα

είίΐ. Ιε^βΙιηΙπΓ τάς ές έτερων , δε<1 βιηβηιίαηιΐιιιη

εεηβεΐ Ι/ινίηβϊιΐδ έκατέρων ■ ο,ιιοιΐ 038 βιΙΪΓιοηεδ

ΓιΙιπ ιιιηιιιιβε. ηοηηιιηΐ|ΐι.ιπι ρβπηιιίεηΐ. Εχεπιρίϊ

03ΐΐδ3, ΒαβίΙίί Γι!>. ι Α.άνετζηι Ειιηοιηίιιηι Ιιιγι: διιιιΐ

νβιΊια : δι" εικόνος ή γνώσις τοΰ αρχετύπου γίνεται,

συγκρινόντων ημών δηλονότι τήν έν έκατέρω ταυτό

τητα, υ 1>ϊ οοιίεχ οπΙλιιιο (ΙοδοιΊρΐυδ, ηυο αΐίφΐίΐηιΐο

ΐ!8ΐ δΐιιιιιΐδ, πιαίε ΙιαΙ)01 έτέρω, βΠοπιιί ίιιΓιιπΙίδ Ιοείδ

οιιιεπ<ΐ3ΐΊθΓ. Ηχο ίΙΙβ : 31 ίη ίιοο Ννδδειπ Ιοεο ιιίοι•-

φιβ ιιΐ8. Κ. εΐ Μ. εοηδίηηίοι• Ιιβίιεί έκατέρων. Εχ

ΐίίΐΐεηι ΙιβΙιοδ άερΓοηιρία ρΐιιπιηπ α\> ΐΙΙϊδ νείΌΐδ καί

τινι λεπτουργία τοιαύτη, ει.ε.,ι;ικΒ ϊιι ΡΙαιιΙΐηϊηηα

ειΙίΓιοιιβ (1εδΊ(1εΓ3ΐ3αηΐιΐΓ, ΓιοεΙ 83 Οβίεβίιιίιΐδ νειΊε-

ΓΪΙ, 80(1 ίη εο ιιιυΐηικίβ ΓιιεηιηΙ ΠΙ:ι ειιηι Ιιιιηιοΐε

ατάοτεηηε εοίκντεαηΐ : ηοη εηίηι »1ι 3Γεηϋο, δοο" :•.!)

αΐ'ϋπυΐο πγ^ογ ιίειίιιοίΐυι•.

Ιοίά. ϋ. Έχισαέρχει. ΑΠΓιοδε Ρίαπιίιι. έπισπέ-

ρει, ει αηηοιιιΐ Ιάνίηβίυδ, νοχ εδί εοΓΠίρΙ» : ε^ο

ίι•;:ΐ'ΐιΊιΐ!ΐι οειίδεο : η-.ιηι ηιοΐίιΐδ ηοη οεοιιιτϊΐ : επι

στρέφει, ηεηιιε ιειιΐίεα αετειιι εα$ΐϊααΙ. ΙαεοΙ). Βίΐ-

1Ίιΐ8 ίίί). 1 Οο$ετναΙ. ίαεταί., <•:ιρ. 1 , Ιιχε Μνίηεϋ

Νοιίδ ίΐιΜΊι : Κεείε ηαίάειη ίηίετρτε» ιηεηάιιηι ϊιιεί&ε

ΐΐαΐηίΐ ' ηίΙ ψΐ'χΐ ρτο έπισπέρει, επιστρέφει ιεροηίΐ,

ηοη ιιιΐιηικίιΐιιι ηιϊΐιϊ ρτοΙταΙιΐΓ, Ιεαεηάηηιηηε ροΐϊηι εεη-

ίΐιεήηι έπισπέρνει, ίά βιί, επιταχύνει, κατεπείγει.

ί.οφιΊΐηι• εηίηι αε αχιτίαα, φιϊ ρεηιίεειιι εφιιιηι λϊη-

ίίεα αάηταετε ηοη εοΐεΐ. ϋοηΐίπιιβΐ (ΙοεΓίδδίιηΐ ΙϊιΙΙιί

εοη]βεΙυΓ3πι ηΐ8. Μ. (|υϊ δεπρίυιη Ιι-.ιΙηιίΙ έπιεπέρχει

ρ ιό επισπέρχει * 61 όαίοδίιιϋ νβΓδίο, ηεηιιε εείετεηχ

νβ)•οεήοιι& ίιιάΐαΐ . Κεςίαδ Ιαιιιεη 1ε^Ί( επισπεύ

δει, οοιίειη δεηδυ.

€οΙ. 406 λ. Λ" ι" φιϊ ιιηιΐΐιιιη. Ιιϊνίηείυδ ε(1ί(1ίΐ, μή

τε ό ολίγον ελαττώσει • ςιια παίοηο ίη ΐΚΓοςιιβ ηο-

βίΓο ιιΐδ. Ιΐ'μιΊυίπι- : ηΐ ΊΙΙβ νειΊβΙΐ3(, Νεηηε εορίο$β

αϋφιιά αάάεΐ, ηεφιε εχίριιο άείταίιεί. ΜΊηιΐδ 3ρ1β :

ιιβιιι ;ι1Ι:κΙίπιι• :γ.Ι ιΙΊιιιΙ Εχοάί χνι, 18, Ούκ έπλεόνα-

σεν 6 τδ πολύ, και δι' έλαττον , ούκ ήλαττόνησεν έκα

στος - Χοη ιιί'ΐΐίιιΐιιν'ίΐ, (/«ι ηιιιΐΐιιηι (εοΙΙί^ίΙ εχ ιικιη-

ιι:ι, Μ-ΊΙίΐ'ΐΊ). ει ιμιί ηιίηιΐΒ, ηοη ηιίηη$ ΙιαοιιίΙ. Αρο-

κίοΙιι* υογο ίίΐίρδίιιη είΐαηδ II ΟοιίιιΐΙιιοιιιιπ νι ιι, 15,

Μ'ΓΪΙιίι, και ό τδ ολίγον ούκ ήλαττόνησε, βίςιιε οχ

ΙΙΙΠ» |ΙΙι.' ΓθΙ'1388β εθΓΓ!^611(1υ8 081 Ν)'386ΐΓΐ ΙβΧΐΐΙδ

ειιιιι ϊιι Ι.:ιΓιιι;ι ϊιι(θΓριοΙ:ιΙίοηο , Ιιιιιι ίίί Οποιο.

δοιΊΙ)θΐιιΙυιιΐ()ΐιβ μήτε ό τδ ολίγον έλαττονήση • >ιΐ

ηεφιε ηηί ιιιιΙΙαιιι αοηηάει , ηεηιιε ηηί ηχοάίειιήι, ηιί-

ηηι Ηαοεαί. δίιριϊιΙΐΜΐι έλαττοΰν οδΐ ΐηιιηϊηιιοΓο, ηοη

ιηίιιιι» Γεπ'ο, ιιΐ ΕοεΙεδΐβδΙίεϊ χχχιχ,2δ, ούκ Ιστιν»

8ς ελαττώσει τδ σωτήριον αύτοΰ, ηοη ε$ί 7»ί ηάηααΐ

ιβίναΐίοηειη ε)ηα, ειε, χι.ιι, 29, ούτε προσετέθη, ούτε

ήλαττώθη ■ ηεηιιε αιιείιι» ε»ι, ηεηιιε ά'ιιιιίιιιιΐιΐ!.

11>ίά. {.'.. Ει ίιι ρΐΊΒίεηίί. Δά νεΓίηιιιι εχΐιιΜί Ι,ϊνϊ-

ηείυβ, »εά εα τει, ίηπ,ιιίΐ Αροδίοΐυδ, ρνοχίηιε Ιε ε»ί,

ει νείιιΐ άοηιε$1ίειιηι Ιιοε ιηαηιι$. Αι ίη Ερί8(. :ηΙ Κο-

ιιΐ3ΐιθδ χ, 8, ει ΠευΐοΓοη. χχχ , 14, νοΓίίΙ .ιυείΟΓ

\ΊιΙ{!3ΐ3?., Εγγύς σου τδ ρ"ήμά έστι τω στόματί σου,

καί έν τη καρδία σου" Ρνορε ε$1 ΐ'ίΐίικιιι ϊπ οτε Ιιιο, ει

ιιι εοτάε ιιιο, ει ]ιιχΙα .•-( ιετηιο.

Ιοϊά. Ιηαίιριιχ. Λ(Ι.1(Ί:.Ι ι: ιι εχ ΓΙ:ιιιΙίιι. εΐ εβίεαχ .

ει ιηοΐιι ρτκάίΐιι». 6»1βδίιιίιΐδ Η;ιε ι!:ι εοιινβΠεΐ'»ΐ,

ριιίεΐιιίΐιιάίηβ ίηιίρηί» ηιιί νίναί, αηαΐ,εΐ ηιονεαίιιτ, ηιιϊ

εχ οταίϊοιιε, ηνα; Ιοηιιϊΐιιτ, νίτηίηιίαίε βοτεόίΐ. Νο»

ο,ιι.το 88(|υυιιΐιΐΓ Είνίιιβϋ νειΊιίδ εχρΓεδβίηιιΐί, ΐ)ΐιί

ΙίΚει-38 8θΓίρΐιΐΓ3ΐη ηρρε1ΐ3ΐ, εΐ 3ΐπιοΐ3ΐ ίηίεΙΙίςοη-

άϋίη 0858 ιΐβ εο ο,ιιοιΐ ΡΓονετΙ). ιτ, 8, Μή έγκαταλί-

πης αυτήν, κα\ άνθέξεταί σου • Λ'« άίηιίιία* εαηι , εί

ρτεΐιεηάεΐ 1ε. Ιη ηΐδδ. Κ. εί Μ. Ιεβοοοη τδν μέλλοντα,

δβιΙ τψ μέλλοντι κατά τδν έροΰντα, νεί αϊροϋντα λό-

γον. |>3 ροδίεη ΙοειιΙιΐδ εδί (εοΙ. 408 β;, της παρθενίας

αντιλαμβάνονται, τοϋτο πρδ πάντων αύτοϊςέπιτηδευ-

τέον άνεΓη. Ε^ο νεΓΟ ιιΐ3Μειιι ηΓεεδδΟΓΟ ζοιιυδ Ιιοε Ιοοιι-

Ιϊοηίδ 3 ΡιονοΓΐ). ϊιι, 18, ξύλον ζωής έστι πάσι τοις

άντεχομένοις αυτής• Ιίφιηηι νϊΐα: ίίί οιπιιΐίΐίί αρρτε-

ήεηάεηΐίοιίΒ εαηι : οιιιιι (1β εο φιϊ 83ρίειιΐί:ιηι διιΐο-

ιιιυιι, (Ιο εο ηιιί νίΐζίηΊΐ3ΐβηι ίίριΐπΊιοιι.Ιιιΐ νοιΊκι

ίαοίβΐ Οτεβοΐ'ίιΐδ.

ϋοΐ. 408 Α. 01} γαρ εναργές. 01)80ΐΐΓυδ βΐ ηιυΐΐ-

Ιαδ ίη υΐΓθΐ|υβ Ιεχία ΟΓΒΐΙοοΊιβ, βοίοπιηιιβ νίΐίο 1η-

ο»Γ3ΐ)3ΐ ΟβΙββΙηίί ΐ'οιί'χ ςιιο ιιηηιΐδΟΓίρΐυδ Μ. ίιι π,υο

δίε «ΟβΓίητ : Ού γάρ έν άρχαΐ; έστι τδ επιτήδευμα

τοϋτο, ανάγκη έαυτοΐς• Νοη εηίηι ίηρηηιίΙίί$ ΐηείί-

Ιιιίίο Ιιμγ ε$1. ιιΐ ηεοεαϊΐαίε ηίιί» τε$, αιι ιιΐίΐεε είηί,

αά ί,ηηιΐι ]ίκΙίϊίιιιιι άε(ει•ηΐ. Ιιι ΡΙβιιΐίιιίαηβ νότο, Ά

γάρ εναργές έστι τδ επιτήδευμα. Οιιοπιπι νβΓϋΟΓϋιιι

βεηδίπιι, ιιιΐ|ΐιϊι )λο. ΠίΙΙίπδ Ιίί). ι Ο&εετναΐϊοηηηι,

ε. 1, ρ.ΐΓΐί(ΊΜ;ι ηεββιίν» ού, ηιιηιιι ηιΐιίεικίαιη εοιίδεί

ίη(βιρΓ63 , ρΓΟΓδυβ οοιταιιιρίΐ. 8ίε εηίηι νεΓίίΙ :

ΛΉιΐι »/'/ Βΐηάίιιηι Ηοε ίΙΙη&Ιτε, εί Ιιιηηιιαηι ίη ηιεάίο

ροίίΐιιηι ηοη ι•;•/, ηεεεακηι &ί1 ίιιιΙΊιΊΐιιη ε]ιι» ηιιοά

εχρεάίαΐ ηοΐιίί ρετηιίΗετε. Αΐηιιϊ γοιι!ι':ιι ιιιιιι οηιιιίικι

νυΐι ΟιεΒΟΓίυδ, ηβηιρβ ίη Γεί>ϋδ 3Γ(1ιιίδ άηεεπι 30

ρΐ"3Βθερΐοιβηι ;πΙΙιί1)οηιΙιιιιι 0858. Ε»ο 83ηε ηιιιιο 1ο-

εηιιι Ίΐ« ΐΌδΐίΐαί ροίδβ ριιΐο, βί ρΐ'0 τοϋτο, τότε Ιε^β-

πιιΐδ, ιιι δίΐ δβηδίΐδ : (.'?//» ρεπρίεΉΐιηι ε α ι ίηχΐίΐηΐιιιη

ίίΙιιΛ, ηιιοά εεηιιίιιιιιτ, ιιιιιι ιιετο εοτιιηι, ηιιπ ίιι πίιι

(αΙιίΓα αηιιι, }ιιιΙκίιιιιι ηοΰϊ$ ρεηηίΐΐεη άεοεπίΜ. Αι

ειιηι νείΊΐηι ηοΗ» ΐρηοΐατνηι εχρεηεηίία ρετίειιΐο ηοη

εατεί, ίιιιη τενο άιιεεηι αε ρτοεεερίοτεηι αάΐά'οετε

εοηνεηί(. Η<εο αυΐοηι ροδίΐ'βιιιβ νβι-1)3 νοΙ ίη 6γ3?οο

ι\: ■ίίιίοπιιιΐιιι-, νβΐ εΟΓΐβ (',ΊΐΙεηι ίίμιιι•» 8ΐι1ΐίΐικ1ϊΐ(ΐΓ,

ι;υ3 Ρ'ιβι 1ι;«ο Ειΐ033 υγιΙκι, εί ίίηηίάεηι [εεετίΐ Ι'ηι-

είιιηχ, δΐιΐκκκίίΐιιι- , Γθ1Ίικ]υεδ οηιιι. Ηοεε όΌοΙίδδ.

ΒίΙΙίυδ : 31 ε§ο ηϊηίΙ οριΐδ εδδβ 3γ5ιΙγογ :ιιΙ τείίεεη-

Ιϊαηι ίδίβπι εοιιίιΐββΓβ, δί ηιοϋο ι'ΠικΙ έν άρχαΐς,

('Χ|)ΐιι».Ίΐιιπ8 ε Ρχ'ί,'ίο ΐΌΐΙίΐ'ο, ει εχ Ρΐαηΐίηίαηο βιιΐ)-

δΐίΐυβιηυδ εναργές, δίε εηίιη Ιοιιιιιι ίηΐι^πιιη βχΐιί-

1)01 : Ού γάρ εναργές έστι τδ επιτήδευμα τοϋτο, ώστε

κατά ανάγκην έαυτοϊς έπιτρέπειν. Ει Ιιιιϊο οιιιυικία-

Ιίοιιί νεΓδίοιιβηι ιιοδίΓίΐιιι αρ(3νίιιιυδ.

Ιοίά. Β. "Εστι μέν γάρ. ΕΊ ΙΓιε Ιοοιίδ ρηιΊίιιι ηιιι-

ΙϊΙιΐδ, ίηςυίΐ Είνίηείαδ, ριιιΊίιη εοηυρίυδ εΐίΐΐ : δβϋ.

ιιπιΐε ΓβδίίΙποιίιη Ίιιι1ί(.;ιΙιΐ). Ηι'ροιί εΓ^ο ίη ΑιιΙοηϋ

ιηοηβεΐιί 8εη1βη1ίί8 ίΐ;ι είι»ΐιιιιι δεπη. 20 : Έ-Ιπαν-

τδς, ώς επί πολύ, πράγματος επισφαλής σύμβουλος ή

νεότης, και ούκ αν τις εϋροί κατορθωθέντι ρΊχδίως

τών σπουδής αξίων, φ μή καί πολιά συμπαρελήφθη

πρδς κοινών ίαν τοΰ σκέμματος. 8βι1 ίιι Λυΐκε Μ;ιχϊιιιί

εβρίΐίΐιυδ 88Γ. χι.1, ρβυΐο 3ΐίΙ(Τ : ΈπΙ παντδς, ώς

έπι πολύ, πράγματος επισφαλή; σύμβουλος ή νεότης,

κα\ ούκ αν (ίαδίως κατώρθωσέ τι τών σπ. άξ. Ε1β);3ΐι-

ΙΟΓβρυϋ ΙΙοιιιοπιιιι, ΊΛιάδ. γ', ΜοιιεΙβιΐδ, ςαοί! Ιιυιιο

Ιιηίιιιι ηοιιιιίΐιίΐ ϊΙ1ιΐ8ΐΓ3ΐ_ :

ΑίεΙ δ' δπλοτέρων ανδρών φρένες ήερέθονται.

Οις δ' 6 γέρων μετέησιν , άμα πρόασω κα\ όπίσσω

Λεύσσει, δπως δχ' άριστα μετ' άμφοτέροισι γένηται.

νβΓδυβ ραΙεΙιειτίπιοδ βίε νοΓίί :

(}ιια!ΐϋεΙ αε άιιοίίί }ΐινεηιιιη ηιεη» νεΠιΐηι- αιιηι .

Ι',αΙΙίάα ηιιοά ριααεη$ ηιιοάηιιε, χιΐΐτα ε$ι, εαηα ιεηεείιι$

Ρτο$ρίείΙ, ιιίηηηιιε ίη ηιεάίιιηι εί ίονε εοιαηΐίΐ α•ηιιο.

Ηχο ί.ίνίηοίιΐδ. 0οη]εεΐυΓ3Πι εοιιίίΐ'πιβιιΐ εοοΊοεβ

ηοδίπ Κ. 61 Η. ε( κατορθωθέντι εαιη Αηίοηίο 1ο-

8«ηΙ•

ϋοΐ. 410 Α. (,)ιιι Οεί νια. Ρίόεΐία* Είνίιιοίιΐδ, ηιιί

$αεταχη νια»ι νιζίάϋε Ιεηεαί, 8βυ ιηαΐίδ, ιμιί ϋεί νίαί

ίηίίάίί& Ϊη[εί1ε1. ΙΙΙιιιΙ ιιβιιι, \'ηι ιοίί ηιιαηάο εα-

άίι, βίο., 3ά νεΓϋϋηι ογϊΙ, Υω ηιιί, ειιηι εεείάετίΐ :

ηιιίιι ηοη ΙιαοεΙ ιμιίεηααΐ, ιριοιΐ 081 ΕεεΙβδί3^ΐ80 ιν,

10, Κα\ ούα'ι αύτώ τώ έ'Λ, όταν πέση, κα^. μή 5 δεΰ
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τερος τοΰ έγεϊραι αυτόν Εί ναι ϊριϊ κηΐ, ίΐιηι εεεχάε-

τϊί, εί ιιοη /Ίίί'π'ί ΐϋοιηιίιΐί , αυϊ εη^αί ηηη. Ννδδεηιιδ

ΕαΙίικε ΛΊιΙ^ηΙα; διιΠϊ.ι^ηΙιΐΓ δοπϋρηίί, '/'"« <"»"' <"<■-

αάετϊί ηηη ΙιιάκΙ ενύίενπηίειη $ε. Ρηιιίοροδί δπίρβί-

ηηι$, ίναινΐαι $ρϊηΪ5 ίΐτανεηιηΐ, ηοη εηιιι β.-ιίεδίηίο,

$«ϊ» ηιίιιίί νϊπ» ρεηετίνηΐ; ιιοη βηίπι (Ιίχίΐ στρίψαν-

τες, 86(1, τάς οδοϋς αυτών, (νεΙ, ηΐ ηοϊΐιϊ (Ιιιο

Ηΐ88. εαυτών) στρώσαντες ■ :ιΙ!ιι<!ίΐιιΐ' οηίιη 3ι1 ίΐΐιιιΐ

Ργου6γΙ). χν, (9, Όδο\ άεργων έστρωμέναι άκάν-

θαις • ιιία? ρτφτοηιηι ιΐιαίιν ίρίηίι.

ίθίά. Β. ()«ί ίοηιηϊοτνηι. Μεηιΐιιηι 6Γ3( ϊιι εάΊΓιο-

ηβ ΡΙβηΙίιι. ρ. 108, τάς έκ τών θηρίων άπάτας •

αη(Ιβ Είνίιιείιΐδ, ΙΙίικ ίοηιηιαίοτα, φή ίη (εταηιηχ

ΙιιάϊΜϊ* βάε'ι ρΐα», ςααηι ίη ΕναηαεΙη άοείήηα εοΙΙο-

αιιιΐ : 30 Γείίοίίβι- 83ηβ ίη ιιιπιίπιι νβηϊΐ αΌειίδδίιηο

ΒίΙΙίο Γιο. ι, ε. 1, ού&ετναΐ. ριο θηρίων 8ΐι1)8ΐίΐυει°β

ονείρων, πυού ΊΊιροιΙοΐΐΙιιβ ίη ϋοητιρειίίΐϊο ΙΙ36Γ61.

Επη., 111). ι ν, (Ιο Μθδδ3ΐΙί3ηίδ 3(;εηδ ιϋ<•;»ι 608, υυί

ιικιχϊιηίΐΓΐι «ΙίίΊ ρ3Γΐβιιι ρΓοοίηιΐδ ίηιρεηϋΊδδεηΐ, Ιοΐθ8

ι1ι•ίικ1« ιΙίΓβ 80 βοηιηο εοηδίιενίβδε , «ο Ιιιπί ύεηιιιιη

3 (Ιδεηιοηο ϋβ'ιΐΗΟδ ΓβνοΐΒΐίοηεβ ιμιηίιΐΐηιη 355οι•ει•ο

80 νιο1 1880, 30 ΓΐΙΙϋΤΒ ρι•;ΐϋίοεΐ'θ εοιιηπ : 61 Γι Ι). IV,

ΙϋδΙΟΓ., ο. 10, "Υπνψ δε σφας αυτούς εκδίδοντες,

τάς τών ονείρων φαντασίας προφητείας άποχα-

λοΰσι • Ξοηιηο &ε (Ιεάεηίει , νί$α ιοηιηϊοηιιη ρνορίιε•

ίϊα$ ηοηϊηαηΐ. ΰοηΐίπιιιηιΐ 6]υδΐηούι εοιτεεΓιοιιειη

υηβηι οιιηι εοιίίεβ ΟβΙβδίηϋ «Ιιιο ηοδίπ <μ1;ιπμ> εχη-

Γ3ΐΐ. 8ιώ Ωηοηι οηρίιίδ ίηνεΐιίΐιιι• βιιιΐοΓ ηοη ίη ηιο-

ηβεηοδ Ιΐιηΐιιηι, δειΙ ει ίη είει-ίεοβ, <|<ιί βρΪΓΪΐυαΙΐβ

ίΐϋείφΐδ ΓοοίΙβΓΪδ δρεείε, ίβηιίΐίηπίβίεηι οι εοηΐυοοι•-

ηίιιηι Γειτιίιοπιηι ιιοη τοίιΐβϊοΐιηηΐ, α,υβδ σννεισ-

άκνονς, αάοριίναι ιοιοιεί, ει α^πρε1α8 «ρρεΙΙ.ιυιιηΙ,οΙ

ίΐιϋιιίΓοιΙιιααδ, ιιΐ ρΙυιΊΙιιΐδ υΌευίηιιΐδ ίη ΝοΙίδ Άά

ΟιΐΎδΟδΙοιηί Ιϊϋπιηι Προς τους συνεισάκτους

ϊχοντας • Αάυεηηί εο$, ηιιΐ $ιιΙ>ίιιΐτοάιιεΐα$ ΙιαϋεηΙ.

ΡοδίΓοιτιο παρά τών έξωθεν νεΠΟΓΟί Οβίεδ'ιιιίιΐδ, αΰ

α!ϋ$ νιΊιιρεταιητ, Ι,ίνίηείιΐδ, ρεαίηχε αρηά εχίεηί

αιιάΊι : ιιο5 ('χΊδΐίηι.ινηιιυδ ιίδυιρηίΜ ^εηυδ ΙυειιΙίοιιϊδ

δϊιηΊΙεΠΓι 3ι1 Κθ:ιι. ιι, 24, Τι) γάρ δνομα τοϋ θεοΰ δ:'

υμάς βλασφημείται έντοΐςΕΟνεσι ■ Ρίοηιεη εη'ιηι Ωεϊ

ρτορίετ νοί ίΐΒίρήίΐιιαίΐίΐ' ϊηΐετ φεπίεί.

Ιί>ίά. ϋ.' Νοη ρτααεήύετε. ΑιΙηιοηυβΓβηι ηε^αΐίο-

ηεηι , ςυβηι βιΐϊΐϊο Ρΐαηΐίηίαηβ ει ηοδίΓΐ ιΐιιο ηΐδδ.

ϊη^οπιηΐ, αο ϊηΙει•ρΓ0ΐ3ΐΊοηε ϋηΐιΐδίηϋ βοεβδο, <Ί

Γ»ι;11ο ίΙΙιι ηοδ εαΓΟΓβ ροδδβ, οιιηι δεψιαίυΓ βριιά βιι-

οιΟΓειη ηοδίπιπι ρβυΐο ϊιιΓγ3, Έν οΤς πολλοί ταΐς

ήλιχίαις νεάζοντες , έν τώ καθαρώ της σωφροσύνης

έπολιώθησαν ΜηΙίΊ αάοΙε$εεηΙε$ χηρηήΐαίε εοηΐϊηαι-

ΐαΐ' εοπίεηαεηιηΐ : ίΐβιμιε δειΊΙιεηάυηι Ιιϊο βδΐ, ΐν

εΓη νομοθετεϊν • λιφαι υϊία «Μ ηιοίΐιιιη ρΓ<Ε«ίΓί6«Γβ.

8οΰ" ϋοΌιιι ηΐδδ. έξαφΟείσης ΙοςπηΙ, ιιΐ ειιιβικίαηιΐιιιιι

εειίδυίΐ <1ο» Ιινν. ϊ,ίνίηείιιβ, ριο έξαυθείσης, ςιιϊ ι-ι

Ιη ΝοΙϊδ δίΐΓϋεηι 3<ΓεΐΊ Εηηϋ Ιοουιιιεχ ι (ϊϊεοΓοηϊ»

Ώε ο$ά%% :

Ηοηιο ηηί ετταηΐϊ εοτηϊίετ ηιοηΒΙται νϊαηι,

Οααιί Ιηηκιι άε ιηο Ιν,ηιϊηε αεαηάαΐ, [αεϊΐ .

ΝϊΙιίίο ηιϊιΐΗί ίρ»ΐ ΙαεΠ, οιιηι ίΙΙί αοεεηάεήΐ.

('.ιΊ. 411 Α. (>«(;ί/ι/Μΐ' ηΐτίηηηε. Ηοο Ιοοο (ΙίδΟΛ-

ιΐιιιιΐ 3 Ιιίνΐηεϋ Ιεχίιι »ΐΐ|ΐιβ ίηΐει°ρΓεΐ3ΐ°ιοηε (Ιιιο ηιη-

ιιιΐίίΐ'ΐ'Ίρΐί ει βΜι'Μΐιϋ ειΓιΐίο, ΐ|ΐκιιιιιη ν»ΓΪ3ηΙεδ Ιι'-

Ι'ΓίΟηΟδ Ι1013ΓΟ ρΐΌΐίΜΙΙΙΙ 11 ϊ ΠΙ ΐ δ 30 ΐ3ΐ)0ΓΪ0δΙΙΙΙ1 68561 :

ίι! ηη1)ίδ δ:ιΐΊδ Γιιργ'ιΙ, δι ηιοηυεΓίιηιΐδ ίη Κε^ίο ρεειι-

ΓοΓίΙεΓ Ιε^ί, έστώτα χα\το έχατέρωθεν,βΐ τη περί τάς

θείας έντολάς προθυμία, εχίεψιεηάϊ ηιαηάΌΐα άίν'ιηα.

Ιη οίβίεπδ εοηνβιιίΐ ευηι Μ. 31 Ρΐαηΐίηίαηη ειΐίιίο, έν

μέσω θανάτου χα\ ίωής ένδειχνΰμενον, μήτε παντε

λώς προς τον θάνατον τεθραμμένον, εΐο.

Ιύϊά. ϋ. Ομι' τεοίε άΐχίι. Ιΐα ηυοηυε ηΐδ. Γορειίι

χαλώς ροδί είπίντος , ηοη δΊιιρΜοίΙΟΓ υΐ εχοη^ΐδ < Ι

Κΐ'^ίυδ χαλώς ηχούσαν, &ειί ιμιί ρτοίε ααάίτεηι ειιιη

<1><ί ά'ιιαΐ, Τετηρεταηύα ΐϊΐαίε ν<ιρακη ε&ΐ εαιη Ιεΐιεηΐϊ-

Ιηι•,, ιιΐ νι:ιΐίι 1>ίνϊιιβΊιΐδ, ιμιί οι 3(1ιηοηει ;ηΙ Ιηιιρο-

Γαηΐί3ΐη δίνε ΡβδίίΐβΙειη 3 Ν)'8δεηο ηεεοηιηιοιίΐΐ'ϊ

(ΐηοϋ ΡτονβΓΐ). ιιι, 18, α,6 83ρίεηΙΪ3 ϋίείΐυτ. Κιιτ-δΐις

ίηείδαΌηι ιιΐδδ. δοιίρΐιιηι οΙΓεηιΙΊηιυδ, ο,υοιΐ Ι,ϊνίηεϋ

εο^οεΙϋΓαηι εοιιΐίπιιιιΐ,έ-'ι σχεδίας τινός, 61 πυρσο-'ς

τινας, εί προς δν αποβλέποντες, ιιοη ιιΐ ίη ΡΙιιιιΙίιι.

πρ6ς Θε6ν άποβλέπ. ΟιιιιιιιιιΙιηίιι ίη ΟβΙεκίηϋ νεΓΜΟ-

ηβ δεί'ίϋβιιιΐιιηι ΟδΙ, νείιίι /««.ί ηηα!άα»ι 6 αιίΐίιηί

ηιιηίΐιιιιι ερε^Ια ρτοΐεηάηηΐ, εί ριιιιΐο ροδί, Μςιιβ

ρτορίετεα ϊρηοταί. χα\ διά τοΰτο ά-ογινώσχεις, αίααβ

χάάτεο αηίηηιηι ύε$ροηάεα, ηηα$ί τε$ βεη ηεηηεαί.

ν.οί. ίϋ Β. (ϊιΐ(!ΐ)ΐ(ΐι/ο ι/κί νίνίΐ. [ΙδυδβδΙ ίηΙεΓρΓεβ

ηι:ιιιιΐδ«:Γίρΐι>, ιμιί . ιιπι ηυδίΓΟ Μ. εοηδεηΐίΐ : Πώς

άχοΰσεται τοΰ εσταυρωμένου ; ΟιιοιιιοιΙο //κι ϊία νί-

νίΐ, ει φιΐ ίιιρκεαίο υαΐεΐ , αχιάίεΐ εν,ηι ηνϊ είπαήβ-

χηι εί ρ^^^αιο ηιοΠνιιι ε$ι ? δει! Πε^ίιΐδ ευηι ΙΊβπ-

Ιίη. πώς άχοΰης, νβΐ άχοϋεις, υΐ ιΐείικίε πώςπείθΐ),

πώς ίερατεϋεις, οΐ ηιΐιικιιιοί Είνίηβίυδ ιιΙΙικΙοιι' Ογο-

μοΓΗΐηι ηϋ ϊΙΙιμΙ Αροε. ι, 6, Έποίησεν ήμδς βαειλεΐς

χα\ ιερείς τώ θεώ χαΐ Πατρ*ι αύτοΰ ■ ί,'/ιπ'ίΠυ πο*

Γί^βί εί ζοεετάοίε» ϋεο εί ΡαίτΊ $αο [εείί .

ΙΝ ΟΚΑΤ. ΏΕ ΡΑϋΡΕΚΙΒϋδ ΑΜΑΝϋ.

(:ιιιιι ίη Ιιιοίιι (ίιΙοΓι.Ί 3 86 Ι.:ιΙιιιίΙ;ι!ι• (10Π3Ι3Π1

Ιιαηε ΙιοιιιΊΙΊ.ίιιι ΡοΙγ. ΡΓίΐιοίβοιίδ Ζίιιιΐδ νεΓοηειΐδίδ,

ΫεηεΙϋδ 3η. 1574, Ιιαηε Ιίΐιιΐιπιι ίΙΙο ρΓχϋχίΙ, Ι)ε

αχηαηάχ» ει ύεηί()ηίιαΙε εοηιρίεοΐεηά'α ρααρεήΰηι ; 31

ίη βιΐίΐίοιιβ <«π<ί•;ι Λιιμιΐ5ΐ:ιιι:ι ηριιιΙ Μ3η£6πιιιι

οιι . 15"27, εί ίη οοαΜεβ ηιβ. ΤΙιεοιΙ. ΟβηΙειΊ Ιβηΐυιιι

«ΙίεβϋαΙιΐΓ, Λόγος εις (5τιτ6ν τοϋ Ευαγγελίου. Αίφίο

ίη Ιιοε ςυίϋβιη εοηνεηίβ1)3ΐ υΐεΐ'ο,υβ ΙίοεΓ, ιμΐΐ'ΐιιικΙ-

ιικκίιιιιι εί ίη ΙεοΓιοηβ Ιοοί ίΙΙίιΐδ, εοΙ, 473 Α, ώστε

ή νϋν μή παρεΐναι, 31 ίιιΙοιριοΙιιΓιο Ζίιιί ειιηι Ογ36-

εί$ ικμι «■οιΐΜΐιιΐ.ίεΙ'ΐηι, Ι^ιιοά ύ ηιιηε αάεαε τώηα,

ηιιαβ ίιι 8ί ίμ$β εοΐιϋεΐ εί εοετεεί, >ιεΐ]ειηη$, φιοηιούο

ροίΐεήιΐί ηηηιιαιη αά(χιίηηιηι εχίρεοίειηηι ?

ΟοΙ. 475 Α. Βεαίαι εηΐηι. δυΙ^εοεΓ»! Υιι1β.ιΐ3; Εη-

ΐίηϊΕ νβΓΟβ ΊηΙβΓρΓβδ, Βεαίαι νίτ </κί ίειηρετ αϊ ρανϊ-

άιιι; 31 ίΙΙ» ηοη β Ογ.τεοο, βειΐ εχ Ηβυπβο ΡΓονεΓϋί»

Γοιινπ ιίι ; ηοη Β. ϋνρι-ίαηϊ νει•ϋίδ δεηίβηΐ'οιη ετ-

ρΓΟδδίιιιιΐδ (|ΐιί Ιοοιιι'ιι ΙιΠΙΙΓ: ΙΥιιν. XXVIII, 14, δίε

νεΓίϊι ιιι, Τεδίίιη. 20. ΕοϋεηΊ πιοοΌ δεηυοηΐεηι 1ο-

( -ΙίίΙ) •'χ!π1οιιιΐ , (}ηί ίοηΐεηιηϊί εοηίειηηείηι• ,

ευηι ΙΛΧ. οΊχβιίηΐ Ό δέ χαταφρονών πράγμα

τος. Ργοϊ. χιιι, Ιδ.

ΟοΙ. 478 Α. ¥ϊάΐΐ Ηοπύηειη. Ιιηηιιιΐηνιιηιΐδ ίιιΐ<τ-

ρΓ6ΐ3ΐίοηειη, ηυο>1 ηοη ίιΐ νβΐίΐ ιιιιείοι• Ιιοδ ριιιμ,•-

Γ6δ δυίβ βΓββ'ιΙιυδ (|ΐιιεΓ8Γ6 ρβΟιιΙβ, ειιηι οιηιιϊηο

^Γε^ίυιΐδ ε3Γε»ηΐ, δει! εοδ ηιΐ3δί £Γ6£3ΐε5 ρβηκίεβ

ηαο ίΙΙιιεηιιο οίϋοδ η,ιΐ33ΓεικΙο (ΙίδευιτεΓε. Ζίιιιΐδειίί-

(1ει;ιΙ, Οπιι'δ Ιιοιηΐιιει ναι/οχ Ιαηηχιαηι εχ ηοηιαάνιη

φεηετε αά εα εοηιραταηιία ψια: φτεφίΐιιιι Μιψιε ηεεα-

ίατία ΒΪηί άί$$ΐραΐο$. 8ίηιίΙβ ίΐίικί , κατά πάντας

άλώνται τους τόπους καθάπερ τά άλογα.

ΙΙαιί. 0. ϋοηΐ'ονίεηΐϋιΐί, συνιοϋσι, ηοη υΐ Ζίηιΐδ

νία'βΐιιι• Ιεβίδδβ, άπιοΰσι, ιώι•ιιιιΐϊΙιιΐί ; ιιιιιιι ίΙΙί θαυ

ματοποιοί δοίεηΐ ίη ε'ίΓειιΙίδεΙ ΐΓΪνϊίδ ρΐεΐιοιιι »ιΐο-

ηίΐηιιι δυίδ ίΙΙίδ ηιΪΓίΙίείδ §οϋΐίίιιΐί ηιοΐίυιΐδηιιε οογ-

ροΓίδ (ΙβΐίπβΓβ. Ρβυΐο ροδί, ϋ, ίΙΙυα1, «ί σαηεί, &

ιιοιιΙγο εοι). Ογ3βοο β^ιιοδοίΐυΓ εί εχρυη^ί ροΐβδί.

ϋοΐ. 482 ϋ. Οίτεα ηιεηώηιηι. ΟιηίββΓβι Ηοο ίηΐιτ-

ρΓ08, ειιηι ΐιιηιεη περί τδ μέρος (Ιηο ιηδ3. 61 εχευ-

δυδ 1ΐιΐΙ.ε»ηΐ ει ηεεεδδβΓΪιιιη εδδε εοιίδίεΐ εχ ίίδ ςιΐίε

8ι'ι|ΐΐ(ΐιιΙιιΐ', τώ της σαρκδς μέρει. Αϊ ίη ηΐδ. Μογγ-ΙΙϊ τ-

ρι•ο της υγρασίας, (|ΐΐίε νοχ ηιεαΜείδ εβί υδίΐηΐϊοΓ

ί]υ3ηι 1ί1)Γ&ηίδ, δεηρίιιηι 6Γ31 της υγρασίας ου

σίας, εί πυελώδη φθοράν παθούσης , ίη Λιίβα; Ι, ει
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ν»ι\ί. πυαλώοη διαφθοοάν.

€οΙ. 483 Α. Νοη ιφΙητ. Μβ. ΜοΓβ). ούκ ο-3ν τδ πά

θος. Ζίηιΐ8 νεΝίΙ, Λ»// ί</ίίμι• «αηι «/ι οαη&αηι Ιιοηιί-

νεε άεερκηηιιε, ηιιοά ηιοτοιιε άείεείαίιίίίε νίάεαιιιτ.

ΙλΙΙιμιιι Ιεείίοηειη Λιι§ιΐ8ΐ;ιιι:ι οι ηιβ. ϋβιιΐ. ΐιιπι-

Ιυΐ'.

Ο/. 487 Α. 5β<< εοιηπιπηΐε. Η3?ε ν'ιΐϊοδβ ίηΙβΓ-

ριιηείίοηβ Γιιιτ;ιηΙ 3 ρπικχ'ϋοιιΐϋιιι* ίΐα 8ε]υηεΐ3, υΐ

ιιοναηι ρβποϋιιιη ίηεηοβΓεηΙ ; δίιηίϋίικίίηειιι λΙΚίΊ :

ΟιιπιιιΙο ίιμίισ ε]ΐιεηιοάί εοιιίαα'ιοηεε <)Γα$εαηΐΗ>•, υα-

ΙιίιΙ εχειιεαίίο, ηιιοά ηιοτοιιε εχ εο Ιαοοϊαηΐίοιιε αά

αΐίοι εετραί. &οά ίιι ΓεεερΙβηι ΙεεΙίοηβηι εοη&εηΐίυηΐ

ΑιΐβΐιβΙ. (Ι ιΐιϋϋ. (Ιιιο : ΙαηΗιιη ίη ΜοιεΙ. π;ιΙ, νόσο;

έκ των προεαλοκ.

(.Ό/. 489 Β. ΟηαΙι'ΐη Μβ. 0»η1. εί Λιι§ιΐ5ΐ.ιιΐ3

6(1ίΙ., δείξεις τω δοστυχήσαντι • 31 Μογ., τφ

ναυαγήσαντι, ςυ* ΙεεΙίο τεϋςυχ υπαίυιιί ητα^ϊ^

εοιινεπίΐ.

ΙΝ ΒΕΟΕΜ δΥΙΧΟΟΙδΜΟδ

ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΚΉ,ιΕΟδ.

(',οΐ. 541 (λ ΙηαεαΙηιη εί $ϊι ηιαίιηη. Ηχο Ϊ13 ϊπ

Γιπινο ίπιιΐ ϊη(βΐ'ριιιι@(ΐΠ(1α εί δυρρίεηϋη Ι.ιειιιι»,

φΐ,Β 8ΐΜ|ΐΐι:Ιι:ιΐυΓ τδ άρα ίη πιβ. Εί άγένητον τδ κακδν,

κπά φύσιν αύτω υπάρχει τδ κακδν είναι ■ ουδείς δε

κατά φύσιν ενεργών άμαρτάνει ■ τδ άρα άγένητον ούχ

άμαρτάνει • τδ μη άμαρτάνον 5ί ιηαίιιηι ίηετεαίιιηι

εεΐ, εεεηηάαιη ηαίηταηι ίηεεί ίΙΙί αϊ είί ιηαίιιηι : αί-

<μι\ «β «ίο «(.ί ηιπΙηιιι ηαΐαταιη ααεηε ρ. Ιη εοιίίεε Ιίίΐ-

ν:ιιίίθ 1ε£βΙ)3ΐυΓ κατά φύσιν αύτδ υπάρχει, τδ μη

άμαρτάνειν ούχ ύπαϊτιον. 8ϊιηΗΐα «ΙοεεΙ (Ιο, ικιΐιιι.ι

ηιαϋ ΑυςυδΙίηιιβ ΙίΙ). ιι άε Οειιεδϊ οοηΐΓ.ι ΜβηίεΙιχοδ,

ο;ιρ. 29 : Νο* άϊείηιαε ηηΙΙιιηι ιηαίιιηι εεεε ιιηΐηηι•,

εεά οηιηεε ηαίιιταε ΰυηα* εεεε, εί ίρειιιη ΰειιηι .ιιιι/ι-

ιηιιιη εεεε ιιαίιηαιίί, εκίεχαε εχ ΐριο εαε ηαίιιταε, εί

οηιηεε ΰοηαε ίιι ηηαηίαηι αιιηι ; «ι Ιϋι. ιι, εαρ. 4, 1)β

πιοπΙ)(ΐ8 Μ;ιιιί(.:Ιι;<•()ΐΊΐΐ!ΐ : ΜιιΙηιη ηοη εεειιηάιιηχ εε-

εεηίίαηι, εεά εεεηηάιιηι ρτίναίίοηεηι τεαίεείηιε άίεί-

Ιιιτ.

ΙΝ ΟΒΑΤ. ΟΕ 5ϋΑ ΟΒΰΙΝΑΤΙΟΝΕ.

ΟίηβεΓνΒνϊι Ιΐίηε ορβίΐοηεηι Νγδ&εηο ΐπ1>ιιΐ;\ηι

'εοιίοχ ηιβηυδεηρίιΐδ .Α^ίοΉ ββνίιΐίϋ ^. Ο. Ραπ-

βίεηβίβ, ςιιχ ει ίη αΐϊο νείβή ΙιΙιγο Ύεηείϋ» ίη 1)ί-

1>ΙίοΐΙιει•:ι ΓενεΓοηιΙίίβΊιηϊ ερίβεορί ίυΙΙίιιί 383εηιηΙυΓ.

Κ]ιιμ ενοπΙΊιιπι ]ικίιικ1» εί εΐβ^βιιΐί 3ΐΙε{;οη3 3

ειιιινϊνϋ» $υηιρΐ3 Ίΐίι•;ιιιι ρι-;ι• βε ΓετΙ ηιοάεβίίαιη, ειι-

]ιΐ5ΐικ)ΐΙί (ΓεςιιβηιεΓ ιιΐίίπι- ϊη'ιΐϋίΐ εί άί£Γε8$ίοηίυιι$

ϊοβηηεβ ΟΐΓν8θ$ΐοιηιΐ9 ηΐ ει ίρβίαβ Νγ$8εηϊ ^οι-ιια-

ΙΙϋδ Β38ΙΙΪΙΙ8.

€»1. 546 Ι). Νιΐιΐ» 8<τηιοηί8. Ιη ιιι:ιιιιΐ8<τί|ΐΙο Ι;ι-

('.ιιικι ηίε εΓ3(, ςιιχ ιΙβΓβουιη ερϊΐΐιείϊ 8ΐιΙ)ίηϋίο3ΐ>αι,

ηΐ νίϋεβΙϋΓ 80Γίρ8ί88β βυεΙΟΓ άνθρωπον τη ψιλή περι

βολή τοΰ λόγου .νεΙ επί τη περιβολή, νο.νοιιίιιι περι

βολή (ριιυ εοηιρΐ'εηεη8Ίοηεπι 80Π3ΐ ήϊε ιηίΐιί εαρίιι-

γ;\ιιι 5°ινε τήν άγραν βίκηίϋοΐ, ίιι ΙοφιίΙιιΐ' ίιιεαβ

V, 9, μόνη τη άγρα των Ιχθύων ^ συνέλαβον, ΐη τα-

ρίχιτα ρΐιεϊαηι, ηιιαιηεερεταηΐ. Ιΐ3 ηιιοιιυβ τείί» βρο-

βίοίοπιιη ηιγ8ΐίοε εχροηίΐ Ληιΐχ'οϋίυ» ίη ν Ιιΐιεχ :

ίίιΐ(Β χιιιιΐ αιιίειη αροίίοίοταηι φι αϊ Ιαχαή μώεηΐιιτ

ηΐία, ηϊ«ί νβιΰοηιηι εοιηρίεχίοηεί, ει αιιαίί φηιίαιη

ιηαίιυηίί $ϊηιι$, εί άϊιριιίαίιοηηηι τεοβ&$ιιε, φιϊ εο»

ί/ιι«5 εερεήηΙ, ηοη αηιϊΗαηί ?

€οΙ. 547 Α. Οηοά άιβεϊί. Ογ«06 ει-31, τδ έκλεΐ-

παν έκλε,ίπει, ει Ϊ13 η.Ίίιιιι;» ίηάϊοαηΐϊδ ιικχίο <|π;ο

ρίυΐο βΙίΙεΓ βϊβΓυηΐυΓ ΖηοΙιατί» π, 9. Τδ άποθνή-

σκον άποθνησκέτω,κα\ τδ έκλεΐπον έκλειπίτω• ()ιιυ<1

ηιοήίιιτ ιηοτϊαίιΐΓ, εί ηιιοά άεβάί άεβεΐαί. Υιιΐ£3ΐ3

Ι,ϋΐιικι ; εί φιοιί αιεάιΙίΐιΐΓ ευεείάαίΛΤ. ΗίεΓθηγπιιΐ5

βίο εχροη'ιΐ , Οηιηία εοτροτα τιιαιιί ίη εοΐϊίηάίηε., εί

υεηϋη εεάίΙίοηεηινίΒίαΓ 1>α>ιίαηιιη ιηηΐηί$ Ιαοετεηίιιτ

ηιοηϊοηε : ηηΙΙιιεηηε Ιενταιη τερτοιηίίύοηϊ* ϊηΐτοεαί.

ΙΙΙυϋ νει-ο, ηιιοά αοετταιν, ηοη τενεηϋιΐΓ, τδ πεπλα-

νημένον ούκ επιστρέφει, &ιιηιρ1ιιηι νίάειυΓ εχ εβρ.

χχχιν, 4. Εζει;ΙιίεΙί8 : κα\ τδ πλανώμενον ούχ έπ-

εστρέψατε- Είηηοά ετταοαΐ, ηοη τεάιιχίεΐί», νεί εετίε

βχ ίεΐ'ειιικε νιιι, 4, "Η άποστρέφων ούκ επιστρέ

φει1 Λιιΐ φιί ανεηίΐ εε, ηοη τενετίίίκτ. Μοί. ρΐιιιτη

(Ιιΐ(ΐ;ι ι•>ι 3 ρ38ΐοηου8 ηε§1ϊ^εηΐί1)ΐΐ8, ςυϊ ρεεοΓ*

3ΐ)]ίείυιιΐ εί ρΐΌΐΙιιιιΐ, ηεηυε 3 ρεπευΙο ιηθΓ(ί$ πιιΐ

ιιιοι Ιιι Ιί1>ι>ι•ηιιΙ.

ϋοΐ. 547 Ι). Οκιΐηι Ιτεοεηίαι. διιίΐΓβ^βΙυΓ Ηίΐ3πο

ίη ΙίΙ). ϋοηΐτα Οοηείαηΐίαηι, ςιιί ΐΓεε<:ιιΙο3 (Ιεεειη εί

οείο ερΪ8(θρθ8 ηριιιΐ Νίε«3ηι εοηνεηί$8ε ΐβ$(3ΐιΐΓ, υΐ

ει ΕρίρΙιαηίυδ, ΙιΧΓεβ. 69, ΒιιΙΙίηιι.•: ΙίΙ). ι, ε. Ί, ΤΗεο-

ιΐιιι-ϋΐιΐϋ ΙίΙ). ι, ε. 7, ΙΙίϋΐ., ηιιί εί ββηυεηιί εβρίΐβ

ρπιΓ.Ί'ΐ ΐ'ρΪ8ΐοΐ3ΐιι ΕυβίαΙϊιίί ΑιιΓιοεΗεηί (1υεεη(08 Ιαιι-

ιιιιη εί 8ερΙιΐ3κίηΐ3 ηυιηεΐ'»ι>Γι$, 88(1 ςυί ροβίεβ μιΙι-

']<( 'ίΛΐ ιιίΐιί! εεΓίί δε βειίυεΓε ρθ8.«ε ρΓορίβΓ ίη^εη-

ιοίΐι (Όΐ ιπη ιηυΐΐίΐυάίηεηι, ηεε ίΙΙιιιΙ 86 αιποδο ίη-

νε8ΐΐ^3886. 8οεΓ3ΐε8 ίκιίοικ ΙίΙ). ι, ε. 5. είίβηδ Ευβε-

Ιμιιιιι Ιίί)., 1)ε νχία ϋοηείαηΐίηϊ ιιι, ο.ιρ. 9, ίΐη 5(τί!ιιΙ :

Έπ\ δέ της παρούσης χορείας επισκόπων μέν πλήθος

ήν (1ε^• πληθΰς ϊ)ν) τριακοσίων άριθμδν ύπερακον-

τίζουσα• 8εά ίη Ηοε ρταιεεηίί εΗοτο (αίί ερίεεοροηιιη

ηιιιΐίίίικίο αά ηηιηεηιαι ΙτεΐεηΙοτηηχ εί αιηρίίιιε. Λρικί

ίρδίκιι Ειΐ86ί)ίυιη Ιβιηειι ί13 Ι(•μϊΐιιι•, Πληθϋς ήν πεν

τήκοντα κα\ διακοσίων αριθμόν [ιιίί ιιιιιΐΐιιηιΐο αά

ιιιιιηετιιιη άηεεηίοτιιη ηιιίηηιιααϊηία εί αηιρίίιιε.

ΡοδίΓειιιο δοζοιιιεηαβ Ιΐ'βιΐί' εοβ ίυίβ8ε ηιιπαεΓΟ εΪΓ-

0Ϊ16Γ ΙΓεεβηΙοβ εί νί^ϊιιΐί : ήσαν επίσκοποι ύπερ ά.ψ-

φιτριακόσιοι είκοσι. ΙίΙ). ι, ΐ'ηρ. 16. Ιη Αε(Ι8 κνηικίί 3

6εΐ38ίο ϋγζίεεηο νυΐ^αΐϊδ ΐΓεεεηΐί ει οείοιίεείηι

Γυίββε ΐνηιΓιιηΐιΐΓ.

€οΙ. 550 Α. ίοαηηεηχ εναηαεϊιείαη. Αυειοτεπι II-

1(ΐί Αροεαίνρ&ίδ 3^ηθ8εΊΐ βροβίυΐιιιη ,Ιομιιικμιι ει

»ρΐ)(•ι•νρΙιαηι ευηι :ιρρεΙ1:ιΙ; 86(1 Οίοηνδίιι» εοηΐΓ»

ΑΙβχβΙκΙΓίηιιβ ΓιεβΙ ιΐίνίιιιιιη εί εβηοηίευιη ΙΊΙιιίιιιι

8888Γ31, ΐΒΐηεη ;ιη ΐοβηηίβ 8Ϊ1 βροβίοϋ, 3η 3ΐΙεΓΪιι$

ίοβηηίβ, (1ιιΙ)ίΙ»1, πΊΊΊΙιιιιβ ϋ:ιϋ οιι]ιΐ8(Ι;ιιη ορίηϊοιιεπι,

< 1 1 1 1 ϋειίηΐΐιο 'κειειίεο ΓιΙιπιιη ίΐΐυιη ΐΓΪυυε1>βΙ, βρικί

Ειΐϊεΐιίιπη ΙίΙ). νιι, οβρ. ϊ. ΗΊετοηγηιιΐ8 νοκι ερίβΐ.

129 : (}νοά εί ΕρίεΙοΙαηχ *ά Ηεοταιοε Ι.αΙίηυηιιη

εοηεηείαάο ηοη τεείρίί ίηΐετ 8ετίρΐΜαε εαηοηίοαε :

ηεε ΟταΌοτιιηι ηηίάεηι ΕαΙεείχ ΑροεαΙΐ)ρείιη ^οαη
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ηίι εαάβηι ϊύεΠαίο ενίρϊάηηί, εΙ Ιαηχεη ηο$ «Ιταηχιε

ίκιεϊρίηχχιι. ΕυιικΙεπι Γώπιιη δυδείρίιιηΐ ει ηΐϊί Ρβ-

(165, υΐ ίυβίίηυί, ϊη ΰίαΐοβο ; ΤβιΙοΙϋβιι., ι ν ι»

Ματάοηβιη, Ιτβηχια Κυ. ν, οβρ. υΐΐ., εΙ ο*ιεπ ο ηο-

δΐιϊδ ΚϋιοΓ.ι βΐ ΥίβΜ εηιιπιεΓβΙί Οοηχηχεηΐ. ίη Αρο-

εαΐυρι., ίηΐβΓ ο,ιιοδΝγδδεηϋδ ηοη ΓεεεηβεΙυΓ.

ίοχά. Β. Μιταοηία εχ ορετϋχι». 113 δαρρίεηιΐυηι

εεηβιιίπιυβ, ςηοά" ιίεεπιΐ ίη Οτίεεο ιηβ. των ίργων

θαύματα, χα\ τδ, βΐ ρβιιΐο ροδί, τδ πείθειν [5ο-

πήν.

Ιΰχά. Ό.(}χιχά ετα.ο ε$1 αχιοά άλλα τί πάθω, ροΐεδί

είκπιι νειίί, αϊ επχτη ιμαιί (αεϊαιη? νβΐ ι/ηίά χαχίχιτ

«ιι'Λί Κει ?

ΟοΙ. 551 Ο. Υαροτεη κχίχεεί. Ιη γο<1. ηΐδ. Ιρ^οΙιππι

έγχατεσπαμένη τω πάθη τής γης, ββιΐ οκκ-ιιι1:ι ιιιΐιιιιι

081 εγκατεσπαρμένη τω βαθει νεί οβΓίβ έγχατεσπα-

σμένη, ιΙΙτααιιιη, άχβιαχιηι, αΐηχιε εοηχρτεαχιηχ ; ηβηι

βΐ ίΐ3 Ατΐβίοΐβίβδ βηιΐϊΐη ΠυιηίηιίΓη 30 ΙοηΙίυηι £ί£ηί

εεηδηίΐ ιιιΙγβ Ιειτ* δίηιΐδ εχ 36Γ6 εΐ νιιροπίιιι* ίη

3(]ΐι»ηι δοΐυΐίβ : Ϊ13 ιιΐ .ίογ ναροΓθ3 ροιεηηίίοι- ίη

3ηιι.ιιη οοηιηιιιίεηΐιιι• ει οοι•ροι•3 ϋΐ» βΐ οβίβτειιι

ίΐίοπίίίΐ Γι-ίξίο'ίΐαίεΙοεί εχριιμιοιιΐε άΌηβεηΙιΐΓ ει εοιι-

ΟΓβδεαηΙ ΠΙ), ι, Μείεοΐ. ε. 15 : Είπερ χάχεΐ δια "ψυ

χρότητα συνίσταται 6 άτμίζων αήρ εις ύδωρ, «αϊ τδ

ΰπδ της έν τη γ?) ψυχρότητος τδ αύτδ δει νομίζειν συμ>

6α£νειν 8ί αετ αά ναροτχί ηαίχιταηχ αεεεάβηι οο (Η

οη» ίιι αφιιιιη άεεεεηάχΐ αιιρπι Ιετταηι, χάετη ηηοηπ*

αΰ επηιΐιν ίη Ιεττα βίΐ [τχαχάχίαίε ενεηχτε αε βετϊ.

ΟοΙ. 554 Α. Αρεηοι Ιχιχιηι. Ι'.ιπΙοιιΠιει• Π3*ε δΟΓί-

ρϋι μμιΙ Ρδβίπιο εχνιιι, 151 : Οι τηειιτη αρετχιχ βί

αΐΐταχχ «ρίη'ηιηι, ίΐεηΐφΐε ίΙΙιιι! βΐΐιτιιηι εχ ΡβαΙιηο

ΙΧΙΧ, II : ΰίΐιιία Οί Ιιιιιηι, εΐ χηχρίε&ο χΙΙχιά, ι\\\αύ

ΕΧΧ ιΐίχιτιιηι : Πλάτυνον τδ στόμα σου, κα\ πληρώ

σω αυτό. ΙΙίΐΜ'οιινιιιιικ εχ ΙΙεΙ)Γ3εο νειΐιΐ, Κρετϊ ο$

ίιικηι, ει ϊχημίεϋό ΗΙχιά, εΐ ϊη Οπιηιειιΐ3ηο ίη ι

ορ. Μκ-Ιι;«;ε (1ε ίηβΐ'ιηείιι δρίΓΪΐιιβ &3ηεΓι,βΙ ίη

εχροηεηύίβ δεπρίιιπβ 3υχϊΙίο Ιοοιιηι ίηΐβΙΙί^Ί ,

νοιΊειίδ, Αρετί ο$ ιηηιη, ει ϊιηρίεΐχ), εοιίεπκιιιε ιυοιίο

ΟΐΓγ3θ$Ιοηιυ$, ίη ΡΐαΙιιπιιη εχνιιι.

ΙΝ ΟΚΑΤ. ϋΕ δΑΝΟΤΟ ΒΑΓΤΙδΜΑΤΕ.

ΙιιβιτίρΙίο Ιπι]ϋ3 ογπΓιοιΓι5 ίη εϋίΐίοηε Αιι^ιιλΙλικ),

3ΐι. 1587 ει ίη ηΐδ. Ι^ιι. Γιιίι ήχε , Λόγο; εις τί>

ι αγιον βάπτισμα ' Οταύο ίη ιαιιείιιηι ΰαριίαιηα, ίη

1 εοίίοε νεΓΟ ηΐ8. (Ιοεΐί88ίηιϊ ρπιΓοκδυπδ Γε^Ίί Ρεϋ.

ΜογοΙΙι, Εις τήν ήμέραν τών Φώτων, έν ί| ίβαπτίσθη

ό Κύριο; ήμων Ιη ιΓιειη ί,ηηιίηχαη ,' ίη φι» 6α-

ρΙίιαΙΧΜ «31 Όοηιΐηιιι ηοίίετ. Ι>ίοιη ΕρίρΙιαιιίοπιιιι

ιΐίεΐηηι εδδε ιΐίοιιι Ι.ιιιιιίιιιιιιι , ;<ε φωτίζεσθαι η!ιίιι

νβΙϋΓΟ, ηποιΙ 1)»ρΓιζ»π, «ΙοειιίΙ ίη ΟϋδοΓνηΓιοηίΙηΐδ

βυίδ ν. ε. Ιάο. ΒίΙΓιιιβ ΙίΙ). ι, ε. 20 : ίηάε υι-ιΐίο

ΟΓεβΟΓΪί Νβχίβηζ. Ε!; τά άγια Φώτα.

6Ό/. 579 Β. Ιη εοηνίυΰι. Αη1ε3 ΙεςεΙ)3ΐυΓ, ϊη νο(ί«,

/ηεε 3ΐίΐεΓ Αυςυδ(3η3 οϋίΐ. εΐ Οηιιΐ. ιηβ. ηιιαηι έν

εύχαϊ;* 31 ϋοΓίίδϋίηιί Μοί'εΙΙϊ εοιίεχ Γεείίιΐδ έν εύω-

χία'ι;, ίη εοηνίνηε : ίη ίί5 εηίιη ιί:Ι;ιχ:ιΙιιι' 3ηίηιιΐ8,

ιϊυη ίη νοΐί8, ιιεςυε ίη ρΓεείΙ>υδ, (ριαιη οΐι υ:ιιι»:ιηι

ίη Ιιοιηίΐ. άβ Αδεεηδίοηε ρΓοριίιι (ΙίείΙιΐΓ εοηνίνίο-

ιιιιη Ιιίΐ3Γίΐ35, επιτραπέζιο; ευφροσύνη. Οειιιεηδ

ΛΙιλ:ιι»!γ. ΙίΙ). ιι. Ρζεύαςορ, εϋρ. Α, ΟΙιιίδΐίαηοδ

(ΙοεεΙ, πώ; χρή περ\ τά; εστιάσεις άνίεσθαι , ηιιοιηοάο

ίη εοηνίυϋί ιε τείαχατε εΐ τεετεατε οροτίεαί.

ΙΙήά. Ιιβίιιτ ειΐ ε/ιΐίίΐΗ$ νείιιΐ. Ηχε 5υΙ)δΐΊΐιιΊηιιΐδ

ίη Ιικίπιι Πίοπιηι ϊηΙεΓρΓεΙίδ υγγΙιοιιπιι , Λι/ΐιι« ίαί-

ιητι'ταί, ψια&ί αηΐι' ρααεοί άϊ/ε , ι/ιιί αηΐε οιηηειη

ηαίιιταιη ΐαιη εαηι ηηιι $εη$ιι ρενάρίίιιτ, φιαηχ φιπ

ιιιεηΐε οετηχίν,τ, ηαίχι» ε»1. Νοητήν νι-ιΊίιιιιΐδ βρΪΓΪ-

Ιιοίειιι , νεί ίηΐεΐΐεείϋεπ) ειιιη άοείίδβίηιο ΒίΙΙίο ίη

μ ιη Πι &Γε£θπί Ν3ζΪ3ηζεηί Ιοεο (Ιε Ν»(ίνίΐ3ΐε , ιιΐιί

Ιιοιηίηεηι νοεβΐ προσχυνητήν μιχτδν, έπόπτην τη;

ορατή; χτΕσεω; , μύστην τη; νοούμενη; ■ τηίιΐκηι

ιϊιίοταίοτεηχ , Ερορίαηι ηαΐντιν νίχχΐιιΐϊα , ϊηΐεΐίβεΐχΐί»

Μ'μίοη : νοεβιη εηίηι Ερορΐ« 1>;ιΐίιπ(»ΐί 3δδ(.τυί(

1 ιΠπΙΙίηηυδ, εΙ Τεηυ1ΙΪ3ΐιο νίπ (Ιηοιί εβρ. 3(1νεΓ-

8113 Υ:ιΙειιΙίηΪ3η. : €ηηι Ερορίαί αήΐε φιχηηηεηηχχιηχ

ιηαίχίχιαιιΐ, η( ορχιιχοηεηχ ίχαρεηάχο εοφχχύοηχ* αάχ-

βεειχί. Ει ιιιΐδΐΐδ ρ»ιιΙο ροδί, €ιτΐεηιηι ΙοΙα χηαάιβί&

άχνχηιία», ιοί ίπιρχηα Ερορίατχιτη, Ιοίιιηχ (ΐρηαεηΐνχη

Ιΐηαηα.

6'οί. 582 0. ϋοτροή ςηοά. Ιηιπιιιΐ3νεΓ3ΐ βεηδυπι

ίιιΐίτρΓΡί; ιΐ3ηι ει ιΐιιο ηιβιιιΐδΟΓίρΐϊ εοηδεηΐίυηΐ

ιιιιιι νιιΐμ.'ΐΐο ιεχίυ : 31 ίΙΙε 8εΓίρ$εΓ3ΐ: Λίηχιε φιο-

ηχιβ ηιαι: ύαρίχιηχαΐχ αάΙιϋεΙχίΓ , ευτροτχ φιυά ΑαρΙϊ-

χαίχιτ ύεηεάϊεΐϊοηεηχ αάάχΐ. δίηιίΐίδ εδί δΐΊΐΐι-ιιΐκι,

ι'οΙ. 584 Ιί, Τό ύδωρ ανακαινίζει τδν άνΟρωπον της

άνωθεν χάριτος εύλογούση; αυτό.

Ι'.υΙ. 582 0. 8x1 ει άχεχίχχτ. Κιιιεηίΐαηιΐιιπι ίη Ογγοοο

ιηοηυεΓ3ΐιηΐ3, ριοιιΐ ίΐΐβ^οιίι ηιβ. Μ., γίνεται τε

και λέγεται, ηοη ιη Αο^υδΙβηβ ειΐίΐίο ειΟβηΙ. πίδ., •

λέγεται τε κα\ γίνεται ■ ιιίπιηκμιο Ιβιηεη Γβνβΐ ΰβ-

ΙΙιοΙίεηί ιΐε δ30Γ:ιιιιειιΐο ΕυεΙιβΓΪδίίχ 3ηιρ1ίυ> ι;η;ιιη

(ριοϋ δίΓβηυδ ειΙίιΙεΓβΐ, εοτρχι% ΟΗτηΐχ άχεχίχιτ ει ειΐ :

ίιίειη εηίηι νηΐεΐ Ιιίε τδ γίνεσθαι, ηηοιΐ ίη ϋαίεαϊείχεο

μεταποιεϊσθαι , οηρ. 37 , εύθϋ; πρδς τδ σώμα δι4

τοΰ λόγου μεταποιούμενο;. Ρογγο αιΐιΐίιΐίηιιΐδ εχ

Ιγ'ιοιι3 ηΐδβ. οϋτω; τδ μυστιχδν έλαιον, 30 ίηΙεΓρΓεΙβ

οιιιίϊδίιιτι, νεί εεΓίε 3 ΐνρο^Γβρηο : δεςαεΙιαίιΐΓ βιιϊηι,

γκιη «ϊιιΐ τε* ('.ΐ'/ί/κί ;/ΐι.7ΐί.

ΟοΙ. 586 Ο. Ι'Λ χχο»ιτα ηιβηι. Α(1]6θίηιυ3 ακΐηαακ

ρηι•ύειιχ, ιΊ εχ Αιι^ιΐδΙ. ει ιΐιιοΐι. ηΐ88.,(|υο(1 3(1 βεη-

ιεηΐίβηι εοηιρίεικίβιιι ηοη ;ι1«οιιυιι> 631, ΙίεεΙ ηΐΐδίι,

3 *1:«ιιΙ . 5.

€<Λ. 594 0. Οίΐίΐη (οτίεχη. δίίοηιΐδ ει1ΐ(1εΓ3ΐ, αά

Παπα {οηΐεηι νχναιίεηχ, ηΐ ίη Αυ^ιιβΙ. ει ΙιΊΙι. πίδδ.

ίσχυρδ; πρδς τδν θεδν τόν Ισχυρδν , τδν ζώντα , υ ι

ΡδβΙηιο χιι, 5, αά Οεηηχ (οπε/η, ιηηιη, ςιιοηκχίο

61 ίη νβιυδίίδ ί'οιίίείΐιιιβ ί.3ΐίη;ε ΥυΙ^Λΐ* Ιε^ϊΐυτ, ει

ηιιρεί' Βοηιβε εοιτεείιιιη ε8ΐ : ηοη εηίηι ροΐ68ΐ Ισχυ

ρδ; Γηηίειιι 80ΙΙ3Γ6, (|(ΐ3ηΐυηινί3 »<1 βιιϊηι δεϋβηϋαηι

βίΐ Γοιίδ εοιηηιοιίιΐδ. δυηΐ φι\ ρυίειιΐ άίοίοηεηι

Ϊ813Η1 εχ ΑφιίΙχ εάίιίοηβ ίη Ιεχίιιηι Ι. XX ίιτερδί&δβ,

εαηι ίΙΙί βεπρβίβδεηΐ Ιηιιΐιιιη πρδ; τδν θεδν ζώντα ■

δοιΐ ΊΙΙί ηοη νίιΙεηΙιΐΓ Ηεί)Γ3ίε3ΐιι νεΓΪοΐεηι ϊη-

βρβχίβδε , εχ αυβ Ρα^ηίηυδ «ϋ νεΓυοπι , ίίι'ίίπ'*

αηχτηα ηχεα αά υεχιιη, αά ΰβχιιιχ νίπιιη : ηεε εοηιηιί-

δίδδε 3ΐΙεπιΐΓ3πι νοεειιι 8ερΐιΐ3βίηΐ3 ρΐΌΐ^ιΙΓιΙε εδί,

πιιιι ί(3 είΐεηΐ ίΙΙοβ Ν)-85εηιΐ8 ηίε, ΒβδίΙίυβ, Τηβο-

αΌΓείυδ , Ι)3πΐ330βηιΐ8 , ει ΕιιΐΙΐ}'ΐηίυ3 , εΐ Ιίεει "'■•-

8ίΤ\:ιηΙ ΙΙίεΐΌΐινπιιΐδ νοεειιι ΙΙεΓιι;ν;)πι ^ν ιιΐ) ΑςίΝΐβ

νεΓίΊ (οπεηι 3 ΙΙΧΧ ϋεχιιη, ΐαιιιοη Ιιοβ ςιιοςιιο ηοη-

ηυη(|ΐΐ3ΐιι νεηίδδβ ισχυρδν βείηιυδ υΐ Γδ:ιΙηι. νιι, 12,

Ό θεδ; χριτής δίκαιο; , κα\ Ισχυρός ■ ΰ<«» )\ιά(Χ

}χχ$ΐιι& ει ΙοτΙχ», 01 Ικ.ιί. ιχ, 5, θαυμαστός, Σύμβου

λο;, θεδ; ισχυρός • ΑάηχίταϋΙή, ϋυιαίΐίαήχιε. Οεπ*

(οτΙΧί.

(λιΙ. 598 0. ί,αιίΓεα \>αριϊαηαΐϊχ. Ειιιοιιϋ.ινίιιιυ^

ΙεεΙίοηειη εχευβί εΙ ηΐδ. ΟοηΙειί τώ σειρομάστιγι, ν

ρΓΟ σειρομάστη. ιιΐ εδί ίη Μ. : δίε εηίηι μί ίρΐιιιιι

Οδΐ Νιιιη. χχν, 7, και λαβών τδν σειρομάστην έν τ^

χειρ'ι εϊσήλθεν ' (ριοϋ ίη 6(ΙίΙίοηεΡΙ:ιιιιίιιί3ΐιη ΕαΙίηε

ιειίιΐίΐιιι-, εΙ αεε'χρ'χεη» ρααίοιιεηι ϊιχ ηχαηχι, ϊηΙτατχΊ,

πι ϊη ΥιιΙ^3ΐ3 Ι.;ιΙίηη, εΙ ακέριο ριιαχοηε, ϊηατεαΗΐ

ειΐ. Ιιι V ;> Ι ϊ ο α 1 1 α Ι.:ιΙιιιη ε Οιχεο νοχ 6γχο3 Γε1εη13

681, ει επρίεηι εχτοηχαιίεη ίη ηιαηιι. ΤυεηΐιΐΓ ίιιΗτ-

ριείοιη Ν]Τ88εηί .ιΐϋ αυί Ιβηεεϊΐιι ε;» νοεε βίςιιίΰΜΓί
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ΐ'οηΙηηαΊιηΙ, ιιΐ Βιιιΐιευε, ςιι'ι ]ηοιϋ βοηιΐδ 6836 νιιΐΐ

π» Γι Ι). ΠΙ Κοβ. χνιιι, 28 : Κα\ κατετέμνοντο έν

μαχαίραις κα\ έν σειρομάσταις; ιιΐιί ΥηΙ:>;ιΐ;ι : Εί ίη-

είάεΰαηΐ »ε εχιΐιή» ει ΙαηεεοΙίι. Λφΐίΐ» εΐ'ιβηι χχιιι,

Νιιπι., ρΓΟ 8ΪΓθηί:ΐ8ΐβ άΊείΙ κόντον, εοηίχιηχ. δνηιηια-

εΐιιιβ δόρυ , Ιαηεεαηχ. ΗεδγεΙιίο εδί είδος λόγχης.

»ρεε'ιε$ Ιαιχεεαι. IV Κε^. Μ, 10, έδωκεν ό ιερεύς τοις

έκατοντάρχοις τους σειρομάστας • άεάχι ι,αεετάο»

εεηΐηήοηϋχι» Ιια$ίαι, ία β&Ι ίη ΥιιΙ|»;ιΐ;ι Ι-;ι(ίιι:ι, πιπί

ρΙ)3ΓεΙΐ';ΐ3 III III Βί1)1ίίβ Β38ίΓΐεΐΙδϊΙ)ΙΙ3 |ιΟΙ'ρθΓίιΙιι

μϊγΙϊιιιι'. νολ 11β1)ΓΧ3 Ιοεϊ ίΙΙϊιΐδ δχρίαδ 6<5ρυ, νεί

ζιβύνη εχροιι'ιΐιιΐ' Ιιιιαίιι, νεί Ιαηεβα.

ΙΝΟΚΑΤ. ΌΕ ΒΕδϋΒΒΕΟΤΙΟΝΕ.

('.•>!. 602 Α. Χίαίίηχ εα•Ιχιιη. ΙπΙβΐ'ρΓ68 υΉΙιΊπγ

ηιαιιιιβεπρίο εοϋίεε ιίδυδ, ϊη ο,υο 85381 έχ τοΰ πνεύ

ματος ήμΐν, ιμιο ρ.κίο εΐίβιιι ίη (λιιιΙ. ιιΐ8. Ιεμίιιιΐι* ;

;ιΐ ίιι Μ. νίΐϊοδε έχ τοΰ πατρός •''8β0 ΙΙΙιΐιΙ ούρανδν

άΟρόώςτήν Έκκλησίαν Ζϊηυβ ίιιΐ(Ί•ριι 1;ι!κι!πγ, ιΐαίχηχ

ΕεεΙεύαηχ ηι εαιίχιηι εχοτηατχιηί : ββο" βιηβικίβΐίοηβιη

ιιοδίΓβηι εί βι-χειιβ ΐεχίυδ δΐιςςεπι , βΐ εοηΩπιιαΐ

δϊηϊιΐίδ ηριιΊ ^«η. ϋΐιι-νβοδί. ΙιοηιϊΙ. άε Ρεηΐεεοβίβ :

Ούρανδς γέγονεν σήμερον ή γή,ούχ αστέρων έξ ου

ρανού είς γήν χαταδάντων , άλλ' αποστόλων υπέρ

τους ούρανοϋς άναβάντων, έπειδήπερ έξεχύθη ή χάρις

τοΰ Πνεύματος• ΙΙοάίε ηούίε Ιεττα (αεία ε»1 εαιίχιιη,

ηοη ΗεΙΙί» άε εοείο ίη Ιετταηχ άεεεεηάεηιίΰηι , $εά

«ροιίοΐη αά εχΙο! ααεεηάεηΐϋιΐί, αχιία ε([ιαα ειΐ

αταύα 8ρίήίαι ζαπείί; ει ΙιοηιϊΙ. ϋβ αιίοιοιίοηε

33η< •1:ι: Ουείδ : Σήμερον ή Χρίστου Εκκλησία άλλος

παράδεισος δείχνυται , τδ πανάγιον ξϋλον τοΰ τιμίου

σταυροΰ έν μέσω προθεΐσα. Ηοάίετηο άίε Οιτηύ

ΕεεΙεεία αΐΐετ ραταάίχιιι ει$ε ηιοηίΐταΐατ, φκν ιαηείιιηχ

ρτείίοεα ετνείε ΙΊαηνηχ ρτοροηίί.

ΟοΙ. Οθί Α. Πμϊν εΙσεΛΟέίν. Αριι<1 Ιβα. ε. ι,χνι,

7, Ιε(|ίΙιΐΓ Ι.ίιιΙιιιιι, πρ\ν έλΟεΐν τον πόνον τών ώδί-

νων έξήρυγεν 31 ηΐ38. ΟβιιΙ. εί Μογ. των ώδίνων

αυτής, άοίοήι ρατίηε ε]ια. Ιΐ;ι φίοιμιε νιιΐββία Ι,βΐΐη.

βχ ΙΙι:1)πΐΌ, αηίεφιαηχ νεηχτεί ρατίχιι ε]χι».

ϋοΐ. 000 Β. ΡΪΓηιαχηεηΙχιηι. ΑϋιϋιΙί χ, φαν Ίη

Οιτίείο ειΐ; ΜΙικϋΐ ειιίπ) αά ΠΙικΙ ΑροδΙοΗ ηιΙ (]<>-

Ιοίδ. ιι, 5, χα\ βλέπων ώμων τδ στερέωμα τής είς

Χριστδν πίστεως υμών ει νηΐεηζ βηιιαιιιεηΐηηι ί/κί,

</«« ίη ΟΙιιίβΙο ε$ΐ, βάε'ι νείΐτα•, ε«ηι αϋοα,ιιί 6εηεδ.

Ι, 8, νοεείιΐΓ 3 ϋεο εεείιιιη τδ στερέωμα, βιιηα-

νιΐΊΐΐιηιι. δειριεηίειιι Ιοευιη, Εεηηαηι ίετταιη τβαύ-

ΙιΓιιηυβ , ϋΐ ΓθΓει•»Ιιιι• 3«1 ϊ<1 ςιιοιΙ ρι•;ι:ι•ι•ιϋΐ ίΙ|υθ\

(ΙίχίΙ ϋοηιϊηαι, ςυοϋ Ι*\ιε« νιι, 13, δεΓίρΙιιι» δίΐ :

(,Ικί ϊη εοτάε ΰοηο εί ορίίιιιο ανάίεηίεί νετίηηι ΐ€(ί-

ηεηΐ, εί (τηείιιιη αβεηιηί ίη ραΐίεηίία. ΤεΠϊυδ Ιβη-

μΊΙιΐΓ Ιοειίδ, Τεττα εηίηι κζρε νεηϊεηίεηι ιιιρετ $ε

ίι/ί)<11» ϊί»ί»Γ«»ί.

ΙΗά. Ιη Ιιαε ετεαίχοηε. 1,β{[ε1)3ΐϋΓ βηΐβ», 5ο/ί«

Ιηχ ειί ήΐ(ε ηιαηάϊιία, αετ ρεηρ'ιηια ει ρτωείατα

νϊνεηάϊ ίη$ιίΐηΐίο ; »ΐεΙΙ(β νηίηΐεί : δεϋ οηΐο ροβίιιΐ»-

Ιι:ιΐ ιιΐ 3 8<>1ε ;ΐι1 3ΐε1ΐ33, ϊικίε 3ΐ1 ίΐιτοηι ει ιιιατε

(!θΐ3ΐΐ€Γβΐ!ΙΓ.

ϋοΐ. 605 Α. Έν αρχή έοτιν ανττ\. 5υΙ>]ίεΐε1)3ΐιΐΓ

ίΐϋίειΐδευδ , εοιτι Ιιθεο εϋεΓειηυδ , υΐ πι(Ιϊι•:ιιί.•ιιιγ Ιιϊε

ιΙιτκΜΟ (|ΐι;πΙ:ιιιι, <|ΐι;ι; ηΐιιιε ίη(β£ΓΪΟΓ6ηι ίίΐιιιιιιι εχ

Ιί-μίϋ ΟΐΓίδΐίαπίδδίιιΓι ηαεί» 1>ί1)ΙιοΐΙιεε3 ει »1ιβΓυιη

Τΐιεοϋοπ (',;ιιιΐ<>π 8ΐιρρ1ε1)ίιηιΐ8. Ήμερα, ήν έποίησεν

ό Κύριος, άλλη παρά τάς έν άρχϊ) τής κτίσεως γε-

γενημένας ημέρας, αΤς διαμετρεϊ'ται ό χρόνος • άλλης

κτίσεως έστιν α&τη αρχή αϋτη • έν ταύτη γάρ ποιεί

ό θεός^ — ΙιιΐΡΓρΓεβ Ιε^ίβββ ν'ιϋεΙϋΓ 4; δίαμετρείται,

ηοιι αΤς, ηιιιΙ>ι<$ ίαιιροπί αιτχυιη άϊηιείΐηιητ.

Οο/. 006 Β. λη ηοη ιηηηάια. ΟβηΐεΓί ιιΐδ. εοίΐεχ,
τΑρά σοι 'Λ κόσμου γίνεται; Αη ηοη ηιαηάί ιϊΐι'ι βι

Ηοε ρπηπρι'ΜΗΐ ? 31 Κε^ΐιιβ , Όρας οϊου κόσμου •

\ϊύει φιαίκ ηιηηϋ ιϋή ιΐΐ.

Ιΰίά. 0. Μεηιεηι ηχαφίαιη. ίοευδ ε«1 Ιδβϊίβ χ, 12,

και έπάξει έπ\ τδν νουν τδν μέγαν, έπ\ τδν άρχοντα

των Άσσυρΐων, εί ϊηάηεεί $νρετ ηιεηίετη ιηαφιαηι,

ιηρει- Ότνιεΐρεη» Αίΐ^ήοτιιηι, ίη ηιιβηι Ιοεαιη 8οηΙ)Ί»

5. ΗίοΓοηνιιιυδ : ϋεειιηιΐιιηι Ιτοροΐοφαηχ ειιηι 5φηα-

τ'ια ει ίεηι&αΙε\η ΙΙαιίιίιι'ι ίιπιιι εηζΐίιιηειίιιΐ : ίηηο

άε»ίτιιείητ ιεηειίί υπ/φαι» Λι,ηιηΊιχ, φα Ίη ίαηίαιη

εοηΐτα Ι)ϋ>ηίιιηιη ίηβαίιΐβ εεΐ ΒΐιρετΜαηι , ιι< βαρίεη•

Ιίικ αιια.• εχϊ&ίίηιανεήι ειιηεία εεαητα ; ει ρηιιΐο ροδί,

(Ιιιυά ηιιΐιΊΐι άε Αι&ρίο άϊείΐιιτ, εί αά ΙιαιηΙίεοηιηι

ίηρεΜαιη, ει αά άίαύοίητη τε[ετή ροΐαΐ ; εΐ€γη11υ.β

ΗΙ). ιι «η Ιβαί., Ίστέον δέ δτι κα\ δια τοΰ άρχοντος

Άσσυρίων, χα\ διά τοΰ άρχοντος Βσβυλώνος, κα\ διά

τοΰ άρχοντος Μωάδ ή θεία Γραφή αναφέρει τα λεγό

μενο! επί τδν διάδολον. Νουν δέ αύτδν έχάλεσε μέγαν,

άντ\τοΰ, ύ-εροψϊαν έχοντα θεομίσητον 8εΐεηάιιηι ε$1

αηΐεηι ρετ ρηηάρεηι Α>$ΐ)ήοϊΗ{η, ει ρετ ρήηάρειη Βα-

ΰί/Ιοηΐιι, είρετ ρτίηειρετη Μ<»ιΙ>, Βεηρίντα εαετα //«&•

(ΙιΐΊΐη'ιη- αά άίαΟοίιιηι τε(ετΙ : ηιεηΐεη νετο ιηαφιαηι

ίμχΗΐΐι νοεανίί. ηνοά ειιρετϋϊα Ώεο εχοια »ϊί ϊηβαί»$.

ΙόίιΙ. (ίιιοηιαιιι ίαίίιιτ. Ιιιΐιτριι'Η βΐ!ί(ΙβΓ3ΐ , 1>ι<ο-

ηίαια Ίι/ιΐηι- ίη εοτάε Ιαηφιαη ρήηεερ» ίη τεαία $ηα

ηιεηι εηάίΐιιτ εοηιτηοταή. Τδ ήγεμονικδν ΓιΒΙίηϊ

3ριι<1 Βιιι1:ειιιιι, ρτίηείραΐαηι αηίηιί, νεΓίυηΙ, Τιτ•

Ιιι11ί:ιηιΐ8 ρήηείραίε ΠΙ). Ώε αηίηχα ε:ιρ. ϋ, εί εβρ.

15 : ίαιηιριβ οηιηϊοκα ρΐιιτει ΟιτίιΙίαηί , φιί αρχιά

ϋειιιη άε ηΐτοφιε άεάηείιηητ , εί ε&$ε ρήηείραίε ίη

αηίιηα εί εεηο ίη εοτροή» τεεεαη εοη$εεταίκηι,

ηεφιε ίη εαρϊίε εοηείιιάί εεεηηάηιη ΡΙαίΟιίεηι , η«-

φιε ίη νβτίίεε ρταύάετε εεεηηάη,ιη Χεηοοϊαίεηι,

ηεφιε ίη εετεΰτο ενίοτε εεοΗηάχιηχ Ηίρροεταίεηχ,

χ-,εε ίη ηχεηχΙ>ταηιιΙχ8, χιΐ 8ιταΐο, ε! 1)ε Τειχιη-εείίοηβ

εηηιΊι,, ι;ιρ. 15 : 8(ά εΙ*ί ίη εετεϋτο νεί ίη ιηεάχο

ΐίίρετείΐίοτχιιη ιΐίίο-χηιίηε, νεί «6ί ρΐιίΐοεορίιίι ρίαεεί,

ρτίηείραίχία» »εη$χιηχτχ εοηζεεταΐα ε$ί, ηιχοά Πε^β-

ηχοηχεοη αρρείΐαΐητ , εατο ετίΐ αη'οηω εοαίΐαίοτίηιη.

Ι1ίεΐ'οιΐ)'ηιυ3 . ερ'ΐ3ΐ. 128 : (,ίιΐΐΓπ'ίΜΐ- χΦΊ <ί( αηίηχα'

ρήηείραίε, ΡΙαίο ίη εετεΙιτο, €Ιιή$ΐχι$ ηιοηιίταί ίιι

εοτάε. ϊάαηχ ϊη εαρ. χχιιι, Μ;ιΐιΙι. ΡΙιϋο ϊίειιι ϋιιιΐίειιχ

ίιι ορυδο. Οε εο φιοά άείεήιΐί ροΐίοτχ ίηύάχαίχιτ, ει

ΤΙιεο(1οι•εΙιΐ8 Ιίΐ). ίπ άε Ρτονχάεηίία.

ϋοΐ. 607. Α. Οκά εοτ ηιχιά. Ιιιίορί'. φιαιηαηχ ί$!ε

άταεοϊη εοτάε ΐεττα : 31 Ιιοε βοΐιιηι αιιείοπδ νι•ι•1<;ι

δοηβηΐ, υΐ ΐρβε Οεί 3(1νεΓ83ΓΪιΐδ νοε«ι•ί ίηίεΙΗρ-

Π11Ι3 οογ ιεπίβ, ρΓουΐ ιΐε'ιηεερδ Ιοειιΐυδ εδί, ταύτα

ή πονηρά καρδία κατά εαυτής έβουλεύσατο, εί ρίυΐο

ροβΐ, έν τή μεγαλο^ήμονι ταύτη καρϊία τής γης.

ΟοΙ. ΟΟϋ' ϋ. €α;1ε»1ε. Λίιι Ιιι ί α:1«1ι• , « } 1 3 ο • 1 εβί

ίιι νίδεεπίιιΐδ ΐεπ•3?? ιηεικίοδ» Ιεειϊο; νεποτ Ηεηηε.

εί ΟαηΙεΓ., εκείνου τοΰ πονηρού ενδιαίτημα, ηιεηίί»

ίΙΙίιΐ! ιιιαίιν άοηχχείΐίιιηι. Κβιιι, καθώς ή προφητεία

φησί. Ιιοευδ εδί Ιδβϊββ χι.ιν, 25, άποστρέφων φρόνι

μους είς τά οπίσω, καΐ τήν βουλήν αυτών μωραίνων •

ΗΐΊτίιΊίί ρτχιάεηίε» τείτοτ&χχχη , εί εοηχίΐχχιηι εοτχιχη

,ϊίιιΐΐηιη [αείειίί.

ΟοΙ. 608 Α. Γή*• βεοφόρον σάρκα, ϋείξεταχη

εατηεηι αρίϊυβ νεΠίδδεί ϊηΐ8ΓρΓ88, ςιιαπι άχνϊηαχχι

εατηειη , υΐ Ιεςιιηυβ 3ρυϋ Βαβίΐϊυαι 1ιιι]υδ Γι•:ιΐι•ειιι

ϊη ρβίΐηΐϋηι χι,ν , τήν αάαχα. λέγει τήν θεοφόρον

άγιασΟεΐσαν • Οατηεηχ άίεχί άεί(ετατη ίαηείΊβεαΙαιη, εί

ΙιοιιιίΙ: Ι)ε ϋΐιι-ίδΐϊ ^βηβΓίΐϊοιιβ , τήν θεοφόρον έκεί-

νην συστή^ασθαι σάρκα, εατχιεηχ ΊΙΙαιη ϋεί αειίαΐή-

εεηχ εοιίίΐίίχιετε , ίιι φίειιι Ιοευηι νίιΐε ςιιχ ηιπιο-

ΙανϊπΜΐβ.

Ιϋά. Ι). Μή δί' άκρας. ΟοΓη^ε εχ Η. βΐ Ο.

Μή διά μακράς περιόδου τ. α. χατώρθωται ; εί Ηί»

εχίμΐ ϊηΙοιριχίΗΐϊο Ζίη'ι, υΐ ΙβΒβίυΓ, ει ρηιιΐο ροίΐ



1207 1203ΥΑΚίοηυΜ νοτ,ε.

άριθμφ διαληφθήναι τδ πλήθος , ηηηιετο εοιηρτε-

Ιιεηάί, ιιΐ ηρικΙ ΑηβΙοΙ. (Ιο ΜυηάΌ, επιφάνεια δια-

λαβοϋσα τδν σύμπαντα κόσμον.

ϋοΐ. 609 Κ. "Ανωθεν. ΟϊηΙ. άνωθεν καταρρα

κτών, οι ρακίο ροδί, εν κακία νενοσηκ. — Ιϋά. ϋ,

και αϊ περ*. αΰτδν άρχαί τε, Ιβ^ιηιΙ (Ιιιο ιιιβδ., εί αιιϊ

<κ»ί ίοηιίίαιιΐιιι- ρήηαραίιια, ει ροΐεϋαία, ηοη εηίηι

άρχοντες άίχίι, 50(1 άρχαί, υΐ Βοιη. νιιι, 58, οι ϋο-

Ιθ8$. ι, 16, βΐ ρΐΌ των προκαθημένου, ίη (λ Ιβ^ίΐιΐΓ

τω προκαΟημένω, ϊη Βρ£ίο νοιο τω καΟηγουμένω,

νηα αιηι άιιοε $ιιο ρτοβίαατεηίχιτ. — ΙΙιχά. , τοϋ

άγαθοϋ κτίσις, βι ΐ ία Η. ; 86(1 0;ιΠΙ. κτήσις , ΰοηϊ

ρο$ίβ$$ϊο. νοί αεηιιχεχίχο.

€οΙ. 61 1 Π. Οοη^χΙχο $ιιο. ΟιιΓίδΐΙ τήν έφοδον Ζί-

ηοδ, αΐιβι• ίιιΐ(Ί|ιη"ΐ, ου]υ$ νοιυα ρι•οΓ«Γΐ ίΙΙιιδΙπδ-

δίιιιιΐδ 03πΙίη3ΐίδ Ρβιτοιιίιΐί Ίη ΙϊΙιγο (Ιο Γ.οΙΙηΓιοιιβ

Εοηιί* βΙ)Ιίΐϋ(Ιί ΙΊιΙ. 164, ΙίιΙβΙίιΐδ Ιιιιηε Ιοοιιιιι νοΓίίΙ,

ιιια άίιρ ιήίχοηε εί αάηιχχύίίταίχοηε ρτα•οεεχιραί χηι-

ρείαιη νίοΐεηΐηι», αε ιε$ε οΜαΙχοηειη αε βίεΐίΌιαιη

οβετί ρτο ηοΙ>Ϊ5 ιαεετάο» ήιηηΐ ει ααηηι ΰεχ. ϋηαηάο

ηοε αεείάχί? (}ηαηάο ϊμηπι εοτρχι» αά εοηιεάεηάηιη

εΐ »αη$χιχηεη\ «κιιηι (αιηχΐίατχϋχιι αά ϋύεηάιιηι ριιν- .

ί>κΐί. ΛιίιΙιΤ 13Π16ΙΙ ϊηΙΟΓρΓΟί ίηΙΟ^ΓΙΙΙΙΙ Ιοοιίιιι ι•χ-

ρΓΟβίίΙ, ρι•οιιΙ 3 Ιΐρςίο ΙΙοηποο II ει ϋαηιεπ πΐ3.

εχΙιίηεΙιΐΓ : ιιιιιιι 61 ίιι εχου*ο ιΜοιίμίιν ηιιιΑίιιιιι

ίιιϊδδβ Ιοουιη ίηιΐκοΐιαί. "ϋτε βρωτόν έαυτοϋ τδ

σώμα , χα\ πότιμον τδ αίμα τοις συνοΰσιν έποίησεν

πσ.ντ\ γάρ τοϋτο δήλόν εστίν, δτι ούκ άν βρωθείη

παρά άνθρωπου πρόβατον, ει μή της βρώσεως ή

σφαγή καθηγήσαιτο. Ό τοίνυν δοϋς τδ σώμα τοις

μαθηταϊς έαυτοϋ εις βρώσιν σαφώς ενδείκνυται τω

εϊδει τοΰ άμνοϋ τήν Ουσίαν εντελή γεγενήσθαι •

€η»ι ,-ονριια αιιαιη άχ&οχρηίχι αε (αιηχΙχαηύχιί 5νιβ

εάεηάηηι εί ιαηαηϊηειη ίι'ώηκίκιη ρτωύιιχί. ϋιιϊνΪΒ

ειιϊηι Ηοε ρεηρίεηπχη β&ί, <ώ Ιιοηχχηϊοιι» εοηιεάχ ουειη

ηοη ροζ&ε, χιχ$χ αηΐεηηαηι εοηιεάαίητ, ηιαείαίχο ρτοε-

αάαΐ. ί}χιχ βγοο εοτριιι άχκίρηίχι ιιιχ$ ίη αοχιιη ί»•ο-

αΊΊ, αφή Ιυηηα άεοΐαταΐ ίαοη/ίείηιη }αιη βδβί ρετ•

(εείηηι.

ΙΙ)ίά. Ο. ΟοΙΙϋιιεταί. Κατά τδ θελητόν 051 0(1ίΙιιηι

ρΓΟ οο ηιιοιΙ 081 ίη Η. οι V,. Γβ(;1ίιΐ8 ΓοΠίβδο χατά

τδ λεληΟός, οεαιίΐβ. Ραυίο ρθ8ΐ 6ΐΐΐοη<1:ι τοΰ τδν έαυ

τοϋ άμνί,ν υπέρ τής κοινής ημών αμαρτίας.

€οΙ. 613 Α. "Εχεις τάς τρεις. Ιίΐβΐ'(|(ΐβ πιβ. ιιϋο-

γιογ, έχεις τΛς τρεις ήμΐρας κα\ τάς τρεις νύκτας.

ΗΊηε ικΰιεοαία ε$1 ηοχ , φια: αη\>1><ιΐηηι ρταεεαίΐ,

εί ρο»1 ίΙΙαιη χιιίϋιΐΐι Ίία>. Εχ φιίίΐΗΐ Ιτε% (Ιίε! εί

ηοοία ϊίίάεηι Ιη'$ οο^ΙΙεχνηίητ. — Ιύίά. Πότε οδ*•

τοϋτο; Μβ8. πίτε οδν τοϋτο εγένετο ; ΟηαηίΙο ετηο

ί<1 εοηΐϊυίί ? βΐ, κατά τήν τοϋ Ευαγγελίου σαφήνειαν,

αεαιηίΐηηι ΕναηαεΙίί άεΰΐαταΐϊονεηι. Νοιι οηϊιιι ,ίιι^ο-

1(15. 80(1 οναιΐβο:°ΐ8ΐ;ι (ΙϊχιΙ όψέ σαδυάτων. — ΙΙοιά.

ΰ. Τον μνημείου. II. 61 0. τδν λίθον άπδ τοϋ μνή

ματος, ο.Ι τής ανατολής ύποφαίνεσθαι.

€οΙ. 615 Α. ϋι'ί ετχί εί βίίαι. Α(1]βοίιηυβ Ιιαιιο

βΙΙοΓαπι ρ3Ποπι οοιιιρ3Γ3ΐίοηί8 εχ Εν»η^οΓιο βι οχ

ιιίΓοηιιο ηΐ3ΐιυ<>οπμΙη. 1*;«ιι Ιο ροβΐ έν ϋποχθονίοις 3(1

νβΓίιυιη β88βΙ, ϊη ίκΰΐεπαηεϊι : Ιβιηοη ιιϊ νβιιίι οι

ίιΐκΊοι- Ι.;ιΙίιι:ι\ νυΙ^3ΐ;ε ΡΙιΡίρροηβ. ιι, 10, επουρα

νίων κα\ επιγείων, κα\ ύποχθονίων, εαιΙε»ΐΜ>ιι, ίεηε-

ϋιίιιιη εί νφτηοηιηι.

ΟοΙ. 613 (λ Κατά την πέμπτην. ϋιιο ιηβδ. κατά

τί";ν πέμπτην εσπέρας, οι μίαν κερματιζούσης. —

ΙΰίίΙ. Η τοις συντεταγμ. Μ88. τοϋ αιώνος μή

τοις τεταγμένοις τοϋ χρίνου μέτροις τά Εργα • βΐ

ΓΜΓ8ΙΙ8, άλλα πρδς τήν τών ίργων χρείαν καινοτο-

μεϊσθαι • ρτοιιί ορετα εχ\()εί>αηΐ , αά Όρετατη ιαιιηι.

— Ιΰίά. ι). 'Εν τψ £ρύνφ. Μδ8. έν τω αΰτφ

χρδνω τρισίν, βΐ κα\ τω παραδείσω τοϋ θεοΰ.

^υι. 616 Α. Ειιιβιΐ(1;ι τοϋτο μήν τοις εύσεβώς, βί

βουλομένοις ΰμΐν. — Ιΰίά. Β. ΟΙονεΙ τύχψ. Μδ8.

(Ιυο έπισκιάσματι οΤ(5ς τινι τύπο_> σφοαγίδος ένδοθεν

καταμοοφωθέντος τοϋ πλάσματος, τότε άμφοτέροις,

οΐ έαυτήν έπιμίξασα. — Ιΰίά. 0. ΚαΙ τύ σώμα.

ϋοβ586 ((ΐιχιΐίΐιιι ίιιιΐϊι ιιΙιιγ , ι|ΐι;ι• Μίμμ,Ί-ιΐϋΐιπ- :ι1ι

II. οι ϋ., κα\ τδ σώμα ά-τεται • δι' αμφοτέρων

φεύγει τδ πάθος• απηλθί γάρ, φησ\ν, άπ' αύτοϋ

λέπρα. — 1Ι)ϊά. ΐ>. Διεξιέναι τά θαύματα, εί βίοι

λύσις μέν ?στι μία.

ΟοΙ. 617 Α. Κατά αυτόν. Μδί. κατά ταΰτδν

ενεργείται ■ ιιΐηιηιηηε αιιιειη εοάετη ίειιιροτε ρετβ-

αΐητ, άϊνϊηΐίαίε ρετ ηΐταιηφιε, οίο. — 1ΰιά. Μ.

Περί τοϋ πάσχα. Μδδ. περί τοϋ πάσχα νόμιο,

τοις Ίουδαίοις νενομεθετεΤσθαι παρά τοϋ Μωϋαέως

τήν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοϋ σεληναίου ζρύμοΜ ιτε-

ρίοδον. Ιη Ιεαε άε 1>α$ε1ιαίε , εείεύταηάο *ι> α

Μοίε ηηατίίΐηιάεειηινηι Ιιπκγ αιηπα γϊγ.'κϊΙηπι

ρτίηετίρΐιιιη ε&ιε ,Ιιι;1«Ί8. ΙΙΙιιιΙ ηιιίοπι 6ψσν τών

πικρών, Ιιιί-Ιιϊχ αηιαΗ$ νοιΊϊΐ, ςιιοιΐ ηοιιιοιι «•81 ηϊιηϊδ

('οιηιιιιιιιο ; πικρίδας οιιίιιι Ογ*οι νοοβηΐ Ιαείικηπι

αατε$1ε<η; ιιηιΐο οΐ Οίοδοοί'ϊϋβδ ΠΙ), ιι, ο»ρ. 166,

τήν άγρίαν Ορίδακα πικράν τή γεύσει, ΙαεΙησαηι

ικΐΐΊ'χΐηη αϊί εχχι' ηηχΐιή αηιαταιη. (>3Ζ» οΐίαιιι «ριιιΐ

ΑιίδΙοΙοΙοιη ΗϊιΙοτ. αηϊηιαί. ΙίΙι. ιχ, (;ιρ. 6, πιχρίδα

ίιιΙοΓρΓΟίαΙιΐΓ ίαείηοαηι αατεζίειη. ΡΙίιιίυδ Ιϋ). χιχ,

(■:ΐ|). 8, μίοΐ'ίϋβ νοι•3ΐ : αϊ Ι(Ιοιη Οβζ.ι αϋΐιί :ιριι<!

ΑγιχΙοΙοΙοπι οι Τΐιο(ΐρΙΐΓ3<Ιιιιη πικρίδα νοΓίίι αιηα-

ταφηειη. Υ^Ιίιαη.ι ο()ιΐϊο Εχοάί χιι, δ'ιε βΙΤοΠ 1ΐ3?ο

Οπβοβ 1.31'ιηβ, καΐ άζυμα έ-1 πικρίδων έοονται, εί

αζι/ιηα $ιιρετ ρίεηάε» εοηιεάεηί. — Ιύίά. Ό. Αίί|

φο€εϊσθαι. Μδδ. μή φοβάσθε... μή ήττάσθε , Η

ριιιιΐο ροίΐ δι' ολίγων έπελευσόμεθα.

ΟοΙ. 620 Α. Κατά τδ προηγούμενον, 01 καθαρΟείη

τής έμμιχθείσης. — Ιύίά. Β. Τής τοΰ ζυμωτοϋ

βρώσεως καθαροϋ, τδδέ αίνιγμα τοιοϋτδν έστι. Μοχ-

(|ϋο, κακίας μίξις ποιήσειε. — Ιύίά. Ο. Κα\ μικρόν

τι πρδς. — Ιΰίά. Χαμχηβόνας. 11. λαμπηδ. συμ-

μίξαι. 0. συμπαραμίξαι.

€οΙ. 621 Α. Ίώήλίω• κα\ κατά διάμετρον τώ

ίδίω φωτ\ καταλάμπει τδ ύπ. κα\ τ.. πρ\ν πάντα τδν

κύκλον. — 1Ι)ίά. Β., συμβουλήν γενέσθαι. — Ιί'ϊά.,

ώς τώ μέν δοκεΐν. — Ιύίά. είναι τδ παραφύλαγμ*.

— Ιΰ'ϊά. 0., ούκ είπε τά κα"ι τά πείσεται. — ]ύϊά.,

προαγορεύων τδ μέλλον , άλλα τδ άναγκαίως. 5<χί

ιμιοιΐ ηεεεααήο αιχαηα ηναάαηι ταΐίοηβ άεύει «Ίί-

ηϊτε , νετίιο άοεεί , άιιιη οροτίεί. — Ιΰίά., ήμέρι

έγερθήναι. — €οΙ. δθ(|. Α., καθαρώς τήν τών δντων

άλήθειαν, βι τέσσαρσι προδολαίς.

(.'■'/. 6"23 Α. Ρετ υιηηία. ΙΙοο ηιιοηυβ (100Γ31 :ιριΐ(1

ίιιΙΟΓρί'οιοιιι , ο ιι ϊ δΊιιιίΙΊδ ΙοοιΚίο ΙΚΙ1Ι Ιοιιι:.• αύβδί

(ίιιΓΓ» ϋ) : Συ εϊ, φησ'ιν, ύ διά πάντων ήχων. Τα

«$, ίιιιμιίι, ηιιί ρεχ οχιηία εοιηηιεα». ΑιΙ(1ί(Ιίιιιυ$ ει

(Ιιιβδ ρι.τίοιίοδ :ι!ι ίιιΙοΐ'ρΓΟίο ΟΙΙΐίδδΐδ 31) ίΙΙίδ νοΓΐ>ί$,

ηηίΰιΐΒ αρβΓίε ι/ι/Λί, οίο. Ρ»ηΙο ροδί 8(τϊρδβι•3ΐ ίιιΙ»τ-

ριοδ : Ιη Ιιαε εχιτεηια ραΠε ηιαηηι ε$1 άεχίι'τα Ιιια,

ιιϊ ίΙΙα ιί»ΐ5ίΓβ : φΐίδί ΙοκίδδβΙ έν έκείνω αριστερά,

ιιοιι έν τώ έτέρω ή δεξιά σου οδηγήσει, (|ΙΚΒ ιΐε-

δΐιιπρία δίπιΐ οχ ίΙΙο νβΓδίι 10 ρβαίιιιί εχχχνπι, Καϊ

γάρ έκεϊ ή χειρ σου έδηγήσει με , κα'ι καΟέςει με

ή δεξιά σου. Εΐεηχηι ΗΙαε ηιαηηι ιιια άεάηεεί ιηε,

ει Ιεηεϋί ηιε άεχιετα ΐηα.

0οί. 624 II. Τύ νπερκόσμιον. 11α οοΐ. ε»ά. ϋ,

ή μέν γάρ ύπερκόσμιος ληξις. — ΙΗά. Β., ώς

αυτομάτως. ΑΙΙΙογ Ιε^ιιιιΙϋΓ ϊϊΙ.ϊ ίη 11. οι Ο., ώς

αύτομά:>) τη διάνοια σου τή περί τής θείας δυ-

νάμεοις τδ σχήμα. — ΙΜ. 0. Μδδ. επί τά πέρατα

τών δντων έγκαρσίως. Μοχηαβ καϊ σύνδεσμος πάν

των γινόμενος, κα'ι πάντα. — Ιϋά. ύ., σταυροί•.

ΟοπΊ£6ΐ)(]υιη εχ ηιβδ. τοϋ Χρίστου τήν προσκύ-

νησιν.

ΟυΙ. 635 Α. Ο'ν παραδέχεται. Επιεη(1α, ει ιιΐδδ.,

οϋ παρέρχεται, οι ρ3ΐιΙορ(>5ΐ, ου τήν όθόνην ές-

άπτουσι, οχ II.; ιιαιιι ο» νοποΓ ΙεοΙίο, ηιιαιιι Ι.^ιιΐ .•-

Γίηιιί, έςαπλούσι, εχρίίεαηΐ, βί κεραίαν έκ τοϋ σχή

ματος ό'^μάζουσΐ, II. βί 0• — 1Ι)Ίά. "Οτι εκείνο.

Μδδ., ότι εκείνος έστιν , έν ω τά πάντα, ρΐ δς τήν

έαυτοϋ. — ΙΟϊά. Β., τοις διορατικοϊς Ηεδς σταυ-

ρδς θεδς λόγος τήν παντοδύναμον ■ δθ(1 Γοοερία Ι.-οΐϊο

νοιϊοι- νί(1«ΙϋΓ, Ιιοο δβιΐδΐι , VI αριιά ρεπρΐεαείοτα

ΤΙιεοΙοαϊ ηιυηετε ετν,χ [ηηαετεΐατ, άηιη οηχηίροΐεηίετκ

ϊΙΙίιιι μμ, ηιιί ίιι εα $ε*ε οιίειιάϊι, ηκΐηπε ίη οτηχί•

&Μί «ϋ< οηιπϊίΐ , /ίί;ιΐΓΗ $κα ρταάιεατεί. ΙιιΙογργοϊ

Ιι•({ί8>ίθ ν'ιιΐοΐυι• θεοφόρος, ηοη θεολόγος. — 1Μ.

Άριμαθαίας (Ιιιο ηΐίδ., ιιϊ Μ«1ΐ1ι. ίχνη, 57. —



1209 Ιί!0ΥΑΚΙΟΚΙΜ ΝΟΤΛΕ.

Γαχά. Ειυεηιία καΟαράν περιτίΟησιν αύ-ώ, εΐ όμο'ως

ποιεϊν κα\ βουλεύεσΟαι • χάεηχ >χο$ ηηοηχιε ρτιαίεηιχιι

ει αη'ιηιο νυΙναηχχι$. — Ιοχά. Ι). "Οταν άναίΊώ. Μδδ.,

δταν άναβήσωμαι, τότε σοι ϊξεστιν άπτεσθαί μου,

τουτέστι μή την σωματώδη και δουλικήν μορφήν

έν τή σεαυτού πίστει ανατύπωση, άλλα τον έν τη

δόξη τοΰ Πατρός 6ντα, καϊ έν μορφή βεού υπάρ

χοντα, κα\ θεδν δντα Λόγον τούτον, προσκυνεί , μή

τήν τοΰ δούλου μορφήν. Άκούσωμεν τί ήμϊν. — ΕΙ

οοΐ. δεα. Α., 3ς έν πολλοίς άδε'/φοΐς. — Ιΰχά.,

πασαν την φύσιν, ής, οχηχχεηχ χχαιχιχαιχχ. 16Ίά. Β.,

νόησον εις τί σοι ή πικρία τοΰ βίου μίτασκ:υάζεται.

ί,'ο/. 632 Α. Φασϊ δ& τή πρώτη. ΥίΓιοβη ίη-

ΙβΓριιηοΐίο ειιηι ιηοικίο βΐϊΐοίΐ ιιΐ α Ι^πιίιιί» Οι-κεα

άϊδ8ίιΙε.Ίηΐ ; Οηηίει-ί ευιίεχ βπιοηιΙηΙίοΓ Ιβ$ζίΙ, οί

εύαγγελισταΐ τή* μια τών σαββάτων φασ'ι , Δέον τή

πρώτη. Ροιτυ ιιΐ ;ιιιιΙ)'<;(Πΐ,Ί8 οιηιιίδ ΙοΙΙβΓβΕιίΓ, ςιιχ

ΙεεΙΟΓΟίη ρβπιΐΓΐ)»Γβ ροδδίΊ , 4ψέ σαβϊάτου νβΐ'Ιβ

ιετϋ ιαοοαίί, ηοη νειρεή ίαΙΦαΐχ, :ιιιΐ ναρετϊ βαΰοα-

Ιοτατη ευιη δίΓηηο : βϊηυΐιΐβιιι ρηιιΐο ροδί :ιίΐ Ογο-

ςΟΓΪυβ βν3ΐι^θ1Ϊ5ΐ3ΓΠ ηοη <1ϊχΪ5Ββ εσπέρα σαβδάτου,

πΐ νβδρει-αηι άίεί &α\)\)ΆΪ\ ρΐδδεδ ϊηΐβΙΠ^βΓε, δευ" ίψέ

αα66άτων, ατο ιαΰοαίοτηχη , πι Πηειιι ΙιβΙ),Ιοιηηϋα!

ίηηιΐϋΓβΙ <]ΐιο<1 εχεηιρΓιβ εο;ι(Ιπη;Η ιΐβ δί£ΐιί(ίε»-

Ιίοιιβ νοείδ όψέ, φΐίβ ()ΐιίιΙι•πι Ίη δυιιιη ΟιηιηεηΙα-

Γίυιιι ίη Ι.ικ'ηιη Ιι-αηδΙιιΙίδδε νίιΙοΙιΐΓ δ. ΛιιιϋΓοδίιΐδ

ίη εηρ. χχιν Ιμκμ: * ϋβηχαιχε Οτα'εχχί 8βΓ0 ά'ιχϊΙ , Ιχοε

«ί όψέ. 8ετο αηΐεηι βΐ Ιιοταηι ϊη οεεαχχχ άχεϊ , ει

ι'ι</((λγ/«ι• Γβί ιϊρηϊβοαΐ ΙατάχίαΙειη ; ηηοηιοάυ «ι άχεαι:

8ετο ηχϊΐιχ ίχιηαε,Ιχχιχχ αί, χά ε&Ι Ιατάε. 8ειο νεχχχΐ

ί« , ηχχχ ροίΐ ρτα'.&ΐ'χιχιΐχχηι Ιεηχρχι& αάνεχχ'χί; εΐ ΙχεεΙ

ηχαιιε νειχετχί : %ετο ε$ΐ Ιαηχεη , νύϊ αχ/εχχάχ Ιειιχρηί

βιηεηίΐιηι εεί. Κι Ο. ΙΙ'εΓΟίινπιοδ ερίδίοΙ.ι 150,

«]ΐΐ8Β$(. 4 : ΜίΜ νϊιΐβΐυτ εναιΐί)εΓΐίΐαιη ΜαΠίκνικη,

ηιιϊ ΕυαηίΐβΙϊηιη ΙΙεύτακο Βεηηοηε εοηχαϊρχίΐ, ηυιι

Ιαιη νε$ρεπ άίχίζίβ ηηαηι 5βι•ο, οιιιη ηιιί ΙηΙετρτβία-

Ι«ί «1 , νετΙ)ί αιιΜ^ιιίΐιιΙε (Ιεαρίιιηι ηοη ζετυ ίηίετ-

γτειηΐηηχ εειε , &εά νι-βρετε : φιηηηιιαιη οοιαηβΐιιάο

Ηηιηαηί Ββηηοιιϊβ Ιειιεαί $(το ηοη νβιφετηιη «ίί/ιΐί/ΐ •

(ητε, $εά ιατάβ. 8οΙεηιη» αιΐιη άκετβ, 8μο νειιίίΐΊ,

ι"./ βίί Ιατάε . Οχΐβπιιη ((ΐιοιΐ κΙιίιι Ίη ι-αιίοη) βρϊϊΐοΐα,

ημ3681. δ, Ιι-ΰιΙίΙ ϊη ηπϋ)ΐΐ5ι);ιιιι Γ,Γ;^!^•Ί.ι^ 6χοηιρ!αΐ'ίΙ>ιΐ5

Ιιοο οηρϊΐυΐιιίιι Μ»γοΊ ηοη ΓΡρβΓϊιΊ , ()υο(1 ίηο'ιρ'ιΐ,

ϋ'ΐπ/βιυ «κίίΐ» ιηαηε ρπΉια «αοοαίχ , αχρ. '■ χνι.

ν6Γ8. 9, οοηβπηηΐϋΐ- α Νγ85θηο, ϊιιΓγ.ί, οοΐ. 044-45,

ηοηυβ εηίηι ΙοΙηιη ΪΙΙικΙ <•ηριιΙ ΜαΐΌ'ι (ΙηΓίιιιιιπι

δθ \ ι ιι ίη »1κ;88β νιιΐΐ, δοιΐ ίΙΙυιΙ ϋαρϊΐιιΐιιιη, νοίοιβ»

βιιίιη κεφάλαια, εαρίΐιχία, νοο»1»ηηΙ ρ;ιιΙίοιιΙ«8 ίΙΙ:ΐ8

ίη ςυ»δ Εναιΐ)»ίΊίΜ (]ίίΙπΙ)υβΓαηΙ , βΐ ηιιη» ίη οηιιο-

ηεδ 0βΓΐ05 (Ιί'βΡϊδΟΓίηΙ, ςηοδ ρΓ*Ιίχο8 Ιι.ιΙιεβ Οοιη-

ιηβηΐΜΓίο δ. ίΐΐιΜ-οιινιιιί ίη Μ.ιΙΙΙι;ι•ιιιιι, Ι. III υΐΓ.ιιι.ο

οιΐίι. ΡβΓΪδίβηδίβ.

ϋοΐ. 638 Α. Ναιη *ί /«χ. Νοίιΐιΐδ Ιοοιίδ ΡΓονβιΙ).

χιιι, 9.

ΟοΙ. 643 Π. 8βτο ζαοοαίότηηι. δίΓίηιΐί 80ΓΪρδ?Γ»1,

ναρβνβ ιααόαΐοηχιιι χΐΐιιεαεεηΐε ίη χιηα $ασοαΙοτχιιη

εοηη>εαιι$. ΑΙιμιί ιιοη ϋίοίΐ ϋνηιι§οΜδΐΛ νβδρβΓβιη

ηιιί νβδρϋΐαηι ίΙίιιχί:;δβ, ιιΐ ρθΓρβΐ'»ιιι νβΓίίΙ Εΐίδηιιι»

ΜηΙΙΙι. χχνπι, 1, δειί όψέ σαβδάτων τη επιφωσκούση

εις μίαν σαββάτων, ί|ΐΐ;ΐ; ι•χ δΙ•ιιίβηΐΊ;ι ΟΓΡβοιίί διι-

ρ;τίυ8 οχρίίεαία δίο Εαιίιιε πίΐΜί ιΚ'ΙιβιιΙ, ιιΐ «ιΐίιΐί-

ιηιΐδ. ΙΙΙυιΙ οιιίιιι έπφωσκούση ]υιιρι;ιΐ(1ιιιιι 651 αιιιιι

τ-,μέρα, (\\ιχ νοχ έλλειπτικώ'; 1ΐ)ΐ|ΐιοιιι1() ίηΙβΙΙβεΐα

β»Ι. ϋιο ιιρικί ΙΙγγιι Ιοίιιιιι ίη ΊΊχιιΓχα, άμ' ή ;α.έ ρα δια-

φωσκούση εχιιη ρποίΗΗΐ ΐΙΙιχχ'ιβχεΙ.

0οί. 04€ ϋ. Λί([χιε ι'//α5 αχιχάεχη. ϋοΓΓ'ι;;εηι1ιιηι ίη

Οηεεο εχουδο, εΐ ίη ιιΐΓϋ(|ΐιε >•:ιΙ;ιιηο εχαΐ'αίο Οιιιιΐ.

ει Μοι*. κα'ι τά; μέν, τάς δέ, ριοιιΐ εχί^ίΐ εΐίηιιι »1-

ΙεΓα ΊηΐθΓρι•(Ί:ιΙίο, ηυαϊ ίη ιιιαί'^ίηε 8Γ31 :κΜίΐ:ι,

ςιι.ΐ'ΐι είδεειιΐί βμιιιιιϊ, εχρυηεΐ^ ίΙΙα δίΓαιιί, αΐηνχε

ϊίΙΊί φχΉΙεηχ άιχοί ητο$ α$ϊιΐϊ$$ε.

€οΙ. 682 Ο. ΙΙοε εζΐ ααρχεηΐϊιτ. Ιη ειϋΐίοηιι Λυ^ιι-

δΐίίικι ρ»8• 214, ΙεΒίΙιΐΓ έν ήμεροι ευφροσύνη; αμνη

στία κακών, εΐ ϊΐιιιοΐαΐαΐ' Εοιίΰδιηδί. νιι, ν. 15,

υΙ)ί Ιαιιιειι Ιιοο ΐΒΐιιιιιηοδΙοιιοΊιηιΐδ, Ενήμερα άγα-

βωσύνηςζί,Οι έν άγαΟώ- Ιη ά'χβ οοηχίαΙί$ χιχνβ χη νοηο;

βεϋ νβιίδ'ιιιιΙΙίιΐδ ε$ι "«ρεοΐαδδε Ιοουιιι ΕοοΙβδίϊδΙίοΊ

II, 26, 'Εν ήμίρα αγαθών αμνησία κακών Ιη ά'χβ

οοχχοτχιηχ οϋ χν'χο ιηαΐοηιηχ, ιιΐ, ηιιοιΐ δΰρρι• ιιεπίΐίΐ αΓιίδ

(|ποΐ]ΐκ• Ρ;ιΙιίΙ)ΐΐ8, ού κατά το (5ητον, αλλά κατά τήν

διάνοιαν δειϊρΐιιΐ'αιη είΐϊδβε Ογ('§οι•ϊιι8 νίϋε&ΐιιι-;

ρηιιΐο ροδί (ε»Ι. 8ει|. Α), ιχιιχχγ. α νχία χχχοχ άείείχιτ ; εΐ

ςυοϋ δρΐ|ΐιίΐυι• πΐϋΐηϋηιιη β(Ι(1Ί(1ίηιιΐ8 οχ βιΐίιϊοηο

ΑιΐβϋδΙβιια : ΓεεΙβ (ΐ;ιίρρο νίΐη πιοιίί , ίΐιιϊ νιι* 1ί-

βΐιιιιη ορροηίΙιΐΓ. Κιπδΐΐδ ποτίζει νεΓίίηιυδ ηοη ρο-

ίΐίΐιι ρταοεί, βοϋ ΊττίααΙ, ιιΐ Οβη. ιι, 6, [οηι χΊΙε έπό-

τιζζ τ6 πρόσωπον της γης, Ιετην (αεχειη 'χτήαα-

ΙηιΙ.

ΙΝ ΟΚΑΤ. ΏΕ ΟΗΒΙδΤΙ ΑδΟΕΝδΙΟΛΈ.

£οΙ. (!ϋΙ-Π2,ιΉϊίϊο. Ρεποίΐυπι ρεΓρεΓ3Πΐ νει-βαιη Ίιη-

ιηιιΐιιν'ιηιυδ. Κχ <μι'χον& οηχχχ'χοχα )ΗάχοαΙρχ•χχχχηχχι οροτ-

Ιβη, χιΐ οεηε Ίχχχΐ'χαίχΐί εναάαχ ονηοοη'χ Ρα$ΐυτχ&,εΐ αάάί-

νιηα: άοείτχιχιν ρακιια ει [όχχΐε» άεάχχεατη, $ερεΙϊαή$-

ηηε ειιηχ ΐΙΙο ρετ ΰιιρι'ιχιηηιη ϊη ηιοτίετη, ψην. Ιαηχεη

ηοη ε»1 ηχοτ». Κατήχησις ηοη δαίίδ ε\ριίιιιίΙιιΐ' νοεβ

ΊηίΐίβΙίοηίδ, δεα* αϋ ΕεεΙεδία ί»1ίηίΐ3ΐε ϋοηαΐυπι β8(

ν.Ίΐιιιιη εαΐεεηίζαικϋ, υΐ αρικί Αυςυδίίηυιη Γιο.

/λ• εαΐεοΜζαηάϊ» ΐΗίίιίιιυ., εΐ νυΙ^αΐα »<1 (ίαΙ. νι. Α5

βηάειη ηιεηΐο ίΐΐυϋ εδί ΟΙεηιεηΙίδ Α1εχ3η(Ι. Γιο. ι,

εηρ. 6, Ραάαρ. : Ή μεν γάρ χατήχησις εις πίστιν

περιάγει• πίστις δέ άμα βαπτίσματι, άγίω παιδεύε

ται Πνεύματι• ΟαΙεοΙχαη εχχηη ιχνε φικ ρετ αηάχιηηι

ιιΐίο'χρχίκτ χχχιΐχίχιίχο αά βάεχη άεάχιείΐ : βάε» ααίειχι

ίίχιιιχΐ ειιηι Ικχρίχ&χχχη άοτεΐχχτ α άχνχηο 8ρχτίΙνχ ; εΐ ιιι

8ιτοηχ. : καθάπερ καΐ τω διά της αληθούς κατηχή

σεως γεννήσαντι κείται τις μισθό;- ηηειχχαάιχχοάαχη ει

ΪΙΙΙ ηιχϊ ρετ νεταηι εαΐεείχειΐχη αειχιχετίι, ηχετεει ειΐ

ηχκκάαηχ α Οεο ρτοροεϊΐα.

€οΙ. 691 (λ Ρχιηάανχΐ, εΐ ε^εάι. Αηιΐιίβυίΐαδ νοείδ

δίοδος αΙ)ιΙυχΊΙ ίηιεΓρΓοίειηί 3 ςεηυίηο βεηδυ αοείβ-

Γίδ : δΟΓίρδίΙ εηΊηι, [ιιηάανχί, ει κχρετ βκτηίηα ρτοε-

ρατανχΊ ειχηχ, ΗΙ ΙχαΙχετεΙ αάΐίχιχη ορροτίχιηχιηι. Αίςηΐ

5ίο5ο•ι Ιιίε «ρρβίΐιιΐ ΟΓε^ΟΓΪιιβ, ιριιιιιι διέξοδον υδά

των ΡδβΙηιΟΓϋΠΐ 3ΐιεΐ0Γ ρ83ΐ. 1,3, τ6 πεφυτευμένον

παρά τάς διεξόδους υδάτων, »εεχΐί άεαιτ$κ$ ααιια-

τηχη, ει ΡΙιίΙοηί ίχιάχο ίιίειη εδί διέξοδος ςηοιΐ δί

οδος. ΒβδίΙίυδ Ιιοιηίΐ. 1 ίη ΙΙεχίίειιι., Καν γήν κατά

έαυτήν είναι δώμεν, κάν επί τοΰ ΰδατο; αυτήν άπο-

σαλεύειν εϊπωμεν, μηδαμοϋ άναχωρεΐν της ευσεβούς

διανοίας, άλλα πάντα ομού συγκρατεϊσθαι όμολογεΐν

τήν δύναμιν τοΰ κτίσαντος• βιιϊη εΐϊαχη ιϊμ ρετ

ίεϊριαηχ εοχχ$ϊ$ΐετε, &χνε ίίίρετ αηχιαί ιΐαο'χΐ'ιίαχη άχ-

χετχχχχχια, ηοη άχ»εεάαχηχι» α ρχα χχεηΐεηΐϊα, »εά «ϊη,«<

οχχχηχα ρετ ε]ιι», ηχι'χ εοηάχάίΐ, εοηΐχηετϊ ροΐε$ΐαΐειη

(αΐεαχηχιτ. Ηαϋοδ ηίε εχειηρίιιηι νεΓΪ)ί άποσαλεύειν ε»

ηοΓιοηε βεεερΓι, ιρι;ι: ίη νιιΙι;:ιΐίδ ίεχίείδ εχρίίεαίυι*,

«|«3ΐε ΤΙχειαηή Ιχηαχιοε Οτοεεω ηιιποι' Γεΐ|ΐιϊι-εΙι;ιΙ.

Ι'.ιιιΙο ροδί ίιίεηι ϊιϊιεί'ρινκ ι:ιίίιΙει•;ιΙ, ρτχκχχχχχιχη ειΐ

ϊρεα [είιεΐΙαΒ, ςιια&ϊ Ιε§ίδδεΙ ηοη ευλογία, δεα ευδαι

μονία• βεά ηΐΐυάίΐ βυοίοΓ αά νεΓϋα ρδβΐηιί χχιπ, 5,

II χε αεεχρχεί ΰεηεάίεΐϊοχχεχη α Οοιηί/ιο, ει ηχχκήοοτ-

άϊαχη α ΰεο ααΙίίΙίΐτΊ ηιο.
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ΙΝ ΟΒΑΤ. ΏΕ δ.δΤΕΡΗΑΝΟ.

ΕχρΓΟδδΙΙδ 881 ΟίΕΟΟδ Ιιπ]ιι$ ΟΓ.Ίΐίοηΐδ Ιοχίιιβ βχ

Λ;ιμιΐΛΐ:ιιι;ι εάΊΐίοηβ, αη. 1587, αριιιΙ ΜίοΙι. Μιπιςο-

πιιιι, (]ΐι:ιιη ιιιιιΐΐίδ ηιιηίβ ρπΐ'Οβδδίΐ Ι.οιιΐ'. 8ϊΓ;ιιπ Ι,;ι-

Ιίιια ιπίοΐ'ρΐΌΐιιΐίη. Ε]ιΐδ πι ιιιιιιμίιιο αιιηοΐίΐΐυιη :ι1>

ί'Ιο ΓιιβΓ.ιΙ ϊιι ιίΐιπιι Ιοοιιιιι, οοΙ. 707 Λ, ηιιίιΐ ε'ιτεα

νετ'ιίαΐ'η, τδ παρέχον ΓαΊββο, ίη οχοιιιρίιιί ςιιο ιΐδϋδ

<τηΐ, ίη »1ΐει*ο περιέχον, φκε Ιεείίο Ιοίετατί ροΐβ$ΐ,

ίικριϋ, ι: ι ε&Ι (αείΐίοτ, νΐ ιίι ιεηαηι, οηιίαα νετΗαίε,

ηηιν ε$1 ίιι ϋιερίιαηο, ΙοΙΙία ίρϊΐιιιι 8ι?ρΙιαηιιιη φά

εοηΙίηεΙ νετίΐαΐεηι Ιαηαιιαιη να! : $εά Ιιαν ιηίιιιιχ εοη-

νεηίι ιίιηίΐϊίηάίηί ηηκ ιιιΙ>}ίείΐΗΤ. Ε«;ο νεΓΟ ροδίβ-

ΓΐοΓβηι ΙοοΓιοιιοιιι ΓοΓιηβηαΊιιιι εοιίδεο, ηιιηηι ει Λα-

(,'ΐι>ΐιιιι;ι οιΐίιίο, ει ν. ε. ΤΙιβούοη όαιιίοιί οοάοχ

ηΐ8. ιΊ ιιΙΐβΓ αΌεΐίδδ. ΕεοΌιίοί ΜυΓβΙΓι γο^'π ρτοΓβδ-

80ΓΙ8 ιλΙιΊΙμμιΙ, ηιιχηυβ ιη.ιι,'ίϋ οαιιι ρι-χεοΰοηΐίΐηΐδ

εοηνοηίΐ, υΙ>ϊ ιΙιπΙμγ σκεύος τή; αληθείας δίο-

ρΙΐ3Ι1Πδ, ρΓ3β3βΓΐίΐΤΙ 0ΧΙΙ11 τδ πιρίχο•; ιιιιιι Ιι.ιΙιιαΐ

εαυτόν, ν<•1 ιιΐίιιιιι ςιιοηιρϊαιη οβδίιιιι δοφιοιιίοιιι. 8Ί-

ί.ιιιιΐ8 ίοπρδοπιΐ, ψιχά είτεα ΊηίΙηιιηεηΙιιηι νεήΐαΐίι

ηιαίίαηίΐαίεηι εχετειι, αΐηιιε οιηί&εο εο φιοά ίιιιίαί

ει ιιταεί, ΐίΐΙΙί.ι ίιί φιυά ιερτα:Ιιεΐ αίψιε ίη)ητχα' ορροτ-

ΐΗΐηιηι ναι, ηιιαίε φιίάάαηι εαηε» (αείιιιιί. Ηιιε η.Ί'οιτι

ροδδεί ίΙΙι: :ιριιΊ ('•;ιΙιπ;ιιιι 3ροΙθ£θδ αδϊηϊ , ΐ|πϊ 1)3-

]ιιΙ;ιιι> δίπιιιΐ3επιιη 3Γ^βηΙειιηι, δυί ηοηΟΓΪδ $;ι•;ιΐί:ι

ροριιΐοβ ςβηυ Ποχο ίκίοιηιο οοιίδβϋαΐ, ιηοχφιβ ιιΐι

•)238θηβ ρβΓΟΟδδΐιδ 3ϋΐ1ίνίΐ, "Ηχουσεν, Οϋ θεδς σΰ,

τ*ν θεδν δ' άγεις• Ο ιΐιιΐΐε, ηοη ε$ (κ Όεη», ιεά (εη

ίΙ,ιιηι. VI ιι,'ίΙιΐΓ ίιιορίιΐδ ε$86ΐ, (|ΐιί οοΙογοΙ ]ιιιηοη-

1 1 1 III £05ΐ3ηδ ΠίνδΙΟΙ 13, 11011 ίρδ3 Ϊ11Υ810Π3 ! 810 61

ΪΙΙβ 01ΙΪ ρΐ'ιι.τιιιιΐ'Ίιι ιιιιΐ μΐΊΊΐίιΐιΐι νβΠΙ~3ΐίδ ορρΐΐ£ΐ13ΐ,

ιιοη ίρ$ηηι νβπίβίοιη.

Ο/. 710 0. ΙΊη. 14. δίΓηηαδ δοπρδθΓ3ΐ , ανετ-

Ιεηάίι ηιαΙί$ ιαετΐβεατϊ ίοΐίΐηι εαρετ .' (]ΐΐ3ΐιιοΙ)Γεπι

:ιιιιιοΐ3ν6Γ3ηι ριίΊπιι Ιιπηε εαρπιιη 8»οιίΓιθ3ΐιιιη

:ιρικΙ ^ιι.I;ί:ο8 ιιοη Γυίδίβ, νοπιιιι αϋπιίδδυηι αίφιβ

ίιΐοίτεο άποπομπαϊον αρρεΗαΙυιιι, ςθ33 νοχ ίη Υοΐί-

(-3113 οιΐίΐίιιιιο νειΊίΙιΐΓ ειηΐ8$αήιιι, 61 ίη \ΊιΙμ:ιΙ:ι

Ι.Ίΐίιιη ει ΙΚΊιι. ιιιιιι αΙίΙΟΓ ιΙι'ΛίμιιηΙιΐΓ. διιΐΐδΐίΐιιίΐ

ίμίΙιΐΓ νοεεηι εηιίΐίανίιΐί εοιτϋείΟΓ Ι}'ρο§ΐ'3ρΙιϊειΐ8,

«0(1 ίΙΙιι νοιΊιιι ιαετΐβεατϊ ιοίϊΐιιι ηοη δΐΐδΐιιΐίΐ. Ι'^ιΐδ

«81 οΐ εηιϊ($ατϋ νοιο Β. ΙΙίοιοιι. ίη εηρ. ϊιι δορίιοηίχ

ΟχεΟΓυπι εοπιιηεηΐ»Γίθδ ίη 1/3ΐίηιιιη βοΓηιοηβηι

< ϋΐινοΓίοιίδ : 0/[ετΙ Αατοη ρτο ροριιΐο Ιιίτειιηι εηιί$-

ζιιιΪΗΐη, αίφιε ν'ινεηΐνηι, ει ΊηιρτεεαΙιιτ ε'ι εηηε'.α ρεε-

εαίαροραΐί, ίταιϋίφιε ειιιη ίη ηιηηιια Ιιοηινιϊί ρταερα-

ταΐί, εΐ ηιϊίΐϊί ϊη ετεηιηιη. ΓβίβΙΙίΐ Ιιοο ίηΙβΓρΓβΙβιιι

ιιπδίηιιη, ςποά άποτιέπμειν δίΐ ΙΙεβ^οΙΓιο τδ ά-οκι-

ΟήρασΟαι, εχρϊατε, βΐ άπαπομπαίοι δαίμονες πιαίο-

Γυπι ϋβρηΙδΟΓεβ, (ΙοΓοηδΟΓβδςαε ρ°8ΐίυιη οι ο.ιΙλπιϊ-

ι ιίπιιι πριιά ρΓοΓαηοδ, ηιιί οι άλεξϊχαχοι, οι απο

τρόπαιοι, Ηριιϋ Ροΐΐυοειιι : βειΐ Ιιίο οαρβΓ δϊο 3ρρβ1•

Ι.ιΙιιιιιιγ, ώττε άξαποστεϊλαι εις τήν ά7»πομ•^ήν, χα•

ά?ήΐει αύτδν εις Ερημον, Ι'ί ηηίιίαΐ ειιιη ίη εηύ&ιϊο-

νειη, εΐ άϊιηίΐΐεΐ ειιιη ίη (Ιε$ετίιιιη. Αυ^ιΐδΙ. ΐ|ΐι;Γ*ι.

Γί-> νοεεηι ΟΓχεβιη ΓβΙίηηϊΙ, ει ΤΙιβοιΙΟΓ. ςαχβΐ. ϋ

ίη ΙιβνϊΙ. ιηοηεΐ δγηιπΐ3εΙιυηι νβΓίίδδβ ώστε άποπΐμ-

πειν αΰτδν ε!ς τήν άποπομπήν. ΑηυίΙαηι νβΐ'ο τράγον

άζολυόμενον εις Ιρημον. ΜβΙε ίβίΙΟΓ ίηίει-ρι-βδ Ννβ-

κοιι ί οι Ι,ιπιμιι^ :ιρικΙ .Ιιι^Ιίιιιιηι ίη ϋϊαΐοαο, ρ.τ^.ίΊΐ,

ϋοιηιηείίη. άποπομπαϊον εχροηιιηΐ ηιαΙοΓϋιιι ιίορυΐ-

80Γεηι, ;ηιΐ ;ι»ι ιιιιιιΐΗδ ανεΓίειιίειη, ςυϊ δϊυιρΙίοιίοΓ

681 εηιηιαήιΐί εαρετ.

ΟοΙ. 715 1). Οπί εαρίΐ ιιιηΐ. Ιιιίοτρ., ψά οοιιια!

οεχιίοι Ιιαίιειιΐ : ιιΐ^ιιί ηοη Ιυδείΐίοδοδ, δεϋρΐ3ηο ο&-

οοδ ίιιίοΙΙίςϊΙ. ΡαοΙο ροδί ίη οιϋι. Αιι^ιΐδΐ3ΐΐ3 υλγι.»

Ιεείίο 6Γ»1 ίη ιιιβγ^. διεπέτασεν, ίη Ιβχΐυ νβΓΟ διΐττη -

σ:ν, ιΐίιΐιιχΐι.

ϋοΐ. 717 Α. Πώς γάρ έστιν. Οοΐεηιΐ» «81 εοη-

] ιιικΊίο γάρ ΐ|ΐι;ε αυοΓαΐ οΐί.'ΐιη 3 ηΐδ. οΌεΐίδδ. 0:ιη-

Ιο.ι ί, βΐ ;ιΐϊ ιιίίοπι Λιυιι^Ιίΐηο, Ιυηι 6ΐιΙι]ίοΊοηϋα ϊιι

Ιίιιο ροΓΪοιΙΊ ίηΙεΓΓ«£3ΐίοηίδ ηοΐ3 : ΙίοοΙ οχοιίδΐιιιι

ίυεΓίΙ ίη ΙοχΙυ Μαιι^βιϊ έψίμεΟα φώς• οϋχ ένδίχεται

μίι εν τφ φωτι γενέσθαι τήν τοϋ φωτδς θεω,ίϊαν

πως γάρ Εστίν άπιδεΐν; 8βο" 1ΐ3εε ΙεοΓιο ηιίηοδ κρίο. οο-

ΙΐίΒΓεί ειιηι δυροτίοΓίοϋδ.

(,'»/. 719 Ο. ί.'ί αιι'ιιΙφιιΛ ίη Ιιαε. ΑηηηΐαΓ.11 ϊη-

Ιιί ριο> ίη ιιι;ιι•ι;Ίιι•.', Ιοοοιιι Ιιιιικ: οο.ΓπιρΙιιιιι ν'κΙβΓΪ

ίη ιιΐΓ(κ[ΐιο ιηιιΐιΐΐ3.Ί ί|ΐΐο, (|ΐιο ϋΐο1)3ΐιΐΓ, δοςυβ εοη-

,)ι'(Ιιιϊ;ι ιΐιιι ιιιιιι ίΐ3 νβΓίίδδβ : ηοδ ίη :ι1ϋ» άυο1>ιι$

(Λΐιιΐοΐ'ί εΐ ΜοΓεΙΙί ρποΙΟΓ ΊιΙ ο,ιιοιΙ ΑιιμιιχίβΐΜ οιΐιΐιιι

ρι;ο δο ΓογΙ, ηίΐιϋ υΐΐ'οιιιΐιιηιιι, ίη ι[ΐι:ι Ιιιιηοη ιΐΐιι Ι έν

τούτω νίο'βΐυι• οιιιοιιιΐιιικίιιιη έν ταύττ] αϊ εαιη

β!χ(5νι οοηνοηίιιΐ : ρι'ιιιοίριιίοιιι βυίβηι Γπιιιιαιιι ίια»•Ι -

Ιί^β τδ άρχίτυπον, οχοιιιρΙ»ι-, ιιηιΐβ ίιικίβο εχρΓίιηϊ-

ΙΙΙΙ', ΙΙΙΐΙ ((ΓΐΟΐΙ 111133° Γθρΐ'Χ3βηΐ3ΐ.

ΙΝ ΟΒΑΤ. ΌΕ δ. ΤΗΕΟϋΟΒΟ ΜΑΚΤΥΒΕ.

Τ'ιΐυΐυδ Ιιιιϊο ΟΓ.ιΐίοηί ρΓχΙΙςεΙιαίυΓ ίη οοιίίοο ηΐδ.

Κο^ίδ Ιίοιιΐ'ίοί II, ίιΐδί^ηίΐιυδ οηιηΐο, Έγχώμιον εις

ιίιν άγιον μεγαλομάρτυρα τοΰ Χρίστου ϋζόϋωρο•/ τδν

ΤΟρωνα. ΑριιιΙ διιηιιιη Ιοιηο VI οχδίαΐ , ΜιιιΊνΐ'ίιιηι

β;ιηειί οι ςΐοΐ'ίοδί ηι»Γΐ)τίδ ϋΙΐΓΪδΙί ΤΙιοοιΙοιί ΐνΐ'οηίδ

οχ 8Ίιιιοοιιο Μεΐ3ρΙΐΓ38ΐ6 : ϋίεΐυδ Λυιοιιι εδί Τντο,

<|μιμΙ ηιί1ίΐ3Γίΐ ίη Οιίοιιΐο κιι 1> ρΐ'χροδίίο Βΐ'ίηο3 εχ

1ο;;ίΐ)ΐιο Μ:ιπη:ιι ίΐιιπιιιι, 61 Ιιοο ρβοΐο (ΙίδΙίιΐξΐιαΙιιΐ' 3

ΤίιοοιΙοΐΌ ιΙιιοΙογο ιηίΐίΐιιιιι, ΐ|ΐιί Ιιίείηίο ίιηρβΓαηΙβ

ο:ιμϊΙε Ιπιιιοιιΐιΐδ οκΐ , 61 ιΐο ςηο η^ιιιιΐ ϋτχεί 7.

Ι'ΌΙιγιιιιγΊΊ. ΕχΙιίυβΙ ίιίοιιι δυτίί Ιοηιιΐδ ΙιηιηίΙίκηι

ΝβείΛΓίί III ΙΐΙΙΙΐΙοΙΙΙ ΙΐΙΐ]ΐΙ8 83ΙΙ0ίί ιηοΠΥΓίδ, 61 3ΐΙβΓ3ΐη

Ννδδεηί ίρδίιΐδ εχ ίιποιρπΊιιΐίοιιο ί'οΐι ι ίτβηείδεί

Ζιιιί ΥβΓοηοηδίδ.

ϋοί. 730 Ο. χωρητιχοί. ΙΙο^ίιικ II. εοιίοχ χαΐ νω-

ρ•.αχο\ συ^(5ίοντες. Χωρίτης, ίιΐβιιΐ 681 ηιιί αγρότης

ίίνε αγροιχος, ηΐίΐίειι$ ιιικίο τδ χωριτιχδν πληΟο;,

ηιαίίεαιιιι ηιιιΐιίΐιιιΐη ιιριιιΐ ΡΙιιΙικοΙιιιηι ίη ΡετίεΙε, Η

χωριτιχώς, τα$ιίεοτηιη ηιοτε : ΐ)ΐιοι1 3ΐιΐεηι αρηιΐ

ΡοΙΙυοοιιι ΙομϊΐιΐΓ χωρητιχδ; , 61 χωρητιχον οαιιι

η , ιηειιιίοδβ μί ίρΐιιιιι ιπΙιίιιηΙιΐΓ αυοΙΟΓ Τηηαηή

(.Ίί/ι κ• Ιιιιαιια- ; Γοοίίιΐϋηιιίοιιι :\ρικΙ δυίϋιηι δΟΓΪρΙυιιι

χωριτιχός, ηβςυβ οη'ιιιι οηιΐδ.ι εδί υΙΙα πιγ Ικοο νοχ,

τ; ίη δεεαικίβ Ιΐ3ϋε3ΐ 8νΙΐ3))3 μοίίιΐδ ο,ιι:ιηι χωρί-

-Γ,ς. Εδί οΐ'ιιιιη ίη ηδυ χωριχός 61 χωριχώς βρύα1

δνηβδίαιΐ) ίη Ερίδίοΐίδ, 3ΐαοε ίΐ.ι ΓοΓίβδδε ηιείίαδ οίε

Μ'πΐΐϋΐ'οΐιιι• χα'ιχοιριχό;. Κι «■<»!. ββς. Β. 3ΐ)δςιιβ άυοίο

οχ 11185. εηιεηάιπιοιιιιι εδί χα\ γνωρίσαντες τδντή;

εύτεβείας χαρπΐν. ΕδΙεΙ \'0Γί» ΙοεΙιο ίη ΙΙομίο, χαί

ζηλώσατε τδν οϋτω προτιμώμενον τή γνώμτ), ει ίηί-

ίαιηίηί εοηιίΐίιιηχ αε ρινρυίίΐιιιη ε]ηι ααί ίία ρτεε ε<κ-

Ιεήι ΙιοηοταΙντ.

ϋοΐ. 757 Β.Ειιιοη(Ιπιιι)ιιιιι5-ω; χαλλίστηχα\ μεγ.,βΐ

ηιοχ, Ο, της φύσεως ών,Ζίιιυδ νοι ιϊι ηααηη'α «χ ία



1213 1214ΥΑΠΙΟΚυΜ ΝΟΤ.Ε.

άεπι ηαΐηηε τηαΐεήα ΓοηιΙεί. "Πκαίάνεψγότι Μβ. Η. ε!

καΥ άνεωγότι περιτυχών έκ τοΰ παραδόξου, ΓιεεΙ εχ

ορίηαίο, ί/ΐίΐιι αρεήΐιιγ, ίιι ίΙΙηά ίηεητταΐ : *εά εοημαίί

οοΙΪ8 ίη άε(οηηίίαΙεηι εαηιηι τεταηι, απα: ίΙΙίε ινηΐ,

τηααηα ορρίβίυ.» ηχοάεείία εί Ιιΐιιιιαηιυ ηαΐαηε, εΐε.,

ΐη Η. βΓ31 έπιβαλώνδέ τη δψει.

ΟοΙ. 740 Α. Αώρον. Μδ. II., εις δώρον ό χους

λαμβ. — ΙΙιίίΙΟ., χαριτωθέν ούτως έστιν έράσμιον

κα'ι ήδΰ κα\ άναμφισβήτητον, βΐ ΐΐα Ιθ^ϊΙ ιιΐιτψιε ίη-

ΙθΓρί'βδ. — ΙΗά. 0. Έκ τών φαινομένων. 8ιΓ:ιηιΐ8

ϊΐα, ρτορίετ εα, ανω αρρατεηΐ ; αϊ ιηβ. Η., έκ των

ερωμένων, τοις άοράτοις. Ζίιιιιδ, Εχ Ιιία εταυ , /μην

νϊάεηια$, εα ετεάίηχη», αηκ ηοη εετηιιηίητ.

ϋοί. 741 Β. Τοΰ δεσπόζον. Η. τοΰ βασιλέως, 61

ρβυΐο ροδί, θεούς μέν λέγων ούκ οΐδα. — ΙΗά. Β.

ΜέΛος τό σώμα. η. Μέλος τοΰ σώματος χρεωστώ

τφ κτίσαντι, ρετ $ϊηαιιΙα βηίηι ιηεπιΗα εοτροτη ρα-

Ιίεηϊιαιη άεΐιεοπεαίοή.— ΙΗά. ϋ. σΰ δέ, ώ νηπιώδη,

βΐ ομολόγων θεόν.

ΟοΙ. 744 Β. Ούδ' εσπούδαστε. II. ούδ' έσπούδασε

λαθεΐν, άλλ' έκδηλος ήν. — 11>ϊά. Ώ. ΕιιιοιηΚιγιιΙιιιιι

επαγγελιών καταπαύοιτε. — ΙΗά. ΚαΙ ιή»• χενθή-

ρη. II. καή την πορφύραν τήν σκοτεινήν αύτοΐς καΧ

πενθήρη εκείθεν.

ΟοΙ. 745 Α: Κρεοπώ.Ιαι. Π., κρεοπώλαί τίνες μο-

λυνόμενοι,καΐ τοις εαυτών έρυΟραινόμε\οι α?μασιν '

μετά ταύτα. Ζϊιιιΐδδ'ιε 6ΐρΓββ.«ϊΙ, εί (αηανίηίί Ιαοοίαη-

φιατη Ιαηίοηει φιίάαηι ϊηφινιαηΐιιτ. — Ιύϊά. 0. "Ηκ

μαζε. Η., ήκμαζε μάλλον προς. Ζίιιιΐδ η§ηθδείΙ Ιιηιιο

ΙεεΙϊοηεηι, ΐη εοη[ε$$ίοηε τείίαίοηεηνε ηιαα'<$ ίραε

ρεηίατεΐ. —• ΙΗά. ΚιηεηιΙα, εύθηνούμενον, εί ρ»ιι1ο

ρο8ΐ, ϋ, ύψηλψ αίθέρι ένδιαιτα.

βοΐ. 748 Α. Επιεηιΐ. πολΐτα'ι δε γ.α\ αδελφοί κα\

συγγεν. — ΙΗά. \). Λυσσών, Η. λυσσώδης κ'αί.

ΙΗά. Β. Μαρτύρων. Κί%\\\%\\. οο(1εχ :ΐ(Ιι1*.Ί).ιΙ Κά-

λεσον τδν συνώνυμον ν.α\ όμότροπόν σοι Θεόδωρον,

μετά πάντων λιΐνοεαΐ βιιηι φιί εοάβιη /ιοιιιιπβ ίηάεηι-

ηαε ηιοτίΠι$ ΟΓηαίιι» νϊχίί, ΤΙιεοάοηιηι. (}ινΙ)115 νει--

1)ί8 ιικΙϊεαΓβ νίιΙείιΐΓ 8. ΤΙιβοιΙοπιηι «ΙιιοΐοΓειτι ιιιϊΐϊ-

ΐιιιιι, (1ε ςυο ίηΊΓιο ιιυΐίΐηιιιι ίη Ιιαηε οιπίΊπηειη ιΐί-

ΧΪΠ11Ι8. — Ιύϊά. Π , θαυμάστε κα\ ύπέρλαμπρε

έν τοις μάρτυσι θάλλον άποδειχθείη. »ίΓ;ιιιιΐ8 πολί

τευμα ρεΓρβΓ,ιηι νεΓίίΙ τε$ριιΙ>Ιϊεα Οιτϊιΐϊαηοηιηι ;

ηιοΐίυβ Ζίηιιβ, ΟΙιτΗιϊαηοτηηι νίΐα,ΐαηηηαιη ίη [ηιςϊ-

\ετο ιοίο ρτιτεΐαταηχ ει αίΐιιηπώίίοιι αά βηεηι Η5ψ(ε

ίε^βίετη }εταί.

ΙΝ ΟΚΑΤ. ΙΝ Χί. ΜΑΚΤΥΚΕδ.

ΟοΙ. 755 Λ. (/κοτκηι Ιαηΐηηι. ϋΪ5Γ0Β5Ϊηιιΐ5 λ νβΓίιΊδ

ϊπίβΓρΓθΐϊδ, αηοηιηι ηοη $οΙιιηι αηάϊκηίατ νοεε» ίρ$ϊ$

ηιιιηί »ετχηοήε οίαήη$ εχροηεηΐϊΰια ηιίηιηιία, 61 56-

οιιΐί 5ΜΓΙ1ΙΙ8 Γθ(1ίοΪ5 ΜοΓβΙ. Ιεείΐοηεηι, λίγου παντός

βύτονώτερον διηγουμένού, οοΓΓΪ^βηΙββ βχ <:οιΐ]<•<Ίιιι•;ι

διηγοΰμεναι ' 56(1 νεΓΪΟΓεπι δυρρβύίΐανίΐ 3ΐΐβι• ιηβ.

«Λΐηΐι-ιι, παντός λόγου γεγωνότερον διηγουμένων τά

Οάΰμα-α, ιηϊταεηία εηατταηΐίητη. Ηυο 68(, ψιβιιιικί-

ηιοιίυηι εηείοβ :ιίΙ εηαπαιο «ΙοΓίϊΐη ϋβί ϋανίιΐ, 61

(Ιίειη ιΓιβ'ι νειίιιιιιι επιείκΐΌ, βίε εί Ιοειιβ οι (1ίθ8, 61

κο1ειηιιϊ5 Ιι;ΐ20 ηΐ3ΓΐγΓυηι ιιιειηι>ΓΪ:ι Ι;ιιιΐιιιιι ηοη Ρι1ίΙ;ι

νοεβ ρΓοε)»ιη»ιιΐ εοπιηι ιιιΐι-ηοιιία. ΙΙΙικΙ εηϊηι αϊ

τών, ι•χ ΗβϋΓαίβηιο παρέλκεις. Αΐ1ι:ιη:ι»ϊιΐ5, ΓλιμΙγ;»

Απ3ηθ8 ΟΓ31. III ρ. 401 : πάντα όμολογοΰντα δ'

εαυτών ώς ψάλλει Δαβίδ• Οί ουρανοί διηγούνται

δίξαν Ηεοΰ, καΟάπερ κα\ Ζοροβάβελ ό σοφδς λέγει"

Πάσα ή γη άλήθειαν καλεί. Οηιηία «Μΐίηι €τεαΙοιε\η

ι- ηιϊιίεηΐιΐ)•, ηί εαηίΐ ϋαχΛά, « (,'<ι7/ εηατταηΐ φΐοήαηι

/'ι.'ί, ι αηεηιαάτηοάηηι εί ιαρϊεηί ΖοτοοαίβΙ ιιϊί,

• ϋιΐιηίη Ιετχα νεηίαίβηι ύαηχαΐ, ι 3ΐιΙ ιιΙ νυΐςαΐα

νβπϊΐ, ίηνοοαί.

ΙΗά. Ο. £( ηηοηηο νετιν.». Νυη υΐ ηηίοα ει ιιΐη-

φιο ταΐηιη αο Ιεαΐΐϊιηατη ρατίετη αεεϊρΐηηΐ. ΟεεερΐΙ

ϊιιΙβΓρΓβΙβηι νεΓΐ>υη) καταμερίζονται, (]ϋ38ί νβΙεΓει

ηΐοηι Ιιίθ(]ΐΚ)(Ι μερίδα δέχεσθαιουηι ροΐίιΐδΐιίε ίιιίεΙΜ-

£βη<1υπΐ8ίΐΓβΙϊ(|υί38 ηΐ3ΐ:1>•πιιΐΜηάΊνβΓ83ΐοο3(1ϊνϊ(Ιί,

βίε ΐΜίηοιι ιιΙ ςυϊ οη:ι<8 νΪΓβδϊαιϊ Ιιιιιΐυιιι ιιιηι !}τίί

<•353 Γβεΐρϊι, Γβϋςυοβ εΐϊαηι ΐιίκίιιΐ.•ι ηονβπ» τεεΐ-

ρΪ3ΐ, ββαβηιςυβ Γβΐίοηβ ςυί ιήεεδίηιί ; ει, ίιι 3ί(

8. Β35ίΙίιΐδ Νν•ίΜοιιΐ ΓΓ316Γ, «Ιι' η'ΐ5 Ίρ8Ϊ5 ιη:\Πνι-ϊ1)ΐΐ5

•νεΓΐ)3 Γ»οίβη8 : Ούχ έν\ τόπω έαυτοϋς κατακλεϊσαν-

τες, άλλα πολλοίς ήδη έπιξε'νωθέντες χωρίοις, κα\

πολλάς πατρίας κατακοσμήσαντες• κα\ το παραδοξον

οΰ κατά ένα διαμερισθέντες τοις δεχομένοις έπιιροι-

τώσιν, άλλ' άναμιχθέντες άλλήλοιςήνωμένωςχορευου-

σιν ΛΌίί «η ο Ιονο $ε ευηείιι&ίηινί, ιεά ίη ιηηΐι'ιχ

Ιιοιρίίίο τεοερίί ιηηΐίοτηηι ραίτία* οτηανετηηΐ; φιοά-

φιε ρετηιίτηηι ειΐ, ηοη ιίηριιίαιίηι άϊνίεί, αά εο%

νεηΐίιαηΐ α ηυ'ώιΐί τεοίρίιιηΙν,Γ, ίοά ίηΐετ »ε εοηιιηίιίί

εοτψιηαίηι εΐιοϊβαβ ααηηΐ. Μεηι 8. ϋο:ιη.Ο)Γγ8θ8ΐο-

ιιΐϋδ δΓ.πυίΐ ιΐε ΓεΙίςυϋβ ηΐ3ΐ•1)'πηη Λ^σνρΐίοπιιη ΐη

Τ3ΓΪ8 Ιθ03 (ΙίβρβΓδϊδ ΐΓ301»Ιυ ΜΙ ΙΗ3ΓΐγΓ68 ^Ε{!)'Ρ1108 •

1)0 κατίκλεισαν έν τή πίλει το μέγα τούτο τοΰ θεού

δώρον, άλλα πανταχού της γης εξέπεμψαν τους τών

αγαθών θησαυρούς- Νβηααηηαιη ίηρεη» Ιιοε ΰεί ηιη>ι;α

είνίΐαίε εηα εοηείιιιειαηΐ, ίεά ϊη Όηιηει Ιεττχ ρατίι»

οοηοτηηι Οιοαητο» ειηίίεηιηΐ.

ΙΗά. Ο. Ρίάα ορίίηια. Ι.ε^ϊδδβνϊϋεΙϋΓ ϊηΙοΓρΓεβ

υΐ 6Γ»1 ϊη ΟβηΙ. ιηδ. άριστίνδην οί πάντες, εχ ορΙίηιί$ ^

υηϊνεηϊ εΐεαί, ηοη υΐ βι•3ΐ ϊη ιηδ. Μοτβΐ., πίστιν

«ρίστην ιίιιιίιιΙιιιιιΙιιιιι πιιιοιι πίστις άριστη, οί πάν

τες έξειλεγμένο;.

6Ό/. 759 Α, ΟεηίΗιι βεχίι. ΕχρΓΪιηεικΙιιηι Γυΐ8$ε

οοτροπβ 5(•8ΐιιηι »ο δΐηΐιιηι οεηδυϊπιυδ »1) ϊιιΙογ-

ρΓείβ οη)ϊ85ΐιηι : ηαιη 61 Ιιυηε ιηόΓεηι Γυίβδθ Οηπ-

δΐϊβηοΓίιηι ηιίϋΐυιη, ειιηι ριιϋϋοβ ΟΓΒΓειιΐ, υΐ ^εηυβ

ΟεείΒΓεηΙ, οοηδίαΐ βχ ^ΐδΐϊηϊ ΑροΙοφα ιι, ιι1)ϊ άα ΐιη-

ρεΐΓ3ΐ3 δίιηϊΐί ρΐυνΐη ΟηπδΙΐβηοππη ιιιΐΐϊΐιιπι ρΓε-

ο|1>υδ »%\1 : Τίψαντε; γάρ έαυτοϋς έπ'ι την γήν

ούχ υπέρ εμού μόνον έδεήθησαν, αλλά κα\ υπέρ τοΰ

παρόντος στρατεύματος. Ναιη ρ™}ίοΐεη(εί $ε ϊη ΐετ-

ΐατη ηοη ρτο ηιε ΙαηΙαηχ, $εά εί ρτο εχετάίν, ηιη ϊΗ

αάεται, ηηίνβηο ρτεεαίί ιηηί. ΕιιββΙιίαδ ίϋοιιι Ιίΐ). ν,

ε. 5, Έν τη προς τους πολεμίους παρατάξει γόνυ

θέντας έπ\ τήν γήν, κατά το οίκεϊον ήμϊν έθος, επί

τάς πρδς τον θεον ικεσίας τρατ:έσθαι• Ιη ίρια ααε

εοηίτα ΙιοίΙε&ίηιΙτηοΙα ρβηίΠιι Ληιηϊ ροίίΐί$, νΙηοΗϊ,

αιηι οταιηη», ίη ηιοτε ε$ι, «β αά ρτεεεί Ώεο αάΐιίοοι-

άαι εοηι•εηί$$ε άίευηΐντ.

ΟοΙ. 762 Β. Ι,αηιραάαηιηι. ΙηΙβΓρΓβδ, ίηΐετ αβ

εοευ,ηΐίηηχ εί ί/ηαιΐ εοηυοίκίαηιιη. ΕζειΊιϊβΙϊδ ι, 15,

ηοιι ίΙϊΐεΓ ΙβξϊΐυΓ, λαμπάδων συστρεφομένων άναμέ.

σον τών ζώων. ΙΙ1)ί νεη'ιΐ ε Ογϊεοο Ηίοιοη., Ιαηιραάα-

ηιτη άίιεαττεηίίηηι ίη ηιεάίο αηίηαΐίαηι ; ει ίη ϋοηι-

ηκ•ηΓ3Γ. : Οηηιηούυ ίρ'ιΐητ ετεΰτί$ ηιίεαΐ ίαηίΠι&

αΊΐιετ, βΐ ίη ίεΐη οεχιΐί αίααε ιηοιηεηιο (Ι'ΐΜΊΐηκίί

[ηΐαητα', ει Γβνεηιιηίιιτ. Εοειιβ βηιειη δ-ιρΐεαίΐα; χιιι,

15, δίε εχΙιίοβΙιίΓη ηΐδ. Μογ. : 'Εκ μεγέθους καλλο

νής κτισμάτων κα\ το έν κρυ-τώ κάλλος, βΐ ΐ!3 νυΙ-

8»13 1.31. Α χηααηίΐνάίηεεηνη ϊρεείεί ει ετεαίντα; εο•

αηο&άΠΪΗετ ροίετίι ΟτευΐοΓ Ιιοτητη νίάετ'ι, βΐ Υαΐίεπη»

ειΐίιϊυ Εηΐ. β Ογ3300 : Α ηιααηίΐηάίηε εηίιη ιρεείεΐ :

31 ίη ΟοηιρΙιιΐβιΐί,ί 61 Ρ1αη1ίηί:ιιι.ι έκ γάρ μεγέ

θους και καλλονής κτισμάτων. ΙηΙθΓρΐ'65 δϊίβηυχ

ηβοΐιΐδ 6Γ31 οοιίίοβιιι βίηπίβιη Η1)γο ΓηηΐΡΓΪ, ϊη (]ΐια

δΟΓίρΐυιιι ιταΐ εκ μεγίΟους κα\ καλλονής κτισμά
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των. «• ηχααη'ιΐνά'χηΐ β< ρχιίεΐχηΐχχάχχχε εηαΙιχταΓηηχ.

ίϋχά. (λ Ο ί/ίΐϊ ρι-α%Ιατε. Αι1ιιιοηιιεΐ'3πι ίη ΜοΓβΙΙϊ

ν ΓηιϋοοίεπρΙιιιη ΓιΓιββο ηϋδφΐε ιιΙΙη εχεΐ3Π);ιΙίηηε,

οι καλώ; τοις σωματικοί;, οΐ ο! καλώ; μετενεγκόντες,

•ίο ρι-οίικίε ίηΙθΓριτΙ:ιιΐ(Ιυηι, νί»ί $χιηί βαχ ρητείατβ,

ίΟΓρυτβί» Ιηφαι$ εχβιχχίαΐχ ίΐιπί, φηϊ ρ«πί«'βιη ΰεΙΙαηάχ

ϊη αάαχχ αιίν. άίαϋ. χιηίτ. ΐΓαηίΐιιΙεηιηΙ ; ινριΐβΜ-

ρΐιιιβ ;ιιιΐεηι Ιβ(Ίίοηβιΐ) εοϋίεί» 0»ιιΐβπ3ΐιί βχρΓβδπίι,

(|π:ιηι ίηΙβΓρΓι-β βεειιΐυβ βιΐίιΐβΐ'31. Ο ρητεΐατε εοτ-

ροηχ» Ιτορπη εχετοχίαΐ'χ ! ο ακϊ ρεηίΐαηχ ΙιεΙΙαιχάχ χη

αείεχη αάνεη. άίαΰυΐιιιη χη$ιτ. Ιταηιΐιιΐίαί» .' Αϋϋί-

ιίίιηιΐδ ραυίιι ροΜ, χχεφχε οετεα ααΙεα οοτεϊιηιιε ηιΐί-

ιιΊιί, ο ϋι-χοο ΜοιβΙ. εοιίίείδ, ιι,ιιη αϊ) »1ι«γο ιιιβ.

:ιΙ)0ΓϋΙ, 5βι1 οιηοιι ϋ;ιιιι1(ΐηι βδΐ κνημΐσι, ρΓΟ κνή-

μεσι.

ΟοΙ. 763 Β. Α χπιιιΊϊχ αι/ί/εΐΐα. Π«ο ηιιοςιιβ βυηΐ

ν/ηιΙ]οοΐ:ι β ϋτχεο ΜοΓβΙ., ψιχ ΟαιιΙβιϊ εοα'βχ βΐ ϊιιΙβΓ-

ρη» δίΓβηυβ ηοιι η^ιιοδουιιΐ ; δεά εοηνοιίυηΐ οιιιιι

δβηυεηΐίοιιβ : Κχιαίε εχύηι αηαείχ» χη ηιχιηάο Ιχοηχϊ•

χιιιιχχ οοηβαιηηχ ειΐ ιρεείαεπίαιη, βΐ ειιηι νβΓϋίβ Λρο-

δίοΐί Ι ϋοι-. ιν, 9. 8ρβααεηΙ«ιη(αεΙίΙ$ηηΐΗΐ ιηχιηάο εΐ

αηαεΓα. Αη§εΙθ8 βηίηι βρει Ιιιίοπ'ί β$8β ΙιιιιΙΟΓβϊφΐβ

ΐίΟδίΓοηιιη ΜΠηιιιίιιυιιι, <Ί αρρίαυβιι νιοΐοΐ'66 ριο-

ββοιΓι βϊρβ βηηείί Ρ;(ΐΓβ8 <Ιεεΐ3ΐ'3ΐιΐ, ιιΐ 4θ3ΐι. Ι'ΛίΓν-

80510Ι1ΙΙΙ8 Ιιοιη. 12 ίη 1 ('.ηπηίη. : Τά δέ ημών παλαί-

σματα τοιαύτα ω; κα\ της αγγελικής, θεωρίας άξια

εΐναι • ηο$ΙηΒ αηΐεχη ΙχιεΙα; εΐ εετίαηχχηα ιχχηΐ ε)χι$-

ηχοάχ, χιΐ άχαηα $ϊηΙ, αχια: ίρει-Ιεηίχχϊ αϊ) αηαείχ», βΐ

1ι:ιι 1;ι(ιι Ραιιε$[γποο ίπ διΐδ»ιιη.Ίΐιι, Ό άγωνοθέτης

οϋρανόθεν προτεϊχε τη πάλη. κα\ δ δήμος αγγέλων

έπικεκυφώς έθεώρα• ΑαοχχοΊΐιεΙα άε εωΐυ ΙχιΠαιη αΐ-

Ιεηάεΰαί,εΐ αηαείυταιη ΐχιτιχα ρτοχχα »ρεεΐαΰπΐ.

€οΙ. 706 Α. χΊΜεπ ηχοη. Ιο ηυίϋειιι δεπρίιιπι

ι>8ΐ Ι Οπγ. χν, 55, 61 ίιι Ιεχίιι Νγ$•ίβιιί .ιρικί εοιίίεεια

ΜοτβΙΙί, Ποϋ σου, θάνατε, τ6 νϊκο; ; πού σου, α?η, τδ

χέντρον ; βΐ ίη «Ιΐιτο Οαηΐβη Ιβοιίυ 681, φΐαηι Ιν-

^ρ<ιςΐ'3ρΙιιΐ8 ηίο «χρΓ685ίΐ 61 ίηΙοιρΓβ» δίίαιιιιβ, ίϊίχ

ίΐίιιχΗΐχΐί ί««5, ο ηχοτι ? μ6ϊ νχείοήα Ιαα, ο'ιχχ\ετηεΊ

Αριιιΐ 0866 ρΓορΙιβΙαιη, ηιιβιιι ΐ'ίΟΙ Ρ<ιιιΙιΐ8, ίΐ:ι 86

1ιαΙ)ρΙ Ιοοιιβ, Ποϋ ή νίκη σου, θάνατε; ποϋ τη κέν-

•ζροΊ σου, αδη; Κιιΐ'8118 εοιιΐΓί) νοιο ίιι λ(ί|ιιιίιΙι ρΐίΐϊοιίο

Ιβοΐ'ιοηβηι βχηί!)6ΐ γμ;ιιμι.-, ΙΠιογ εοιϋοίβ Μοι-βΐΐίαηί,

,ίιπιι ηοβίΓ» ίιιΙβΓρΓβΙαιΊοηε; ΟαηΙβη νβΓΟ »Ιΐ6Γ Ιιαηε

ν |ιγ;β 86 ΙιιΙΗ : νιαρτΛς ξύλου, τι άθλιώτερον, τι εύ-

τελέστερον ξύλου; ιιιιιΐβ δίΓαιιιΐδ νβΠ6Γ81, (τχιεΙχι&

/;.";» ί (φι'ιά χιιηεΐ'ιιια , ηχιίά νιΊίιιχ ί\^ηο?) (ταοίχι» οο-

ΙυΐΊί. ιΊο.

Ιΰίά. Ει ιιιαίιιιχίΊχ. ΟοηΓιικ» 6Γ»ηΙ βΐ ροΓίιΐΓόαΐα

Ιι;:•γ ορίιΐιείη ίιι ίηΙβΓρπΊϊΐίοηβ ΗίΓαιιΐ, ηχιοά β$$εί

υιΗ /'.•. εΐ ιμιαίη ρκίεΐιτνιχχι «ι χιχαίχιτχιχιχ : (Ιιιο ηιπηα-

ΜΊ'ίρΐί ι:ο,•ι\ Ίΐίιιιιΐ ίη Ιβοΐίοηβηι ηιιαιυ βχρΓ688ίιιιη8 :

(ιβηεδίδ Ιαιιιεη πι, 6, ιΐκίΐιιι• Γι^ηυητ ίΐΐυιί Γηί886 κα-

>δν εις βρώσιν, κα\ άρεστδντοΐς ίφθαλμοϊς Ιδεϊν, καΐ

ώραϊον τοϋ κατανοήσαι• Ι'οηχιχη αά ε$οαχη, ςταίχιηι

ογηΙχι αά ν'ιάεηάχιηχ, εί ίρεάοιιιιη αά νιίεΙΙϊαειχόΉιη.

ΑιΐιΙ)Γ08ίυ8 1ίΙ>. άε Ραταάχιο, ι'ίρ. 15, νβΓίϊΙ ύοηιιιιχ

ιιά ιηαιιάχιαχηάχιιιι ; αταίχιιη οεχιίχε αά νίάειιάχιηχ, εί

&ρεάο$χιηι αά χιχίχιεηάχιχη. ('.ιιιιι ηυίειιι ώραϊον ]ιιη^:ι(

οιιιιι |$ιΐ5ΐυ, ιιιιιΐιιηιιη ροΐία$ »ιιΐ (βιιιρβ8ΐίνυιη ίη-

Ιι•ΙΙρχί88β νίιίι.ΊιΐΓ, :ιιιΙ ιΙιΊ(ίΊ:ι1ιϊΙι•ιιι Γηιι.Ίιιιιι Ογο-

ι;')πιΐ8, ιιιΐϋΐιι.'πΐιιιοιίηιιι Ι,ίΙίιιι: ΓβιΙιΙίΙ ΗίβΓ0ηνιηυ$6Χ

ν'ΘΧ

Ιοοο ίΐΐο Οεπεδί» ίη οοηιιηοηΙαΓΪυ ίιι 1.ηηιοηΐ. ίο-η1-

ιιιί:ΐ! : ΥίιίΊι αχχυά Ικιηηιιι εηεΐ αά νε&εειχάηιη , αρχιΐ-

εητηχη οοχιΐχί , αζρεοίηφιε άβίεααύίΐβ.

Ιοχά. Β. ίΙιιιιηιΗΙίί. δίίηηιιβ 6(ΙίιΙβΓίΙ, «Μΐίηι 49/βη

χχεηχρε ('.Ιιγχ$Ιχιβ Ιοοτάί εταΐ), οχιιχχχα ηαρνατηηΐ, ει

ίικ.Ίιΐ!ίι.Ί;ιΐ ιίιι.Ίδ ίΙΙαδνοεββ νίΓ^ιιΙίδ, ΓοΠϋβϊβ άε δυο

3(1άίΐ3δ, ιιΐ ίβΓβεΐυπι νεΓϋ'ι βυρρΙβΓβι, ςυοϋ α5ε&κ<

»1ι ι']ιΐδ ίίρημιιψίιο νοχ αγαθόν, ςυβηι.ιιΐιηοίΐυηι ΐΐ

νΛ ΟΟΐΙίεβ 03ΙΙ16ΓΪ, 8β»1 63ΙΙΙ 3116Γ ΜοΓβΙΙϊ ΗΙιβΓ 51Ι§-

^βίδίΐ.

ΙΙιίά. ϋ. Ρηαηι ηιιοά νεί χριοι. ΙΙ.τεο αιΙιΙΊΐ.ι δυηΐ

(•χ ιηδ. ΜοΓβΙΙϊ; Π3ΐη 3 1) ιιΙιογο ϋβηΐεπ 3ΐ>βΓ3ηΙ «1

;ι1ι ίιιΐΐΊ'ρπ-ΐίΐΐίοικι δίίβηί. Ρογγο 03ΐ)βηι ορβΓτ» ιπ•

οίβηΐ ηιιχδΐίοηεηι ρΐιίίοδυρίιί, υίΓυιη 3ΐιΐηιαιϊ είηΐ

εηρΊΙΙί, 61 υη^υβδ , ίη ηυίίιυδ 30Γ64ΐι 3ίϊ(]υ3ηϋο

ββηδίιηι ιΐοΐοΐ'ίδ ε.ιρίππίδ, ιιικίο νίΐ3ηι ϋδ ίηβδ>«

εοιιΐβικίιιηΐ ςυίιίαιη. Υίιίι; (',υηιηιεηΙ.Ίΐίο-ί Οοηίαι-

Ιιηεεηδίυηι ίη ι ΑηδΙϋΐ. ϋο ςειΐ6Γ3ΐ. ει οοπ-ο-

ρΐίοηβ.

(',υΐ. 767 0. Ρετ'χχιάε φιαιχ Ιιιηχ ρχιοΙΪΜ. Μίηυδ

βρΐ3 6Γ31 ΙιίδΙΟΓΪχ νβΓίΙιιΙί δίΓβηί ίιιΚτμι οίαίιπ.

αχχχ ρ•ώΙί(•>$ ΐιιηί ύαΐηεχε ναεαίιαί. Εηίηινβπ) ιιίιιιίί

ΓπβίιΙιιιη Γυίδδ6ΐ Ιιοο ΙιβΙιιβυηι, ιιΐ Κοιικιηί* αίι-Ι-Λ

.Ιιι^ιιι-ιΙι.ι Γ6Χ : 86(1 ιιι :ιΙί1>ί ιϋευηΙυΓ Ιπικριαπι Οοπ-

Ι)ϋ8 ίηδίϋβΐ'β ρπιηΐδ, βΐ ι|ϋ3βί ίη ρΓβΐίβ νβΓδβηΐβΓ,

ίη ιικΜίϋδ ΐοπιιειιίοπιηι (τικ'ίίΐίϋϋβ εχ$ιιΙΐ«κ

ηΐ3Πντ63 : ίΐ:ι Ιιίε ιιοη «ΓιΐβΓ 30 8Ϊ αά ρυϋϋοιπι

ιΙκΜ'ίικίΓΐιιη οβίηβιιηι ρΓΟδίΙίΓβηΙ , ίη Ιαευιη ίΙΙιιιη

^56 ιϋεπιιΐιΐΓ ίιηιηβτββΓβ. δβηβ 3 ιη«. ΗοΓβΙ. ΐΙ>6Γ3ΐ

ΐΊΐιψιικ'ΐ ίιι ώσεί, ηοη ίΐεηι 3 Γιργο ϋ3ηΐβπ.

ΟοΙ. 770 0. 5« νχείοτ. ϋιιιη κίικίοΐ ν3ΓΪ6ΐ3ΐί

(Ιί.Ηίοηιιιη ίιιΙβΓρΓβδ, νβι•1ί1 νικητής κα\ τροπαιο

φόρος, *\αχιχ(ετ ει Ιτορχχΐί; 31 βί^ιιίΓβΓ «ΙϊοϊΙιιγ,

()υι νεχίΐΐβ ϊβΓΐ, ηοη ηηί νίΠΟΓίβη» ΓεροΠβΙ, βΐ τρο

παιοφόροι δυηΐ φΓι βΐ τροπαιούχοι (ΙίευηΙϋΓ, βηιΐ-

οπβ ύ η υ ιη βχβρίΐΐιβίίδ δ'ινβ Ιίΐυΐιβ ίηιρεΓβΙοΓίιιη Βο-

ιιι:ιηοπιιη. Οιτνδυδίοηιυδ βεπη. 1 ιΐβ Αηηα, ρ3§.

957 6(1ίΙ. Α. δίβρίιβηϊ : Οί τάς δεήσεις γράφ^'^ίί

τώ ^ασιλεΐ ούκ έντιθέασι Ιν δνομα μόνον, άλλα τ4ν

Τροπαιοΰχον, τδν ΑΟγουστον, τδν Αυτοκράτορα, καΐ

πολλά ^τερα προσθέντες• (Ιιιχ ΙχοεΙΙο» ίχιρρίϊπί ο[[ε-

τνιάοί τεαχ ιετχΰχχχχΐ, ηοη χιχχχιχη χηιετχιηι ηοηκη, ιεέ

ΤήχιιηρΙχαίοτειη , ΑηαχίίΙχιιη, Ιηχρεταίοτειη ίΐ οΙϊλ

ηχχχΐΐα εχιηχ ΐ$ΐΐ» αάάχάεηηΐ. Λριιιΐ Εν.Ί(ΐΓίιιιη ΙίΙι. ιι

ΙιίδΙυΓίίΒ. ε. 9 : Αυτοκράτωρ Καίσαρ Λέων Εύσεβΐ;;

Νικηττις Τροπαιούχος Μέγιστος Άεισέ6αστος• Ιχηρ<-

τηίοτ χΖσαατ Ι,εο Ρχχι$ Λ'χεΙοτ Ίήχιχηρηαΐοτ Μαχίηιιιι

ιεχχχρετ ΑιιαααΙχίί. ίιΐδΐίηιΐδ ηιι*δΙ. 99, 3(1 Οπηοά. :

ε!ς άπάντησιν αύτώ έκ τού πολέμου τροπαιούχοι Ι-αν-

ερχομένίρ. ί>ο<|υίΙυΐ' ^6 ΛερΙιΐΙιε, ςιιί ι-εροΓίαΐ» νί-

010ΓΪ3 ΙΙ'ίΐΙΙΙΐρ1)3ΙΙ8 β 1)β11θ Γ6ν6Γΐβ1)3ΐΐΙΓ.

Γ,οΙ. 771 Β. Ωοιηχηε, χηβιιιεηίο. Αάιΐβϋβιιίατ Ιια•:

"* ίη ηι$. Μογ. (]υχ αίΐι;ι•αιιΐ 3» αΐίειο ϋ.ιιιΐ. ει ;ιΙ) ίη-

ΐεΓρΓβΙβ, ιΐϋβυιιιρία βχ Ιιϋ03Ε χχιιι, 44. Ρογγο Οε-

1168. ιιι, 24, Ιφηιυβ, καΐ Εταξε τά Χερου6\μ χν.

τήν φλογίνην ρ^>μφαίαντήν στρεφομένην Εί εοΙΙυ-

εανχΐ ΟΙχετΜιη, ει βαηχχηεαηχ Γοι/ιρήσταπι, αικη τετ-

ίίΐιΐΓ : βίε εηίιη εΗεπιιιΐ ίΙΙιιιΙ ερίΐΐιείυηι νιιΐ-.ιι^

ΙίίΙιΙιι» β Γ.Γίΐ.Ί'ΐι εί εχ ΙΙίοιΌΐινιηο ίη ιι δορίιοηίβί β

βρίδΐ. 155 ; 31 ΑηιΙίΓΟδίυδ ίη Ι'»:ι1. εχ,νιιι, οείοη. 5,

ευιη ΥυΙςαΙα Ι.α1ίηα, νεηαίχίεηχ.

ΙΝ ΟΚΑΤ. ΌΕ δ. ΜΕΛΕΤΙΟ.

Οιαίίοη'ι Ιιιιίε Γιιηείιπ άηϋηι ηιιηε Γιΐυΐιιπι ΜϋΓεΙΙΪ

οοιίεχ, είς Μελέτιον έπίσκοτιον Αντιοχείας έν Κω/-

σταντινουπόλει τελευτήσαντος• Ιη ΜεΙεΙχαιη ερίίεο-

ΐΐΗΐη ΑηίχοεΜα;, φχχ Γ,οη$1αηίχηοροΙχ εχεεαχΐ ε νχία.

Γοχ'.βΐιΐΓ ίά 8οΐΓ3ΐοδ ΙίΙι. ν, Γ3ρ. 9, ηιιί εί Ιιηηο

ϋΓ^Ιίοηεηιίη οααΌιη υτίκ; Ιια1>ϋατη δΟΓΪυίΐ : Τότε 2ϊ

κα\ Μελέτιος δ της Αντιοχείας επίσκοπος άρ;5ωιτ:>

περιπεσών ίτελευτησεν, δτε δή κα\ έπικήδειον έ-.'

αύτώ λ.όγον 6 αδελφός Βασιλείου Γρηγόριος έπεςήλ-

θεν Εοάεηχ ίεοχροτε ΜεΙεί'χχι» ερχκορια ΑηίχοΜ* α

ΐι)ΐ:ιΊηΐιΐι άείαρίχιι, άεοεαχΊ νχία, ηηο ηπχάε•η (εη•

υοπ ϋτεροίχαι (ταίετ Βα&'ιΙχί (νχχεοηη οταΐίοηεαχ ι»
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<7'ιι< ηίοτίΐΊΗ τεε'χίαυίι ; Ήίειιι «ι δοζοιηειπίδ Ιί1>. νιι,

ο. ΙΟεί Νίοερηοπίδ ΠΙ), π, ο. 29.

€οΙ. 855 Β. Νεηηε αχιτίί. Ηοε ιιιοιιι1)πιιη » ηο-

1>Ϊ8 :ιιΙ(1ίΐιιιη βδΐ οχ ιιΐΓθι|(ΐβ ηΐδ. ; 31 πι ηΙΙεΓΟ Οαιιίε-

τί ιιιεηαΌδβ ρ:ιιιΙο ροδί ><•ι -ίρΐιιιιι ΓιιίΙ άναβιώσαι τήν

συμψοράν * ηιιεηΐ3(1ιΐ)0()υιΐι ι•ι ίη εο ςυο ιΐδΐΐδ Γιιίι

ΊηίοΓρΓββ νβιΊβηβ, αά τανααΐαηάηηι είτεάίηΐεαταη-

Ίιιηι εαΐαηχίΐαΐεηι. ΥβΓ3 ΙεεΙίο ΗογβΙ. εδί άναβοή-

σαι τήν συμ. Ιυίιίοιιι της ουρανίου τροφής δεπρδίιηυδ

οιιιη Μογ., ηοη τρυφής ειιηι ΟιιΙργ., εχ ςιιο 8ίΓ;πιιΐ5

ρίβηα εοείε$Ιίχιηι άεΐίείατχιηχ. Ι);ινίιΙ κίαπο ρβηειη

:ιηρεΙοπ>ηι πιηηικι νοο.'ΐΐ Ι ' ~; ; 1 1 . ι.\\νιι, 24, εΐ 83-

ρΊοιιΐί;ι- δ3ΐ»ηιοηίδ ιΐο εοιίβηι ιϋπΐιιι• ε»ρ. χνι, 20 :

Ραηειη άε εαείο ρταααίΙί&Ιί χΐίί» ιχηε Ιαοοτε, οηχηε άε-

ΙβεΙαηιβΗΐηηι 'χηίε ΙιαοεηΙειη.

ΟοΙ. 858 Α. ΧοΙίίε εοηΐεηάετε. ΙιιΐεΓρα'8 δεί'ί-

ρδεταΐ, ηε ρηευαίεαίΐ» εΙ οοιίηεαίχΒ, χιΐ εοχιιοΐεηιχηχ :

ιιοβ νι•ι\ιιη ίιιΐίτρΓβίβιίυηεηι δυυβιίΐιιίηιυδ Ιοεί ίΙΙίιΐδ

Ιδαίίβ βριΐιΙ Ι,ΧΧ, ε;ιρ. χχιι, ^, μή κατισχύσητε (δίε

βπ'ιιιι Ιιίο {|ΐιοΐ|ΐιε Ιβ§εΙ)3ΐιΐΓ ϊιι ΟαιιιβΓ., ιιοπ κατισ/ύ-

σητταί υΐ ίιι Μογ.) παρακαλείν με έπί το σύντριμμα

τϊ); θυγατρδ: τοΰ λαού μου • φΐβιιι ίΙ;ι νβΓίίΐ δ. Ηίβ-

ΐΌΐινιηιΐδ : ΝοΙχΙε εοιχίεηάετε,χιΐ ηχε εοηίοίειηίχιί εχιρετ

εοηηϊΐΊοηβ βΐίαι ςεηεήι ηχεί. νιιΐβϊΐ;» Είιΐ. : ΝοΙχίβ

ϊηαιιιιΰενε, ηί οοιχαοΐίηχχιχί ινε. ΙΙΙιιϊί νβΓΟ ϋε Κίοΐιοΐβ

εκί ΙβΓβηι. χχχι, 15.

ΙίιίιΙΛΊ. ¥αείε»χ νίά'χΐ. δίΓ.ιιΐϋδ, [αείεηχ αά νηα<μ-

ηβιη 1)εί, οηιίδδο νβΓίιο <Ί βιΐνειυίο, η,υου" ιιιβιι•

(Ιθ8β εχρΓε$8ΐιιη ΓιιίΙ ίη ΜοΓβΙ, άλιέως, ρκεαίοτι»,

ιιηιΐο 8ΐΐ8ρί('»υ»ιηιΐΓ ηηίβα εΩΓΓί(;6ΐΐ(Ιιιιιι ιερέως, δβϋ

νει-απι ΙεοΙίοηεηι Μψρο<1ίΙ»νίΐ £ί;ιιιΙεΓ., αληθώς έν

είχονιθεοϋ, [αεχεχη υιάίι νετεαά ίηχαβίιιεηι Ι)εχ (υτηχα•

ιατη.

ϋοΐ. 859 0. Αχκίχίε εχ ίετεηχία. ΙιιΐβΓρΓβδ εά'ίά'β-

γ.ι: Ααάϊιΐ» βχίετβιαία, ΙβεΙίοηβιιι οχριίηιειίδ ΟαηΙ«-

ι ι;ιηϊ εοιίίείβ ηχούσατε - 31 ιιο» ηιοηιιβΓ3ΐυιΐδ ίη Μο

ΓβΙ. Γιιίδδε ηχούσα, αχιάίνχ Ιετεηχίκ νοεει : 31 οογ-

μϊι-Ιογ ΐνρο;;ΐ'3ρΙιί(Ίΐ8 ΙειΊίβπι ΙιΜ'ΐίοΐΙΟΙΙΙ χιιΐιχίιΐιιίΐ,

ί|ΐιι>ϊϊ εβδίΊ αχούσατε ■ Γε8ΐίΐυεΐ)(1υ$ 1;ιιιη.ίι ν'κΐβΐιιτ

Ιοοιίδ εχ ιΜογκΙ. ιιΐ.ιη.Ί£ί$ εοηνειιίβι ευιιι βειμιεπί!•

1;υβ, Οΐδά τίνα τοΰ Ιερεμίου αλλην.

Ιοιά. Ι). ΥίΓί ηαηιψιε. Λιΐιιιηηιιοι-.τιυ ίη ΜογρΙ.

δίΊ'ίρΐιιιιι Γυίδβε δντως γαρ ίτέα, νετε ηαιηαυε χαΙΊ.κ

ειΐ νίΐα ; Ινρκςΐ'»ρ1ιιι$ «ιιίειιι Ιεοιίοηεαι εχριεβδίΐ

ίπηΙεΓ, έν ϊτίαις, βχ ιμκι 8ί(:ιιιιΐ8, ρίαηε εηϊιη ίη ία

ΙίείΙιαί η'/β εοηαίιΐιΐ. ΑΚ(ΐιί ϋοίικίβ ϋίιίΐ ΟιΤβΟΓίιιβ

ηπ8 83ΐίβΡ8 ΓαιΊοβ. ιιοιι ϊηΙβΓ 5;ιΙίεε8 ιΐε^ιτβ : νεποι•

ιςίΐυΓ Ιεειίο ΜοΓϋΙΙίαηΐ εοιίίεΐκ.

€<>!. 862 Β. ϊίιιρίηπι. δίΓίΐηιιβ, τνρίκτα ιηεηιΰτο-

ηιιη ειΐ, εχ εοϋίεβ ιιίπιίΓυιιι νειίίΐ, ςιιί εοιΐ8ΐ'ΐιΐίε1ΐΜ(

οιιιη 03ηΙει-ί3ηο, 88(1 ΜογθΙ. Γεείίϋβ (5ήξίς εστί δε

σμών, νίηαιίοηιιη ηιρίιηα ; ιιικίο 88(ΐυίΙιΐΓ, ϋίηφι&Ιϊ

νίιιειιία ηιεα.

Ινίά. 0. ΠεΙίηίΐίΐ. Ιη ΜοΓβΙ. δΟΓΪρΐιιηι ΟΓηΐ,τήν ΑΓγυ-

πτον 6 Μωσής, Μωσης τον ίλυώδη βίον έπερασεν, ΚεΙΊ-

ηχιίί ;Εαι/ρΐιιηι Μοι/$ε$, Μοΐ)$ε& Ιίιηοχαπι νίΐαηι Ιταη$ί-

γι'ι, ηοη τιιοηιιη. ΟειΊε ίιι ιιιιΙγ.ί 8ίιιιεοηεηι 3ρρε1ΐ3\ί(

ΜεΙειίιιιιι, ίι;ι εοηνειιίεηΙεΓ Ιιοε Ιυεο Μονδεη ίΙΙαιιι

ροΐιιίι ι)ίοβΓβ.

7ίιίί<. Ο. Οίτεα ΙαοετηαειιΙηηι. ΟιιιίδΊΙ ίηΐΡΓρΓΟδ,

ςιιθ(Ι εΐίβιη ίη ϋ»ηΐει\ ιΙεδί(ΙεΓ3ΐ)3ΐιΐΓ. ιιοιι ίη Μο

ΓβΙ., χα\ έν νείλεσιν έτέροις, εί ο/π'ϊ ΙαΜΐι ; ιιεηιρο

βχ Αροδίοΐο είΙηηΙυΓ Ιι»•ε Ι Οοι•. χιν, 21, ει ΐ5:ιί»:

χχνιιι, ν. II. Ρογγο σχήνος Ιιίο βεβίρβι-β ροΐεβ ριο

ι-ΟΓροΓβ δίνε ε3ι]3νεΓβ, δίνβ εβηίδ ΓβΓιςυϋδ δ.ιικΊί

ΜβΙίΓιΊ (ΙεΓιιηβιί ; ηί βριιιΙ ΡΙβΙοηεηι βΐΪΛΐη ί» ΑχΙο-

εΐιο εηΓριΐδ Ιιιιιηηηιιιη ηοη δοΐυιη 3ρυι1 ΡαιιΙιιιη

II ΰοΓ. ίιι, σχήνος ΑρρεΙΙΐΙιΐΓ.

ϋοί. 80"ρ Α. Υοοίι αηίειη. Ιη ηΐδ. Μογ. προς ΰμίς

δε τούτο λέγω τους • 31 ίη ΟβιΗεΓ. ΓβοΙίιΐδ Ιε({ίΐ!ΐΓ

προς ϋμας τούτο λέγων. 1}ιιηηιοΙΐΓβιη ΓεδίΐΙυβιιύ»

εδί ΛιΓ.ιιιί ιιιίβι ρη''!:ιϋο, νίηπιη ρηιΊ'ΐτϊ. άά νο$ ηιιϊ

ιιΊ'βα' ορεΐατν ειΐΐ», Λβε άίεεηι,ζΐ ίη Οα:εο βιιιβιι-

(Ι.ιιιϋιιιιι υμετέρων. Ι,οειίδ βδΐ Ριονειΐ). χχχι, 6. Δότβ

μέΟην τοις έν λύπαις, και οΐνον πίνειντοΐς έν έδύναις.

ϋαίε ηιετηηι Ιιίι ι/νί χιηιΐ ίη ηιοετοήοια,εΐνίηιιη οίΰενβ

Ιιϊε, <ι>ύ ιηηΐ ίη άοΐονίϋηί. (;ΐ;ιιιι•ιιΙ;ι ροιτο δβπιιοιιίδ

ίιι υίΓοηυβ ιιΐδ. βτ:ιΙ Ιι*ο, χάριτι τοΰ Μονογενούς,

εΐο., ηοη πι :ΐ|ΐιι,Ι 5ίΐ3ΐιυιη, Ρετ Οητϊ$ΐΗΐη Ιειηια

ΰοηιίηηηι ηοίΐηιιη.

ΙΝ ΟΒΑΤ. ϋΕ ΡΕΑΟΙΙ.Ι.Α

ΕΐυδϋΕΜ ΝΟΤ^Ε.

Ι^ιιιίαΐ Ιΐ3ε οιαίϊυηο ΓιπιεΙίΓί ΡΙίΚ'ίΙΙηιη Αιιςυδΐ3ηι

ΤΙιεοιΙοδίϊ δβιιίοΓίδ ιιχοΐ'εηι ρΓίοΓειη, <\υχ ηιοπο

βΧδΙϊιιεΐ3 βδΐ οίΐ'03 βιιηιιιιι ϋΙΐΓίδΐί 585. Ει εοιίεχ

ηιδ Μογ. ΊιικΓΓίριίοιιΐΊΐι ίδίΛΐη ρικΓιχϊΐιι εχηίΐιεί, Τοΰ

αύτοϋ Επιτάφιος εις Πλαχίδαν τήν βασίλισσαν • 31

ιιΐδ. ΟβιιΙ. Εις Πλάχιλλαν. ΑρυιΙ ΤΙιβοϋοΓβΐυηι Ιιΐ). ν,

ε. 18, 8οθΓ3ΐ»ιιι Ιιυ. ν, ε. 12, ει Ζοδίηιαιιι ΙίΙ». ιν,

ΓιΙ ιικίιι ίο Πλαχίλλη.; της αΰτω γημαμένης ' ΡΙαείΙ-

Ια>, ψια; εηιιι εο ρηιι$ (ηεηιΐ ιηαΐτίηιοιιίο )\ιηεΐα.

Ι.:ιΐίιιί 130180 3υεΐθΓβδ ιριίυιΐδ ροιίιΐδ φΐ.ιοι Οπεείδ

3δδειιιίΐΊΐιΙιιιιι ίη 3δδβΓ8ΐιιΙο νβΓο ιιοιιιίιιε ΟεοίιΙβιι-

Ι:ι1'ιχ ίιιΐρΐ!Γ3ΐΓίείδ, ηοη ΙΜ:κ ΊΙΙιιιη, δβιΙ ΓΙ.ιγγΊΙΙιιιιι

(':ιιιι ηοιιιϊιΐ3ΐιΙ, ιιΐ ΑηΐϋΓΟδίυδ ίη Ι/ιικΙιιιίοιιο Τΐιεο-

(!(ΐ8ΐ ί, ρτοιιΐ ευιΓιεεβ βιιιειιιΙβΙίοΓβδ Ιι:>1.ιιιΙπγ, φΐο-

Γιΐιιι ηι.ΊΐιίιιΊΐ ίΐΐιιβίπδβ. (;,;ιπΙϊιι:ιΓι> Β3Γοηϊυδ :ι,Ι

ηηη. ΟΙΐΓίδΙί 585, η. 5ΰ, η,αοιΐ ει ΡβιιΙί Οίβεοη'ι βΐ

νβίεηιιιι ιπιιιι ί ->ηι;Ηιιπι δοΙΓηι^ίο εοηΓιι-ηιαΙ Π:ιιι<Γι;ι ιιιη

ϋε Ι;ιικ!(• ^βΓ•Ίΐ;ι•, ει Ρΐΐΐδΐίιιυδ ερίδεοριΐδ ιριί 1ί-

Ιιπιιιι δυυηι (1β Ιί.ΐο ;κΙ Κί;κ:ι:;11.ιιιι ίιηρι.'Γ.ιΙΓίιιβιιι

Ιΐΐίδίΐ.

ϋοτάίί ΙαΧαηΐί*. Νοη ΕεεΙβδίβδΙίΒ νιι, ιιΐ :ιηηοΐ;ι-

τυηΐ ιρΓκΙιιιιι, δβϋ Ρΐ'ονεΓΐ). χν, 15, ΓερβΓΪΙυΓ Ιιίο

Ιοειίδ, ςιιβηι ΓβεΓιιΐδ νεΓίίΐ ίιιΐ<τρΓ8δ α,ιιβιη Οοπιρίιι-

Ιβηδίδ ει ΡΙηηΙϊιιίαηα εϋίΐϊο, Οοτάε ςαηάεηΐε [αεία

ΐΐ>βί, ϊη 03δ« ηϋδοΐυΐο. νβΐίοηη.Ί, Οοτάίι ΙαΊί (απε$

{Ιοτει, ίΐ3φΐβ θΓί«οηίδ ίηΙεΓρΓβδ ΙιοιιιίΙ. Α ίη ϋ:ιηιί-

οιιιη, φίοιϊ βΐ οοηΐίπηβΐ «ιιεΙΟΓΪΙαΙβ βηβ ΟιββοΓίιΐδ

Ιιοε Ιοεο, ευιη αιΐιΐίΐ της δέ έν λύπαι; σχυΟρωπά-

ζει, ί/ίΐί Ββΐ'ο ηηοά ί5ί ΙπΊ(ί/ι> αβ'εείναι, ηιπχΐιιε

ειΐ.

ΖοΙ. 885 Α. Ο ΐη[εΙϊχ ρταάϊηηι. ΓοιίδβηΓιΐ ειιηι

ίηΙβΓρΓεΙίδ οοάίεβ ΟβιιΐβΓ. ηΐδ., 31 ΜοΓβΙΙί.ιηιΐδ Ιιοε

ΙαιιΙιισΐ ΙιιιΙιηίΙ, τδ δυστυχές έθνος • ο ίιι[(Ηχ ηηΐίο

εΐαάχονα ηίΙιίΙ, 81 ηιιοιΐ ΒεηιΓιΙιΐΓ δ;ωθε:σα ΓεΓβΓβη-

ιΐιιηι βδΐ ηιΐ θρι^κην • (ριοείτεβ ιιιίηιιβ εοηνε

Ιΐίι'ΙΙΙβΓ ίηΙεΓδβΓ8ΓβΙΙΙΓ ΪΟΧ Υωρίον <]ΙΙΓΡ ροδίηβ ρΓΟ-

ΓβΠιΐΓ : ΤΩ χωρίον έν ψ τδ πάθος έγένετο διά τδ πάθος

τάχα τη σκοτομήνη έπώνυμον ■ Ο εα$!ε!Ιιιηι ίη ηηο

αοείάίι', αΰ ον&εχϊτα ηοείε ριορίετ εΐαάεηχ ηοηιεη

(οηαηε ιοηίίχιηι. λχιάίο εηίηχ ραΐτία ίρι,οχηηχ Ιίη-

ιμια 8εοΙηηχεη Ιοειιιη ίΐίχχχιχ αρρεΙΙαή. Χκοτούμην

ειιίιιι ΜοΓ.ιΊ εοιίβχ Ιι.ιοεί, ευ]ιΐδ Ιιίο ΙβεΙίοηεηι ριο-

(υΐίιιιιΐδ, ιιΐ ίη εχοιιβο ϋαηΐεΐ'ί 1ίΙ»Γ. εχρΓεδδίΙ ιν..ο-

((ΓίίρΙΐυδ. 8εοΙιΐ83ΐιι ίιιΐιτ (.■ΊνίΙιιΙβδ Τ1η:ΐίί;ΐ' 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 : : ί.

Ρΐίιιίυδ ΙίΙ). ιν, ο. 11 ; βεά βριηΐ Οτ^εοδ σκοτο-

μήνη φΐ:ιιιι οοιειιταιη ί,χιηαηι νβι',Ίΐ Αιι^ιΐδΙίηυδ

ΡδαΙηιο χ, 2, διιίιΐιε εδί νϋξ άσίληνο; ηοχ χΐίχιηί»

ει οίΐδι'ΜΓη, ιιηιΐε αό" νοεειη δεοΐυιηοδ ορι>ίι1ί ΤΙιγοιϊλ
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ηΙΙιιαΊΐ ΝγίΒοηιΐδ, νοί οχ οο φιοϋ σκοτουμένη οΐιΐβ-

ηείταΐαηι, νοί Ιοηείιπδ οΙηΙιιγΙπιιι δοηεΐ, ιιί ίυΐ) χχχ,

50, τδ δέρμα μου έσκότωσε μεγάλως, ρεΙΙΊ» ηιεα ιηα-

ι/ηορετβ οί»»πίΓα/α β»ΐ.

6οί. 885 Α. Έκ ποδών. ηΐδ. Μογ. έκ παιδί;, α

ρ«(ΤΟ, 8('(Ι νίΙΪ083 Ιιί Ιίη 06ΙΙ3βηιΐ3 ρΓ33 :ι!ΐι•ι ;ι Γ,;1ιιΙ.

<|ιι:β ε ναιίρϊο δίςηίΓιο&Ι. νοΓίίιηοδ εΐίβηι έστενοχώρει,

ηίιηϊι ιιαιμι^ΐιαιι νίάετεΐητ, ηοη υ.1 αιιΐο» ιτ.ίΙ, α ηιιιί-

ΙίΙιιιΙϊη*• νοατοίατβΙιΐΓ.

Τϋ στύψει, ϋβοταΐ ιη Μογ. τοΰ οΓνου , ςιιαη»

νοοβηι Οαιιΐ. δΐιρρειίίΐβνίΐ, εί οοηνεηίδδβ Ιιιιϊο

Ιοί'ο Ι ΐ(ΐι» ίηΙΟΓρΓΟίίδ, Ιιιιιι ΜμικΙπ Ιοδίίιηοηίιιιη

υΐίιιι ιηοιιιπηιοδ, ιμπ «ιιιαιίδ ε( ;ιι:πΙ)ΐΐ5 ηιι•ιΙκηιηειι-

1Ϊ5 νϊιη στυπτικήν ΙπΙηιίΙ; ςιια οίε οηιΐδ» ν'ιιιυιη 3(1-

ΙιίΙιείυΓ νιιΐηεπίιιΐδ. Αιη1)ΐΌ8ίιΐ8 ίη χ Ιιΐιεκ : Ρονεί

οίεο. τειηίηίοηε ρεοεαίί, είαιΐ νίηο οιηριιηρίί άε-

ηιιιιΐίαΐίοηι μιάίεϋ. Οιρ^οπιιί Γιύ. χ Μοι-αΙ., ε. 8 :

ΙΙίιιε βίί φιοά α ΞαηιατίΙαηο υίηαιη 'αάΐιίϋεΐητ εΙ

(ΊιΊΐηι. ιιί ρετ πΊιηιιι ηχοτάβαηίητ ναΐηιπι, ριτ οΐ-ταηι

[ονεαηίατ.

€υί. 887 Α. Ανεαηα τεφιί. δεουΓι ίΐιιηυβ Ιο&ίοηβπι

ΜογθΙ. εικίίείδ, τής βασιλείας ή παράστασις • 31 ίη-

ΙειρΓΟδ ειϋϋοΓβΙ, »'» ατεαιιίί τερηί ΗιΜίαήο , ευί Γ3-

νεί ΟβηΙβΓί ηρο^ΓαρΗυιιι της βασιλ. ή οίκησις• πβρά-

στασιν Ιιοο Ιοιο ηοι-ίρίο ιιί 1 ΜϋοΙιηΙ). χν, 52 : ΚαΙ

είδε τήν οόξαν Σίμωνος και κυλικεϊον μετά χρυσω

μάτων καΐ άργυρωμάτων καΐ παράστασιν Ικα-

νήν Ει νίάίΐ ί/Ιοηαηι ίϋιηοιιίί, βΐ αίιαειιηχ εηηι να$ί$

αιιτε'η εί ατβειιίείι, εΐ αρραταΐηηι εορΐοιηηι. Νίκί

ο,ιιίδ πιβίίΐ Μοιι ιιρραιαίιιηι, 8βϋ 3ρρ3ΓίΙίοηεηι ίιιίεΐ-

Γι#ί ει δορυφορίαν, φίοιιίαιιι ιϋχοιΛΙ Ηίο 0Γ6§θΓίιΐ3

δορυφόρων πληθύς, ατηιίφεχοτιιηι ηΐ5ΐυ<1ία, νεΙ ροΐ'ιυ.3

αρρατίιοηιηι, ιιιιΐ ίαΐεΐΐίΐηηιίατία; ιι;»ιιι ει παραστά

της ευ ιιί, ι|ΐιί Ιαΐοπ αβίιιΐ ιιΐίοψίϋ, (Ί Ιίΐοΐ'ίϋ δΐίρα-

ΙΟΓΓΙΙΙ 801131.

Ιΰϊά. 0. Ρβηητη Ικώ,Ί. ΑάΊΙίοΊηιιιβ νοοεηι Γιτιϊ ρΐ.ι-

ηε ηεεε$83ΐ'Ϊ3ηι : ευιη βυΐβιη ιΐίιιίΐιιΐ' οσμής έργαστή-

ριον 03ΓΟ, ΐιιηι οσμή ν^ΐεΐ ΐιΐοηι ο,ιιοιΐ αΐίΐιι οιιηι Λ-

ι•ίΐϋΓ, όσμην ϊχει, αιανϊίετ οίεί, {οείεΐ, βΐ ίοΒη. ιι,

56, ήδη δ^ει, ;αιη (χΐεΐ. 1>3υΙο ρο*1 ΓβοΙϊυδ φορνκί-

γον Ιε@ϊιιιιΐ8 ίη ϋβιιΐ. ηιι»ιιι ιιί ίη Μοί'. φΟοροποκΐν, οοτ-

ηιρίϊοηϊί νεί εχοτεηιεηίοτηιη ορί/ϊεειη, βεςυϊΐϋΓ εηίιη

ανάγκην της απαιτήσεως. 113 Βα&ϊΙϊιΐδ Ηο. 1 Οβ \(-

}υιιϊο : Πάντως ποτέ κα\ ο! φορολδγοι τοις ύττοχεί-

ρίοις ελευθεριάσαι μικρδνέπιτρέπουσι• Ργοτχηϊ αίαηι

ΐιίΐιαίιιηιιη εχαείοτε» ιϊΗ υΰηο.τηί ραιιΐϊίρίτ οοηα-

ύιιηΐ ΗύετΙαΙεηι.

Ηεείε 8αΙοηιοη. Ι.οειιβ β8ΐ ΡΓονοΓίι. χχιπ, 27,

πίθος γάρ τετριμμένος έστ'ιν αλλότριος οίκος. κα\

φρέαρ στενον άλλδτριον • ίη νηΐίεαηβ Ιι•^ιΙυΓ υΐ ϋί<:

τετρημένος, ρεΓΓοπιΙυβ, ΠοΙίηιη [ταείνηι ε$1 αΙϊειίΛ

άοηιη$, εί ρν,Ιεχι» αη<ιηδΐ«$ αΐίεηηι. Βα8ΊΓιυ8 ςυπ^υβ

ΟΓΗΐΐοιιε 1 Οε μ'ίιπιίο 8Ϊε :ιΙ!οΐ|ΐιϊΙαΓ βΐιΙ.β «Ιεϋϊιυιιι

ΙιιιιιιίιιΐΊΐι, "Απιστδν έστι τ6 ταμιεϊον, εις τετρημέ-

νονπίΟον αντλείς• Ιεΐα ϊη/ίάα ρεηια εεΙΙαε&Ι: ϊηρετ-

ΐιΐΗΐιη άοΐ'ιηιη ν,ήινιιΙΗ : ΐιΐηΐε ςιιίρρβ Ετα&ιιι >ΐδ αν

τλείς Υ0ΓΙ8Γ31, ΛηΐίΗί. ΛιιΐΙιοΙο^. Ερϊ^Γίηιιη. Ιίο. ι.

Φαύλος άνήρ πίθος εστί τετρημένος- νΊ> ηιαίιΐί ειί

άοΐίιιιη ρ,ΊΊιιαιιια. ΟχΙεηιιΐ) 3(1νεΓ(αΙ ΙεείΟΓ δαίοηιο-

ιιιίιι ηοη ιΙκόπ; νϊίαιη ηο8ΐΓ3ΐη 8886 οΌΙίυηι ρ«Γΐιι-

8υιη, νεί, υί οβί ίη νυΐ^βΐβ Ε:αίιια, πιεΓβίπεειιι β55«

Γονε;ιιη ρι-οΓιιηιΙαιη, ει ηϋεικιιη 688β ριιίευιη βπςιι-

8ΐιιιη, ιι ιιϋο δΐΐοηϊιιβ Υϊεΐιηεηβίβ αΐίεικιιιι πιβιβιπ-

εβιιι (Ιίοϊ οΌεβΙ, ιριοιΐ υχοΓ ηοη Βίί Ιβςΐΐΐπια. ΑΊ^ι-

(Μηιιΐδ ιηεηιΙ)Γυιη ΊΙΙιιιΙ οχ ιιΐπκμιβ ηιβ., η/<ι«εηο-

τϊηιηχ ηηαηάο ηιϊατατε ]ηΙ>εαηιιπ.

€οΙ. 890 Β. ΛιϊηΙηίίο. Μογ. 018. κακία χώραν, ίιιι-

ρπιΐιίΐαα Ιοεηιη ΙιαΙκΙ ; (1ειιίί|ΐιε- ίΐιΐι Πηεηι ηοηιϋίχ

οΙ»υ8ΐιΐ3 ίη Μογ. ογ3( ρηιιΐο Ιοπ^ϊογ, ω ή δόξα χαΐ

τδ κράτος κα\ ή προσκΟνησις συν τω Πατρ\ κο\ τψ

άγίψ Πνεύματι είς τους αιώνας των αιώνιων. Αμήν

ιίη ι/Ιιιν'ιι ι'ί ί'ΐ!ΐ(νι-;ιι»ι ίί αιΐηι-αιϊυ ηηα αιηι Ραΐτε Η

Ηρίιϊΐιι 8αηαο, ίη ί&εηία ίίνεαίοιαιη. Αηιεη.

ΙΝ ΟΒΑΤ. ΙΝ ΌΙΕΜ ΝΑΤΑίΕΜ.

ϋοΐ. 1 127 Β. Υετι ΐαΙιβτηααιΗ. Αιι^ϋδΙβηβ βάί-

Ιϊο, αηη. 1587, εί «Ιυο ηΐ88. ί^αηΐεπ 61 ΜοΓβΙΙί ,

τδ της αληθινής σκηνοπηγίας ^ιυστήριον , ηοη _υΙ

νίαΌΐϋΓ Ιο^ίδβε ίιιΐ6ΓρΓ6δ , τδ της αληθινής σκηνής,

ΐ'βιϊ ΙαύετηαειιΙχ ηι^Ιεήαιη, δβςυίΐϋΓ εη'ιιη, έν ταύτη

γάρ σκηνοπηγεϊται τδ άνθρώπινον σκήνωμα.

ΟοΙ. 1150 Α. Ρετ εοηάεηιαίίοηβηι. Πυκασμδς

σκηνοπηγίας τής κάτω κτίσεως ρπιρπβ δοιιβΐ ω»•

άεηΒΐιΐ'ιονειη εχ$ΙηιεΐίοηΪ5 ιαδβηιααιίΐ, ετεαίητα; Ίη-

(ετίοτί*, ιιοιι ιιί νβΓίεΓβΙ Ζ'ιηιιβ, (κηυεηΐίαηι Ιαύετ-

ιιααιίί ΐη[ετίοήε. Ρδ3ΐ. οχνιι, 27, Ιφιιιιΐδ .ιρ_ιιιΙ ΕΧΧ.

ΣυστήσασΟε έορτήν εν τοις πυκάζουσιν εως τών

κεράτων τοΰ θυσιαστηρίου• Οο»$(ίίιιί(β άίετη $ο-

{εηιηεηι ϊη εοηάεη&η Μ5ΐ/«« αά εοτηηα αΐΐατη. Οιιιιι

ΐβ'ιΐιΐΓ βιιΐΐ'β νοΠβΓίΙ ϊιιΐοΓρΓΟβ ΝνδδΡη'ι ίΙΙιιϋ έν τοις

πυκάζουσιν, ίη εοηάβηιίί, <•1 ροδΙι;3 τδ πυκάζεσθαι

ίσον εστ\ τψ κοσμεϊσθαι ή περιδάλλεσθαι • εοηάεη-

αατί, εί οτηατΐ, ει ίηάιιί ιάεηι ε&Ι : πυκασμόν Ιιίε

ίοηάεηζαΐΊοηεηχ ίΐιΙΟΓρΓβίαΓί άεΐιυίδδβ νίιΙεΙυΓ : ΙίοεΙ

τδ πυκάζειν ναΐεβι ίιΐοηι ηυοό δΙίραΓβ, εί ηριιί

ΑιιςιΐδΙίιιιιιιι είνεΐυβ Ρδ»11βΓΪιιηι νβπαίιΐΓ, Οοηαί-

(ηετε άίειη [είΐαηι ίη εοη[τεηαεηΐαίίοηίΙ>η$ , ςυοϋ

Ιεοΐιιιιι ΓυίδδεΙ πυκάσμασιν • ηαπι ηΐίοο,πί πυκάζειν

■»δΙ Ννδβεηο οτηατε, αιηίάτε, ιιί αηηοιαΐ δείιοΐίβδίοδ

ϊη ειΐίΐ. βίΙ)ΙίοΙη. νβΐίεβιΐίβ, πυκάζουσιν, σκιάζουσιν,

καλύπτουσιν, κοσμοΰσιν, οΙ>ηηιΙ>ταηΙίΙ)Η8, ίβι/βηίίίιΐίί,

οτηαηΐίύιΐί , εί ουιη Ηθδγοηίο δυίύαδ, πυκάζουσι,

οτεφανοϋσι, πυκάζεται, κοσμείται, σκεπάζεται.

ϋοΐ. 1151 Β. ΙΙίτεραταίοτ. ΟοηββιιΙίιιηΙ ΑυβϋίΙ.

«1 03ΐι1εΓ. υί Ιε^»ηΙ, ού μήν ουδέ τότε τω διορθωτή,

€10., υ! οχεαϋϊιηυδ; »1 1115. Μογ. εύκαιρον έπ\ έέ

ΑΙγυπτίων λέγω κακών καταμ. ΙηΙβΓρΓβδ ε<Κ«]«Γ»χ

(ηϊι, ιι/ ήίηε νίΐα %ε 1)αι$ εοηιηιίιοβτεΐ. Οροτίεύαΐ ■(

/•ίΙΙΙΙ'/ϊίΐΙΠίΗΙ, εΐο.

Ι',ιιΐ. 1154 Β. ϋβη[τε§ϊΙ. Ζίηιΐδ δεηρ80Γ3ΐ. εοηΐί-

ηη'ιΐ. ΟιιαιΙ ααίειη Ιιιήιι» (ετω ίη Ιιηηιαηα νίΐα τ<-

Ιηιηιιι ι'ιιίΐ, ί/Η0ί/ί/Μ£ ιμιοαά Ιιοηιίηε» νίΐίοηιτη ιηοιιο-

»ίίι«.ι. Ιη (Ιυοϋοδ ηΐ38. βΐ ίη βχουδο Ιγ^ι.•1>31ιιγ ιιί

(•ιΙΊιΙίΐΙΙΙΙϋ. Ν 3 111 Ιΐίθ Γ|•ϋδΐΓ3 ΓΐΐίΙ ΊίΙΙΟΓρΓι'ϋ πιπί Ιο-

(ίι:ιι ϋοιΐ68. πι, 16, 3>ιιιοΐ:ινίΐ ίΐιιη Αυ^ιΐδΙβηο Ινρο-

μι•;ιρΙιο : ΟβΓίε Ϊ1 1 ΪΟ Ι ;ιιιΐυιη ίοπρίυΐϋ 081 αυτός* σον

τηρήσει κεφαλήν, ηιιοο'ϊηϋοηιρίυίοιίδ. ειΡΙαηΐϊηίβιιι

ε(Ιιΐ. 1.3ΐίιΐ6 Π'ΐΙ.ΙϋπΓ : Ιρ$ε Ινιιιη εοηΐβτεί εαραΙ, β(

ίη ν3(Ϊ03ΐΐ3, αυτός σου τηρήσει κεφαλήν ϊρα ατ•

ναύίΐ ι-ιηπιΐ ΐηιιηι ." 86(1 ρΓοΙιβυίΙίιΐδ 681 3ΐΙυ;Ϊ38β

Νν886πυπι 3(1 ίΙΙιιΊ Οανϊϋϊδ ρι-ορίιοΐχ ΡδβΙ. ίχχιιι,

14 : Σϋ συνέθλασας τήν κεφαλήν τοΰ δράκοντος.

Τα ι:οη/'>•(?9ί«ιί εαρηΐ άταεοηί».

€οΙ. 1155 Β. Τταηαεη». Νοη αϊ βηΐεα Ζίηυϋ.

Αίεειιάαιη, ίιιφπΐ, ει νίάώο νϊ&ίοηειη. Λιιμιΐδΐϋπί ι•!

(Ιιιο'; ηΐδδ., Διαδάς γάρ, φησ'ιν, δψομαι τδ μέγα, <Ί

κίνησιν διά τής βάσεως Αιι^ιιδΙ.; 31 ϋβιιΙ. εί Μπγ.

διά τής διαβάσεως. Νοη άίχίΐ ί^ίΐϋΓ άναβάς , 8«Ι

διαβάς. δερίυη^ίηία νειο Εχοιίί πι , 5 , Παρελθών

δψομαι τδ δράμα , τδ μέγα τούτο • ηιιοιΐ Ονρπίηιιί

ίηΐεΓρΓβΙηΐυχ ιι ΤεδΙίηιοη., 19, Τταη&ίεηί τίάείο

Ηοε ()ταηάε γκμιη. ΑηιΙίΓΟδϊυδ ίη Ρ$3ΐ. οχνιιι, οειοη.

15 : Τταη&ίεη» ν'ιάώο Ιιοο νίιηηι ηιαιιιιιιηι. Ιιίειηηυε

ΗϊεΓοηγηιιΐδ ίη Ρδ»!. χι. ΥηΙββΙβ βχ Ι1βΙ)Γ36ο : νβ-

άατη, εί νίάείιο υίιίοηεηι Ιιαηε ηια^ηαιπ.

Ιύίά. (}αοά Όεηηχ. ΙηΙβΓρΓβδ νϊ»1βΐιΐΓ Ιεμίδ*ε τδ

θεοδόχον σώμα , εοτρ«$ ηηοά ΰαοη »κ$αρίι ; («ι
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ΙϋΟΐϊοιιΐ ΓηνεΙ φιοιΐ δοψιίΙιΐΓ, δια την της αμαρτίας

•παραδοχήν , ρτορίετ ρεεεαίχ »ιχ$αρίχοιιΐηι : ίίοιιιψιο

ιίΙιΐιΙ 8ι>1ε3 ιιοΙ:ιΙιπιι πι ϋαίεείιείίεηηι ΙϊΙίίιιιι (ΗΐφΙδΟβ

Ρ:ιΐΓθΙθ£ίχ Ι.Χίν. ίηίΐ.), Έκ τοϋ ημετέρου φυρά

ματος ή θεοδόχος σαρξ ην, οι βιηιι\\,ίι>δ ΠΙ), ι Οί

(ΙΊνίιιΊα χιοηιχηϊοη$, εβρ. 3, ΈιΛ την Οέαν τοΰ ζωαρ-

χικοϋ, κα\ θεοδόχου σώματος συνεληλύθαμεν. Αά

ίρβααηάιιηι εοιγηι χίΐιιά , φιοά ν'ηα• ρτχηείρχηχη εί

χρ»χιηι ϋειιηι αΐίιικαηάο εοηΐνινεταΐ , εοηνεηεταηχν*.

Νοιιιπίδ εΐίαιη θεουδόχον αρρβΙΙ:ιΙ, ηιιβπι Ηβ£γοΙιίϋ8

θεοδέγμονα, τήν τδν Θεον δεδεγμένην, εαχη φκΒ

ϋειιηι ζχι&εερεταί. Λιι^τΐδίαπα Ιαηιοιι εάΊΐίο οί «Ι ιιο

ιτικδ. εοιιβίιιιιΙΟΓ Ιι'μιιιιΐ το θεοτόκον σώρι : αηιΐο

«ΙίεϊΐιΐΓ νίΓ§ο Όεί αειύΐτχχ , Θεοτόκος, ιη εοηείΐίο

Ερπι-δίηο, ρ3£. 501. βιΐίΐ. Κι>ιιι:ιιι;ο. Αιΐ3ΐ1ιεηι.ΊΐίδΐιιΟ

ΟγπΙΙί ι : Εί τις ο&χ ομολογεί Θε6ν είναι κατά άλή-

θειαν τον Εμμανουήλ, κα\ δια τούτο θεοτόκον την

άγίαν ΙΙαρΟένον • 5ί ηχιΐι ηοη εοηβιείχιτ Εηιηιαιιιιε-

Ιειη νετε ϋαιηι εαε, ει υΙ> χά ιαηείαηι νίτι/ίιιειη

1)εχραταη.

6βί. 1158 ϋ. Αιιάϊνχ εναο. δίε αιΐ νβΓυιιηι β

Ογλοο Ι;•\ί ιι , < [ π ι ■ η ι ειιιιι ΟΧΟΙΙ50 ΙικίιΙιιγ «Ι ιιο οιιΐ.ιιιιο

ι-\;ιι•;ιΙί οοιϋθι'3 ; Ζιιπιδ δεπρβεΐ'.Ή , «1 εχ ΙιχεΙοιία

ιμιιιίΐιηη χηεετίϊ αιιείοτι* αεερρ'ι. Η;ιο νοοο αροο'ΐ/-

ρΐιιΐί Ι!. ΙΙιβΓυιινιιιυβ ρβΐ ιΐδΐιβ ηιυΐΐίβ ίη Ιοοίδ, ι.Ί

ορίβΐ. 7 : Οανεαί οιηηία αροετ\)]>Ιια, ε( $χ φιαηάο εα

ηοη αά άοαηκιΐιιηι ιιήίαιειι, $εά αά ί'ιαηοτιιηι ηνε-

χεηίχαηι Ιεαετε νυΐηεηι, $είαΙ ηοη εοτχιηι εα$β, ηιιοτιιη

ΙχιχιΙίί ρνοεηοΐαηίητ. ΑΙϋ απαιιαηιεί οεεηίΐιιηι ΗϊβΙο-

τΐαηι νεηιιηί. Ε;ιιπ<Ιοιιι Ιιιιηειι ΙιίδΙοπ:ιιιι ιΙ<: δίβπ-

Γιίιιΐδ Ι)οίρ;ιι\ο ΥίΓ£ίιιίδ ρβΓβιιΙίυιΐδ, εί ιΐβ υυΐηΐίοιιο

<']«Ι5 ίη Ιοηιρίο ΓοΓοπιιιΙ ΕρίρΙΐ3ηίιΐ3 ΙιΧΓεδί 79,

<•1 :ι11ογ ΕρίρΙιαιιίιΐδ, ιιίδί ίιίειιι ΓοιΊβ 8ΪΙ, ίη ι>ι;ιΐ.

ϋβ Ιίΐυιΐίΐ). Κ. νίΓβίηίβ, Ι. VII ΒιοΗοιΙι. 55. Ρα-

ΐΐΊίΐιι, ιΝιοορΙιοπιβ οχ ΕνοιΙιη ΠΙ), 1 1, εαρ. 3, ΙΙίδίοι-.

61 1).ιιιι:ΐΜΐ'ΐιιΐ5 Ιίΐ). ιν Ι)ε βάε οηΐιοά. εβρ. 15. ΛΙ-

ΐοι•;ιιιι βΐίβιιι ϋβ Ιοεο ο,μΐδ ίη Ιειηρίο νΪΓ£ίιιί1ιιΐδ

η 8 5 1 £ « ι α Ι ο , ι•ι ι!ο Ζ»εΙ)3Γί3Β ηεεβ, (|ΐι:ιιιι εχ αροεΓγ•

δΐιοηιηι £οηιηϋ$ ;ιρρΐΌΐ);ιι•ί αίΐ ΙΙίοΓοηνιιηΐϋ, ίη χμιι

Ι.ιΐιΙιΐνί , Ιΐ'βϋυηΐ ει εχρίίείηΐ ϋι-ίΗοηοί ίη Μ:ιΐ-

ΙΙκι-ιιιΐ' , Ιι.'ΐι:!. 20, Β3$ίΙίυ8 ΙιοιηΊΙ. Ι)ε Ιιιιηι.ιη:ι

ΟΐΓίδΙί μοικτηΐ., ΡεΙηΐϋ ΛΙοχ:\ιιιΙ. ι ;»ιι. 3, 61 (λίίΙΙ.

ίΐβιιι ΑΙοχ;>ικΙ. ΛιΙνοΐ'$ιΐ8 ΛηΐΙίΓοροηιοΐ'ρΙΓιΐίΐκ.

1Ι)ϊ(1. Αά Χαηι-ΐΗΐη ιαικίοηιιιι. 1{ο£ΐίΙιιϊηιιΐ8 Ιιιιιιο

Ιοευιιι .ιιιιοιι 1πιικ"ΐΙιιπι :ιρικΙ ιηΐίτριιίοιιι, (|ΐιί Ιιικ:

Ι.ιηΐιιηι ΙκιΙιιιίΙ, αά 8αηεΙηηι αηηείυηιιη αεεεάίί , ει

αιρρίεχ Οεαηι οταί. ΕχβεηρβίΙ ειιιιι, «Ι ίη ΙΙίδΙοι ίαιιι

βυαιη ΐΓαηβΙυΙίΐ ΝίεερΙιΟΓυβ ('.;ι!Ιίκΐ. Γιο. ι, εαρ. 7 :

}ραα ηηοαηε βΐ αιρρίεχ ϋεο, ει ίη ΙεηηιΙο ιεάηΐο

νεπαίιΐΓ, ηε ίείίϊεεί α ύεηεάΐεΐίοηϋν» Ιε<)ϊ$ εχεϊάετεί

ΐΓίΐιΐϊ. 1'ηιιΙο ροβΐ , ίΙΙυ(1 δυναμωΟεϊσα δέ νεύματι

θείφ ιτρδς τήν χαραν ην ί,τησεν, ίϋειιι ίιιΐιτρπ'β

ΝίοορΙιΟΓΪ ιικΊιιι» βχρΐΌ88ί! : 5ο^ ι'ίΐίι» ιίηιιω

ιηι ι η αά εαηι, ηιιηηι ριΐίειαΐ, ιραήαιιι Αηηα εοηβτ-

ιικιΐιι, αίαιιε τούοταία, ροείηηαηι ραεΙΙα εχ ηχαίετηΐ»

ρτοάηί Ιοεϊ», Μιηίιιηι ειιιιι ι,ίαιίηι ηοτηίηανίΐ. Αο

Ι(•μίιιιιικ ι]ιιμ!ιίιι 1 Ηε^. ι (1ε Αηηα ΕΙοαηθβ ιιχοιο,

ιμιιιι δοιίοΐ'οΐ ΙΙοΙί 8αοοιάθ8 αηΐε ροβιεβ ιίοιιιιΐδ Ι)ο-

ιιι'ιιιί, 0Γ3886 ίΙΙ;ιιιι, 8βϋ ηοη ίη(;Γε883πι ίη δαίϊοΐυπι

&3ΐιεΐ0Γυπι : ηεςυβ εοηνβηίΐ ίβΐυϋ ειιιιι εο ιριοιΐ

θίΐ Ερίρ1ΐ3ΐιϊιι$ ίη Ιιοιίιίΐί» ]:ιηι είΐαΐα ϋβ Ιαικίίουβ

Β. νίΐβίιιίβ .ΙοηοΐΜΐιι ρπΊ.ίΐΙιιιη ίυί88β ίη ηιοιιΐβ,

Αιιιιαιιι υχοΓειη ε]ΐι$ ίη ΙιογΙο 8υο , ιίιιιι ΠΙκιιιι 3

Ι>!•<> ίπιρεΐΓ3Γυη(. Οιιί ροΐιιίι ηιιίοιη ιιιυΙίοΓΐ ρεί'-

ιιιϊΙΙί ϊη^Γβ88υ8 ίη δαηεία ν;ιιιοΙι>πιιιι , οιπιι ;ι•^γο

ιμΙιιιοιΙιιιι) 3θΊΙυεί ρο5δίηιυ8, ιι! Ιιϊ>Ιογϊ;ιιιι ίΙΙιιηι (Ιβ

Β. ^κ:οΙιο ΐϋΙπιιΐι.ιιιιπΒ (|ΐΐ3πι ε £γχοο Ευβεοϋ ΙΙιιΙί-

ηιΐ8 ονρΐΌΝϋϊι ΙίΙι. ιι , ο:ιρ. 25 : ΙΙιιίε »οϋ Ιίεεί'αί

^ηιτο^τ^ ιη Βαηεία ιαηεΙΟΓίιηι : ηεαχιε εηχχη Ιαηεο

!ΐίί/)ίΐ!ΐιι• χηάιιχηεηιο , &εά Ιαηίχιχη ιχηάοηε. 8οΙχι& ίη-

ατεάχεΰαίχχτ χη ΐειιιρίιιχη. ΑΙηυί ϋΓ»εε Ιιπιΐιιιιι Ιεςίιυΐ',

τοϋτφ μόνφ έξήν εις τα άγια είσιέναι, χη $αηεΙα, ηοη

ίη ιαηεία ι,ιιιΐί-ίαηιιη, ιιΐ ιΐ ΒυΓιηυβ ει ΟΙΐΓίδΙορΙιΟΓ-

£0ΐιιΐ8 νβι-ίει-ιιιιΐ. Οιιοιΐ 93ΐιβ ιηίπιηι ηοη :ιηίηι:ιι.ΙνοΓ-

11520 ^08. δΐ'.βΐίςεπιηι, οιιηι Ιαιιι «ουι.το ίη Ευ$εϋϊυηι,

«ι ίη ο]ιΐδ ίιιίοιρΓοίϋδ αηίηιαιΙνοιίοΓίι. δοϋ οηίιιι

δυηιπιο 8»οεηΙοΐί «οηιεί ϊη 3ηιιο ΙΪΓλΊιηΐ π:£1\ηΜ Ίη

δηηει» ρμικΙογιμμ , βίνβ ίη 8οουη<1υιη (βυεπιαοιι-

Ιιιι», Εενίΐ. χνι, 9, ει ΙΙιΊιγ. ιχ, 7; 31 ίη ρΐ'ϊιιιιιιιι

86ΐιιροΓ \ιΐ(,Μ•ΐ'ΐΙίεΙΐί«ιιΐιιι• β3οεΓ(ΙοΙβ3 δηοΓίΙίοίοππιι

οΠ1ιί:ι οοηδιιΐιιιικπιΐοδ : οι Ιιοε ροΐιιίΐ ροειι1Ϊ3Γί ςιιυ-

ιίοπι ]οΓε .Ι;κί»Ιηι ροπηίιιί, Ιίοβΐ εχ Εβνίιίεο ΒβηβΓΟ,

νεΙ εχ Α3Γοηί8 Ι;ιηιίΙί;» ιιοη βδ8ε( : (|ΐΐ3ΐιιοήΐ'ειιι 3ίΐ

Κυβοΐιίιΐδ ίΙΙιιηι 8θϋΙιιιη ίηΙΓ3Γβ εις ναδν, ίη Ιβιη-

ρΐιιιιι. Ν3ΐιι (]ΐιθ(1 :ιΙί1)ί είβρικί ΙΙϊοιοιινιιιιιηι ίη Ιίυκι

1)ε χαίρι, εεείοβ. βΐ 3ρυιΙ ΕρίρΙιαηίιιιη ΙιχΓεβί 29

Ιο^ίΙιιΐ' ίΙΙιπιι Ίη ίρδίιηΐ δΐιηοΙιιιΐΓίιπιι ίιιΐηιιιιίδδΐιιιι,

ηοη ηιίηιΐ8 ίηείΐίΐίυίΐο ν'κΙείιΐΓ, ςιιατη 81 οιπιι δΐιιιι•

ιιιιιηι 83οεη1οΐειιι ΓυΪ886 (Ιίο.τπιιΐδ , ι>ι εχ νει1)ί8

ΕρίρΙιβιιίί εο11ί£ί ροβββΐ , οιπιι ίρβυιη 83ϋβΓι1οιίο

Γιιιιι Ι ιιιη 3£8εΓ3ΐ, 61 ίιΐοίιοο δοιιιιΊ ίη ιιιιιιο ίη δ;ιικ•Ι;»

κ:πιοΐιιΐΊΐιιι ίιι^Γ088ΐιιη. ΟχΙβπιιη ιμιοιΙ Ιι ίο 3ΪΙ ϋβ ιιοιιιί-

ιιίδ ΜβΓΪίυ (ΊνιιιοΙο^ία, το θεδιτδοτοντής χάριτος ίΙΙικ!

8ί^ηίίίθ388β, ηοη οοηνειιίΐ οιιιιι ϋβ <|<ι;ο ΙΙίοπιιιγιιιιΐ8

ΐΓβάίΐ Ιίυ. 1)ε ηοηχίιιχό. Ηεοηιχε. : Ματχαηι ρίετχφιε

ααίχτηαηΐ χηίετρτείατχ, ί11ιιιπίιι;ιιιΐ πιε ίδΐί, νεί ίΙΙιι-

ΙΙΐίΐκΠίΊΧ, Ι•ι7 8ΙΙΐγΓΠ3 Π13ΙΊ8, *('(/ ηιχΙΐΧ ϋι'ι/ΚΗΐ/ΙίίιΙΙ»

ϊχάεΐιιτ. ΙΙεΙχιιι άχιίεηι ε$1, νΐ ιΐιειηιιηι ιοηατε ειιιιι

δίοΙΙιιιη Ι113ΓΙ8 , Μ/ν »ηΐ3Γΐιιη ιηιιι (■ : ίείεήάχιηιηιιε

αχιοά Ματχα ιεηηοηε 5;/γο (Ιυηιίιια ιηηιηιριιΐιιι•. Κο-

οβηΐίοΓεβ εχ 8νι•ο ει ΗεΙίΓίεο οοιιιροδίΐιιιιι ηοηιεη

νοίιιιιΐ δΐιιιιιΐ'ο ΙΙοιιπιιιηη τηατη.

ΟοΙ. 1159 Β. ΤτίΙιιι εί [αηιϊΐία. Νοη υι βιιίεη,

ίπ'ίκ εί ραιήα , φυλής χαΐ κατριδς. ΙΙίεΐΌΐινιιιιι»

εοΓΓοοίίοιιβιιι ίίπιιβΐ ΙίΙ). Α(1ν. ΙΙβΙνίιΙίυιιι : Ροττο

εοαηαίίοιιε [ταιτε$ νοεαηίιιτ, ηιιί αιηΐ άε ιιηα (αιηχΊ'ια,

χά «»ί πατριά , ηηοά ίαίχηχ ρπίεηιίΐαίε χιιίειρνείαη-

ί«Γ, «ιιιι εχ ιιικι ταάϊεε πιιι/ίο αειιετί» ΐχιτία <///'-

(ηιιιΐίΐιη.

ΟοΙ. 1142 Α. Ο ύεαίυιη. Μδ. Μογ., '"β μακάριας

σαρκός εκείνης, ή δι' ύπερβολήν καΟαρότητος τά τής

ψυχής• Ο οεαίαιη εατηεηχ, ίΙΙαηι αικα ρχχήιαίχι ρτω-

ίΐαηίχα : ι-οοορΐ:ι ΙεοΓιο εδί Αιι^ιΐδΐ. ει Οπιιΐ. Νβηι

εί ΐ|ΐι;ο δοΐ|ΐιιιιιΐιΐΓ οί Γανεηΐ, ίιι ηυίυιιβ ιΐε 3πίιη»

ριΐΓίΐ ΙίΙ ιιιεηΐίο, ιιΐ ριιπίηίοιιι ίη υΙβΓΟ νεΙ οιιγιιο

■ηΐεΐΐϊμηβ ηοΐβΐΐΐη βδβε. Αϋιΐίϋίιηυδ ίηιοΓρί'οίηΐίοιιί

νοοεηι ρχιήΐαΐϊ*.

(.'»/. II -ίΙ» Ι). ()ιιί Ηο»ΙΧί. Ερ([εΙΐ3ΐιΐΓ ηιιΐοα , ψιϊ

ν'χείχΐί εεΐ χη οταίχαηι. ΑιιμιΐδΙ:ιιιη εϋιϋο, ρ:ΐ{;. 127,

ίη ι,οχίιι ΙκιΙιιιίΙ , τδ έκπεπολεμημίνον καταλλάσσεται *

ίη ηι.ιι^ιιιΐί αυΐοηι το έκπεπολεμωμένον εις -/αταλ-

λαγάς άγεται, φά Ιιο»ΐχ» (αε!χι$ ε$ΐ χη αναΐ. αοεχρ.,

νεΙ αχιχ ηο»ΐχι τεάάχΐηι [αεταί. Εβηιςυε Ιεείίοηοηι

ηΐδ. Ο.ιιιΐ. ΐυβίιιΐ'. Ρογγο ίϋ (Ιίδοιίιΐιίηίδ ε$ΐ ίηΐεΓ

ιτολεμοΰσθαι , ει πολεμεΐσβαι , ίιι οΌεεΙ ΒιιιΙ;ιμι8,

ρπρ. 171 βοιηηιειιΐ., ο,ιιίβπεπολέ'μωται δ εις Ιχθραν

προαχθε\ς, κα'ι πολέμιος τινι γενόμενος, αχιι' ηο&ΐϊΐΐ

αιηιηιι ε&ιε εοερχί : •Λ νβΓΟ πεπολεμημένος καΐ δ

ιτελέμω βιασθείς καΐ βλαβείς, ηηχ ύεΐιο νίηι ραι$η»

ειί, εί ϊιφιι-ίιι αβΌειχι». Εοευιιι ιιιιίειιι εχ δβίοιιιοηβ

είΐ.ιΐιιιη ραυΙο βιιΐε ηοη ροδδΐιιιι :ι1ίο νοίοιτο, ηιιαηι

3(1 ίΙΙαιΙ Εεε1εδί38ΐΐο.ί ιι, 26 : Έν ήμερα αγαθών

αμνηστία κακών Ιη άχε ίιοηοτχιχη οΰΙί'ιΊη ΊηαΙυτχιτη.

Ηίοΐ'οιινιιιιΐδ ίη χι,ν Ιϊ;\Ί;ο νβηίΐ, Ιη άϊε ΰοηη ούΐιυίο

νηαίοτχιιη, ςιιχ νυΐ^αΐβιη Ιοειίοιιειιι (".ι ;οο:ιΐιι ΓυΙοίιιιιΐ

ΜΐΙνοΓδίΐδ οοι ιι υι βοιιιοηΐίηιιι ςιιί (Ιοοδδο ριιίαια Ιιοε

Ιοοο μή Ιστω, ηε <ϊ< οΜχνχο τηαίοτητη.

€υΙ. 1ΙΊ7 Λ. Ηινε χα )ΐΐ(1'χΙχ<Β. Ζίιιιΐδ οϋϊϋοΓίΐΙ,

Ιιαε νΐ Ιε$ίαηιεηΐχ, ςυ38ί Ιο^ίδδοί διαθήκης, ηοη ι:ι

εϊΐ ίη Λιι^ιΐδΐ. εί ΙΙιιιιΙογ.', τής δικαιοσύνης, ίιι

3ηΙβ3 ιΙιχογ:Η :ιροιΙ:ιιιι Ιιιίδδο ροιΊβπι ]ιΐδΙΪΙί;ο, (|π;β

ροοοιιΐο δοΐοΐ ορροηί, ιιοη Ιοδίιιιιιοιιΐιιιιι. δίο εοί.

€3ΐΙ. υίδοιίρδίηιιΐδ α εαΐααιχίαίε Ιίοετατετα , ηοη ιιΙ

Ζίιιιΐδ, α εετνχίχιΐε ίχΐιετατετχ», ηιιοα! τής συμφοράς

1οι;ιιΙιιγ, ιιοη δουλείας , εί ηιοχ αιΜίιΙίιιιιι.-, νηοοι»

ί>εηε[αεΐοη , τψ ευεργέτη , ςυβιιι οι εχευβιΐδ βΐ άυο

ηΐδδ. 5ΐΐ8βοι•ε1ΐ3ηΐ. Ροβίϊβιηο εοί. 8βη., Α ει Β, ηοη

άείεηΐχΐί β«ί, εί α εοττηρίχοηε Ιεηετεΐιιτ , δΟΓίΙιοιο

ιηαίιιίιηυδ , π,ιιαηι νιου» ειί , ,ιιιΐ νίηεετείχιτ , ςυοιΐ

Ιΐ38 ΙοοιιΙίοηοδ :ι!) ;ιροδΙοΙο ΡείΓΟ ηιυ1ιΐ31ιΐ£ δίΙ

Αεί. ιι, 24, Ουκ τν δυνατδν κρατεΐσθαι αΰτδν ΰ: .'

αύτοΰ' ΙηιροίίΜΙε εταΐ ίεηετχ βκηχ ιώ Μα.
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ΙΝ ΕΡΙ5ΤΟΕΑΜ ϋΕ ΕϋΝΤΙΒϋδ ΗΙΕΒΟδΟΕΥΜΑΜ «

ΝΟΤΛ: ΟΒΕΤδΕΒΙ δΟΓΙΕΤΑΤΙδ ΙΕδϋ

δυροί" ηοΐαδ ΡοΙγϊ Μοίϊηβϊ, ηιϊηίδίη Οβίνίηϊβηί.

ΡΚ.ΕΓΛΤ10.

ΕϋϊαΊΐ ηοη ΐΐβ ρΓΪϋβιη Οι•3εεο-Ι.3ΐΐη6 Ρβίπιβ

ΜοΙιηιιιχΟιιΙγίιιίιιηιΐδ πιίιιίδΙεΓ, 8»1> ηοιηϊιιβ Ογρ^ογΜ

Ννχβεηί ι-ρίδεορί, ερίδίοίαιη Περ'ι των άπιόν-ων είς

Ίεροιόλυμα, Οβ εηηΐίΰιΐ! Ιϋετο&οΙφηαηι, ουηι ιιονβ

νβ|-8!0(ΐβ, ικΐιΐιΐίδ ηοΐίδ, 61 £61111110 ΙΓ361311Ι, 3ΐΙβΓ0,

άε ΡετεαηηαΙϊοηϋιιι, βΙΙείΌ, άε ΑΙΙατ'ώηχ : ςιιββί

ρρίχίοΐη ίΙΙί ιιιιιι }»ηι ριίιίεηι Οιατο-βΐ Ι,ηΐϊηβ νιιΙ-

(,Μ13 ΓιιειίΙ , οι ιμιίϋβηι Ρ3Π8Π8 ηηπο 1551, βριιά

ΜογιΊΙπιιιι, ϊ'ι ιιι»ι ηιειιΐίΐηι• ΙΙΙνί'ίειίδ, ο,ιιί δυηιηΐ3ηι

ο.ϊ 1 1 ϊ» Ιι-βηδΙυΙίΙ ιιι Γ.ιιΙιιΙο-ιιιιι ιβδίίυιη νοΓΪΙηΙϊβ, βΐ

ίιιΙι^Γ:ιιιΐ ίιι (μι ιιι Ιιιιιι (.ιηΐιιπιιιιι, ΓυΓ5ΪΙ»η ριπιχ-

ηιιβιιι 0;ι1νίιιί»ηιΐίί ίδΐβ Ευι•γϋ3ΐβ8 παδί-ειείιιι• : οεΠβ

ΠΊΙΐΙΐίδ 3ΙΙΙΗ8 ιιιιίΓιμί.ιΙΙΙ (ΙΙΙΙΙ Ι)3γ1)3Γ3 $113 ΙΠίβΓ-

ριείιιΐίοιιε ίιι ριιΙιΠευιιι ρι-ο<1ί ι•(•1. ΝβςιιββΙίβηι 1ιιι]ιΐ8

1!||ίχΙΐ)Ι.Γ (ΙΟΙΙΙΙΟ ΙΌΐΙΙΧ ι'χίπκίεικίιο, δείιοΐϋδςιιε ίηβ-

ρΐίδ 30 ρβΓΫ6Γ8Ϊ8 ■• 1 1 1 1 1 ;ι ι η 1 1 1 ;ι 1 1 1 1 :τ; εαιίδαηι ΙκιυιιίΙ,

(|Ιΐ;ΐ111 ΟιΙίΐΙΜΙ Ίιι Χ3(Τ38 ρΐ'ΙΊ'μΐ 111311011138, ρΠΙ'δΟΐΊίΐΙ]

ΗϊιτΟΜίΙγιιπΙιιιιηιιι, (μι;ιιη ευιη ερίδίοΐβ !•:«<■ ιΐίχχιΐϊ-

•ΙβΓβ 01 ΜΙΐμΐθΙ)3Γ6 νίϋΐ'ΙΙΙΙΙΓ, 1'ΙΐρίΐΙθ 3 801Ί3ΓΜ8 3Γ-

ΓίρίΐΙΙΓ, Ρΐ ρΐι'ΐΐίδ 1)110018 ΐΙΐΙΐΙΙ1ΐΙΐ(1|Ι|•, 113 III ϋοδι'ρΐιΐΐδ

ΠιιιιΙο, ΜοΙίηβί ιιι Ο0ΒΠ3 0»1νίιιί»η3 εοηιηιεηδβΐίδ,

νοεεί ιιΐιΐ'ΐιΐιί ΛητευΙαιη ΙίΰεΙΙιιιη. Ει Γοΐδΐιιι Ιιοε οΙ>

βίομίιιιιι ίικίιιιΐιιχ 681 ΜοΙίηειίδ, υΐ Ιιβηο βυβιη ορβ-

ΠΙΙΙΙ ΓρίχΙοΙιιιΙΙ ΙΐΙΙΙΟ ΙΙ»ν3ΐ3Ι1Ι ΙΙΙχί ΤιΙιιίγΙ Ιίιιπίοηί;

α φιο ιηίπΐίιβιιι βπιΐίϋΐ» ίηϋδδεί, 8Ϊ γιιιιι 1ιί$ ϋιιΐιιΐ-

Ιί&ιιίΒ ιιΠ.ιΙιιχ ΓιιίδχεΙ :

('.ιη άοηο αιιΐΊΊΐΙιηιι ηονηηι Ι'ιοεΙΙιιηχ,

Αιϊάα ιηοάο ριιιιιίοέ εχροΐϊίαιη ?

Ο Ιίιιτάο, ίϋ'ί,' νιηηψιε ιη αοΐι'ΰη»

Μεαεειιε αΐϊαιιϊά ρηίατε ηιιαα8,

0"(•πι ν'κΐιοιίι• Ιιιιι ΙιιΙιιγ, ηΐι,Ιί'ΐηιιΐΗ Ι'ί/ΙΕ Ιίιεοΐοφεη

ατ<)ΗτηεηΐΊι ιταείαηάί» ίηιρβιιάαΐ.(}\\υι\ \ οι ιιιιι ίιηβΓ-

|ΐι•ιΊ:ιΙιίΐιιι- ΒιιπΙο, δι 83ρίΙ, ιιιιπ βιιιίοϊ, 86ϋ ίηίιηίεί.

ίϋ (|ΐι'ΐ8 (Ίΐίιιι ηκιΐιιιιι ηΐ3\ίηιιιιΐ) Βιιιϋοιιί ορί.ιΐ, ί*

ορίβι ίιι Ιΐ'ΐιιΐΊ ;ιι 'Ί.ιιιι 61Ι3ΙΜ ΓιιΙιοιιι ίιι Ιΐιεοίοςίεβηι

Π16886Π1 11ΐίΐ(3ΐ. ΒθΙΙ6 ϋβΙΙΚ, φΙΟΧ Ιΐΐάθδ ιί;ι|ιί[ ΙΙιβΟ-

Ιο$ίδ? 1}ιΐ33 ΙιιιΓιΙιιίιι οΙ> ίιΐ!>υί1ί3ΐη ιΙιΊιιΊιίΓ.' Οιιπι

••ιιιιιι ιη ΟΓΙΙΪΟΟ 61 εΐιιοηοΐιιςίιο, 61 ιιιαίΐιΐ'ίικιικο

(■:ιιιΐ]ιΐ) ιιιιιι αυϋαχ 61 ριινεερ» ΓιιΐΊ'ίι. ίιι ρ388Ϊιη βία

εΓΪΙίείβ, ει 3 οΙιπ>ιιοΙοςί8, ει 3 ιτΐ3ΐ1ιειιΐ3ΐίεί8 ν;ιριι-

ΙβΙ ; <|ΐιϊϋ ΓυΙιιπιιη εβιιΐϊιΊ)Ίιιιιΐ8, δι ϋΐοΐίδ Ηϋδ .πιιΐδ

ηκιιιίΐιιΐί 6εβΙεδΓΐ3 πι\;.Ιιμί;ι εοηΐΓεεΙ»Γβ Ιεηΐεΐ?

ΛιΙεο ιιιιΐιΊΐι Ιιιιό ερίδίηία Οιιΐνίιιίηηο [ιιιίαίο

ΟΓΓΪιΙεΙ, ιιΐ 63Μ1 ίιι 0;ι11κ:ιιιη <|υο•|ΐΐ6 δεπηοιιεηι

οοηνβΠβΓβ νοΙιιβΓίι ιιεδο'ιο ηυίβ Βοΐιειίιΐδ 8ΐερΙΐ3ηυ$

βχ εείεΐίπβ ίΙΙϊιΐδ ΚοΙιβηί δίερίιαιιί Γογ$3ιι ιιεροΐίΐίΐΐδ,

ηυειη ΜοΙίηβιΐδ (ηιΓκΙ χι ηαιίιιχ ιηηΐηιη'/) νοεβίνϊηιιη

ίίΐι/ιΊΐίι) Ιεηυ, εΐ νετίίαΐίι αηιαηΐεηι. Μιιμιχ ρίβειιίδδεί

εηεΟίΐιίαιη, 8ί ιιοηιίιιβδδεί νίτυπι ϊηςεηίο αΙ> οηιηϊ

ναίίαίε αΙ>$Ιεηο. (ίιιΙΓιΐ'ΐιιιι δίερίιβιιί νεΓδίοηειη ;ιρ-

ρείΐβΐ εοτηηιοάαηι $αηε α€ εΐίςαηίβηι, εΐηαιε ^ε$η^ια$

ρηριιιι,Ίΐΐ. '^ιιιιΐ δι εΐ Ιιίε, ηιαηηι ιιιαηιιιιι ? ΠιιιιΙ

ιιιιΐιιίοΐί βχδρεεΙ»1 Μυΐίιιευδ, ιιίχί ίιι δίβρίΐϋιιυί

νίείδδίιη νεΓδίοηβιιι Ι^ιΐίικιιιι ηοιιιίηιΊ αιηιιιυάιιτη

χαιιε ιιο εΐ^αηίειη, ιπκι ιιιιιι ηοΐαΐίοιιιΐυδ «>ηιηιυάί$

αιηΐι' αε είεριιηίίΰαε. Οηοεάο ΑΙοκΗί ριηιείο ίΙΙίιιι :

»11ε ιηεο? 11>ιίί, ηι*ι €αΙΙίηιαεΙιη$?

Ει ςιΓιιιαίΗ ϊΙΙί .Ιι'χιιπιγ, (|υοδ δΐερΙΐ3ΐ>ί νεΓδϊο

1;ιιιΐοριΊ•«• ριιριιμιΐ '.' Εν ιιΐιιΐΐίχ ιιοιιιιιιΐιΐ ιιιιιιιιι Ι,ιι-

ιΐιινίι ιιιη Ιΐίΐ'1ΐι•(>ιηιιιιι. /» 8ΐερ)ιαηο, »ιιπι»ι ψιαηΐηιη

ϊηαιίιαΐ, ίιιςιιίΐ Μυϋιιειίδ, Ιϋιηιιηηιιβ εοηαΐητ ίηιίηια-

ΙαΙίοηε (αΐ&ϊ (ΙίιΙβΓε, ηο$ηηε εχεβριίοηε τε'ι ρτίιίεηι

μιάίεαίσ: ίΐιΙ>η\ονετε. Νεε δίερίιβιιί νεΓδίοιιΐΊΐι, ηοςυβ

Βϊεΐιβοηιΐ ι-εΓιιΙαΓιοηβηι νι'άί. Νοη ηηιηϊρη υπιβη

6ΐΓρΙΐ3ΐιιιιη βιιί ΐΓ3ΐ1υεεη(1ί ει ίιτίϋειιιΐί υ Ιι6γ«βι

8υρρε(1ίΐ3δδε ιιΐ3ΐ6ΓΪ3ΐη ριο 63, ηιιη δυηΐ ρΙβΓΐηυβ

οιΐιΐιΐ'χ ϋ3ΐνίηϊ (Ιίδοίριιΐί 1)οπί{;ιιίΐ3ΐβ ; ηε(|υβ βηίιη

ϊηνίϋεηΐ ιιο5ίδ Ιιοικ•χΙ;ιιιι ϋΐίΐιιι νυΐυρίαΐεηι, φι,ιπι

ΐ'\ ι-ιιπιιιι ίιιορίϋδ ριτεϊρϊιιιιΐδ. Νεε ιιΙΙβ ωβ ίεηβί

(ΙιιΙιίΐιιΐίο, δ(ερΙ)3ηυιιι 3 ΙϋεΙιεοιηο ρτο!>β βδ56 ιΐϊ-

ρεχυηι, υΐ Γοΐ'δβη ιιιιιι είΐο ηιατεπαιη ηοη δίι ιίίΙιΙιι-

ΓΗ8, ιιιοιηοΓ ίεΐιιιιηι ίιι ρΐΊΟΓβ εοη^ΐ'Ρδδη αοοεμίοηιιη.

Λιιιιι ηιιοά ΜοΙίηειιχ ;ιίΐ, ΒκΙιεοηιηηι οηιιύα ή

πια »ηο εχ ΒεΙΙαηηϊηο ιιιηιρίίί$ε, \ά υΐ νβπιιιι οδδβΐ,

((ΐιιιΙ εαιίδχ ιιιιιιιιι Βίεηεοηιυδ ιιμοΐκιΐ υίΐίκΐι-ι;

ΙΙιιιΙι: Ιιι, ΐ|ΐι;ι• ίιι ΙυίδΝΌιαΙϊοιιίϋυδ μιιιη.-ι, ιιπιΙμϊΙιι5

68, ηοη βιιϊιη ιΐιιιιιιι, χιιΙΊΐΊ/ηΐϊ, ιιίδί εχ Ι!Ινιίι:,ι,

ϋειιΙιΐΓίιιΙΟΓίϋιΐδ, ΙΙοδμίιιίαιιυ, ϋαηχο ει ιιΐι.ί ιι•>-

νηίοπίιιιχ ιμιί βιιΐε Ιε 1ΐ3ηε ερίδίοΐιιηι $υ1) ηοπιιηβ

(ίινμιιΐ'Ίί Μνδδειιί \εη<Πΐ;ιι-ιιιιΐ, 61 63 Ιαιΐ(]ΐΐ3ΐιι

νβΐίιίίδδίιηο (εΐο , ρίτβ^Γίιιηΐίοηοδ ορρυ§ιΐ3Γυηΐ ,

ΜΙΜιΙμ' ρΓΟΓδΙΙδ, ίιι ρυδ1β3 Ιίΐ|ΙΙ6ΐιίΙ.

(Ιιιιι.-ιι ρΟΓΓΟ, ι|;ι;ι: Π)6 ίιηριιΓκ, ιιΐ Γ.ίιΙιίιιίιηί

Ιιιφίδ ηη^3δ ύΓενίΐεΓ εχιιιιιίιιιιιιιίαδ ει ιΐίίΐιιΐίοιιιΐίί

βυδεϊρεΓειη, Ιιιυε 681, (|υίιι 3Γ^αιηεηΙυηι ιΐβ ,-;κ ιι<

ρεπ'μι-ίηιιΐίοιιίΐιιιχ ίΐΐίηιιο ηιυϋυ ρΓορίιΐδ ιικ; Ιαιφΐ,

«μιιιιιι 3ΐίθδ ηοηηιιΐΐοδ, αιιιι <]<ιαΐυυΐ' ΙίΙίΓΟδ άε |ιβ-

ινςΐ'ίηΒΐίοιιϊΙιιΐδ ιΐιιοΐιιιχ βοΐιϊηε αηιιίδ ίιι Ιυεβπι (Ιβ•

(Ιειίιη, (1ο(|ΐΐ6 Ιι.ιε ίρχ;ι εμιχίοΐκ ΙιΙιγο ρπιηο, ι.ιρ. 10,

εορίυδΪ8δίηιε(1ϊδρυΐ3νεΓίιη,6ΐ ΓεΓβοιιιηία, ηυχηυιιο

Ιιονιιχ ίδΐε ν6Γ80Γ οοο'ιηίΐ, Γοΐιιΐιινοιίιιι.

Λεεβιϋΐ, ιμηκΐ πιίηίδίεΓ ίβΐβ ενβη^εΐϋ Ι,θηιαηίοίοΐ

Γιιΐνίιιίιιικε εθ3ΐιχ εοοίΟΓ, ϊΐΐυδίηδδίηιο εΐΓϋίηιϋ

Ι1ι•Ι 13 πιιιηο βΐίςυοίίβδ άεηΐβδ δΐιοδ ΐηΐί^ίΐ : ιιιιιι

εΐ'£θ ΙίεΙΙιιΐ'ΐιιίηί (ΙεΓειίδϊοηειη ρΐΌίίΙβηΓ, ειιιιιΐ|υβ ίη

ορεΓε Βε ρ6Γε§πιΐ3ΐίοιιϊυυδ 3 εβίυηιιιϋδ 1•.ιΐι.ιι ιΐ

ΗοδρΊηί3ΐιί αχχι'πιοιίιιι, ηοη εδί Ιιοε Ιοεο ι)ι•χ•'Π•ιι-

ιΐιιχ, ιιιιιι :ιΙι ίδΙΟ ιιιιιΐιιιχ ΙβΠίιιδ εχΟΓίΰ ϋίΐνίιιί-

ΐ'οΐιι (ΐρριι;;ιι;ιΐιΐΓ, ιΐε ι] ιιο ]υτε ϋί(:31 ϋυΙΙϋΐ'ΐιιιΐιΐι»,

ί|ΐιο.1 ΛεΙιίΙΙβδ άα Λ^βιηεπιηοηε :

. . . .οϋδ' άτ ίμοιγε

ΤετΛαίη, χύνεόσΛερ έώ>; είςώχα Ιδέααα:.

ΛΊ'ί/Η,' ιηί'ιί, ίιιίί αάηιοώιιη $ίι ίιιφιιύίΐΐί, ίη |'α•

γϊιί» ταρίεενε αιιαίι.

Υοΐυί «υίειιι Ιιβε οιΐ'ΐιχίοιιο εΐίβιη ρεΓοαΓΓεκ ηο-

138 :ι1ΐΐ'ΐ•Ίιιχ ('.ιιΙνίιιΊχΐιε, δει! Ιιοο 1οιι§β ι)οι1ίοπ$,

ίη ερίδίοΐιιιη ε]αδΐ1εη>, ιιι «ίιιιιΐ, Ν>δδειιί, :ιιΙ Κυ»ΐ3-

Ιΐιίιιιιι, ΛιιιΙιγοχιιιιιι ει ΒιιχίΙιχχ.ιιιι, πι ιριιι ίϋϋΐ'ΐιι ιΐβ

ρεΓ6ξΓίΐΙ3ΐίθηβ 1Ιί(•ΓΟΧιι|\ ιιιίΐ;ιιι;ι (ΙίδδεΗΐ Λν.ΜϊΟΙΙΙΙΐ).

δϊ εδί ΛνχΜΊΐιιχ ; ιιιιιιι ηιιρεί' ρΓΟίΙίϋ, ηειμιβ βηΙΜ

ΐ|ΐιίχΐ|ιΐ.ιιιι ιιηιμίιιΐιι <1β Ιιοι. Ννδδβηί ηιοιιυιιιβηΐο νι:Ι

ίιιηιΐυ , νεΙ νϊ^ιίαηιΐο , νεί 8οιιιιιί;ιιιι1ο βεοβρίΐ. ϊ'

κεΙιυΙιιιχίΓχ ιιιιιΙΙιι ιιιιικιΙιιΙ, (|11χ• ικιία «ι,ίίιιιΙ, βΐϊα«•

31Γ3 , υΐ νίιΐοΐιϊιηηδ. Νυικ•, ιριοι! Ιιβηε νειίιιΐ, Γβιη

Ϊρδ3111 ΙίμμΓειΙίΒΙΙΙΙΙΓ.

ϋΑΡϋΤ ΡΒΙΜϋΜ.

Εχαηιεη ηοΐαταηι ΜυΙιηεϊ

Ιη ερϊιΐοίαιη άε ρετεαήηαΐίοηε ΙΙίϊτοίοΙι/πιΐ'.αηα.

ΟϊΙνίηίδΙα βίε εχοηΐίΐυι: ΰεΙΙαηηίιιιΐί, '(1 <1Η>

ρεηηαί ει ϊηΐεη'ΐιΐ&ίΐ , ΗΉΙιεοηιια , Ιιιιηο φίΐοίΛΜ

ίηίίιηιιίαηΐ Ι'αΙιί, ιιι ψευδίζίγραψ&ν, ίί ηεφαηΐ ο>(

Οϊει/οήί. Μή |ε•^δεο, βίΐ ίΙΙε 3ριιιΙ Βοιιιει-ϋΐιι. Λί

ηιβιιΐίανα, ειιιη ρυαίχ νετηηι άίςεη. Ναι» ΙίβΙΙιιπί"-

ιιιΐ5 ιιοιι ηι^αΐ :ιϋϋοΙυΙυ ε^&ο Γ<ΐ)'-50ΐιί ; δβιΙ »ίΙ, ίο*11

ιιοιι ($ί( Λ'ι/ι««ηί. Νεε 3ΪΙ, ηοη εχ$1ακ 6Ί'ιΓί«, ^

Ι'υΠε ηοη εχίΐατε Οταεε , ο,ιιία ιιυΙΙυηι (ίΓΧίΐ"11

(Ι) Οϋχ ίηΐβΓ 0Γ680ΐϋ Ερίβίοΐαδ ίηνεηϋυΓ οιϋίηβ υοουιιιία, ΐοηιί 1ηι]ιΐ8εβ εοΐ. 1010.
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οχοηιρΙαΓ ν'ιιΙοΓαΙ. Οιιγ Ιπ ρηνίονίδ ίΙΙιηΙ (οτΐβ φίοιΐ

ΗβΒΚΓΐίοιιβιη ΓΡβΙπη^ίΐ αε ΙίιηίΙηΐ? ΚογΙθ ϊιΐοο Ιιηηο

νυουΐαηι ρπρίεπϊδίί, ιιΐ ιπ ίρβο δΐηΐίιιι ιιοΐαηιιιι

νοδΓιΙιοΙο ιηοηΙίεηοΊ ιτοΐβπεβ Ιί1)Ί δΐιρροΙεΓΟΙ. Ριί-

ιηη Ιιπίΐ' Ιιιο ηιεικίιιείο, ηο Βοΐϊΐβπαιη δίΐ, ιιιοχ

3()]ιιιι^ί$ δοοίιπιι : ιιβιορβ ΒβΙΙανηινιιιιη α ίίχείιεο-

ηιηηι Ιιοε περάτε ηιιί ο αΐΐο ατ0ηηιεηΐο, φιαηι φιια

ιίε ι•εη$εηΐ- Αη ηιιΙΙηηι 3ΐ*ςιιιηοιιΐιιιιι οδΙ, ηυοά ηοη

»ϋ ι')ΐ Λι/5(βηϊ ορ<τϊί Ηί, φιοά ία,ηοΐιιε ϊηΙετριε$, εΐ

ηηοά [οτΐε ειίαηι ηοη ίηνεηΐαΙυΓ Οτκεε ? Αη ηοη

Ιι.<;γ ΙΠ3 ;ιΓ|.Ίΐιιιι;ιιΙ,Ί :ι'1ιι!ί1 <Ί ϊΐΐΐΐβϊΐ ΒεΙΙηπιΓιηηδ ?

δι Γβίδ» εεηδοΐιηδ, οιιγ ηοη ΓεΓιιΙηδΙί ? δι Ν^δδεηί

βχΐ, οιιγ ηοη Ρ8ΐ ΓβοβρΙβ ίηίει• ο]ιΐδ οροι-η, ΙοΙίεδ

Ρβιίδϋδ οΐ ηΐϋιί οχοιΐ53? Αιιιβ η1ίΐ|ΐ:ο1^ηηοδ ρι•ο-

(Ιίεπιιιΐ οχ νηιϋδ Βίϋΐίοΐίιοεϊ» νηι•ίη ορυδουΐη Νγβ-

βειιί ; β» δΐηΐϊιη ιτρεΓβπιηΐ δΐιιΐίοηειη ίη νοίυιιιίηε

οροηιιη Ννδδεηί, ηοη ίΐα ρΐ'ίαΌηι 1'ηπδϋδ ρυυΐίοηΐη.

Οιπ Ιίι, φίοιΐ 3ΐι αηηο ϋοπιίηί 1551 , <|ΐιο 11*0 βρΐ-

δΙοΙη Ρηιίδϋδ ΐνρΝ βδΐ ίιιιρίΌδδη, ιιιιΙΙιι Ιοεο ίιιΙΟΓ

ΟρΟΙ'» Νγδδείΐί (1θ1Ι3ΐ3 Γιιβί'ίΙ ?

δι (Ιί)3δ, ΕάίΙϊοηε$ ΐΐΐιιβ (ηϊι»ε Ροηΐίβεία» εΐ

ΡοηΙιβιϊοηιηι, ηιιί ερίίΐοΐαηι Ιιαηε εχίετηιίηαΐαηι

αφ'ιαηΐ, ΓΟδροικΙεο : δι Ιί%ο ΟδΙ Ιεκίιίηια 031183,

(ΐΓορΙβΓ (]ΐιαιη ηοη εοηιρηιεβΐ ίιι ειΐϊιίκηίοιίδ (>3ΐ1ιο-

ΐίεοπιιιι ιιιΊ)ίιιιιι, οιιγ εχδυΐοΐ 3ϋ ειΐίΐίοηο Βαβί-

Ιοοηδ'ι ηηιΓι 1562, ιιηιίβοίιη ηηιιίδ αϊ) οιΐίΐίοηο ΜογοΙ-

1Ϊ3ΙΙ3 ριιΙ)Ιΐε<Ί13? Ναηι εχβιιίαι-β, ΙίιΙπιι ιηίΐιϊ ΓηοιΙ

ΚρίΙοηιο Ι!ί1ι1Ί•ιΐΙιι•ο:ι; ΟβδηβΓίΒιΐίβ, φΐχ Ιΐίιΐηίοβίιπι

ΙβχίΙ οπιηίιπη ιΙΓκίδ ε(ΙίΙίοηίδ ορεπιιη οι οριΐδειιΐο-

πιηι, ηεε Ιηιηεη ίηίβι- ϊ 11η Ιιιεο ερίδίοΙα ιΐδηυΒίη

νίδίΐιιι•. Οιια; οηηδ», οιιγ ιιεφίο Ιιχι-εΙίεί Ιγρο£ΐ'3-

ρΐιί ει ΙιίΙιΙκιρ ίΙ,ε ΙιοΙο ('ρίδίοΐ* Ιοευιη ίηίεΐ' ορεΓ3

Νγδδεηί Ιηϋιιειίιιΐ; η;ιηι ειϋιβηι ίιιΐδδο, ΐ^ηοΓΟΓβ

ηοη ροΐιιοΓοιιΙ, οηιιι εο(1ο:η ηηηο 1562 εχοιιβα Γιιο—

ηΐΒαβίΙ&β ίη φΐίιΠη Μ;ι^ιΙεΙιιΐΓ§εΐιδίιιιιι ϋεηΙηΐΊ3.

Κοίηϋε ηοη οιηιιοδ ΡοηΐίΠοϋ ειιιιι Ννβδοηο :ιΙ>]υ-

(ΙίεαιιΙ. Ναηι ΜογοΙΙ'ιιιιιι ρΐ'ϊιιιιιιιι οοΜίοΓειτ) Ιιιίδδβ

ΡοηΐίΙίείιιιιι, ηιιΐΐιΐδ (ΙοΙιίΐο. δει! εΐ ΑΙονδίη.8 ί.ϊρρο-

ιικιηιΐδ Ροηΐίηοίιΐδ ΓιιίΙ, ει Ιαίιιεη ήαηο ερίδίοίηιιι

ΐοιιιο δεειιιιιίο ίΐβ Υίιίχ ιαηείοηιηι, δΐιΐ) ηοιηϊιιβ

Νγδδοηί, ίιιίεχιιίΐ, δί Ιιι νεΓ3 βοΐ'ϊϋίδ. Γιιϊΐ ειίαιη

ϊΙΙιΐδΙί'ίδδίηιιΐδ ΑηΗαΙίιιηι δοΐ'ϊρΙΟΓ ΒαΓοιιίιιδ, Ροηΐίϋ-

οίοβ, εΐ φΐίιίειη ςιιαιιι πιαχίιηο; Ι.ιηιεη ηοη ιΐιΐΐίΐο-

ϊιιγ Ληηηϋ φιαΠο, Ιιαηο ερίδίοΐίΐιη εχ Ν)'δ«εηί οΠί-

οίΐι;ι ίυίδδε ρηιΓεεΙβιιι. Οιιί Ιίι, ιμιοιΐ ΐιοιιοϋϋΐαηΐίΐιιΐδ

ΙιοΓίιιη ]ηιΙίεϋδ, Ιΐ3θΙειπΐδ ερίδίοΙα Ιιχο Ιοευιη ϊηΐβΓ

εα?ΐΒΓηδ ίΝ)-δδεηϊ Ιιιΐ'ΐι1)Γ3ΐίοιιεδ ηοη ιηνεηίι? Αη ηοη

Ιιοο ΠΓ^ιιιηεηΙο ε$1 ρΐιιι-ίηιπιη δΐιρβΓ Ικιε ερίδίοΐ»

βειίδυ ιίι νβΓΟ ρΓορΊόιοηι βδβϋ ; ει Ιιϊιιε ηι οϊιΠκββ, υΐ

3ΐ) (ήπιε ιΐδΐ|ΐιο οΊοηι » Γε1ίι]ΐιίδ ορεΓΪΙιιΐδ μ^ιιικ:1;ι

Γηοΐ'ίΐ; ηιΐ3ΐυνΪ8 ρβιιεί εχ οιΊΐιοιΙοχοπιιη ιιυιηβΓΟ,

οηιιιεδ νβΓΟ εχ δοείϋΐίοπιιη βίβ^ο οϋίο ροΓβ£ΐ'ίιια-

ΐϊοιιιιιιι, επιιι Ννίδοιιο 3(1]ικΙϊεεηΐ.

(ν.ι.ΐίΙ 3(1 ίιιΐοΐ'ριείειη ϋΚίιιεΙ, ηεηιιε ρΐ'ίιιιυδεϋίΙοΓ

Μοί'εΙΙίιΐδ, ηειιιιε ΙΙΙγήειίδ πι ΟαίαΙο^ο βι ίη ςιιαηβ

ϋοιιΐιΐΓίη , ίικΙίεβί'β ροίηίΐ <|ΐιο(1η»ιη ίηΐβΓρΓΟίίβ

ΐΙΙίιΐδ ηοηιεπ εδβεί, ιιειμιο Ιο ροίεβ. Οΐεοβ: Νοηεαε

αάινυάηιη βηηνηι ιιπμιιιιιηΐνιιι, 5ΐιιηρΙνηι εχ εοηηοά

ίηΙερρΓεί ιίι ίι/ηοΙια. ΜιιΙΐιηηιη ειιιιη ΙιοηΜίαηιηι

Χ. (.7ΐΓΐ/30ϊ/0Ηΐί υιίετρτείε) εβιβ ιηοεΠοι, ηεε

ΐιπηεη «ο 'ιηιετρτείηιη ιηεετίϊΐιιάϊηειη άηοίΐαή άε εβτ-

ιίΐυιΐίηε ει ρεηηαιιίΐαίε (ιοι»ί/ίαπι»ι. ΒεβροηΟεο,

ι•Ί Ιιοο ίΐη δΐΐ : Ηΐΐαηιοη 3ΐΊι|ΐιίιΙ κηΙΙβΜΐ 3ΐ'^ιιιιιοηΙί

30 ίηίΟΓρΓΡίο ϊ^ηοιο ϋοοίΐυ:•: ρΓ.ΐίδΟΓίϊιη εοιιι ίεΓΟ

■Ιε οηιιιίύυδ 3ΐίΐδ Νν»8ΐ'ηί ορεΐ"ί!ιυ8 Ιί(]ΐιο3ΐ, 3 ηιιί-

1)03 ί.:ιιπιίΐ»ιε ι1ΐ)ΐΐϋΐ;ι ΓιιειίιιΙ. Ι.ί δί ΐ|υιε ικιν;ι ηοη

ίια ριίϋϋΐιι εχϊοΓΟίιΐ, φΐίόιΐδ ηιιΙΙυιη ίηιοΓρΓοΙίβ ηο-

ιιιβη 3δεΓίρΐιιιη, ιιι ββΐ ΙίϋηΙΙυδ άε Ραίο, ογπΙιο

ευηΐτα ΡαχιεταΙοτεί , ΓΠΪΙιϊ Ιβηιεη οχρίονηΐιπιι εδί,

(|υίδ υΐΓΐιιιιι|οο οριΐδευΐιιιιι ΙιΗΐίηο νοηεπί. Νιιηι Ιο

ηηβΐί, (ΐυίδ δίΐ ;ιιιγΙιιγ τοί'δίοιιίδ ί:ιιίικβ, φΐιο 1η

φΐ;ιιΐ:ι οεηιιιπβ Μ3^(1ε1)υΓ^;ϊε3 εχδίδΙίΙ?

ΤοΊίοηι ΒεΙΐ3Γΐηίηί 3Γ£υπΊβηΙιιηι, ςιιοϋ Ιι.οι βρί-

Βίοΐα ΓογΙο61Ϊ3ιιι Οηοεβ ηοη ίηνοηΐΙυΓ. Μοιΐ3Πίηιΐ3ΐ

8ίιιιρ1ίείΐ0Γ, ηοη ίηνεηίΓΪ, 8β(1 &\ΐ:[οτΐΐ, ςιιί» ΒεΙΙηΓ-

ιηπιοδ βϋίΐίοιιοιη ΑΙιιιίΊΙιηικιιιι ηοη νίιΚ'ΠΐΙ : ιιεο

ϊΐφίΓίη δθδρ'ιι:3ΓΪ φΓΐδ ροδδεί, ϊρδαιη φΐυιιοε Οι\ο-

Ρατιιοι.. Οη. ΧίΜ.

03ηι εοηιροδ'ιΐϊοηοηι β3δβ » ΓοεεηΐϊοΓβ ΓιιΙιγο, ουη»

νϊχ ΐη Βί1)ΙίοΐΙιοοίδ ΓεροΓίβΐιΐΓ. Ιιι Αιΐ£ΐΐ8ΐ3ηη εεΓίο

οι Βαν.ΐΓίεα, ςιυε ρΙβΓ3φΐε Νχδβεηϊορειβ εοηΐϊηβηΐ,

ηοη οιιιηρ:ΐΓ(Ί : υΐ ηοβ Ίι :ιΓι:ιΐ'οιη ΒίυϋοΙΙιεεηιυιιι

ίη(1ίεΊΙ)ΐΐ8, <|ΐιο8 30* 0;ι1εβιη βιιί Αρρ3Γ:ι1ιΐδ »(3]<•οϊΙ Ρ,

Ρύδδονίηηδ : η» ιιι (ριοα* 0:ιΙνϊηϊ3ΐιιΐδ Ι8Κ• ;ιίι. οαηι

ΓβρβΓΪΓΪ ΡϋΓίδϋδ ίη Βε§ί3 1)ί1)ΙίοΐΙιβ03, ιιοο αάβηεηι,

$εά ηχεά'ιο εοιροη ίηΐΐτίατη, \ά ηοη ίάΌο ενίιιεϊΐ

οηιιι οδδε θΓβ{$ορίϊ Νγδδειιί: ιΐ3ΐη εΐ ίηεοιίίιβ (|ΐιη-

ιΐηιιι Βαναπεο, ίη ηιιο οοιιιρίιιτη Ννδδειιί ίιΐδιιηΐ,

βχδίαΐ οΓ3ΐίο δοο ΙιοηιΗίβ <Κ• ΜοΙεηίδεοΌεΙι, φιαηι

(|ΐιί Μ^κδβηί 0880 ρεΓΐοιΐ(1»1, ι» ιΐίβηιιβ (δί (]1ΐί Ιιϊγ-

οοδ ηιπΐΕο»1, Μοίίηεο ογΊ1)πιιιι δΐιρροποηίο. Νοο

ίικίίε^ΐ ΜοΓιηειιβ, ιιίπιπι Βε^ίοδ ίΙΙβ εοιίοχ ιαηίοην

ηιοαΌ Ν)'δ!ίοιιϊ οΓ3ΐίοηοβ οοηΐίηοβΐ; :ιη Ηηηο δοΐηιη

δΐιΐ) Νγδδοιιί ηοιηίηε , 3η ρΙοΐΌδ αΙίαβ.Νεε ίρίονίάϋ,

βεα" βν :ι||(•ΐ''π!•ί |•ι•Ί;ιΙίοιιο ίιΙ γοΓρΠ. Οιιίδ ικιιι ιιιίΓΟ-

ΙΙΙΓ Μοίίηβί ί^η:ιν"ι:ιηι, 0|1ΐί ικινιιιιι Ιιιι|ιΐδ ερίδίοΐο

ΙπιιΐδίΗΐίιιιιειιι, ίιι ειιιιι δοίιιιΐί» ιιιριΙιΙ.Ίΐιβ, ηοιι ίίΐίειίΐ

1)ϋι1ίοΙΙιεο3ΐη Βε^ίηιιι, ειιιιι Ραι•ί«ίΪ8 (Ιβ^βΙ, (βοίΙΙίηιο

ϋιϋΐιι, 1)οηεΓιείο Γβδοιιοοιιί ϋί1)Ιίοΐ1ιβ03Γϋ, ιρκ'ΐιι

Ιιίο ιιι;ΐ(•ηϊΙϊι•ο (1βρΓ3!η"ίε3ΐ ; ϊοΓβηη ει ο1) Ιΐ3ΐΐ0 03ΐι-

δ;ιιιι. (|ΐιοι1 δίι (Ιο ρΓομο ΜοΓιηεί. Αι ερΗίοία Ιιαο >η

τηεΗ'ιο Γ,οάϊεε. ΟιιίιΙ Ιιιιιι ? Αη ηιοιίίο ίΐυιϋι ϊ ηίΐιίΐ

δριι ιίιιιιι ίηδΟΓί ροΐεδί ?

Ι.Υμεί ΜοΙίηβιΐδ εΐίηηι $1ι/1ηιη ην,η Οτε^ηιη *1\)Ιο

ειαηχηαίηχ εοηάηεηΐεηι. <_> ; ι :ι (Ιε ε:ΐ083 ? < > ϊ Γι ; ι \ ίιϊο-

Ιιιγ (Ιίδδΐΐ3(!βΓβ ρεΓε^ΐ'ίηηΐίοηοιιι (Ιίειοδοίγιιιίίβηβιη,

ει π1ΐ3 ηοηηιι1ΐ3 ; Ιι;οο ιιίηιίηιιη ι η η Ι ϊ εοιιεεηίοβ, ε(

Ι3ηΐ« εοηνεηίβηΐί» γηΙιο εβι βε ογϊ^ο. 8ί βρίδίοΙα

1ι;οο ροΓοςιίη3ΐίοηε3 Ιβηι ορβηβ ΟθηΐρΓθ1)3ΓθΙ , ΙίΙ

ιιιιΙΙιι ΐεΐ'^'ινοΓδβιιιΙϊ ει εΐϋϋβικίί οεΐ'3δίο δβΟΙβπίβ γο-

1πιΐ|ΐΐΐΊΊ•ίιΐΓ, ];ιιη 8ΐν1ο8 βδδεί Ιιοο ίρδΟ (ΙίδδΊιιιίΙΙίιηυ»

ΟΓοβΟΓίβιιο; ηεφΐβ'ο,υϊι1<]θ3ΐιι θΓε§οι•ϋ οΙογοΙ. Νοηε

Ιπ ι ιΐ8 081 (>Γβ§οΐ'Ί3ηιΐδ, ({οία νίϋεΐιιΐ' 3ΐίΐ|ΐΓκΙ ιΐϊοεί'ε,

ΐ)ΐιο.! ϊδΐί 3 Οΐ'ομοπο (Ιίεΐυιιι βιτίρίοιηςοβ ροΓοη-

ρίιιιιΐ. ΑρΙυδ οεηε ηιΐηΐδΙοΓ ϊδίρ ϋηΙνίηίΒΐιιΐ1* οοιίδορ

ΟδΙ 8ΐ)Ίί Ογο^ογΪ3ιΓι : ςιιϊ ρΓοείεΓ ηηηο ερϊδίοΐβιη Οι•β-

80ΓΙ0 380Γίρΐ3Ι11, Ι10Ι1 ΠΙΙΐΙΙα ΟΓβΗΟΓΪΪ Οΐ'ίΚΟβ Ιεςίδδβ

νίιΙείιΐΓ, οηιιι ρ»ιιοα Οι•33οε οχδίοιιΐ, ϊρδο αιιΐβιη ηιη-

ηοδεΓΪρίοΓυιιι εοϋίευηι Ιηιιι ϋίΙίξεηΒ δίι ίηνεδΙϊ^ηίΟΓ,

οι ηο Κινϊιιιιι φϋάειπ εοίΐίεειη ρΓοΙιβο 8113 ερίδίοΙα

ΐιΐδρεχβΓΪΙ , φΐο εχρΙοΓ3Γ8ΐ , ηιίιιι νβίοΐ'ϊβ 3η ηο\\Έ

ηιηηιΐδ δθΓΐρΙιιΐ'3 βδδβΐ; < ι ηιιιιι γοι δε ίΐη Ιιοϋειοί,

01 οχ ΒίΙ)Ιί(ΐΙΙιεθ3Γίο ϊιιίεΙΙοχεΓηΙ.

ϋΓ{ξεΐ ίιΐδΐιρεΓ άοείτ'ιηα: ίίηιΐΙΐΐΛάίηβιη. υΐ)ί νεπ)

οικ{ΐΐ3ΐη δΐιίδ ίη ορεΓϊοηδ ριοΐιίϋιιίί Ννδδεηιΐδ ροΓο-

{ϊΐΊΐιηΐίοιίΐ'δ, ιιι Ιαιη ;ιιΐι!;κ Ιιτ ηδδεί'εΓΟ ροδδίδ ίη Ιιηο

ορίδίοΐβ, νοδίΓΟ δοπδΐι οΐ ίιιίεΙΙεείιι ηεοεριη, ίηεδδβ

ΙαηΙηηκΙοοίΓ'ιιΐίΟδίιηίΙίΙοιΙίιιοη) ευιη ΐ'εΗφΐί8ε]ιΐ8αΌιη

Νγδδοιιί ορεΓίΙ)θ8?ΤηιιΐΊΐη οΐιεβΐ, ηί ίη ηΐιϊδδοΐδ ιικι-

ηιιιηοηΐίδ ϋοεε»ΐ, ίΙΙίείΙιιηι 0888 ΜίεΓΟδοΙγηιβηι ρβ-

Γε^Ηηηπ, ηί ηε ΐη ίδθ η,υκίεπι ερϊδίοΐη Ιιοο δίιηρΙ'ιοί-

ΙΟΓηΠίΓηιοί, ιιι οομίοδο οδίοηδοιη ίη οροΓβ Οβ ροΓβ-

0Γίΐ1.Ί[ίθηίΙ)(Ι3.

Αι Οηβοιίιΐί ιηεηιίηϊΐ εΐΐαηι ίη ερΐχίοΐα αά ΟΙι/ηι-

ρίίΐιη ρτοΐεκίίυηίί &ιι<τ ίη Αναοίαηι, (■»/'«« εΐ ϊιία ερΐ-

&ΙοΙα ηιεηΐίοηειιι [αάΐ. 1}ϋ3δί νοί'ο 3Γ«:1ιίΙοοΙιΐ5 Ιιο-

]οδ ερίδΙοΙίΒ ηοη ροΐιιοίι ηΙΊεηίβ ρίοιηΐδ βεδβ ογ-

Π3Γ8, εΐ (ριοϋ (Ιο δβ ββπρββπιΐ Νγδδεηιιβ , δίΙ)ί ΙγΙ-

οοεί'β. ΓΜυιιι δοίιΐδ Ν^δβειιιΐδ ίη ΑΓΒϋίοιιι ριοίβεΐυδ

θδΐ? Ενβη^εΙίιιιη ΝίοοιΙβιιιί ηοη ΙβηΙιιηι ηιεηιίηίΐ,

8οι1 οι (ΙοδθΐίΙ)ίΙ ραδδίοηοιη ΟιιίδΙί. Νιιηι ϊϋβο ηοη

ΟδΙ ρδβιιιΙερί^ΓΛρΙιοπι ? Νθ(|υβ ΒοΙΙηΓτηίηοβ νοί ηϋί

ο1>]ιο'πιιιΐ Ιιαιιο ερίδίοίβηι ηοη Γοροιίΐ'ί ίιι νιιΙ{,';ιΐίδ

ΟΟΐΙίείΟΙΙδ: δΟΟ" βίΐΙΙΙΙ, ΙΙΟΙΙ 0Χδΐ3Γ0 ιιιΙογ ορεΓη Ννβ-

80)1 ί ιιιιυιιι ίη νοίπιιιοη οοηςεδίη: ηαηι δί Νγδδοιιί

ΟδΙ,ΟΙΙΓ 11011 ΟΙΙΠΙ ΟΙΟΐεΓΙδ ΟΟρίΐΙΐΐΙΟΓ, ροδί 101 3ΙΙΙΚ)δ,

ρΟδΙ 0ρ8Γ3 ΝγδδΟΙίί ΙΟίίβδ δίΐΐΐΐΐί ΟΧΟΙΙβΙΙ 01 Γ00ΙΙ83?

Ιΐΐιΐιΐ ίίειιι ιηίπιιη: ηοη Γβρβηι-ί ίη ιη3ΐιιΐ80Γίρΐί3

00(1ίθί1)11δ βΐ'ίΟΟίδ ΊΙΙυ8ΐΓίδ8ίΐΙ13Γ0ΐη 01 ΐΐΙδίΓΟΟίίδδί-

ιηηηιιη ΒίοΙίοΐΙιοεβηιηΊ : ειιιιι :ιϋ:ι ο]ιΐδ ορεΐ'3 ηοη

δίιιΐ ιΐδπ,ιιο 3ΐΙοο ίη Βίυΐίοιίιοείδ ίηίΓβςοοηΐίο.

δοο" 318 : ΛηΙβ ίι/ροί ίιιΐ'«ηΐο< (αείίε (Ίιι'ίίβ ιιιοηα-

(■/»".< τηαηιι&εηρίοηιιη αιιΐοάϊΐηα, φκε Ιίΰιάι εταάετε.

ΟοηΓεΓδ ί^ίΙιΐΓ Ιιιι]ιΐδ Γ3ΓΙ131Ϊ8 οιιίριιιιι ίη ιιιοηίΐεΐιοί,

φΐί εχρπηχεπηί. Ρβιόπι εοη8Ϊ(1εΓ3ΐβ. Ν3ηι ίη οοϋΐ-

ΰ9



1227 !223ΥΑΚΙΟΒυΜ ΝΟΤ/Ε.

είοιίδ ίηΐίφιίδ, (]ΐιΐ δυρβΓδυηΐ, ηιιΐΐα ηρρβιεηΐ Ιια-

}ιΐδ βΓΛδΊοηϊδ βοά εχριιηειίοηίδ νεδίίβία. ΟείηοΌ

ρβΓροΐιιο ΟΓΪΓηϊιιαιιιϊ ιιΐ ιιιοιιαοΐιοδ αηιο Ειιΐΐιεηιιη ει

< ';ι 1 ν ι ιι ιι μ» Γηίδ&ε Ιαιη ίηιΐοείοδ, ιιΐ ηο 1.;ΐΐπι;ιιιι ςιιϊ-

(Ιβηι 1ίιΐ£ΐΐ3ηΐ ΊηΙβΙΙβΧβΓΪηΙ : 1»ιι1ιιιη 3ϋεδΙ, ιιΐ 6γχ-

03Π1. Ηίηε »ι1 ηιοηβεΐιοδ ροΓίδδίιιιιιιτι ΓβΓβΠίδ ϋΐυιΐ :

Οτα'οηηι βιΐ, ηοη Ιεαιίητ. 8ί ηιηικκΊιί Οτχοά 1β§6Γβ

ηεφιίυηηΐ, ψιοηιοιίο Ιοηο ερίδίηΐβπι Οίεεαηι εχ

εοώίοίΐηΐδ οαίαιτιο 6χαΓ3ΐίδ 0Γ3(1βΓε ροΐυεπιηΐ , ιιΐ

ΐυ η'ΐ8 : ηοο,ιιε βηϊηι ρΓΧ ηιϋίΐαίε, βΐ ηοη ιηοιιΐίιιπηί,

ΒΟΪΓβ ν;ιΙεΙι:ιηΐ ς,υοιίηαηι ηΐ'χιιιιιοηΐιιιιι ΙπκΙαιχΙ.

ΟΑΡ. II.

Ι)ν[οι>ίΙπηι• εεειιηάα ΒεΙΙατηιίιη ει αϋοτηηι

ϋαίΐιοΐίευηιιιι τειροιαίο.

Αι μι 1ι;ρε ερίδίηΐβ Ν)δδειιί. 0ιιί«1 ϊηι!β? Νοη

ΒΙΠίρΙίείΙεΓ (Ι;1ΙΙ1ιι:ιΙ ρβΓ6§ΓίΐΐαΙΐ0Ι1Θ8 3 (|ΙΙ()ΙιΙιιΊ 8118-

οερίβδ, μί! »1) ηιιαείιοΐ'υΐίδ 1;ιηΐιιηι , βΐ δθΙιΙ;ιπ;ιιιι

ΤΪΙαηι 3£εΐ)1ί1ηΐ8 νΪΓΪβ νεΙ ηιιιΐίειίυιΐδ, (}υοπιιη ρτο-

ίεδδίο βδΐ ίΐΐκΐί, οεειιΐϊ, Γι-βΐ|υβιιΐι:ιιη βι εοηειίΓδίιιη

Ιιοιιιίηιιιη ιΐεοΐίηηι-ε. ΛιΙ ιμκι; ΜοΙίιιειίδ : Λ'οίιι'* /«-

είίε β«ΐ Ιια$ ιιεΜαζ άίβατε. Τηίι ΓιιοίΙε δείΐίεεί,

ςιιηηι ΓκοίΙε γιιΐροδ ργπιιιι εοπιεκι. Υίιΐοαηιιΐδ (]ΐΐ3ηι

ΓβείΙί Ιΐιΐιι ΟαΙνίηϊαηυδ ϊδΐε .Έηΐιΐδ Ιιοε ΐ'εδροηδηπι

εοηευΐίβΐ. Αάνβηη$ Ιιοε, ίπηιιίΐ , Ιοία ερπίοΐα Ιαιη

οίατα ε$ΐ, ιιΐ $οΙί$ καάίο κτίρια νίάεαίητ, ρι-χβ-ιπίπι

δί «,ιιίδ :ιιΙΙιίΙιι:3ΐ 03ίνίηί3Π3 οαιίαήα; βΐίοιμιί νίχ

681, 111 δρΟΓβΙ δε ΙίΛΙΙΟ 13Π(3Ι11 Ι|108111 ίΐΐΙ(ΐίΐ|ΙΙ(Ι III .

Αίΐ ΜοΙίηοιίδ: Οιιαχνηφιε ειιίιη ατι,ιιηιειία αβειΐ

αάνετ$ιι& ρετεατίηαΐίοηεζ, ιιεηιο ηίιί ρίαιιε ΐεευτι ηε-

ααίιίι αά ροριιΐιιηι εΐίαηι ρεπίιιετε. Ιΐηΐ|ΐι<! Ιιοε Π»ΐυ

8ΐ•ιι ιΙιΙΙΙαίιι ι!ί!Π,ιΐ ΜκΙίιιευδ ΟιΙκιΙκοπιιιι ιεδροη-

δίοηεηι. (ϊνίίηιιίι νείαΐ $ιι$είρί ρετεατίιιαιίοιιεε αά

Ο/ιπ'ίίϊ αριιίεΐιταιη, ί«κ εηηαοιύα, $ίηε ιαετω 8ειί-

ρίΐίΐ'ίΐ' ρτα>αρΐο, η εετίε ααετίι ηοη ε$ιε ρορηίί εο

ρβτεατίιιατί , ίΐ/ίί ροριιίηιη ίά (αεετε μιυεαΐ ιαετα

8ετίρΙιιτα. Αι ίά άίβετίε αβτιιιαΐ Οτεαοτίιΐί, ίηιο ει

εοηΐεηάίΐ ηίΐιίΐ Ιαίε ρτα•είρί ίη $αα•α 8ετίριητα : α$-

»ετίΙ ϊαϊΐιιτ ηυη άεΙι^τε ροριιίηιη εο ρετεατίιιατϊ, ηί$ί

[οΠε ρπΙατΗ αάνεηατίί Οτεαοτίιιηι εχίιίίιηαυί$5ε ρο-

ρηίο ίίεειε [αεετε αίίηηίά αά Ώε'ι αιΐΐιιιιι »ΐηε »αετα

&εήρΐηϊαι ηιαηάαίο, αιεείίί νετο ει αηαείιοτειϊι ίά

ηοη Ιίοετε.

Αι Β}ΙΙθ8Ϊδηηΐδ ϊδΐε ΙοΙιΐδ οβί ΐηΓοΓηιϊδ ι•1 Γ3η»1ί-

οιΐ5, ηε (ΙίυΗιΐι ρΙΐ3ΐιΐ;ΐδΐίουδ : ει ρΙ»ιιε εχ πιοιε εΐ

ογο Γ'πΐίίΙκαιιΓιιιιιι οΟίοΐιΐδ, ςυί βυίδ ίη βγΙΙυ§ίδΐιιϊδ

νει•α ίαΐδίδ ηιίδεεηΐ, ιιΐ ηίδί ηυίβ (ΙΠί^ειιίεΓ ηηϊιηυηι

Ι! 1 1 ν ι ■ Γ Ι ; 1 1 , Ιγ;;ιιιΙπιι νίχ (1ρρΓ8ΐΐεηι1εΓ8 (|ϋβ»1. Ιΐ31)υβ

ηΐ3]0Γε ει ηιίηοΓε εοηοεβδη, ηθ{|ηΙιιγ οοιΐδεΐ|ΐιειιιί<ι,

ςοίη ίοπιΐϊ ηοη εοηδίβΐ : ηαπι ίη ιηίιιοιε βυΐΐδΐι-

ιικ'ΐιιΐιπιι βΐ'31 : «εά Οτεαοήιιι νείαΐ &η$είρί ρε>ε-

0τίηαιίοηε$ αά ίΐηϊίΐί &ερκΙεΙιτιιηι, &εη ΜηαύιιΙα,

ίίηε ίαετα>. ϋετίρΙηται ρτ&εερίο, Ιιοε εδί, εο αηοά ίη

ίαετα 8ετίρΐητα Ιιοε ηοη $ίΐ ρτχεεριηηι: εταο Οτεαο-

π'κί ααετίι ηοη ε$»ε ρορηίί εο ρει-εαηηατί. Αι ιηΐιιοΓ

ηοε ιηοιίο Ι'ΟΓΠίαο, ρΓουι οχ Ιε^ε Γβΐϊοείηβηάί Γογ-

ιιΐ3ΐ•Ί (ΙεϋβΙ , »Ι) οηιηί ρΓΟΓδίιβ νεπίβίε ΛϋΙιοιτεΙ:

ηβηι υΐ ιηβχίιηε θΓε§οι•ίϋδ ιΐίοαΐ, ρβΓε^ΓίιΐΛΐίοιιεηι

ΗιοΓΟδοΙγηιϊΐϊηΗΐη ηοη εβδε ίη δοπρίιιπδ ρΓχοερ-

Ι'ιηι, ηοη Ιαιηεη άίείι ίϋεο εδδε ΊΙΙίοίΐαηι : ηοιμιε

βηίηι , υΐ ίη ρι-ίηιο ΙιΙιγο ϋε δ«εΓίδ Ρει-ε^νίηΒΐίο-

Ιΐίϋϋδ 3ίεΙ)3Ι11,ε3ΐ3ΐ)0Γ3ΐ)3ΐ δΙιιΙιίΙίΒ,ςυβ ΝονβΙοΓΟδ

ηοδίπ, ιιΐ ΟΓεύει-εΐ οηιηο ίΐίικί 8δ8β ίΐΐίοίΐυιη, φιυά

830Π8 Ιιίιίεκίδ Ι10Μ ρΓ330ΪρεΓεΙϋΓ.

ΙίΗςυε 8ί ((ΐιίδ Ιιιιηο ίη ιιιοϋιιιη ηι•8υηιειιΐ;»ιίοηεηι

ϊηδίίιυβι : Οηιιιβ ίΙΙιιά, αιιοά ίη Ξοτίρίκτα ηοη ρτιε-

είρίΐιιι; ε&Ι ϊΙΙκίΐηιη : ρετεαήηαιίο ΗίετοίοΙ^ηιίιαηα

ίη δεήρίητα ηοη ρταάρίΐητ ; εταο ειί ίίίίείΐα : ιιβ-

83ΐιιι• αια]0Γ. 8ί Ιιιιηο ίη «ιιοιίιιιιι : (}τεαοήια Λ'ι/ί-

ϊβΗΜ ίίείι ρειεατίηαΐίοηειιι ΗίετοίοΙψηΗαηαιιι ίη

8ετιρΐυτί$ ηοη ρτα>είρί, εταο νειηϊι ίΙΙαιη ηοη τηοάο

ιηοιιαείιίι, »εά ει ειι]η$αιηηηε αΐΐεήηζ ουηάίΐίοηίι

ηοηιίηίοΗ* : ιιε^ΐϋΓ οοηδεςυβηΐίβ. Ναηι οι ε^ο ΙΉ-

Ιεορ Ιιαηε ρβΓβ^ίηβΐίοηειιι ίη 8α-ίριιιι•Β ηοη ρΓ33-

οιρι, αΌΙίιιίΐε βιίΐίεοί βο ϋβίοπιιίιοιε; ηε(]υε Ιβιιιεη

ίϋεο ββίΓΐηο εβιιι β ηιιΙΙο Ιιοηιίιηιηι ^βηβΓβ Ιίοίΐβ

δϋδειρί. Ει «ι Ν3,•888ΐιιΐ8 ρειββΓΪιιαιίοιιειιι Ηίειοδο-

1\ ιιιίΐ;ιιι:ιιιι ρΓΟ ί11ίθίΐ3 ιίιι\ίί , ίμιοιΐ ίη δεπρίυη

ηοη ρΓ3ίοίροΓοΙιΐΓ, »|ΐΐ3 οοηδοίεηΐί3 ίρδβηιεί Ιιβηο

ρεί'ε^Γίηηΐίοηεηι ο!ιίίΐ? Νεο ;>1ίο Πηβ ιΐϊχϊΐ Ννδδβ-

ηυδ, ροΓΟβΓίηβΐίοηεηι ΙΙίοΓοκοΙνπιί Ι:*ιιαιη ίη 8επ-

ρΐιιι-ίίί ικιιι ρι;ι•(•ί|Η,(|ϋ:ιηι ιιΐ ηιοηήεΐιίδ ει πιοηΪ3ΐϊυυ$

ιιίιιιίιιιιι ΙΙίοι-οδ(ΐΙνιιι»ιη ;ι1ιι•ιιικΙΊ ιΐι^ίιίει-ίιιπι εχίηιε-

ΓίΊ, 8χί81ϊπΐ3ηΙίθιΐ3 δβοο" ΟΐΓίδΐίπηαιη ρβΓΓεοΐϊυηεηι

ηοη ρεινεηΐιίΓοβ , ηίδί ΙΙιεί'οΜίΐνιιιοιιι ν'κϋδ$εηΐ.

Ηοπιιη ι•ιιριιϋί;ιΐι•ιιι ιιΐ ιηίηιιεΓεΙ, νεΙ ροιίιι» ρειιϊΐυδ

εχδΐίη^ικτει, ργηΊργ Γ32ΐεΓ3 »Γ8«ηιεηΐ3, ηοε βΐϊασι

βϋΐιίϋυίΐ : ρεΓε£Γίι>3ΐίοηβιη ΙΙιοΐ'ίιβοΙγιιιίΙηηαηι ιι:

δαετίδ ΙιίΙΙεΓίβ ικιιι ρπηοΐρί, 3ε ρΓοϊικΙβ ιιίΐ εαυ^χ

εδδο, ευι• δίϋί βΙίψιΜ ϋΙΐΓίβΐίβηβί ρεΓΓεειίοηϊβ »1β•

ΓιιΙιιΐ'ΐιιιι εχίδΐίιηεηΐ, δί ΙΙιειοδοΐ^ιηηηι ηοη ;1ι1ιίιιιΙ.

δί 3Γβηηιειιΐυιιι Ιιηο Γηπιι» νεδίίιιδ: (,ΐιι'ι άίείι ρε-

τεαήιιαΐίοηε>η ΙΓιετυεοΙυιηίΐαηαηι ηοη ρτινείρί ίη

8ετϊρ(ιιτα, ι'« είιΐιρίίείιετ ηεααΐ ο!) ηΙΙο Ιιανε ρετεατί-

ηαίίοηεηι ιηεείρί άεΐιετε: $εά .Υι/^μήμ* άίαΐ ρετεατί-

ηαΐ'ιοιιεηι ΙΙίετοίοΙι/ιιιίΐαηαιη ηοη ρι•α?ε'η>ϊ ίη 8ετί-

ρίητα : εταο Ν^αεηιχ» ίϊιΐψΐϊείΐετ ηεααί Ιιαηε ρετεατί•

ηαίίοηεηι αΰ ιιΙΙυ εκζείρί άεοετε. 11ε$ροη<1βιι η1^^ο-

Γβιη εδδε 03ΐνίηκιη3ΐη, Ιιοε εδί, οιιιηίδ νει-ϊ εχρει•-

Ιεηι. 8εϋ βδοιίΐιαιηιΐδ ίρδ3 ερίδίοίβε νεΓϋα : ΈπεΊ

τοίνυν είσ! τίνες των τίιν μονήρη κα\ "Λ'Λζνι-3.

βίον έπανηρημένων, οΤς εν μέρει εϋδεβείας νενίμι-

σχαι γ6 τους έν Ίεροαολύμοις τίποις ίδεΐν, εν οίς τά

σύμβολα της δια σαρκός επιδημίας τοϋ Κυρίου όρϊ-

ται^, καλώς άν εχοι πρδς τδν κανόνα βλί-ειν. Κα; ιϊ

ταΰτα βοΰλεται ή παρά των εντολών χειραγωγία,

ποιεϊν τό έργον, ώς πρόσταγμα Κυρίου. Είδε'έςω

έστ'ι τών εντολών τοΰ Δει::ίτου , οϋκ οΐοα τι εστ; το

διατεταγμένον τι Οίλειν ποιεϊν αυτόν έαυτοΰ τοϋ κά

λου νόμον γινόμενον.

Οιιϊβ νειίο 8ίε νεΓίίΙ ίιιΙεΓρΓεδ, ΟεηΙυπβ ΐ]ΐΐ3Γΐ»

Μ:ΐ8(ΙεΙιηΓ2ίεα : Οιιιιι ίίαφιε $ίιιΙ, φιί (οΐίίατίαιη ει

νίΐαηι ρτίναΐαηι $ίΙ>ί άείεαετίηΐ (Μοίίηειίδ, εαηι ίΐα-

ααε αΐϊηιιϊ εοτιιηχ, φιί ίοΐίΐατίαιη εΐ ίη ίεάηείο ν'ιίαηι

εΐίαειηηΐ : ςιιίιΐ οχι, νίΐα ίη 8εάυεΐο? {}ιιλι\ι μι-οοίινε

ιιιιί(|ΐιε ΓυίδδβΙ βίον μονήρη ιιιίοι ρΓΟΚΙΓΪ ν'ιίαηι πιο-

ηαιίίεαιιι, ιιίδί ίδΐί ν'ιίαηι ηιοηαδίιοαιιι ο,ιηβ ρε]ιΐ8

εΐ 3ΐΐ8ΐιε θ(1ίδδοιιι) ηιιί1η$ νίεε ρίείαιίί ΙιαόεΐΗΓ ΙΙίε-

τοχοΐυηιΐΐαηα Ιοεα νίάίπε, ίιι ηιιώηί νιάίεία Ι)οιηϊηί

αάνεηΐΗί ρετ εατηειη εοηερίειιιηΐιιτ, ρταείατβ «β τει

ηαΰεΐ, ίϊ αά τεαηίαηχ ίριαιιι τει,ρίείαηηΐί, ίι.|(ΐυε δί

νείίΐ ρηοερίοιοιη (Ιικίιιβ (βεο ηιβηικίηιΐκι) κι

όρια (αείαιαια, αηαίί ηιαιιάαίιιηι ΰεί, ίί ρτα-ΐβτ (Μο

ίίηειίδ, 51 εχιτα) Οοιηίηί ρταιείρία ίά ορραινοί ίη-

Ιτοάηείηιη, Ιιαιιά ζάο, ηυ'ιά «ιι, ηιιοά ρτα-εφιαι νεΙΙε

ψιίά αΐίηιιειιι (αεειε, ψιί $ε 8Ϊοί Ιερειη οοιιι, (εεεήΐ

ιραιιη. Μοίίηειίδ: Ιιαηά ιείο, ψιίά Ιιοε «ϊί τεί αΐιΐ/αίά

ηοη ηιαιιάαίιιηι νείίε ααειε, αιαιιε ίΐα ίραιιη ίίόι Ιε-

(/εηι β«β Ιιοηε$ιί. 1]ύί Μοίίηευδ ηιιϋΗΟΙεΓ ίιιΓεηίι

ιιεδίιΐϊοηειη μη, τδ μη διατεταγμένον, ανία ηοε νο-

Ιιιιιΐ, ιι Ι ΗίΙ, αηιεεεάειιιία εΐ εοηιβφιβιιΐϊα. ΙΙίε ίιεπιιη

εομοι• οΌδίϋεΓβιε »ΙίΙί;;οιιΙί3ΐη Μοίίπεί. ϋηι• ηυιι ιη-

δρεχίΐ εοιίΐεεηι Κε^ίυιη, ηιιιιι Ιιαηε ηεςαΐϊοιιειιι

εχΙιί1)ο;Η? Ουι• ηοη Ιίιίαατηιη Ιηηιειι ει ειιιάίίϊοΐΜ

ρεηηιη ϋβδβυϋοιιυηι το^ίιανίι, υΐ ίιΐϋρίΓεΓεΙ , δί

ΐιιηΐιιιη οΐϋ 3 ϋ:ιΙνίηί»η3 οοβιιβ ευςυειιιία δίΐιί ηοη

δΐιρρεΐε1)3ΐ , υΐ Κε^ίβιη ύί1)ΙιοΐΙιεθϋΐιι βϋίι-ει ? ]Νεε

νειυιη εδί ;ιιι1εεει1ειιΐία βι εοιΐδεςιιεηΐί3 ίιβηε ιιε-

Βίΐίοηειη Ωαβίιβιβ : ηβιιι'βΐ δίιιε ίΙΙα δειίδΐΐδ εοη-

δίβΐ : υΐ νϊάίΐ ει ιεϋιϋιίίΐ ίηίειρΓεδ βρυιΐ ϋειιΐυιίϊ-

10188.

8ε(1 εδίο, 3ΐ1ϋ3ΐϋΓ ηε^βϋο. Οιι'κΐ ουιίηείιϊι 031-

νίηίδΐβ ? ^υ^8 ηοη, ηίδί Ιιοε : ΙΜοη εδδε εχίδΐίηιιιι-

άοιη ΗΙυά ηβεββββΓΐο ΠβΓί (ΙβϋεΓβ , Ιβιια,ιιαιυ αά

ϋΙΐΓί8ΐί3ΐι»ιη ρεΓΓεειίοηειιι δίηιρΙίείΐεΓ ηεοεδδϋΓίυιιι,

αιιοίΐ (ϋνίηίδ Είΐίειίδ ηοη ρΓ^είρίβΐυΓ : η:ιηι ιικ>-

ηβεΐιί, ηυοδ 3 ρεΓεβππαΙίοιιε ΗίεΓθδθΙνηιίΐ;ιιι» «Ικ-

ΙιοπαΙιΐΓ, ρυΐαϋηηΐ δε 01ιπ81ί3ΐΐ3ΐιι ρ'εΓί'οοίιΟίκιΐ-

εοιίδεπ,ιιί ιιοιι ροδδβ, ηίδί αάοτααεηι ίη Ιοείί, ηΐ'ί

ιίείεταιιΐ ρεάα ϋοηιίιιί. Ιΐιιηο επΌΓβιη, υΐ ίϋΐδ ε.-ί-

ρίαΐ, «ιι : «β ηαάη ψιίά Ιιυε «ίί τεί, υΐίααιά ηο»

ηιαιιάαίιιηι νεΙΙε ααετε (νκίεΐίεεί ΐ3ηο,ιυιιι ηΒοεϋδαπο

ΒβεηιΙιιιιι) αίφιε ιΐα ίριηιη $ί6ί Ιεαειη ει$ε Ιιοηαΐί.

δειυιιιΐυδ Μοίίηεί Πβΐϋδ , <ιηο (ΙαίΙιυΙίιοιυιη Γβ-
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βροηΗΪοηεηιιΙίίΤΙιιΙ. ΛΜΐΐ Ι^τεαοτϊηί,ΟΙιήίΙηιη,ει αιιη

χηχήΐαΐ αά τεαηιιηι εκίοηιη, ϋαίώ. χχν, ν. 54, εί

«μιιι, ηιιί 8Ϊ»Ι ('εαύ, ριαάίεαί, ΜαΙίΗ. ν, ν. 3, ρετε-

οτίηαηΐχχιιη ηοη ηιειη'ιχι'ιαε. Αάεοηε αχιί&φιαχη οπ«

ίϊί άντχ, ιι ( άκαΐ Ο'/ιη'ϋιιιη ίίίίί ίοο'ί, ί/ε 5θ/Ϊ5 (■>-£-

»ίί ίι'ί π«( αχεείχ» Ιοηχιχ? αη ροίίχκ νοίχιίί ϋτεαοήχι»

//ιί'('- 6'ΑτΜίί μγ6« ηιί οι/ιηβ! ριοί ρεη'χηετε ?

ί.χ Ικκ• ΜιιΙΪΙΙβϊ Ι1;ιΙιι ;ιι Ιιιίΐ'ιιι• 1)88 6ΧΐΙΙΙ1(1ί ρ0866

οΐ)ΐΐϋθ(|ΐΐ6ηΐΪ33. /η/«τ ορβι-α ί/«(ϊ ; εηεη&εί £ΙιτύΐΗ$

νιν'ιίαη» <Ί ΪΗίΓθί/Ηΐ•«ηί εΐεοίοε αά ύεαίχΐιιιΐϊηεηι, ηοη

ροηϊίΗΓ ροτεαήηαΐϊο ΙΗετοίοΙιιιηιΊαηα: εταο ηοη Ιχεεί

Η 'ιετο&οΐυηιαηι ρετεατίηατχ. ϋίεηδ Ιιι. ΙιιΙβΓ ορ6Γ3

■Πα ηοη βπυπιβΓίΐιυΐ' ιίικίϊο ηχοπδ, ιιοιμιο εαβηβ

ϋ:ιΙνίηΪ3Π3 : θγ^ο ηοη ΙϊγρΙιιΙ ηχογοπι ιίικοι ο, νεί

ιΐΒίκιιιι (.ΛΐΙνίηκιηαηι βιιηΐΡΓβ. Ιίι ρΐηοβΐ Ιιβρο εοη-

360ΙΙΙΪΟ ΜοΙϊιιβο ? 0 1 1 0 > ϊ Υ6ΙΌ ΟΙΐΠδΙΙΙδ 60 Ιυο'ι οηι-

ιι ία ορεΓα ΟΙιπδΐίαηο οοιΐ8βηΙ»ηβ3 ροΐΌοπδοιο νο-

Ιιιοπΐ, αιιΐ ίιι εχίΓεπιο ]ιι ϋίοίο εηυιηεηιΐυπίδ δίΐ.

Ιηΐετ οεαίίΐαάΐηεΒ ηοη ηιιιη«ταΐιιτ ρετεατχηαίχο

ΙΙχετο5θΙΐ)ΐηχίαηα: εταο ε»1 χΐίΐεχία. Ρεπηιΐβ «Υ βί ιϋ-

€38: Ιιιΐιτ οοαίίΐηϋίηβδ ηοη ηπιποιαίικ δίτίριίο Ιί-

1)ΓΟΠ1ΙΤΙ, 6ΓβΟ ηοη ΙίεεΙδΟΠϋεΓΟ Ιί1)ΓΟ8.03ΐ3ΐθ^0 Π6Λ-

ΙίΙικΙϊηιιηι ηοη ΚΰΓΓΪ ΙιΊιιιγ ιοί ΓαηιίΙίβΐ'ίβ αιΐηιίηίδίπι-

Ιίο : 6Τξθ ηοη Ιίεβΐ Γβηι Γ;ι ιι ι ί ί ί ;ι ; οιιι ;ιιΙπππίδΐι•«ΐΌ.

ΑιΙνοΓίβΓΟ ροΓΓΟ ΙβοΐΟΓβηι νοίο, ηΐβ ηοη (ΙΪΟβΓβ

1)38 ουιΐδο<μιοηΐί3ΐ•ιιηι ϊηερ(Ϊ38 εοΙ1ί{,'ί εχ Νγβδοηο,

βειι 3υεΙθΓβ Ιιιφιβ ερίδίοΐχ, βεο" εχ ύίδειίΓδίυιΐδ βΐ

(1ε1ΪΓ3ΓιθηίΙ)ΐι3 Μοίίηεί 61 ;ιΙίιιπιιιι ΡπΕίΙίπιηΙίιιπι,

ςιΐ38 ϊηιρεπίβ εχ ερίδίοΐα 1)36 νβΐ ροΐίυβ εχ 8ΐΐ3

ρΙΐ3ηΐ3δί3 εΓιείυηΙ. Νβπι 3ΐιεΐ0Γ ορίβίοΐ* ηϋ αΐίυιΐ

νοίιιίι, (ριαιη ηοη 6836 αΌΙεηϋυηι 8Ϊ ςιιίβ ΗίεΓΟβο-

Ιγιηαηι ηεο νίιίεπί, ηβε νίδυπίδ δίΐ, ςικιηϋοπ,ηίο'εηι

ιιοηιιΐ! ιηΐεΐ' ορβπι,ο,ιυε ϋΐιπδΐιΐδ ίιι μιϋϊεϊο εχΐι-ειηο

ΙιιΙιιμκιΙΙΙ δίΐΐί ρΓΧ8ΐίΐ3, ροπΛΜΙδοΙιίΙ, 1100,110 ΪΙ)16Γ

Ιιο;ιιίΐιιιΓιποδ ροιο^ΐ'ίπ.ιΓιο ΗίεΐΌ$οΙνηιίΐ3η3 ροιιίιιιΐ':

8ι•ι! εχ ηοϋ ιιυη ηϊβϊ ίηβρίίδδίιιιο εοΙΠ^ββ, εαιη

ίιΙεΪΓοο ε886 ίΙΙίείίαιη ;ιηΐ Οεο ϊιΐβΓΟΙοπι ; ;ι! ϊοιρι ϊ

ρΐιιπηιβ, οηιηίιιιη οοιιΓεδδίοιιο Ι ιοί Ι», Οοοα,ιιο §Γ313,

«Ιΰοβί'εηΙιΐΓ ίΙΙίοίΐ3 61 Οβο ΊηζτΜα.

Νοε ίιιΠοίηιιιιΐΓ Ιιιεε εΐϊηιιι 3(1 83;ουΐ3Γε8, ει 3ΐϊθ8,

<Ι"ί νίΐιιιη ηιοιΐ38ΐίε3ΐη ει >ο1ίΐ;ιπ;ιιιι ηοη Ββςιιιιηΐυτ,

ηο<Όΐιιιιιθ(Ι.ιιί ρυ88β (ηαηι 8Ϊ ϋ.Γΐ'ΐιΐ3ΐ'ειη ςιιειηρί;ιιη

ηίηιίο ηιοβίΌΓε εοηΐίεί νίϋεΓ6ΐη,ηϋθ(Ι ΙΙί6Γθ8θΙ>'ΐη»ηι

ηοη 3(1ϋ836ΐ, <|υ38) αυβηιιβ 1)36 ρεΓε^Γίηβΐϊοηε ρεΓ•

Ι'εειίοηϊβ Οπί8ΐί:ιιιχ ρ»Γΐϊεερ8 ΓιιΙιιιί^β ηοη ββδεί,

ηοη ίη]ιιη3 Ιπι]ιιν ερ)8ΐο1ίε νειίι'ΐδ ευιη βοΙητεΓ, ει

31) 1)36 ρεΓ81138ίθηβ ΓΐΙ)6Ι'3Γϋ ΙΌΙ13ΓΙΊ-) , 3ΐ(3ηΐΟ)

0Γβ"50ΐ•ίιΐ8 Ιι;ι.τ νΐ'ΐΊι;» ηοηηίβί ϋβ ιηοηβεΐιίβ, νίίαιη-

ο,ηε ΐ'ε1ι^Ίο»3ΐη ρΓθΓ«88ίβ ρΓυΙιιΙίΙ, ι;ΐ ενία'εηΙεΓ

ρ;.ΐι•ΐ ί ιι ιιι εχ ίρβο ορϊδίοΐχ 3ΐ-«υιηεηιο, Ιιιιιι εχ

ίΙΙίβ: ίπε'ι τοίνυν είσί τινε; των τδν μονήρη χαΐ

ιδιάζοντα έπαντ;ρημένων, ιΊε. ΡβυΙο ροβΐ ίΙΙοβ, α<1

0,1108 δεΓίΙιΐΐ, νυε»ι τελείους, χαΐ τ6ν άχρ',βή βίον

ένστησαμένους, κατά θεον προηρημένους ζϊ,ν, εοΐ'ΐιη)

ίιΐϊΐίΐιιΐυιιι ΐ)θιηϊη3ΐ βίον χχτά φιλοιοφίαν, ευ]υ8

ιΐΌριίιι ή εΰσχημοο-ΰνη, <\\\£ νίνβηιΐΐ πιΐίο δίΐ3 δίΐ

ν τοι 4μίκτω καΐ ίδιάζοντι βίω της ζωής , ώς άν-

επίμιχτον κα\ άσϋγχυτον είναι την φύσιν, μήτε των

γυναικών έν άνδρα>3ΐ, μήτε τών ανδρών έν γυναιξ\

πρδς τά -αρατετηρημένα της εύσχημοσύνης ορμών-

των. Οιι;ι: βιιιηϊα ιιιαιιϊΓοδΙβ ίηΙεΙΙί^υηΐυΓ (Ιο πιοιΐ3-

δΐίτ,.!• νίΐι.' <.•ιιΙΐ(ΐΐ•ίΙ)ΐΐδ ι•1 ΐ'ΐιΙκ-'κΊΐιιΐδ; ηεηυβ εηίιη ίιι

νίΐ3 Γΐιιικιιΐΐηί ν'πί 3 ΙΙΙΙΐΓΐεΐ'ίϋΐΐ'8, \'βΙ νίββ Υ6Γδ3,

)ηιιΙίβΓθδ 3 νίτΊδ θβξΐ-β^αηΐηΐ', ιιΐ 3ικίογ ερίδίοΐα:

ίη Ι)οε νϊνεηιΙΊ ϊηδίϊΐιιΐο (.οηΐίιι^οιν 3)1.

ΡΓΚ(1ίεΐ3 νεΐ'03 βίο ΓοΟ(Ιϊι1ιι Ιηΐι'Γρΐ'68 αραϋ Οβη-

Ιιιι-ί;ιΐιιι•θδ: 8αηεΙα εΐ αταοίι ν'ιπι: ναύΐηύο εαάειη

οηιηίϋιΐ!, εί νϊτίι, εΐ [ειηίηίι ρτοροιϊΐα ε»1. Ι'εαιΙίατί»

εϊΐ νίΐιν ρΐύίοίορίύοοβ Ιιοιιείία», ει οαϋΊΐα» : φια, πι

νϊΐα ειια ηοη ηιίίΐα, αο $<•οπίιη ααα ϊοιι&ηιιιηιαιιο•,

νείαί ϊηφβηηίί'.α βίί, εί τηιηίιηε οοη[ηί<ι ηαΐντα; ιιβ-

ο,ιιε [βηιίηί» ίη εοη&οτίίνηι νϊτοτιιηι. ηεφιε βΐπ'ι ίιι

ηιηϋΐηιηι, αά ΐηεηΛα οα&ϊιίαύι εί Ιιοηεααΐί» υ/βοϊα

οοηΐεηΛεηΐίΐΜΐ.

ΜοΙίηύιΐδ ιιΐ3£ίδ 3ίΙΙ)ΐΐ6 οιιιιμ.ί ίη νοΓβίοηο 8ΐΐ3

Ιπιίικί, ηβ αυειΟΓ ερίδΙοΚο νίιίεβίιιι• Ιοΐ|ΐιί ϋο ίιι υ-

ΐιαοΐιϊι, δβιΙ ρΐΌηιΐδί'ΐΐΰ ιΐο οιιιιιίΐχΐδ Οιηδί'κιηίδ βχ

Κ

(1ηιΊδΐί.ιΐ);ΐ! Ιεςίδ ρηι-δοίρίο νϊΐηηι Ϊηδ(ί1ιιεη1ί1)ΐΐ8.

Ηίηο εχΐΓβηιηιη Ιιιφιβ ρβΓΪοϋί ρατίεπι δίε Γοιίιΐΐϋίΐ :

ϋηιη ηεε ηιηίίετει ϊηΐετ νίτο» , ηεο ν'χή 'χη'.ετ ιηηϋε-

τβ» αά Ιιιεηάα Ιιοηε$ΙαΙχ$ ο$άα εοηίβηάαηί. Ει Ια-

ηιβη θρΪ8ΐοΙ;« δεηδϋδ 051 Ϊ8ΐε : νίΐ3ΐη Μ•ρ:ιι ;>!;ιιιι οι

3 εοηδοπίο Ιιοπιίηιιιη 8θ]ιιηεΐ3ηι ίη εο εοηδίδίεΐ'ο, ιιι

ηεηηε νίτί ειιηι ιτιιιΙίοπΙ)ΐΐ5, ιιβιριβ Ι<:»: πιπί ίΙΙίδ

νεΓδβηιυΓ, 86ά -δβΟΓδίηι ιιΐΓί(|υε ιΐο^ηηΐ, ηεηιιε ιηιΐ-

ΙΪ6Γ63 ίΐΙΙΙ'Γ λ'ΪΓΟδ 3(1 (ΐ!)-;(-ΐν,. Ι Κιιιι-ιιι ΙΐΟΠ6δΐ3ΐ'ΐ5 ,

Ηοε βδ( , 3(1 ν'ιΐιΐ! ηκιιιιΐδΐίι ;(' οΐ δθΓιΐ3ΓΪ96 ροι Γοι-[ϊο-

ιΐι•»ι, ρΓΟρβΓεηΙ, ΐοικΙ;ιηΐ ι;Ι οιιίΙιιηΐπΓ, δει! (|ΐιί1ι1κ.1

860Γ8Ιΐη.

δπίκΐίι ερϊδίοΐχ αποΐοτ : Ηοε Ιη ^ΓεΒΓίηβιϊοιιβ

ΠιειΌδ()1νηιίΐ3ΐκι θ056Γν3ΓΪ ηοη ροβδε, δεϋ ηεεεδδβ-

γιο νίτοδ ειιηι Γεηιίιιϊδ, ει Ιιπβ ιυηι ίΙΙΊδ, ίιι Ίμπογο

Ι'Ι ΙίΟδρίΙίίδ νεΓδ3ΓΪ (ΙγΙιγΠ'.

Οιιιιιηνίδ πιιΐΐ'ΐιι Ιαιιι νείυδ ίηΙεΓρΓΟδ ΟβηίαΗ*

φΐ3Γΐ», ηϋβηι ΜοΙίεηυδ, ϋίικί ιιαρατετηρημένα ΐη-

18ΓρΓεΐ3ΐιΐυΓ ο/Ηάα , Ιιοε εκί , οοιενναίχοηΜ , ΐΛΐηεη

οιιιιι παρατηρέω ηοη Ιιιηιυηι ϊοΌιιι δϊΐ ιμιοΙ δίηι-

ρΙκϊΙεΓ οοίετυαη , δβιΙ εΐίίηι φταΐΗτ /«« εί (α$ οο-

ί«ι•ΐ)0Γϊ, δειι ούιβΓναιίοηεηι άεοίίαιη ηεαΙχπεΓε : οιιιηίηο

Ιιπεε ιιοιίο Ιιυίο Ιοοο αρί'κΐΓ »•ι•ιιμμι<1;ι εδί. Αίΐ εηίιη -.

Νεφιε νηο$ χηΐετ ιιιιι/ίίΓβ», ηεφιε Ιια$ χηίβτ νιτο» αά

νχοΐαΐϊοηεηι της εύσχημοσύνης πιβιβ ."ΐιαπι το παρα-

τετηρημένον της εύϊχημοσύνης , 681 νχοίαιχο, δ«ιι ,

ιιΐ βίε (Ιιι 'ππι , νιοοαβηιαίϊο της εϋσχημοσύνης, δίευΐ

το παρατετηρημένον της σωφροσύνης 681 νχοίαΙχο εί

Ιταη&ατεί&χο ΙειηρεΓαηΙίιν : ιικιχίπιο απίβιη παρατη

ρείται , νχοΐαίχιτ, ή εϋσχημοσύνη , ΙΐΌΐιε$Ια$ βι </ια-

νϊΐαι ο,υβιη βίος μονήρης κα\ Ιδιάζων, και τέλειος,

και ακριβής εΠΙϋμίϋιΐ, δι νίιί (Ιο^ιιιΙ πιπί ιιιιιΐίοιί-

1)118 , οΙ Ιι;ι• ειιηι ιΙΙΊδ. Νι;ε υΙ)δΐ3Μΐ Ιιιιϊο δί§πίΠοαΙιιί

8β(]ΐιεηΐία : αλλά ή τής 6δοι-ορΕα; ανάγκη άε'ι τήν έν

τούτοις άκρ!6ειαν χλ\ πρ',ις άοιαφορίαν τών παρατε-

τηρημένων άγει. ΝίΠ) αδιαφορία τών παρατετηρη-

μένων βροΙΙαιυτ Ιιοο Ιοεο ηεαίεείιιί νίοίαΐϊ οβΊά'ι ,

(|ΐι:ιιπΙΐ) α1ϊι|ΐιίδ> την τταραχήρησιν νίυΐαΐϊοηβιη εί ΐΓαιίί-

αΓβίΐϊοηεηι ο]ιΐδ, (\\ι»ά ουδεΓνηηιΙιπιι 0Γ31, ρτο Γβ

ίικΙίΟεΓειιΐε (Ιυοίΐ.

Ιϋι: ίΐοηιιη Μοίίηεί δλιγωρίαν ]ιινο αεοηβοδ, ιρΓι

ηοη ίιΐδρί'χεπί εοιίίροηι Κε^ίιιιιι ( ίη ςιιο Ιιχο ερί-

8ΐοΐ3 ΓβροΓΪΓΪ (ΙίείΐιΐΓ), ιιΐ άο Ιοίίίοηο ηιι]υδ ρβ-

πιιιΐϊ εειΊίπβ εοηδΓιΙιιοΓοΙ ; ιι;ιιιι ΝοΙίοοο νίιίεΙιΐΓ

3ΐί(|ϋίι1 ιΐεοβδβ , νεΙ ρατίϊοιιία χαί δΐιρεΓεδδε. Ηίηο

νεί Ιιηηο (1ε1οη(1»ηι, νοΙ ευιη αιηίεο δΐιο νι-ι-Ικιπι

αναιρεί ροδί νοεεηι ανάγκη ίη18Γ]ίείβικΙυπι (•βιΐδοΙ ,

«Ι διΊΐδΐΐδ δίΐ, νια; ηεοεαχίαί $εηιρετ ΙοΙΙιΊ αεασαίαηι

Ιιοτχιηι οΐιιεηαίχοηεηι , οίε. ϋοιίεχ ι:ι;ιηπδοιίρΐιΐδ

Γοιΐ33δίδ νοΙ. Ιΐ3ΐΐ6 νοί ιΐίαιιι ΠΙΙΤΟοΙίΟΙΙΟΙΙΙ εοιιι-

ρι•ο1):ΐ88εΙ. ΙιΓίβΓοα (Ιιιιιι ϊοΐίδ οοη]εεΐιΐΓίδ α^ίΙιΐΓ,

ιΙκίι Ιοειιπι η υ Πα βηιεηιΐϋΐίοιιβ οςιτε. Νηηι Ιιοε ιϋ-

είΐ : \Ί{(• ηεεε$$χΙαΙεηι αεεηταίαιιι Ιιοηιχη οοζεηαίχο-

ηειη εΐϊαχη αά χηάίβ'ειεηίχαηι νίοΐαίχ υ///Ί ϋ αάάχιεετε :

Ιιοε ('δΐ, ιιι ιηίπιι νϊοΐ3ΐίοηοαι ρι•ο Γβ ίικίιΐΐ'οιοιιΐο

Ιι:ιΙ)03ΐιιιΐδ, δι (|ιΓι(Ιρϊιι ϋΐηιπ , ιμίΜΐπ ιΐίχί , νοιίιί

παρατηρέω ηοιίοηοιιι Ιιίε 3ηιρ1εε1ί νβϋιηιΐδ.

8Ί 6311) (ΐιιοί Μοίίηεο ει νοίοΓΐ ίηΙΟΓριοΐί 3ΓΠ(1ει ;

80(ΐυ3ηηΐΓ, ιιβε δίο ςυίϋειιι ηΙΙα (:θΓΓεειϊοηβ ε^οΙ)!-

ηιπ8 : ηβηι βειίδΐΐδ ογιΙ : ΝεοεαχίαΙεηι νχα; αεαιτα-

1(1:11 Ιιοτιιηι ούίετναΐίοηεηι είχαηι αά χ»άϊ([ετεηΐχαηχ,

βυπιιη ηιια; ρταεερία ίΐιιιί , αάάχιοετε , Ιιοε 6δΙ, ιιι

ιη;ιη»Ι:ιΐ3 ΐΓ3ϋίΐ3 ριο ίο ίικΙιίΙΉοπΙο ΓεριιΙεηιιΐδ ,

ι^ϋίε δίηο (Ιιιπιηη οΙιδεΓνεηΐυι•, νεί ηοη ο1)8Ρΐ•νεηΐιιι\

Υϊίΐβ αιιίεηι Μοίίηεί 8εη ίιΐδοίΐίβηι δευ ιιΐ3ΐίΐί3ΐη,

88η ιιΐΓ3ΐη(]ΐιο. ΑιΙ, Λίι/ίίβιικηι Ηχο ϊίπ'/;«Ϊ5«β ίιι ατα-

Ιχαηι ηιιοηιιηάαχη αηαοΐιοτεΐατχιιη , ηαο$ Ιαιηεη α ρε-

τεατϊηαηάο άΐΐιοτίείιιτ ιαύοηχΰχι» ραϊΙχ$ εχ οβεΐο

ϋίΐΓΧίίίαηχ, χιοη χιαίίίχιιο ιηοιιαεΜ. 1)ίο , γο^ο, 0»Ι-

νίηίδία, ιριαηιΐο αιιείοι* Ιιιι]ιΐδ ορίδίοΐ»; ίηΐιτ ε«ΊεΓ3

ιΐίοίΐ , 8011310ΓΙ της υψηλής πολιτείας κα'ι βίου Ιδιά

ζοντος ηοη ι-δδο δϋδοίρίοιηΐιιιη Ιιιιιιε ρ6ΐε§ΓΪιΐ3ΐ!0-

ιιεηι , ιμιοιΙ νίιίδ ηοι:ΐ'δδ;ιιΊι) ίιι νί» εί ΙιΟδρίΙϊίβ ευηι

ιηιιϋοΓϋιιΐδ , εί Ιιίδ ευιιι νίιίδ, δίΐ νοΓδ3ηιΙιιπι ει

α^βηιΐυηι ; εδίηο Ιιχε ι-3ΐίο 3 νΐΐα εοιηιηυηί, εί εχ

εοιηιηιιηί οΙΙίοίο ΟΙιΠδΙιαη'ι ιΐβδηιηρίβ ? ΡγοΙποκΙπο

εοηιιιπιιιίδ νίΐα; γ»Γιο ηβ νίτ εαιη Γοπιίικι, »ιιΐ (ο
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ιιιίιια ουιη νίτο ΙιλΙιϊΙοΙ , λογ801ιιγ, Βρ* , Ιοηιι.ιΙιιι•?

\(Ί.ιΙιιγ εοηιιηιιηε (Ίιπδίκππ Ιιοηιίιιίδ οΙΙϊαί ιιιιι Ιιιι-

'ιΐδίηικίί οοηνοΓδβιίοηειη οΐ οοιίδοηίιιιη ? Κίοπιιο

αΙΙο ηιοιίο ροιοβΐ ιιΐ υ,ιιί '" οϊνΐΐΐ Ιιοιηίιιηιιι δοοίε-

Ιαίο αΌβ'ιΐ . »οη ιΐβρ»! ΐ"1"1- Γοηιΐηαβ ? ΕβΙηο οοιιΐι-α

εοιηηιιιηε Οιπδΐί3ΐιί Ιιοηιίιιίδ οΙΤιι ίιιιιι , ιιί ίη Κοριι-

1)1*100 νοί ΓϋΐιιίΙίη νϊπ οοιιι Γοιηίηίδ,οΐ νίοε νετβα άε-

%λι\\, νοί ί'πηιιΙ ίίει• ΓηείηηΙ, νοί ίιι οοιίοιη ίϋνετβο-

γϊο οοηνεη'οιΛ, νοί ε'κίοιη ιηεηδχ ηοευιηΙιαηΐ?

Νιιΐΐο ί"ίΙιΐΓ ηκχΙο δΐιϋδίδΐίΐ φιοιΙ €»1νϊηίδΐ3 οοηι-

ηιίηίδείΐυΐ', βτϋ^ΟΓΪιιιη ϋεΙιΟΓίίΐπ ιιιοηηείιοβ η ρο-

ςβ^Γ'ιηαΐϊοιιε, ΓΒΐίοηίΙηΐδ ροιίΐίβ οχ οοιηιιιιιηί οΠίείο
Οιΐ'ίδΙ'ιβιιί , ιιο)ΐ ί•.ι• ιη&ιίίιιΐο ηιοηαείιί; ςπία ίηδίίΐυΐί

ιηοηακίϊεί κδΐ , νίτοδ ηυδ(|ΐιε οοιίδοιΊίο ιηυΙίοΐΊΐιη ,

ει ιηιιΐίεΐ'εβ 3υ3(|ΐιε νϊπ οηηνβΓδΒΐίοιιε νίΐιιιη 3£εΓε,

ει χ• -ΐΜΐιι οχΐι ι» ιιιι 1>ηηι 1)οι> δεινίΐ'ε. Ιίειιι , ευηι

ϋϊ&κυαιίεΐ ιιιοιιίβϋ ηο Ιι.ιιιο ρεΓεςηηιιΐίοηειη $ιι1>-

631, φιοά ηεεβααήο ειαίοίΐε ει [αιηηΐο €(/εαΙ, α ηχιο

ι» εηηιΐιη ι•, ί ΐ'ί/ιίοί/ιιιη αιΐιΐβνεΐητ, ν.Ι 'ιηάε άεροηα-

ιιιγ; ίιίηιιε κεε ρετ'κιύο , ηεε χη&ρίείοηε εατεαι , »ίνε

ΙαΙίι ίίί ρεηατίηια ει ηχεπεάε εοηάιιειιιχ, αίνε ηοΙη$

ει [αιηίΐίαή» , ιιυιιι α οοιηηιυηί ΟΐΓίδΙίαηί Ιιοιιιϊιιϊβ

οΐΐίοίο Ηΐ'ΐξΐιιηεηΐιιιιι ιΐυοίΐ ? Λη εοηιιηιιηε ΟΙιπϊΐ'ιηπί

Ιιοιηίηίδ όΙΙίείιιηι ίηΐθΓ(1ίείΙ ηβ ηιυΙίοΓ ίη ίΐίιιοι-ο

Γ.'ιηΐιιΙί 1 1 1 ΐ 1 1 Ί & Ι « : Γ ί ο ιιΐίΐιιΐ', εΐ 31) εο ίη ι:;ιιπιηι νεΙ

(Μ|πιιιιι βιώΙενεΙϋΓ, \εΙ ύοροηαίιΐΓ ? 5ί οοπιιιιυιιε

ΟΐΓίδΐίβηί οΙΙκπιιιι κ'.μιπϊΐ υΐ νίιϊ $εθΓ5ίιιι (Ιε-

Κ.ιηΐ η Γεηιίηίβ, εΐ νίοε νοΓβα,Ιιιηι ηοιι Ι3ΐιΐιιιη

ΓΐίβΐΌδθΙγηιίΐ3η3,εΐ α,ηχοιιηςυχ ρίεΐ3ΐίδ ε&ιι$α 8ϋδ-

εορια ρεΓε^ηιιαίίο ΗΙκ ίΐ:\ οπί , $6(1 εΐ οηιιιοιη

;ι1ί:ιιη , (ΐυοουηηυβ Γιιιε ϊηβΐίΐυίαιη, ηεΓαβ οιίι οϋίτο ,

«ι βίο εε$33ΐηιη( οηιηββ ηιοΓοβίοπιιη ει ηομοΐίη-

(ΟΓαηι ρβΓεβπηαΙϊοηεβ , ΐ|'ΐί.ι Γιιϊγι ηοα,υίΙ οι, $ί

ροΓ6)5Γίιιεη!αΓ νίπ , ηοη οο^»ηΙιιι• νοίίΛΓί οαιη Γε-

ιηίιιίδ νεί ίη ίΙίηβΓβ , νοί ίη Ιιοδρίΐίίδ ; ίοΌιηςιιε

Γοβροοίιι νίιονιιιη εοηΐΐη^ίΐ Γοιηίιιΐδ, δι ιμοικίυ νεί

τεί Γαιιιίΐιαιίδ οι^ο , νεί 3Ι135 ου οιιιΐδ,ΐδ, ςιιχ ίη

ν'κα Ιιυιιΐ3ΐΐ3 ειεΟΓΟ ίιι< Κΐιιιιΐ, ρεΓΐ,!;ι,;ιΐ3ΐίοιιειη 5ΐι$-

ε'ιρεΓε εοιηρεΙΙβιιΐυΓ. Αι Ιιχε εοη]ιιηοΐϊο βεα οοη•

νεικαΐίο Γερ(>@η3ΐ εοηιιηϋΐιΐ ηοιιιίηίβ Οιιίδΐίαιιϊ οΓ-

Γιείο, $Ί νβΓ3 ε;ιιιίΐ Μοϋηειίί (|ΐιϊ ίιηρειίΐΐίδίιηε εοη-

ΙεικΙιΙ ;(ΐΐ(1'Μ ι•ιιι Ιιιι].ιη ορΊ»Ιο1:« ϊηίΐίο Βΐ.ιΙίιη ρβΓ

ίιψηλ^ τ.οΙι-ΜΛν ηοιι ίηΙεΙΙί^εΓε νίίαιιι ιηοιια$ίίεαηι

ιεα (ΐ$ι•εΐϊ(ίΐ!ΐι , &αά ;;εηεΐ'3ΐίιιι νίΐαηι ΟΙιτΐίΐίαιαιη εχ

Οε'χ ),γ,ιίιί>ι<> αείαηι. Ιιι.ρβΓΪΙ'ΐ55Ϊηηβ, ίηηυηιη, Ιιοε

εοηιεηϋίι ΠοΙνΊηΊβΙΛ. 1" Ουί3 ίρΐβηιβΐ Γ3ΐεΐυΓ ηαιιε

ερί>ΐ(ΐ1;ιιιΐ ε$$ε »ει•ίρΐ3ΐιι ϊιι &Γ3ΐΐ3ΐη (|ηοι-υιηΟηηΐ3ΐΐ3-

εΙΐ()Γ('ΐ3Γυιη : εΐ'^ο ρεΓτοϋ; άνατεΟεικότας εαυτούς τή

υψηλή πολιτεία ίιιίεΙΙί^ίι ιιιοη3εΙιο$εΐ 3ΐι»εΙΐ0Γεΐ3$;

α,ιπβ ιηΙβ11ϊ|;ίΙ ΐ11θ3 , ρΓορΙΟΓ ςυο* Ιιαιιο εμί$Ιοΐ3ΐη

3111 ΙΟΓ 80Γίρ$ΪΙ; 86(1 ϊοπρδίΐ Ιΐ3Ιΐε ορίίΙοΐ3ΐη ριο-

ρίει• (]αο$ιΙαιΐ) ιηοιΐ3εΙιθ8 εΐ λί;ιο1ιογο!;ι5 , Ιεβίε ϊρκο

ϋβΙνϊιιίδΙβ : εΐ'^ο »ιΐΑ€ΐιθΓ0ΐα3 ει ιηοιι:ι<•Ιιο8 ϊιιΙιΊΙΊ-

($ιΐ ρεΓ άνατεΟεικότας εαυτούς τί| ύψτ,λϊ) -ολιτεία ,

εΐ ρεΓ ύψηλήν πολιτϊίαν εοπιιιι ρΓοΓεββίυηεπ).

δεευιιίΐο , ιμιΐ3 ηιιβηι ΊιιΊιίο νοο»1 ύψηλήν ι:ολι-

τείαν, ι';ιιιιϋεπι ιιοΐιΐίιι;ιΙ ρβυΐο ρο«1 βίον μονήρη καΐ

Ιδιάζοντα ' 31 εειΊυιπ εδί βίον μονήρη ιδιάζοντα ηοιι

6(80 νϊιαηα εοιηιηυιιεηι ϋΙιπβΙίβηοΓηιη , μ•.Ι ηιοιΐ3-

χΐίεβιιι εΐ «οΙίίαιΊαιιι, υΐ ραΐοΐ εχ ίρ8Ϊ5 νοοιιυιιΐίδ.

Ί'ειΊίο, ςυβιη ϊηίΐίο ηοιηίηαΐ ύψηλήν πολιτείαν ,

γ•3ιιι |•ο.8ΐο3 νοο:ιΙ βίον κατά φιλοσο^ιίαν , ειψυ Ιιοί;

8ΐΐ ριορτίοιη , ηΐ νϊπ 8ε£Γε§3ΐί δίηΐ 3 Γειηίηίβ, ει

Ιεηιίηχ3 νίιίδ. ΑΙ Ιιχε ηυη 081 νίΐ3 εοιηιηιιηί$ ϋΙιτί-

8ΐί3ΐΐ3; ηιιΪ3 Ιιχε ηοεεοπ]ιις3ΐ6ηΐ(ΐυΊ<1ειη νίτίεΐ ιηιι•

ΙίοΓίί 8οειεΐ3ΐεηι εχείιΐιΐίι , ΐαηΐυιιι 3ΐ>ο8ΐ ηΐ βχεία-

•!αι οίτίΐεηι , >]ΐιχ ίη ηιυΐυϊ$ εοΙΙικριϋί 61 οΐΐίι.ϋϋ

Ρ08Ϊ13 681. Ει νιιΐϋε ΊιιερίΊΐ Μοϋηευβ ουιιι ηουίβ

ρει δυβϋεΓβ εοη:ιΐυΓ, ρεΓ ρΙιίΙο$ορ1ιί3ΐη νεί βίον κατά

φιλοΐοφίαν αεείρίεηΊαηι Ιιίε ε$8ε γϊ/«ηι ΐοιηηικη^ηι

ϋΐιηιΐΐαηοτνιη , αειαηι εχ Όεϊ ηιαηάαίο ει ύηιοτε,

11(113 ίΙΙ;ι:ιι νοειιΐ 3ικΊογ Ιιιιιι» ερί«ΐο!;« βίον κατά

φιλοΐοφίαν , οη]θ8 ριορι•ίεΐ38 εδί εύσχημοσύνη ηοιι

(|α3ΐΐ8ουαηιΐ6, βε Ι \\\ά ιμιχ κατορΟοΰ^αι έντψάμί-

κτψ καΊ Ιδίάζοντι βίω της ζωής, Ιιοο 681, ι;υιε οοη-

818111 ίη Λ••]ιιηιΙ:ι οΐ 8υ1ιΐ3Π3 νίνοικϋ ΐ'ιιΐίυικ' ; 6(

πιοχ οχρ!ίθ3ΐ ίη (μιο ρεΓ ίμ.κτος 61 ιδιάζων βίος 5ΐΙ

8ΪΙιΐ8 ; ηεηιρε ώ; άν^πίμικτον και άσύγχυτον Είναι

τήν φϋσιν, μήτε των γυναικών εν άνδράσι , μήτε τ<")ν

άνδρων έν γυναιξί προς τά παρατετηρημένα της

εύσχημοαύνης όρμώντων. Νιιιη Ιΐ3?ε 651 οοιιιιηιιιιί$

(.Ίιΐ'Ϊ8ΐί:ιιιοΓυΊιι ρηίίοδορίιί», οι νϊτϊ εχΐΓ3 ηιιιΐιεηιηι,

ει ιηυΙϊεΓεδ 6ΧΙΓ3 νίΓοηιιη 8οεΐεΐ3ΐειη (Ιι-^.ίιιι , ι•ι

ίΙΙί 8ίιΐ6 Ιιίδ,ει 1ι;ε 8Ϊηε ίΙΙίβ ρΙιίΙοδορΙιοηιυΓ, οι

ΟΙΐΓίδΐίαηοιη νίΐηιη άιιωηι ? Οιιο οχείΐοΐίϊ οι αϋδυτ-

(Ιίΐ.-ιίίϋ ηοη ρΓοίίΓΐ'ιΓιιιιιΐιΐΓ ί-Ιί ΙοιιιΊιποιιοκ ο.ϋα

ΠΊοιιοοΙιοΓυηι «ι ηιοηη8ΐί(3> ρη>Γε88ϊοηί8 ?

ΑΙ ΟίΐΓ)'5θ»ΐοιιιιΐ8 νοι-31 οοιιιιιπιηεηι Οιηβΐίβηο-

Γϋΐη νϊΐ.πιι , ρΐιϊΐοίορίιίιηη , νεί νίΐιιηι $εαιηι(ιιηι ]>■'<:-

ΙοχορΙιίαιη. Ιι.ί ε8ΐ. 5ε(1 ηυιη ρεΓ ρΐιίίοδορίπβιιι , νοί

βίον κατά φιλοΐοφίαν , δεπιρεί' Ιιαηε (1ιιι:ΐ:ιχ:ιΐ οοηκ

ηιυηοιη, ιιυηιιυ.ιηι 3ΐιΐεηι ηιοη38ΐίθΗΐη ίιιΐο1Ιϊϋ'ιΙ?

Με ίιηρκ(1ειιΐί.ι αιιΐ ίιιβοίΐία Ιιοο ,ΊΐΙίιιιι.ινίΊ ϊι. .Ν. ιιιι

εχ Ιπυΐΐ8 1ϊΙ)ΓΪ8 »(1νβΓ8ΐΐ8 νίΙιιρεΓ3ΐθΓ68 νίΐα; ιιιοικι-

βΐίοχ οοηΐΓ3ΐ'ίηιη ενίιίεηΐίίβίιηε 1ίΐ|υοΙ, ηΐ Ι;ιι:•-.ιπι

ρΙυΓΪιιιοδ 3ΐίι>5 ε]ιΐ8ΐΙεηι [ι•:υ Ι;ι1ιΐ5 , ίη ηηίΐηΐί ρΙιΊΙο-

χορίιϊα: ηοηιίηε Ιΐ3πο εχεεΙβίοΓβιη νίνοικϋ Γηΐίοηεηι

<Όΐιΐ|Ίι•ι•ιίΐιπ•. ΥεΓεοΓ ηε ΜοΙίηειιβ ουιη $ιιϊ$ εο ρι-ο-

βΓΟίΙιηΙιΐΓ, ίιι ι!ίθ3ΐ ΙίΙιΐΌϋ ίΙΙοδ ΐΓεβ 5. Οιΐ')'δθ8ΐουιί

3ΐ1νθΓ5ΐΐ8 νίΐηρεΓ3ΐ0Γε8 ν'ιΐ;ε ιηοι:3ϊΐίοχ, Γιιίβδε οοη-

$οιίρΙο$ αάνετεια εοηι•ηιιηί$ νίΐιν ΟΙιηιΐΐαιίιν ι-ίίιιρε-

Γ«10)•«5. Εΐ (\ΗΧ 081 1813 0ΟΙΙ50<{υ01ΐΙί3 ? ΟΐΙΛ'80510-

ηιιΐϋ 3ϋ(|ΐΐ3ηάΌ \>οτ ρΙιίΙο$υρΙιϊαιη , $εη ιιΊαηι' ααιη-

άιιηι ρΙιϊΙο$ορΙιίαηι, ίηίεΙΙί^ίΐ οοιιιιηυηοιιι Οιι ί&ιί;πιο-

πιιιι νϊΐ&ιτι ; ογ^ο ει Νγ$$εηιΐ3, -βειι ΐ|υίδ(ΐιιί$ ε$ι

:πιιΊ οι• Ιιιι]ιΐ8 ερίδίοΐχ, ρεΓ βίον κατά ρΙιί1ο$θ|)1ιΪ3ΐη ,

ίηΐεΐϋςίΐ νίίαιη οοιηιηυηειιι ΟΙΐΓΪδΙίαηοιιιιιι , ηοιι 5ΐι-

ΙιΙίιηίοΐ'εηι ΐ|ΐι:ιηιρί3ΐιι , ηιιχ νιιίςο ιηοηΛδΐίιη ιιιιιι-

(■ι:ρ:ιΐιιι•. Ι'.^κ^ίιι Γθΐΐ3ε(|ΐΐ6ΐιΙί3 οΐ ΰ.ιΐνίυϊ.ιικι , Ιιοε

051, ;ΐ[|ΐιί1ιιι;ι δοίΐίοεί Βοίο ιΙί§ιιί58ίιιΐ3 , ρποίοιιϊιιι

ευηι βυοίοΓ ί$ΐε ΙίηηίιΙίδδίιιιε ε νοδίϊ^ίο ϋεοΐίτοί

ηοιι) ρεΓ βίον κατά φιλοΐοφίαν ιηΙοΙΙίβ3ΐ , ιιί ]αιη

8χρε νίιΐίιΐιαδ.

δίιηίΐίδ 051 Ιιχε ΜοΙίηεί Ι'3ΐιιίΐ3$ : ϋτεηοηιια ίιι Ιϊ-

ί>το Ι)ε ηοηιίηε ϋΙΐΓίβΙίαηί ρ'κν νϊΐιν επιτήδευμα νοεαι

ύψηλήν τοΰ βίου πυργοποιίαν , ει ίη Ιίΰτο 1)ε ροΓίο-

οΐίοιιο <|)1 ϋψηλον ί$$ε ίνομα Οιτηΐϊαηϊ : ετβο ιινείοτ

Ιιη)η$ ερϊ$ΙοΙα: ίη ϊρζο ίίαΐίιη νε$ΐίίιιίυ ροΓ ύψηλήν

πολιτείαν ιιίΐ αΙΊιιά ΐηΙεΙΙ'ιφι ηιιαηι εοιηιηιιηειιι Οιτϊ-

χΐϊαηοηιιη νίίαιη. Ιικ'ρΐί$^ίιιΐϋ , ιιί ροιιοίδ ιηο οχρε-

(Ιί ιιιι ; ο'.ι 0311535 8ΐιρΓ3 (Γιοΐ3$, ηιιχ 3ρειΊε ηοιι 5ΐιη-

ιίοιιΐ, εοιΙ οίαιιαιιΐ οίοοξίιιιΐ οι ρβΓ πολιτείαν ύψηλήν

νίίαιη ηιοηα&ιΓεπηι 3θθίρί:ιιιιιι$. !ΐ;ιιιι ςιιοο1 κΐίΐιί οΙΪ3ΐιι

(•0111111111115 ϋΙΐΓΪ$1'3ΙΙΧ νίΐχ ρΓθΓθ55ίο νοοϋΚΐΓ υψηλή,

εχοείια , *ιιΙ•Ιίιηί& , ηοιι οΙΙίοίΐ ηοοίδ , ΐ|ΐιί3 νοΓβ οβί

υψηλή , εχεείεα εΐ ιιώΐίιηίι, οοιιιρ3Γ313 ουιιι ;ι!ίο~ιιιιι

εχΐΐ'3 01ιπ5ΐΊ3!Πδΐιιυιη νίνεηϋί Ϊη$ΐϊ1υ1ί$, νοΓεειί.ιιιι

τελείους, ρετ(εεΐο», ΓϋιΙιΙίΙ. Αι ίη ίρβο (.'.1ιπ*Ιί3:ιί$ιιιο

051 αΐίη νίΐα, (|ΐιχ οιιιη 8ΐιρΐ'3 οοιηιηυηεηι νίνεηϋί

ι ;ιΐ ϊ « > 1 1 < ■ 1 1 1 5856 ΙοΙΙβΙ , κατ' εξοχήν, υψηλής πολτείας

3ρρε1ΐ3ΐίοιιειη 8Ϊ1)ί νίηοΐίταΐ : οι ει ρΐιϊΐοαομίιία; , ει

νίΐω ίεεηηάιιιη ρΐιϊίοιυρίιίιιιη ίιΐδΐίΐυΐχ.

ΙνιΐΛΐΙιΌΐ Ι'αι'ίιιχ 081 Ιιχο ΜοΙίιιεί οοη$εοιΐίο :

ΛΙίύί υοεαΐ Νυ*$αιη> τελείους, ρετ(εεΙο&, οιηηβ» €Ιιη-

ίΰαηαι ν'ιΐιν ρτν\\•&&οϊε& ει αεααιοτε$ : ετιιο α ίιι

ηαε ερ'αίοΐα Ν^μοιη* τελείους ηοηιίηαΐ αχυιοΗηηιιε

(/ίο ^I1>■^εI^αηα^^ι ηΐϊβϊοηειη ρτοβίαιίητ, νειείάεηι \εν

νεηΐίοτε εΐηάίο αάΙιαιεηΙ, δοιι , υΐ Ι χρικιπ• Μοίίηουβ ,

ρίειαίβ ρηε εοείετϊ* ρηνάίιϊ «ιιιιι. Νιι^ιιΙοΓϊβ ε^ΐ Ιιλλ

οι>ιΐ5εοιιΓιο, ιιοιι ι1ί8ρυΐ3ΐθΓί5. Ν3111 τελείους Ιιίο νο-

('ίΐϊί 8θ1(ι5 δθΙίΐ3ΓιΧ 01 ΙΙΙΟΙΙίΙδΙίΟΧ νίΐΧ ρΓ()Γεδ30Π'δ,

Ιίι|οί(1ιιιιι 081 εχ 3ηΙεοβ(1οιιΐίυυ8 οι εοηδθ(|ΐιεηΐϊ1)ΐΐί

01 ΟΧ 101ο ορίδΐοΐ.6 50ορο : 113111 ηυοίοΐ'ί Ιιιιιι• >μι-

οιΐ)Ίΐ)3 «υηΐ υψηλή πολιτεία, βίος μονήρης καΊ ϊοιά-

ζων, βίος κατά φιλοαοφίαν , ίμιχτος , άσϋγχυτο;.

βίος τέλειος. Λΐ ευιηιηηιιίί ειίαιη €ΐιή»ιίαηοτιι « νπα

(•.•>( ρετ(εεΙα. Νοιι ουιιιιο : 56(1 ίη ίρ$3 ϋΐιι ίδΐίαιιοηιιιι

νίΐί οοιιΐίιιοΙιΐΓ λΙι3 , ΐ|ΐι;ε Ιιοο ροΓΓεοΙίοιιί» ιιοιηοιι

ροοιιΐκιιί 1'3ΐίθΙΙΟ 5101 ϋοροδοίΐ.

ΟΐΙίρΐΌρίΟΓ ΓπνΟΐΧ ρΓΟΓδΙΙδ δΐΐηΐ ΙιΧ ΓΟΙ150-

οιιΐίοηεβ ΜοΙίικύ : ί-ιημιπηί Μι/α,εηηι ίη Ιίΰτο ί ο

ρεπ'εοΐιοιιε (>ΙΐΓίδΓΐ3ΐΐι Ιιοιιιίιιίδ εα ιΐε ρετ(εεΐιοΗί

άί&ρηίαΐ , αιικ <•1ιαηι ίη »(6£ΐι/«ΐΥί ευηνεηϊΐ ; ει ίίΐπά

ΙΚ Ι'αΐίΐί Ι ϋοί. ϊι : « 8αρίειιΙίιιιη Ιοηηίιηιιν ννετ ρετ
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ίεκίο» , » εί ΙΙΜ ΙίαΙίΗ. ν, ι Ε$ΐοίΰ ρετ\εεύ , • οίο. ,

ηοη ιαιιΐιιηι ιηοηαείιοα, $ειΙ «ιιϊΐ'βκιιη οιηιιε$ €Ιιτί$ι'ια-

ηοί οοηατηϊΐ : οπ/ο Νυιαηα* ϊη Ιιαε ερί&ΐοΐα ιιοιηίηε

τών τελείοιν ιιοιι ίιιίεΙΙΊιβί ηοηαείιοί , εί ηοηιϊηβ τοϋ

Βίου τελείου ηοη ανάρίι ρτοβεείοηειη ηιοηα$ίίεαιη.

Αγ£ιι)6 : ηιιηδ'ι νβΓο νοι τέλειος οχ £βηθΓαΙί ίΙΙα 5ΐΐ3

Ιβΐιίικίϊηβ, (]ιιλ 3(1 οηιηΐ'8 ϋΐιπδΐίβηοδ εχίοηά'ιΙϋΓ,

Γβιΐιιοί οΙ ΓβδΙπηκί ηοη ριΐδδίΐ αά ρηιιοϊοΓββ , ςιιί

νϊΐαηι εί ροιΊεοιϊοηβιη ΟΐΓΪ$ΐΪ3ηαιη ροι• ιηβιΐίβ οΙ

ίιΐδΐΓΐιι:ιοηΐ3 ρογΓοοΓιογ» δοηηοιιΐοΐ', ίιι φιοΐ'υιη ηη-

ηιπΓο ηιοηβδί'ιο» νίΐ* ρι-οΓοβδοιβδ ηιιιηοι•3ΐιΙυτ.

Ρογγο ςβηοΓαΙειη νοείδ τέλειος 8ΐ£ΐιίΙ1οπΐίοηοηι ίη

Ιιηο ορίδΙοΐ3 ΓββΙποΙβιη βδδβ 3ΐ1 οοδ •| τι ΐ ν'ιίαηι μο

νήρη κα\ ίδιάζουσαν βιιιρίοοίιιηΐϋΐ•, οΌοοηΙ βίη^υΐί

ρι-ορεπιοϋυιιι βρίδίοΐχ ηρίοβδ , βΐ ίΐϋ ρι-ορίοι• υ,υοδ

ρπιηίΐυδ εοηοερία 61 δθπρ13 ΓιιίΙ. ΙΙΙιιιΙ ιηεηυ^εϋδ

ιίοριιία, (|ΐιοϋ 3ίΙ 0;ι1νίιιίδΙ:ι, ίη ίιίιι-ο Οε ροι•(εοΐίοηο

Ιιοιηίηίδ ΟΙιπδΐϊβηί ηβ γρΰ ηιιίάειη άε ηιοηαΜ»

3ρρ3Γ0Γβ : ηαιιι ΟΊνιηρ'ιιΐδ, οη]ιΐδ ΓΟβ.ιΙιι Νγδδεηιΐδ

Ιίυηιηι ΪΙΙιιιιι οοιίδοπρδίΐ, ιιιοηβοΐιιΐδ Γιιϊΐ, ιιΐ ΙιηοβΙ

ϊρδβ Γώπ ίιΐδοπρίίο, οι Ιοίο ΠΙμό ρποοίρυο Οίνιη-

ρίιιηι, Ιιοο βδΐ ιιιοιι;ιο1ιιιηι , ϊηδίΓυίΐ, ϋΐ φπιΙ(|ΐΠ(Ι

ι1β ροΓίεοΐίοηβ Ν)•8δεηιΐδ (ΙίδδοίΙ, Ιιοο ηιοηαιίιίδ

ρΐ3Γ οχοβίίβηΐ'ιβηι οοηιρβΓιΙ.

ΙΊικΙ Ιι'ρΉΙιιηι 651, (|υθ(1 ιιιοηβΐ, ίιι ΗΙίδ νοι-οίδ ,

αντί τίνος σπουδάζ'εται , ο νουν έχων έ-ισκεψάαθω ,

ΐιι!1ΐ'ίΐιΙ:ιιη ίηΙβπ°θ£&ΓιοηΪ3 ηοΐιηι ρο»ι νιτϋυιιι σπου-

δάζεται. Οιιοιΐ νβΓΪδΊηιϊΙίΙικΙίηβιη ηριιιΐ ηοδ ίιινεηί-

ΓβΙ, δ'ι 38δβιΐίοιιί βυχ οχ οοιίίεε Κ;!{;ίο ΙϊυΌιιι Γ366-

γοΙ. Νιιηο ευιη Οικϋεεηι ΊΙΙιιηι ο•ιιΐδΐιΙει•ο ηο^ΐβχοτίΐ ,

Ηΐιΐ3(|ΐιο οοη]οοΐυΓ3 ηίπιΐιιι-, οι ικΐιΐίι» ίιιίειτυρίίοηίβ

ιΐΊΐιιϊη δοηδίΐδ ορί'ιιηε δυοδίδίβΐ ; ειπικριβ νοίυδ ϊη-

ΙβΓρΓΟδ «ΧρΓΟβδβΓίΙ 3ρΐΙ(1 ϋθηΙ«ΙΓΪ3ΙΟΙϋδ , 11011 051

«ΐιιοιΐ 8ΠΙΙΙ11 δοιηπίαιη (οοι^οοΐ3ηοιιηι ϋίοΐυηι οροι-

ΙιιίΙ ) 80 ιιουίδ δροΓΟί :ιρρΐ'Ό1)3ΐυηιιιι.

Νοο ιηίηιΐδ Γι-δΐϊνιιιτι ίΐΐιιιΐ , δβιιίοιιΐίηπι Ιΐ3ηο , εΓτε

γνώριμον £χει τον τήν Οεραπείαν άναπληρούνται , βίο.,

ί/ίι'ϊ άε ηχηΙίΐτοηΙΊι , φια» Νυηηαι $ειι ΥαίιιΙεα νο-

αιιιΐ , (ίίϊ ίιιιροίίίόιίβ , ηεφιε εηϊηι ηΙ: νίτοταηχ ιηί-

ηχ&ίεήο [αιηίΐίαή , ιιίίί (οιίε εΙαηεηί«ιη. ΜαιιίΓοδ(3

Ιιχο βδΐ ε.ιΐυπιιιία, ιιοιι εΙαηευΐ3ΐίϋ. Κρίδ(οΐ3ΐιι βηϊπι

1ιιι|ΐΓι (Ιο. ιιοιι»)! , δεα ιιιυιιίαΐϊΐιηα , Ίπ(1ε ρ3ΐοΐ ο,ιιικί

3ϋΐ8 Γειηίηϊδ νϊΐ3ΐη εοιιιιηυιιειιι ίΐε^ειιΐίΐιιΐδ ΟΓίιηίιιϊ

ηυιι ιΙηΐυΓ, δϊ ίη ίΙϊηοΓΟ 1ΐ3υεαηΐ ικ^ιιίοιτδ οΐ Γαιιιυ-

Ιοδ , δίνο Ίί δίηι ρεΓεΒπιιί ει ιηεί'εε.Ιε εοηϋικΊ'ι , δίνβ

ιιιιΐί οΙ Γ3ΐιιίΙΪ3Γεδ : ηοηηϊι 3υΐοηι Ιιοο νίιίο νειΊ3ΐιΐΓ,

ι| 11(1(1 (1111111 ν'ίΓΟΠΙΠΙ ΟΟΙΙΜΙιΊ 11(1 ί III! οΙ εοιινϊοΐϋ ροΓ

ίρδ.ιιη ρΓοΓεδδίοηοηι δίκιηι δθδε αΙχΙϊεανβΓΪιιΙ.

(,ΐιπιιΐ 3ίΐ ϋα1νίηΊ813, ηοηηα& δειι ιηοηίαίβί ηοη

Ικιΰετε γνωρίμους , ι μΙκίιΙιιιιι οδΐ. Αηιιοη Γιογϊ ρο-

ΙοδΙ ιι Ι 1ι:ι1)ο:ιηΙ ΓΓαίΓΟδ , οοςιΐ3ΐθδ, ίΠίιιεδ , ο}ιΐδ(1εηι

οίνίΐιιΐϊδ ίιιοοίβδ, οιιιη ηυίΐιυδ οϋιη νοί μΙιι νεΙ ηια-

]οιΊΙιιΐ5 8ΐΓΐ8 (•.(ΐιΐδίκ.ΊΐιιΙο ίιιίεΓεεδδεΓίΐ, ηιιοιυιιι ορεΐ'3

ιΐ ηιίηίβίεπο ίιι νί;ι ιι(:ιιιιμγ ? Αη ηαΙΙιΐδ δΐιροΓΟδδβ

ρι>ι,(Ί'ίΐ γνώριμος, ηίδϊ ηυεηι ('.ηΐν'ιιιίδΐιι δΐΐδρίε.ιΙιΐΓ?

Λρ3£ϋ 011111 Ιΐίδ ΟΧ 03ΐνίΐ1Ι3Ι13 Ιΐ3Γ3 Λ.)Γι1ϊ Ιι,ί ■ '.

ΟΑΡ. III.

Κε(ιιΙαηΙητ τείίηηα Μοίίηεί ηΗΐ/αηιεηία.

Ιιι^ειιιίΐΜΐ Μοίΐηοιίδ ρεπειιΐ3, φαν αυαοτ ερίχιοΙιν

ραεβίίηαηΐίόιΐΒ Ίηψεηάετε ά'ιείΐ α άΐυβηοτϋι, εαιιρο-

ιι'ΐ8 , ιηόίΰιι$ ηιοηιιη ρτανίΐαίε ίη[εεΙίι , ηιιίΙ)ΐι& ηοη

οοηίαηύηατχ ρεκ/ηοιη &ϊι άϊβήίε: Ιιινο ρεήοηία νίίαιε,

ηοη αιΐ &υΙο$ ηιοηικ•Ι:ο:• ει ιηοηιαίε», »ι(1 αά φιοίειιηψιε

εχ ρυρηίο ρετίϊηετε; οτηηίοηι ίηΐε^τίΐαΐΰηι ηιοηιιη

;.,ίί'. ι/ι.ικιιι ε&ιε, εί νΐΐαηάαηι ηιαίοτιιηι εχειηρίοτιιιη

ίοηίαρ,ϊοηβηι : ηεε ϊηρίεΰε ε^α,η^ο^εηι &εχηιη ρΙιι$ Λα-

ί'ίΐβ γοοογϊι , αιιΐ ιτιίιιΐίΐ αάίτε άί$οήιηϊηϊ$ ηναιη

ηιηϋετεηία» , ιρκη ηοηηα» ει υιοηϊαίε» νετηαεηία

ενρετ&Ιϊιίο ίηάίρ,ϊΐαΐ.

Κοδροικίοο Κνδδβηιιιιι , δειι ΐ)ΐιίδ(]ΐιίδ 051 ορί-

δΐιιΐχ Ιιυ]υδ 3ΐιεΐοΓ, Γ30ογο ηυοιΐ Γβοετε δοΐεηΐ (]ΐιι

ύοδ'κΙοΓΪυΐΌ νείιοηιοηδ βΐ %8ΐιΐ3ΐΐ8 ηΐίοιιί οΓΪρεΓΟ

νοίιιιιΐ; οιιιηΐ3 ίηΐΌΐηιιιοιΙβ ευπι εχδεειιΐίυηε (Ιοδ'ι-

(ΙβΓίί ευη]υιιοΐ3 3ΐηρ1ίΓιε;ιηΙ ει εχα^ςεΓ^ηΐ , οηιιιίβ

εοιιΐ|υίηιιιΙ, ΐ|ΐι;ι: πιρίιΐιΐιιΐιϋΐι νι-Ι ιιιίιιικιιιΐ νεί ροηίΐιΐδ

οχδΐίιΐί,Μΐ3ΐιΐ. (.Ιυιυ ίςίΐιΐΓ ΛίπιΐϋκΙνοΐΊοι-οΐ ερίδίοΐχ

ηιιείοΓ ιηοιιαείκΐδ οΙ ιιιοιιίαΐοδ ιιίηιϊο (Ιοδίίερίο

ΙΙίεΐΌδοΙνηΐΛΐη ηιίειιικίί Π^βΓΒΡο, ϊΐίηοπδ ίηοοιηιιιο-

ιΐβ εί ροΓίεπΙη, ηο (|ΐιΐδ ρι•ορίιΐ8 3(1 ρϊεεηι βοοβίβη-

(1ο, οοίικ|ΐιΊιιεΐϋΓ, εηιιείοβίο εχροδίΓιΐ, οι βηιο οοιι-

Ιθ5 (ϋΐιιείιΐο ροδίιίΐ, πι ίί ιμιί ]ϊΐη νίΐιιηι μονήρη χαϊ

Ιδιάζοντα εί οΐι οιιιη'ι δίΓερίΙιι Γι'ΐιιοΙβιιι 3ΐιιρΙεχί

Γΐ10Γ3Ι11, δθ1ί1ΐ1(1ίΐ10 ΟΟΙίΙΟΙΙΐί ΪΠ 1)118 Ι11Γΐ)»δ 11Π11Ϊ1ΙΙ0

86 οοιι]ΊοογριιΙ ; ηΓιοηυί ϊ{;ιΐ3ΐΊΐ8 ιιοιι Γυίΐ Ιιίο :πι-

οΙογ Πογι ροδβο υΐ οΙ νίπ βΐ ιιιυΙίοΓεβ Ιια;ο ροΓΪ-

οιιΙ:ι ίιιΐ|ΐι>Γ.ιιΐο ρε(1β ΐΓ3ΐΐδεαηΐ λο δΐιρ;τβηΐ, οΙ υογο

ΙιΙιιΐ'ίιιιοδ (Ί'ϋΐιιι :ι1)5φΐ(! Ιιιΐιο εί ιιι.ΐ( ιιΙ;ι ίιιΐιτ |ιβδ

ιικιειιΐ.ΐδ νοΐ'83ΐυδ, ιιοιριο 3 οΊιχυιιΐδίδΙοιιΙβ Π:ιπιιιια

Ι3010δ 0880.

Νβιιι δι ηυίδ αά Πιιοιτι 3ιιοιογϊ8 ηοη Γοκρίοίαΐ, δοιΐ

0Γ3858 οιιιη ΜοΙίηεο βΐϋδηιιο ΙιΧΓΟΙίείδ Μίιιιτνιι

οιιιιΓΐ3 δρεοΐεΐ 30 ο1ι]οοΐοΐ , Ιιιιιι ηεο ιιε^ιιΐίοΓυηι

ηυϊύεηΊ εί ιιεςυΐίαΐίοηυιιι οαιίδβ ροΓε^πιΐϋΐίοι.εδ

βιΐδοΊροΐ'ο ΙίεεΙιίΙ , ηυία ιιυϊίΐυε ίιιΓιιιίΐϊΐιι νίιϊοπιηι

δβρειεπι εοι•ηβΓθ 30 ιιιοΙογο Ικεΐ. υΐιί(]ΐιο ρι-οροιιιο-

ϋυηι ραηάο€ΐιία , εί άίνβηοτϊα, εί ΚΓίΐίί Ιίεεηίίαιη

»(.•//(' εί ριοηιίαΐΊΐηιη ΙίνετΙαίεηι Ιιαΰεηί , ί!:ι ιιΐ ρεπ•

ειιΐιιιιι δίΐ, ///' ίΐΊΐηίί'ΐιηΐί ρετ [ηηιιιηι οαιίϊ ιιιοι-

άεαηίητ ερι$ «ΐπ'ιιιοιιϊα, ροΐΐηαΐητ αιαΙΉηα, οαι!ν$ ει

αιώνια ρετ οειιίο$ εί αηίτηοι \οζΛα αάιηίΐίειι». λ'ηιιι

ροζΜίΙε ειί Ιοεα ίιιβεΐα $ϊο ιταιηπε, υί ηοη αβάατίιΤ

0:ιιιιίιιο ροδδίύϋε βδΐ, δυΐΐδίιΐϊο οΙ ρΓΧδίοΊο ϋίνϊηχ

ςι-31'ιχ. ΙΝ πιη ρΓορίεΓ Ιιχο νί;ιπιηι ροΓΊειιΙ» οι ίιηρΓο-

ΙιίίαΙοπι ίηεοΐαΐ'ΐιηι , ρει• <|ΐιοπιπι Ιίιιεδ Ιπιηδοηικίιιιη

εδί, ίηίοΓπιίΐΐιιηΙιΐΓ ροΓ0§ΓΪη3ΐίοηεδ ηιοΓείηιοηίυΓυηι

οΙ ηε^οΓιοηιιιι {;ι•:ιΐί» ίιΐδΐίΐιιΐχ 1 ϋ'ι ηοη ίηίοπηϊΐ-

ΙιιηΐιΐΓ ρ0Γ08Γϊιΐ3ΐίοηε5 ρπιΐηιιιε , οιιγ ίηίοπιιϊΐΐο-

ΓΟΠίΙΙΓ 830136, 01 III Ιΐίδ 011111111111 83110118511113 ΗΐΟΓΟ-

8θΊνΐΙιί1:ι1ΐ:ι ■' ΟΐΙΓ 0Γ8° 8ϋ '''5 ρβΓΪΟϋΙΐδ ροΙΪΪΙ 31101ΘΓ

ερίδίοΐχ 3Γκ>πηβηΐιιιιι 3ϋδΐοη•ειΐ(1ί 3 ρεΓε^ιίικιΐίοιιβ

Ηί6ΓΟδθ1νΐ1ΐίΐ3113? Ι(1θΟ , III ΙΙ|ΐ'Ιι:•οΙΐ(Ι5 81 ΙΙιΟηίβΙββ

ίη δοΐίΐιιιΐϊιιο δρυηΐο οΙοοΙ.ί, νίΙ:ΐ(]ΐιβ ;ιύ οιιιιιί ΙιπιιιιΙΐιι

5ο]ιιικ•Ι;ι , οιιιιΐίΐιοΐ'οΐ; 01 3 ά'ΐδΟΐίΓδβΐίοιΓιυυδ εοΙΓι-

ΙΐΟ.ΓΟί, 01 ηΐΙ3Ι1ΐνΐ8 δίΟΟΙίΙβΓΪΙιΙΙδ , ρΓ3650Ι'Ιίΐ11 ΓοΐΙΐίΐΐίδ,

03(10111 ρΟΠΟΙίΙβ ΠΙΙΙ11ΪΙ103Ι1Ι, ι|ϋΪ3 13.11611 001111110116111

νϊΙ;υ Γΐιίίοηοιιι διϊοΐ ;ι;ιΐιιι , »1)8ΐι°30ΐ3ΐη(|υ6 ;ιΙι ιιϋοΐ'ΐιιιι

οοηδΟΠϊο ηοη δΐιηΐ ρΓοΓεδδϊ , ιιοηιο ϊηιροίΐίι ηηο-

ιηϊηιΐδ Ιιιιϊο 0ϋθ3ΐιο 5080 οοιιιιηίΙΐΒΐΗ, (ΙιιιιιιικκΙο ,

ίιι ραι- «81 , ο.ιηΐο 3^ηηΙ οΙ ιιιηύιιίοιιΐ , οΙ ίη ιιιοιίίο

ϊςιιίδ 11011 ΓΟϊΙΐΙΙ'ΙιΙ. ΟιΚ:ι! Ιί.Ί ϊ ροδδο ιιοιικι ιιο^:ι1ιϊι ,

ςιιί ιιονίι ρεεεβιιιιιι ηοη ηίδΐ νοίυιιίαπβ βο Ι.Ιιοιο

-οοιιιιιιίαί. Ν.ιπι ΐ|ΐιοι1 Μοίΐηοιίδ (ΙίοίΙ , ιοί ΐιιίετ

άί&εήηώια α ιηηΐιετε ρετεφ-ίιιαηίε νεί ϊηνίια Ιεαε»

Ιειιιρειαιιίίαι ν'ιοΐαή , ίά Ιυπι ΟΓειΙαηι , ειιιιι ηιιΐιϊ

(]ειιιι>ιΐ5ΐΓ3νεΓίΙ ηΐι ϊιινίΐο ρεεοαίιιιιι :κΙιιιίΐΙί ροδδο.

Ρ»γι ΓβΓιοιίρ, (|υ;ΒθΌ 8θ(!ΐοΓίύιΐ5 ΙΙίβΓΟδοΙχιηιι: ρα-

Ιιμγϊ δοΙΊΓΐδ ιιιιείοΐ' ικιιίηΙ, εί ΟΜίνίιιίδία οΙι]οοΐ3ΐ,

ί•.Ι ΙΙ10Π3Ι Ιιίδ οι ιηοηίιιΐίηϋδ ίιι δοϋΐαηα νϊιβ οοΐιί-

Ιιοικίίβ (Ιίο.ΐιιηι βδΐ. ΟαΜοΐΌδ ιιοιι ιιηι^ΐδ ηΐΐδίοηοηΐ «Ι»

11ίθΓ05θΙ)ΙΙΐίΐ3ΙΙ3 ρεΓ6§ΓΪΐΙ3ΐ 10116 83013, (|1Ι3ΙΙ1 ίΐΐΐί-

η'ιΐ3 ίΐΐα δοείβπιιη οοΙΙιινίεδ ιι1)δΙειΤ031 Ιιοοϋοπιοδ

ηΐ6Γ03ΐοΐ'0δ , βΐί3ΐιι Ο.ιΙνίιικιιιοδ , (|υοιηίηυδ ροη•-

^ιίιιοιιΐιιΐ' ΟοιίδΙιιηΙϊηοροΙίιη , ΤτϊροΙίπι , Ο.ιιικιν

ΟΙΙΙΙ), Α1θΧ3ΙΐϋΓ13ΙΙ1 , ΟβίΓΟΟΙ, 01 3(1 ΙιΙι.ι Ιο03 , 1)11. ο

ίηιο£ΐ-ο νίΐιοπιιιι ιΐϋιινίο ϊιιιυιϋαηΙιΐΓ. Ληιιι ίιι ηυϊδ

ΪΙΙΐΒΓ 1)01103 ροΐβδί 08»6 ΐικιΐιΐδ , 113 61 ίΐΐΐοΐ' Ι113ΐϋδ ,

Ιιοιιιΐδ: οιιιιι Ιιχο οιιιιιΪ3 3 ου]υδνίδ 3γΙιϊ•γϊο οΌροιι-

(Ιε.τΐιΐ.

ΟιΤ,ίΐΐίΐ 61 ΙΐΟΟ ΟΐΙνίΐΐ'ΐδΙ.Ί , ιριοιΐ ,ιιιοΐοΐ' 311 ,

ϊ)ΐ Ηίετοίοίφηηαη'ι» Ιοά$ ηοη εαε ΙαιφΊοτεπι Οεϊ

αταίίιιιη , φιαιη αΐίΐιϊ, $εά ρατεϊοΓβη , ηεο αά Οεηηι

ιηηίαίίυηε Ιοεϊ αεεεάί; άαιιάαιη ροίϊια ορεταιη , ηί

ϋεη$ ίιι ιιοΰϊί ϊιιΐιαίιίίβΐ. ΑΊ Ιι.ιιιο ο1ι]οοΐίοιιοιιι ^3I1I

Γοδμοηιϋ ΙίΙιΐΌ ρΓΐιιιο ϋο ροΓ0{;ιϊιΐ3ΐίυιιίΙ)ΐΐδ, ηβιΐιρβ,

ΙΐΟΟ ΙΙ.ιδΟΓίϋΙΙΙ 3 Ν\5δΟΙΙΟ , 81 13111011 ΐΝ^'δδΟΙίυδ ΟδΙ,

III εΓίρι'ΓΟί ηΐΟΙ13θίΐίδ Οΐ ΙΙΙΟηίβΙίΙΐΙΙδ ρθΓ51Ι3δίθΙΙΟΙΙΙ

ΪΙΙ3Ι11 , ηιΐ3 ίιιιΐιιιΐί εχίϊΐίιικιΐιιιιιΐ , ηηιιιίιΐΰδ εχ ίρδ3

ΡΓ1080ΙΙΙΙ3 830ΙΌΓΙΙ111 ΙΟΟΟΓΙΙΙΙΙ 83ΙΙθΙίΓΐ03ΓΙ , 0,11301111-

ςιιο (ΐοιίιΐιιιι νο1υιιΐ3ΐο ρπεοϋΐί εδβεηΐ. Ποο δϊ μ.ι

ΟδδΟί , ίη(|ϋϊΐ 311010Γ , ΙΙΟΙΙ 1(11 δΟβΙθΓ3ΐί 01 Άά%\-

Ιίοδί ίη ιΐΐίδ Ιοοίδ (Ιο^ογοιιΙ. ΛΓιοιρη ίηβροείίοηειιι

Ιοοοηιηι, ιμι,ηο. Ιίοιίοιιιρίΐιΐ ηοδΙΟΓ δ3ηοΙ'ΐ5δίηΐίθ \ϊΐ»

δυχ 3οΙίοηΊ1ιυ8 ευιΐδοΟΓανίΙ οι ιίοιίίοβνίΐ, ρΐιιι-ίηιαηι
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πιοηιεηΐί α(1 ρϊεΐ3ΐίδ δΙιιάΊιιιιι ίοηΓειτε, εΐ οιιίνί, ,

(|ΐιί ΓβΓΓβίδ ιιοιι Γί°Ρ3ΐ ρπυεοΐ-όΤιβ , ίιιςεηΐεε βιίηιιι-

1ι>8 3(1 νίΙ:ε ΐΊΐιΐΊΐ'!;ιΐίοιιΐ'!:ι , ιΐίνίιιιιιιΐφίο αιηοΓβιΐϊ

8Ι|Ι> ρθΟΙΟΓ6 νΟΙ'ΙβΓβ, ρβΓ 50 ΙΙΟΐΐΙΠΙ εδί, ι'Ι Ι( δΙ.ΊΙιΙΐΙΓ

(]Ι|ί ΙιιΚ' ίρΜΙΙΙΙ ΓΧρι'Ι II , <!ι" φΐί1)115 Ιϊΐιτο ρπιηο

Ι>« ρ0Γ0;!ΠΙ13ΐίυηϊυΐ15. ΡηΙοΙιτρ Ιι:ιο, ίρδΛ (1θ η• ρΐ 115

ϊΙΙο ε' ,ίΐ'ΐιϋίΐιΐδ δΟΐϊρΙΟΓ Ιιΐιιΐοΐρΐιπ» (1β δηχοιιί.Ί :

Αίί Ιετταηι ιαηείαηι, φιαηι Ηηϊνεηα ΟΙιτίίΐί ΚεεΙειίΰε

ηοοίβ ύίεφιε ίοεϊατε ηοη ιίει,ϊιιιιηΐ , ηιιαιη οοηηι ϊΐΐε

./ι'Νΐΐί ϊιιΐιαοίΐαηίΐο . ει ν<•Ί<ο, νεί άυείτϊιια ίΙΙηηινιανάο,

ίΙΙιιηιϊηαίαιη ί«ο $ααταΐί$χίηιο ίαηαηίηε ευηΒεοτανίι ,

ιΐείεείαύϊίβ ε$ι α&ρίτατε : ;;."./ άείεείαϋΐίηί εαηι υειιΐϊ»

εοτροτή ϊηΐνατϊ ει ιηεηΐίί νιίεΙΙεοίΗτενοΙνετε,φιοηιοαΌ

νι Ιοά$ ύηιμιΙΊί ίιι ειι ηο$Ιταηι «αΐηίειη Ωοηιίηηί

θ) εταΐα» «ίί. (}ιιϊε εηϊηι εηαττατε «ιι/^πί, φιοά άενοΐϊ

άϊ$οιιττεηΐε$ ρετ Ιοεα είηφάα , ίιι ίρίπικ νεηεηιεηΐί

οεεηίαηΐητ Ιετταηι , αιηρίεείαηΐντ Ιοεα , ίη φιίοια

άηΐεεηι ίε&ηηι νεί $1είϊαε , νεί $εάηεε , ι•ί/ (ΐΙίψιΉΙ

εφεχε ανάίβτηηΐ ? Νιιηο ΙηηάηηΙ ρεεΙν$, ηηηε βε1ν$,

ιιιιηε αειηΐΐιι$ , ηηηε ειιχρίτία ειηίΐΐεηία , πε$1α εοτ-

ροή» , ει άενοΐίοηίχ, φιαηι /Όιίί οεΙεηαΉηΙ, εΐ αί>$φιε

αΉΰίοϊηΙια ΙιαοεηΙ, ίιι ίαετι/ηιαι ρτονοεαηί, ρίετηιηηηε

εΐιαηι ϋατταεεηοε. Οαίά άίεαηι άβ ραίτίατεΜι ]αεοΙι,

3ο$ερΙι εΐ [ταΐτίοιι$ ε]η$ί σ«ί, ^κίαΐ'ίϊί ίη Ιετταεαε

ηοη ροίιιεηιηΐ , εΐεαετηηΐ ίιι εα ηιοτίηϊ εερηίίηταηι.

ϋιιίά ρίητα? ΤατάίΙαε ίηαεηιϊεεεηάα ε&ΐ€ΙιτϊεΙΐαηοτηηι

ηο»Ιτ'ι Ιεηιροτϊ}, ηηί Ιοί εχβηιρία ΙιαΙ>εη1ε$, ΙατάΊ ιιιηΐ

άε ηιαιιί&ιΐί ϊηίηιίεοτΗηι ετιιετε Ιετταηι φιαηι εοιηε-

ΐταν'ιΐ $αηαιι\ηε δΐιο .Λ',μιλ ΟιτίιΙη».

Μονεηιητ, ηειείο ηηοηιοιίο, ίηιριίΐ αρηί ΟίτεΐΌηεηι

Αΐιίειίδ, Ιοε'ΐί ϊρ$ΐ$, ίη αηίΐιιιε εοτηιη ηιιοι άΐΐίαίηινί,

αηΐ αάηιίταηιντ , αάίΐιηΐ ναΐίαία. §'ι Ιιοο νειυηι (Ιο

νοϋΙϊ§ίϊβ (|<ιιιπιηιηιιηιιιΐϋ (|ΐιθί (ΙϋίμίιιιιΐΒ 61 $ιικρίεί-

11)11$, (]ΙΙ3Ι)10 ΤβΓΪυδ βΐ'ίΐ ΐΐι' ΠΙΟΠΙΙΙΙΙΟΙΙΐΊβ ΟίΓΙδΙΪ

ΗοιίΒπιρίονίδ Π051ΓΪ , (|ΐιο ηΊΙ (1ο1)οΐ εβββ ρΐ'ϊιΐδ, ιιίΐ

:ιιιΐί(|ΐιίυδ? Με φιϊάεηι, πΐ(]ΐΓιΙ ϊύΐ'ΐη λΙΙιειιβ , ϊΙΙ(Β

«ρβα; ηο&ΐτιε ΑιΙιεηα• ηοη Ιαηι ορετ'ώηε ηιπαηίΓιειχ

(.'.π/ιιι'.ιΐΐίΑΐ/ΐΊ• αηΐΐφιοτΗηι ατίί&υί άείεείαηΐ , ηηαηι

τεεοτάαιίοηε εηιηιηοτιιιη νΐτοταοι, ιώϊ φιίι ηιΛίΐατε,

ιιΙ'Ί ιεάετε, ιιΙ'Ί άίηηιίατειϊΐ ιοίίΐιΐί, $Ιιιάϊυ$«φιε εοτηηι

ίεμηίεταεαηΐεηψίοτ. 5ί Ικιι: ΛιΓκ-ιΐϋ Γ:ιι-ϊι.Ίι:ιΐΛιΙιΐΊΐϊδ,

ςυϋΐιΐο Γβεΐϊιικ α Οιτίδΐίαπυ Πυΐ ΙΙί>ΊΌ^>'\ηι;<: ιΊ ίι>

1';ιΙ;ΐ'•ιΙ.ίιιιι , ΐ|ΐι:ιιιι ρπϋδεηΐία δΐι;ι ί>;ι1ν;ιΙοΐ' ιιοδίοΐ'

νπ•;ΐΊ|ΐΐΓ Γείίξίοηϊδ αηΐίδΐίΐεδ εοηδβ0Γ3ΐ'υηΙ αε «Ιβϋϊ-

Ι'ίΙΙΜΙΙιΙ ?

ϋυίΐίείπιιιβ (1β Β.ιΐάβιΐδβΐ ίιι δΐιο ΙιΊηο'ΑΓΪο πϋ

Ιειτβιιι ΒΒηείαη) : /■,'( αη'α Ιιοιηο Ιιηηε Ιοεηιη νιάετε

ψοίετίΐ ύηε Ιαετηηιη , Ιτειηοτε εοιάίιι , αΐΐα εοηεο-

ΙαΙοήα εοηιρααϊοηε ιηεηίί$? ηΐή ϊηιρα&ίίΗΙίι ραΐϊΐητ ,

τίΐα ηιοτίΐητ, ει αφετεηΰιίαηΐίαΐίί εοηιηιιιηίοαιίνα

Ι>οηίΙα$ ρτο ηοίιή ρεεεαίυτίΰΗί, ηιαι ϊηιρϋί άερηίαίιιτ.

Ιιίεηι ΟιιίΙίεΙιιιιΐδ ίιι ευιίε.ι» ΗοιΙοβρυΓίεο : €οη\ετΙ

αιρτα τηοάηηι Ιιοηινύ , ίυοα Ιιατ- $αηεΐϊ$ίίηια νιάετε :

φιϊα άενοΐίο εχάίαίιιτ, ει νίάεΐητ, φιοά νίΐα Οιτϊίΐϊ,

α ( αρο&ΙοΙοτηηι ηιιυάαιηιηοάυ οαιϊΐί ίηδριεϊαίιιτ εοτ-

ροτη ; ει εχ Ιιυε ϊη οοτάε [ιιηάαηιεηίαηι βάεϊ βτηιΐα»

ίΐαΰίΐίίητ.

Ρογγο δοΐα ιηιιοιίοηε Ιοοί ηιΙ Οοιιιη ηοη »οεε(ϋ ,

(μιίδ ί^ιιοΐ'3ΐ? ίιι εΐ ίΙΙυιΙ , άαηάαηι ροίϊιιι ορεταηι

ηΐ ϋειιε ίη ριχίυτε ηοιίτυ ΙιαϋίεΙ. II. ι ο εΐ ;ιΙ;;ι ί.Ι

1$εηιι$ ;ι!) .ιιιιΐιιιο 1ιιι]ιΐδ ερίδίοΐίΰ δοΓιβ ηιοΐ)»δΓιε^

νίΐ;ε $εεΐ3ΐοπ1>υδ εΐ $εεΐ3ΐηεί1)ΐΐδ εδδειϋεΐα , Γυη^υδ

δίΐ ΐ]ΐπ ιιοιι (/οιιΙίΐΐΜΐιιι• εοηδίι1εΓ3ΐο ερΐδίοΐίβ Ιοιίιΐδ

ΜΌρο 61 ρΐ'ηροδίΐο : ΐΗΙΙίεΙδϊ 11011 ||ι'£ ιι:μι* . 1:ιΙι:ι

εΐίαιη δχευίαιίυυβ οεείιιί ροδδε; ιιαιιι δι δοΐα Ιι.ιε

ρειεξΓίιιαίίοηεδε 3(1 ϋειιιη αεοεβδίιτοδ ει ρεΓνειιΐιίΓΟδ

εοιιδίϋεΓεηΐ , ΓεΓιηϋοπιηι , ι;ιι:ι- ;»Ι 1>ειιε 1><•:ι ι ι•ΐ| μ•;

νίνκιιϋιιηι ρεΓίϊηειιΐ, βεειίΓί , υΐ'ΐ(]ΐιε δε ίρβοδ ΓηΙΙο-

ιειιΐ , ιιι εΐ Ιυιιε , δι μ-Μ <•^πη;ιπ'ΐιΙιΐΓ , ηοε Ι3ΐιιεη

βίικΙβΓβη! Ι)ι•ιιιιι ίη ρεειοΓίδ δΐιί ηαϋϊίβευΐυιη ιίενο-

Γ3Γε.

01)]ί(Ίΐ ΟηΙνϊηίδΙ», ϋ>ί φιοι Λ'ι/βίιΉΐυ $ετίΰίΙ , αά

>■"/ ^ ιηοηαείιοί εΐ ηοηηαχ ιρεείαιιΐ , ιιι νοίαιιΐ αάνετ-

4« πι , ίραί ιε $ηί& αεηΐεη εοη/ίοίηηΐ, ιιαιιι ηοείτο ανο

ηνΙΙί ιιιαοίϊ ρεηατίηαηΐιιτ. Όν. ετβυΓίιαίε, ΙίιΙεδ δΐ(

ρι'ΐκ'δ Μοΐίικ'ΐιιιι. ΜιιΙ(3 ΙΙοιΙΐϋριιιΊΐΜ ΙΙίει•οδθ1γηιίι»ηα

Ιε^ϊ, βειιιροΓ ρΙϋΓΟδ τερειί 8«ευ1αιεδ (ΐααυι ηιοιια-

ε'ιοδ νεί ιηοηβεΐιηδ, ει ηυδοΐιιΐε μΐιιιτδ ν'ίΓΟδ , ηιι.ιπι

ιιιιιΐίειεδ. Λ Ι ηΐ'ςιιιιιεηΐιιι» ΜοΙϊιιεί, ΐιΡβο ηο$ πονΙγι;

Ιεΐϊδ ι-οιιΐ'^ι. Ν.ιιιι ιιι ίιι ορεί'ε Ι)ε ρβΓο^Γΐ ηηΐϊοιιίΐιιιβ

<1ίεε1)3ΐιι , ιιε ίρκίβ (|ΐιί(1εη) ηιοηβεΐιίδ αιιειοΓ Ιιιφυ

ερίδίοΐχ δίηιρΙίείΐεΓ εΐ υιιίνοΓδβ ρεΓεβΓΪηΒΐίοηεηι

ΗίεΓοεοΙνιιιίΐ3η»ηι ηΙίΓΟ^ιιδβο εειίδειιιΐιΐδ ββΐ ; ηι>ΐ|υε

ειιίηι ί^ιιι>Γ:ιΙΐιιΐ Νγδδεηϋδ, $ί ε$1 Νγδδεηιι$, ίηηιιηιβ-

Γ3ΐ)ϊ1βδ ηιοιιηείιοδ εΐ 5»3 χΐηιε, εΐ αηΐε μι. ι ιιι %ΐ3ΐεπι,

ιικιχίπκ) Γγμιίιι ίη Ρ;ΐ1:εδΓιηαηι Ιοεβ δΐιεπι νί$Ίΐ3ΐιιιη,

3(]ηΓ3(ιιιιιηυε εοηεεδδϊδδε : ηιιοδ οηιηβ8 3>)δί[ υΐ

Ννδδεηιΐδ υη» (1:ιιηη3ΐί<ιιιί$ ηοΐ.ι ρεΓκιιβδεΓίΐ ! 86(1

ρεΓίιοδ ίιιιίίαιιΐδ εβί ηιεϋίεοδ : ηηιη, ιιι ίδΐί, ιιιοιΙμ

ιιίιιιίιιηι 3(1 υιιιπιι εχίΓειιιιιηι ΙοηιΙειιΙε , ειιίΙπηΙυΓ

3(1 3Ηει°υηι , (Ιοιιεο (ηικίεηι 3(1ίη§3ΐι1 ιηαΐίπιιι

βί^πιηιηιιο ριϊδΙίιΐΗ; 83ΐιίΐ3ΐί ιειίιίαιιΐ : ίια εΐ Ννίδΐ-

ηαδ, οιπιι Μ>Ιΐΐ3ΓΪ86 νίΐτε ειιΐΐοΐ'εδ , οι εοΐΐιίοεδ, ΐιΐ

ροιτβΓίιΐίΐΐίιιηειιι ΗίεΓ08θ1γιιιίΐ3ΐιηιιι ηϊηιίυιη ρΓορειι-

(ΙεΓΟ νίιΐονεΐ , ίη οοιιΐΓ3ΐ•ίυιη (Ιεϋοχίι , ρειιίΐιΐί^υί

Ιιιι]ιΐδΐηοιΙί ίηδίίΐυΐυιη ιΐίδδΐιβδίΐ , ιιΐ Ιιοε ιηοιίο γομι

ηι| ιικίΓιιιι ι 'ίΐηίπιι ηιι:ιιιιι1;ιιιι , υΐιίο,ιιε Ι:\ιΐιΙ;ιιιιΙ;ιιιι

εΐ ΐΌ!ΐιιιιοιΐιΙ:ιιιι1:ι;π ΓεάΊιοεΓΟί : ιΙ ιιι ;ιι! ιιίοιίίοιτι-

Ι3ΐειιι βιΙιΙιιοεΓεί , ιιΐ'ίριίιί.ιιιι ει ίιιιρΓθ1>ίΐ3ΐειιι ε.ιηιιιι

Γε^ίόηιιιτι , ρετ ηυα$ ΐΓ3η$ευη(1ιιιιι οπα , ^ΓηρΙΓικ

οευΐίδ βιιΙ)]εοίΙ.

Ο^ίείΐ ϋίΐνίηίβΐβ, Ν^ίΐεηηηχ άίεετε ρτο[εεΐίοκιι»

ΗΐετοαοΙι/ηιίΙαηαηι »ίόϊ ηίΐιίί ρτοβίειε; βάε ϊιιάε ηκ

ιιιΐι-ΐΊ »('(' ίηιΐιΐίηιΊιι .' «ί ϊαϊίητ ΙαηΙο νχτο ηϊΐιίΐ ιιΐί/ίίαιίι

αΙΙν,ΙΊΐ , Ιοηαε ηιϊηκ$ ιιΐί'ιζ ειηοίηιηεηΐο (οίε. $<;<Ι ιιοιι

νίιΐοΐ ϋ»1νίηίδ13 Νγδβειιυηι, δι εδί ΝνδδΟιιιΐδ, Γλκγι;

ηυοιΙ ρεΓΪΙίδ ιηεάίείδ ίιι πιογο ροδίΐιιιιι, ψιί, υι ;γ-μι<

8« ε(1ίο3οίιΐδ 3 ρβιΊίιιαεϊ ςιιορίβηι ρι•>ρθδί(ο (Ιιηιο-

νοαηΐ , 'κΙ (|ΐιο(1 ρβΐυηΐ , ηε 8ίΙ)ΐ ςοίιίειη ήΐιίιίςιιαιη

ρπιΓυίδδβ 3ΐΓιπη;ιιιΙ , ηυΙΙο ιιι<Ί»ϋ:ιι ίο , κ;ϋ ϊρπ

(1ίδδίΐ111ΐΐ3ΐΙ0ΙΙβ ίη Ιιοηιιιη ;ι•;;ΐ•υΐ:ιΐιΐί> , ει ηοιίϊ

(|ιι;ιί|ικι' (1εδί(1εΓ3ηΙίδ. ΙιΙι-ιιι εοιίδίΐίυηι ίη ) ,ΐι• ώ'ίβϊ-

ηιιιί;ιΐίοιιε !Νγδ$ειιο Ιιι ί ι , δι Ιηιιιειι, ιιι δχρε (Ιίχί ,

Νγδδεηιΐδ Γυίι. Οιιίδ εηίιη ΐιΐιηιιιιΐ νίπιιΐ) Ιβιιι $ίη-

οΐιιηι ει εαΊεκίί Ιιιιηίηε Ι.ιιη εορίοδο υοΙΙυδίΓΛίϋΐη ,

ιιιίΓβϋΊΓιίεΓ ΐδροείιι 83ηοΐίδδίηιοΓυηι 1οι οπιπι Ιμ:-.•.:

(Ιίνίιιί βιηοΓϊδ Γβοίυιΐδ δυοΓοηδυπι, εΐ Ιιιειιίεηΐίδ ^^^^

ίικΊΌΐιιοηΐίδ Ιοευρίεΐιιΐυιη ?

Ρι;ι•ιΙί(•3ΐ ,ιυεΙΟΓ ερίδίοΐχ ιιπιΙιΊΐιιΊϊιιοηι 3ΐΐ3Γίιιηι

ίιι (':ιρρ3ΐίυείη. ΟΙδΙιορίΙ Οαΐνιηίδΐ.ι αΐίατίι 1«»ι

ιι.ΜίΗΐ [ιιί8$ε ϋοοίαιιάε! ο([εττε, ει ητα'.ίαηιιη οεΐϊοηει,

ηοη νετο εαετΊβεϊνηι Ιλαστιχδν έπιτίλεϊν , οκί ϋ(0

ο^ίπίλϋτρον ρτο τεάεηιρίϊοηε αηίηιατατη, μι Μιεϊη

ηιίκαεαηίίητ. Α.Ι Γερυ§ιΐ3ΐΙιί8 νοχ ίρδβθυσιαϋτήοιον,

ΐ|ΐι.ι ιιΙιΙιιγ βυοιοΓ ; ΐ)ΐΐ35ί ιΙίεαδ,ίβεπ'^αίοπ'ιιΐΗ.Λαιιι

θυσιαστήρ;ον ηοη οβί, ιιίδί ιιοί θυσία βοή ίθί•η'/ίπιΐι.ι

β8( ; μιιιΙ οηίηι Γοΐαΐ'ινα , ει 86 ιιιυιαο Ιυΐίυιιΐ ^ο

ροηυηι.

ϋοοίαιηηΐ Οϊΐνίιιίβηαδ ηιίηίδίοΓ ίιι βοοίερ» ηικε

οΐίιιι ΙΙίεΐΌδοΙγιιιίδ £ΐ'»δ83ΐ)3ηΐυΓ. 8εϋ 5ϊ 8οί3 Ηϊογο-

ΒοΙγηιίοηιι υιΐΐδ ΐυϋδδοί εεοτία , ιηϊηιοι , $εηττα$ ,

Γοΐδ3η ηοη ίη]ιιη3 νιΐΗΐνΐιιι-, ει ιιι νϊίαιιιΐ» ιΙιΰ;ιι»2-

ΓεΙυΓ.Νοιιο ηιιηηιΐο ίδ οδΐευ}υ$ευιιΐ|υε εχ ν3Γί3πιπι

£ειιΐίιιηι εοηοϋΓβυ Γι-εηυοηΙίθΓί8 Ιηεί ^βιιίιΐδ, υΐ

\ΊΓΐ3 δίηιιιΐ ουιιι ιπίνειιίδ ίιιιιιιί{;Γ6ηΙ, ηοη 651 ΗΝ

11Ϊ6ΓΟ$θΙγΐΙ)3 5θΐ3 ίη 01ΐ1ρ3 Ικΐ'Γι'ϋΙ , ρΓ1£δ6Γΐίηΐ οιιιιι

83ΐΐΓΐίδ5ΐιιιί βειιιρβΓ νίπ ίιιίίιί νίι.ιιιι ο^ιΐΐ'ίηΐ . ηεςιιο

ιιΙΐ3 νοΙ εοιινβηβηιιη , νεί ίη^ί^ειιβιυιιι ίιιιρΓοΙιίιυ

83ηεΐίιιιοιιί»ηι Ιοοί ο1>ίίιΐοΓ3Γ8 ηυίνοπί. Μίτυπι ίίΐΜ

νίΐία εΓβρΛΓΟ , ΙΐΙ η1)8ΐ6ΓΓ63Ι)1 3 δαεΓίδ ρβΓε^πιΐϊ-

Ιίοιιίυιΐδ ; ει ηοιι β.κΐβιη ίηΙοιίίΓΟ, υΐ ;ϊ Ικΐιΐι :πα •ΐ

ρεΐ'0§ΓίΐΙ3ΐίθΙ)ίυΐΙδ ρΓοΓηηίβ. ΝιΐΙΙΐΙδ ΙΙ6(501Ϊ3ΐΟΠ1ΙΙ>

πΗ;ιπΙ:ιπ δε 8Ϊ:ιίΙ 30 ίηιρηπδδίιΐΜ ίΙΙβ 1ιοιιιί»ιΐ"|

εοΙΙιινίο, ςιι;ο Τιίριιΐί, ΑΙοχαικΙτί*, Οϊίπ, βΐ »1ι1>ϊ

ϋο^'1• Π"θ ιιιίηιΐδ, δρβίιιει-ί, βιΐβί Ιοειι ρβΓββΓ'Ι,ι:1,.'Γ

ροι• ιοί ΐεπ•;ΐ! πκιτίδιριε οΊίεηιηίηβ : ει ίδΐι νίΐί»

ρΐΊ'(^ΐΊΐι;ιΐ(ΐιϊΙι.;κ 831ΊΊ5 ο1>]οεΐ3ΐ)υηι ; ηυίϋιΐδ, |<ιι>-

(|03ΐιι Ιβπ'ίειιΐΗΐηοηΙίδ , εοβ 3 ροΓβ8ΐ•ίηίΙίοηίΙ)ϋί

Γειιιονε3ΐιΐ 30 εηΐιίίιεαηΐ, ευπι ιιι αϊ ίο ειοιϋυίΐίιυ δίΊ

οιιηι ίηΐβτ 80βΙβΓ3ΐθ8 δβηοΐιι βΐ ίηευΐραΐβ νίοΐυΓυπι.

<ΐυί ρΐ'ΐ-οξί'Ίηΐΐίοηειιι ϋεί εΐ νίιΐιιΐίδ αιιιοΓβ βιι&οϊρϊι»

(|ΐΐ3ηι ειιηι (]ϋ'ι ρ«Γβ•;ι•ϊηαΙυΓ ρπφίοι• ηιιχβΐιιηι. Κι

δι ρίπρίει• ηοΓηποπιιιι Ιιοιηίηυιιι ρίιιΐ'ΐιΐιι ρι:ι<•ι;ΓΪ-

ιαΐίοιιοδ ίηΙοΓηιίΐίοιιάχ ε&50ΐιΐ, οιιιιιίδ Ιογο ο'ν''"
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8θοϊεΐ3δ ροπτεί, 4-13Μ1 α ιιιιιι.ί ιηιιΐΐϊΐυιΐΐηβ Γι ναι-ίεΐαΐβ

ιιιοι 1;ιϋιιηι Π:ι§ίΙί3 ιιοψι:κ|Ι1«1ιι 3ΐ)Ρ88Θ 8θΙε3ηΙ. ϋετϊρεί

νιώίί ρετ ερίεΐυίαιιι , ίικμιίι δ. ΡαιιΙιΐδ, ηε εοηιπιϊ-

ιεεαιηϊηϊ (ονηίεαηίε , ηοη ιιΐίηηε (οηιίειιτίίε Ιιυ]ιιε

ιιηιηιίί, αιιί αναήχ. αιι' ταρααύη», αιιί ίάοΐίε εετνϊεη-

ιί&Μί , αΐίοηιιί άεΐΉεταΐϊε ύε Ιιοε ιηαιιάο εχίεζε. Μειη

<Ί Ιιίε (ΙίοοΓί' ΙίοοΙ. δι (|ΐιίϋ ίιι ηειη'ιηειιι Πα^ίιϋδ ίιΐφΐί-

ιιηΐυιιι ϊηοΜβΓβ νεΙΊΐ, ηοοοδδβ οπί ιιΐ αιιί ρειιϊΐιΐδ εχ

Ιιοε ιηιιικίο 6X631, ει ίιι εοείιιηι ιιμ^ιηΊ , αιιί ειιιη Γιιιι-

ΙΪ8, Αηίοηϋδ, «-ι ϊ ι! μειιιΐδ βΐϋδ, ίιι εΐ'εηπίΜ) $β αΙκΙαί.

ί)ίοο8 : ϋί ρΓορίβτ νΐιϊ» ΙοοοΓηηι νεΙ ίπεοΐβπιηι

ηοη Βυηΐ υιιπΠ'ΊΐιΙ;!• ροιο^ϊϊιιαΓιοηοδ , οιι ι- αυείοΓ

ερίδίοΐ» Ιιοο :ΐΓ[!ΐιιπβιιΙο ιΐδΐιβ 081 ηΙ)8ΐ<'Π'εη(Γΐδ ιηο-

1)8811033 ν':1:τβ ρτοΓβδδοηυυβ α ρβΓεςπηαΓιοιιε ΙΙΊεΓο-

κοΙνηιϊΐ3η3 ? Βεδροικίοο ί(Ι ρι-ηρίοΓΟΒ Γαοΐιιιη ιιΐ

Γ08 , π,ιιί ϊηιη ιηιιικίο ροη'ιΐυδ ν:ιΙειϋχεΓ»ιιΙ , βΐ αϊ)

οιιιηί ΙιοιιΓιιιιιηι οοηδοπϊο *ε 8βοι•6νθΓ3ηΐ , εο οΩϊοη-

οίιι* η 81)0 ρΐΌρηβίΐο ιιυοΠογοΙ , ηεα,υε εηίιη χΐ|υιιηι

νίιΙε1)3ΐιΐΓ ιι Ι ι|ΐιί ηιιιηιΐο ριη ιηιιιΐιιιιη ΐΌΐηΐδειβηΐ,

εΙ νίΐ3ΐιι ΒοϋΟΠΛηι βίοι^ιτιιιιΐ, πιΐ'διίδ 80 ίιι ρυΙ)Πο:ΐ8

ΐυιΊ)38 (ΐ3Γοηΐ , ρποδΟΓίίπι Ιια« ορίιιίοηο , η 1 1 α » ϊ

ροιΤοοΓιοιιίϊ ΟΐΓί8ΐί;ιη;« οχδυΓίοβ ηκιηοΓβ οοιιιροΙΙβ-

ιεπίιΐΓ, ιιίβ'ι ΗίβΐΌδοΙνιηϋπι νίϋΊίδοηΙ. Ηϊιιο οηίιιι

ροΐΪ88ΐιιιυιη ρ'Τδιιβδίοιιοιιι ιηοηηοΐιίβ ίδΐϊδ Νν'880ΐιιΐδ

ονΊμητο νοίυΐΐ: ηαιη. πι 8ΐιρΓ3 (ΙίεεΙ):ιιιι, ιιε ίιι

ιιιΐ)π;ιο1ιίδ (|ΐιίι1ειιι βϊιηρϋοίΙΟΓ ροΓι•βΐ•ίιΐ3ΐϊοιιοιη ΙΙίβ-

Γ08()Ι)-ιηίΐΗΐΐ3η)(ΐ3ΐηιΐ3νϊΐ; <|ΐιοι1 ρ3ΐοΐ οιίαιηοχειιιρίο

ΟΙνιιιρίί ιιιυιΐΗοΙιί, »<Ι φίειιι βοπρδ'ιΐ εοιηιηεηΐΒπυιη

1)έ ρετ[εεΐίοηΐ ΟιήεΙίαηί Ιιοηινιϊα , οι βρϊδίοΐαηι ϋ«

νίΐα $. Μαετίηα; εοτοτίε &\νχ, <μΓι οιιηι ΙΙίοΓΟδιιΙγιηβηι

ΙοηιΙοη», ίιι Νγίδεηοιιι ΑηΐϊοοΙιΐαϊ 'ιηοϊοΊδδεί, Ιιιιιιϋ

011111 3 δΙΙδΟΡρΙΟ 'ΐΙΪΙΙΟΙΌ (Ι(Ίι(1!Ί:ιΙ118 081 Ν\'880ΙΙΙΙ8 ,

κοιΙ ρθ8ΐθ3 ρίιιιη Ιιοε οι Ιαιιά3ΐ)ϋο ΐηδίίΐιιΐυιιι οίκιιιι

ριιΐιϋείδ Ιϊΐίοπιιιιιιι ιηοιιιιιιιοιιΐίδ οΌρΐ'χιΙίοβι-ε νοίυίΐ.

Οηιηϊηο εοηειίίΊηάίηίε ίΐίίιιε οόΐίΐιιε εεεε ηοη άεοεε,

'ιηα,ιιίίΝγδδΟΐιιΐδ, :ιΙΙυΐ|ΐι<Ίΐ8θ!νιιιρίιιιΐ), οιιηι αά ιιτοεηι

ληΐίοείύ εοη^τεαί ειιηιηε , ι/κο Ιβηιροτε ρείεΰαε ΙΙίε-

τοίοΐι/ηιαιη , «ί ηιοηιιιηεηία ΟΙιτϊιίί ρετιο,τίπαΐϊοηΐ» ,

ιΐιιιη ίιι οαηιε εεεεί, ϊηνιιετΐ$, οΙγ.

Μίι•3ΐ•ί ρογγο 8ΐιί) Ι, ιιιιίιΐ ΜοΙίιιεο Ίιι ηιεηιειη

νβιιειίΐ, η Ι ίΙΙαιη δγιιοιίιιηι, ειψΐ8 ιιιοηιϊιιίΐ βυοΙΟΓ

ορί8ΐυΙ;ο, 01 (ϋ]ιΐ8 ΜΠ88Ι1 ίιι Λι;ι!ιι:ιιΐι αΐιϋΐ, ροΐϊυδ

ουπι ΒβΓΟίιϊο Αιιηαΐί ιιιιβγΙο νοίίΐ 088β βγηοάιπη

Ληΐίοο1ιοιΐ3ΐη, ιΐο ηηα Ν}'8δεηϋ8 ίιι ερίδΐοΐ3 3ΐ! Οίγηι-

ριιιη (!ο ο1)Ίΐ() Μικτίηοί δΟΓΟί'Ίδ, (|ΐι:ιιη ευιιι δυο

0;ΐ8ηΐ)1)οηο (Ιο 8)'ΐιο(1υ οκειιιηοηίοα ϋοηδίιπιΓιιιορο-

1Ηηιΐ3 ι δϋΐ) Τΐιοοϋοδϊο Μη^ιιη, ηιιηιη δβηίοιιΐίβπ)

ιιιυΐΐίδ ϊΙΙβ οοιιίίπιιαι, ρποΙ'.ιΐΊοιιο Ίιι Νοΐ38 3(1

ερίδίοίαιιι ΝγδδοιιΊ ΐΓΪΙ>ιιε> Γοηιιιιϊδ ιΐυδίηΐΐιίχ, Αιιι-

1)Γ0δί;>: οι Β:ΐδίΓΐ88ΐβ ίιΐίΐτίρΐϊιιι, κιηΐυΐαΐα 1!:ΐΓ0ΐιιί

ορϊηίοηο , δυρί'εδβο Ιιιιικίι Βιιγοιιϊϊ ιιοηΓιηε. Αη

οοηδπϊΐ ΜοΙίηβιιβ /μίμοι ίίΐιιά Ιίιίβηιηκη (δϊο εηίηι

3ρρεΙ1αΙ) Ιιίο ε&Π{3386, η)ίηιΐδι|υβ νίιϋδδβ, ι;ιι;ιμι 11-

ΙιΐδΙίΊδδΊιιιιιιη ΒαΓΟίιϊιιη) ? πι ει ίη εο, ηιιοιΐ εϋσεβέ-

βτατ&ν βασιλέα, ηυοιη ίΐη Ν^δδοηυδ, νοΙ ηυοίοι*

ερίδίοΐ* ηιιιηίηαΐ. 0:ΐ8ΐιιιΙιοηΐ)8 νοΙίι οδδβ ΤΙιοοοΌ-

8'ιιιηι Μη^ηιιιη, Μοϋηβιΐδ, 0:ι1ί.•ιιιιιΐ!ΐ?

Νοι.Ίδ 8ΐι;ΐ8 ουιιοίικίίι ΜοΙίηουδ Ιιοε ηϋιηοϋιιιη

ϊΙ1ΊΪ)6Γ3ΐϊ ηιοιιόίοίο : Οϋ$βτνα, Ιεοίυτ, Οτει/οτΐαηι ϊη

τβοΐα άε Ο/ιπ'ίίο /ίάβ (υΐαηι τεΙί(ρυηεηι ροηετε, οίο.

Λί Ιιοά'ιε ρήηικιη ρϊβκιΐίε ατί/ιιιηεηίαιη ε&Ι $ιιοε$&β

Βοηιαηο ροηΐί/ίΰί, ει ηιβηιΐιτιιιη ε$ίβ ΕοεΙεύιε Β.ο-

ΐίκιικΓ, (Ιΐαιηιϊ βάεί άοφιηαΐα, ει ηιιοά εαραΐ εεΐ ,

τείί^ίοηίί ίκ: βηιιαηιεηΐιχιη ρεηϊΐιιχ ιφιοτεε. ΡηεϊΙοιιι

λ «Ιιίο οΐ ροη]υ3ΐιι Γηνοιιίεηι ΜοΙίιιεο ειιιη Ιοειοιειιι

εδδε οροΓίεΐ, ορυϋ ({ΐιειιι Ιιβοε ρβεικΙοΙοΒΪβ εΙ Ιοβϋο-

ι'ι:ι ΙίιΙι'ΐιι ίηνειιίΐ.

ΛίΙιΙίΙ : ΛίιΠίΐιι νετο Οτεροτίαπι, ειιιη ετεατείητ

ερί$εορη$, ηοη ρείϋαε αο ερϊιορο ΗοπΛαηο (Ιίρίοηια

ένΟρον.ιτιχίν (ιιιι/ηο ιιΟΓαιιΐ Ι'ύΙεταε ίηναίχίητρ•.), ηεο

«β )ΐιτε}Ηταηύο αά εϊ οίαεηνειιάιιιιι οο»ΙτϊηχΊΐίβ. Ιιι-

ιΐι; εοιιιρεΓίυιη 0:ι1νίηΐ8ΐίε 6γ0£0ιίι)Π1 ηοη ρείϋδδε

οΐ ίιιιρε1ι•;ΐ88β ένΟρονιατιχίν 3 ροιιΐίϋεο Κοιηβηο ?

ϋειίε, δι ίιηιικ'ΐΐίαίο ιιΐ ηοη οηΐίηυϊΐ, ιιιοίΐίηΐο οΐιΐί-

ιιιιιΐ, ροΓ ιικΊι <ιροΙίΐ:ιηιιιιι βιιαιη, ιμιί ιιοιιηηε ρΓΪπιί

ρ.ΊδίοΓίδ Νγβδοηυιη ^ΓΟίΤοηι Οπ-βΟΓίο ρ3800ΐκ1υηι

οοιίιΐηϊδίι. ΙΙ;οι- (Ιο ΝοΙίδ ΜοΜηοϊ.

ΟΟΚΚΙΪΟΊΟΝΕΚ ΝΟΤΑΚΙΜ ϋΑδΛΙΙΙΙΟΝΙ

Ιιι Ερϊίΐυίαιιι Οτεα,οτϋ αά ΕιιιΙαίΜαι* Αηιοτο**Λθΐ,

ΒαιΐΙίααιιι (Ι).

1'Μίι.Ί εδί Ιιιοο ερίδΙοΚι ρι-ίιιιιιηι ΡαΓίδ'ιϊδ ιιηιιο

Οι γι $11 1606. ϋείη βηηο δεηιιεηΐί τοουδβ ϊη Οογ-

)η«ηϊα Ηβηονχ, εοΊΐοΐ'β 61 ΐηΐεΓρΓοίε Ιδηηεο (λικιηι-

Ικιικι, νίπι ι1ικ•|η, 8('ΐ1 ι|ΐιοιΙ (ΙοΙιΊΐΊπιιι, ίιι 03δ1η$

ίβίνίηίαηίδ ιηίΙϊΐ3ηΐί. Αά)εοίΙ ϊΙΙε ϊιΐοη», υΐ εορίοδ38

)Ι3 οΐ ει•ικ1ίΐ;ΐ8 ηοΐ38 ; (ΐιΐ3πιιιι ΐ3ΐηοη ιιηιιιιιιΙΙχ ηο-

ΙηΐίοηίΙιυδ ίικΓιροη; νΐδΧ, ηε ηοεεαηΐ, οι ίη οη•ο-

γοιιι ίικίιιοηιιΐ. ΛΗβχαιιι ίμίπιΐ' ηοΐβδ 3(] ηοΐ&δ, ρι*3>

δβπίιη 3(1 Ϊ1138. ςιια; ίηδίϊΐυΐυηι ροΓθ§ιίιι;ιικ1ί νοΙ

ΙαηβΟΓΟ, νοΙ νβ1Γΐ03Γ6 νϊιΐουιιιιΐιιΐ'. Νοη (1ί8ηιιΪΓ3Π)

ιιίπιιιι Ικιό ι•|)ίδΙο1;ι δϊΐ Ν^δΒΟηί : δϊΐ ο]υδ. Εχοπϋϋπι

δϊε1ι»1)εΐ:

Οοηαταίΐιε ϋοηοτκηι, τηίΐιϊηηε εχ αηϊηχο άϊΐεαοτνηι,

ει ίΐΐίια ίηαεηίϊβ ΙιιιηιαηϊΐαΐΪ! ιι< 1>ίκ π ϋοηιΐηο ρτβε-

ίΐίΐαι ηιοηιιηιεηία, ανω ηΐΗϊο ο&ΙειιάνηΐΗΓ, ηιαχίιηί

(/αικία, εί νοίηρίαΙΪΒ ατπιιιηειιΐο ηιΐΐίϊ [ιιετνηΐ. Όΐτο-

ηηε ειιίιη ηιηάο (εήατϊ ί)εο ηηίά ε$$εΐ, εχρετίεύατ:

ειιιη ει ΰεί, φιί νίίαιη ηοΰϊ$ άεάίι, ίΐ/ιιιίιο/α ίη/ιι/οιία

νίάεΰαιη ; εΙ ίιι β)ιιιηχοάί ρβηοιια$ ίηείάεταηι, ιικ/ΜΐΊί

Μία εΐηηα ζταΐ'ια: Οοιηϊηϊ ερίτίΐαΐίίετεζΐ εοηΐεηιρίατϊ :

υΐ ετεάετε ΙίεεαΙ, ε$&ε τενετα ίη αιήηχυ ίΙΙίιιζ, ι/μι"

Οίΐιηι ίη $εΙια6εΐ, ΒεΜεηεηχ, ΟοΙαοΐΙιαιη, ΟΙίννίιιιιι,

Βαηηεοΐίοηεηι. Λαιιι κίιϊ ϊη αί'ιφιο ρβτ οοηιιιη ευη-

$εϊεηΐϊαηι ΟιηεΙηι {ηενΐΐ ϊη[οιηιαΐη$, αιιΐ αιΐφκίι

ιηείιι άίνίηο, νείιιΐϊ εΐανίε, εατηεί $ηαι εοηβχεηΐ,

Ιιιεήΐηιιε ειιηι €Ητϊ$ΐο εηιεϊ α(βχιι$ : ατανε »αχηιη

ϊΐιηιιάαηχ (αιιιάϊβ (ιιειϊΐ αιηοΓιΐιΐί, εοτροτεοφιε ηη>-

ηηιηεηΐο εαι•ε»$ιι$, νείιιί ϊη ηονα π'ία αιηναιητε ϊη-

εΐίΐιιεηΐ : τείίεΐα ΙιιιιηϊΙΊ αίαιχε Αιιιιιι' τερεηΐε ηιοηιι-

Ιίιιιιι νϊΐα, αιώΐίιΐιί άε»ϊάετίο ίιι εεείαίιηι ΙΧίηιριΛΙί-

εαηιαεεεηάετίΐ, $ιιρετηαεοα,ίΙαηί,Ηΐ>ί β«ί Οιηίΐηι,ηΐΙ

ροηάετε εοιροήί α,ταναίιΐί, $εά ρντϊοτε νίια [ιιεΙιι$ α

ιεϊρ$ο Ιευϊοτ, ηίρετ ηώϊιηιία ιιιπηιιι ΙεηάεηΙαη εατο

ϊριίκ$, η«6ι'ί ίηίίοι•, εοηιίΐαη ναΐεαΐ: Ιιϊε ηιεο ηαίάεηι

ϊηάΊΗο ϊηιεΓ ί11α$ εείεοτη [αιηω τε$ εεηεεή άε^εΐ, ίη

ιΐηίΐηιι; ύειηαιιϊΙαΙϊ& Πιιιηίηί ηοείτϊ (\<;/« Ιινηαιινιη

3οΐΜ5 ηιοηιιιιιεηία νίζιιηίητ. Οιιηι ίαίίιιτ ει ιεηείΰιΐί

>ηεί> Ιοεα*(αιιεΐα Ίηΐιιετετ; ίηΐηετετ ΐβτο αηηιίίυε

ΒΙίαιιι ίιι ΐ'οίιί.Ν ε)ιΐ!ηιοάί Ιοεοτιιιη ίχρηιια είαιια, ΙαιιΙο

εφιϊάειη ηρίεΐιιι ειιιη ααηάίο, υΐ ίίικΙ εηαττατε

ιιιιΙΙα π'ϊ ά'ιεεηάί φιεαί.

Ηαοΐεηιΐδ ρ3Γ8 ορίδίοΐβϊ, ΙΙίοΓΟδοΙγιιιβιιι ιηϊδδα;;

ίΙ:ί βιιίιιι Ιιοδ Ι81Γ6 ιιιπΙΪ6Γ68 1ι;ι1ιίΙκΙι;ιιιΙ . Λ(! Ί11;ι ρΓΪ-

ηΐ3 ΤβΓΟΛ,Ή μέν των αγαθών και χαταθυμίων βυντυ•

χία , οίο., εοηατειειιε Ιιοτηίηιιηι οοηοτηηι, οίε., ιιοΐαΐ

8θ1ιοΙΊ»8ΐθ8 : Ρηηεϊρίο Ιια}ιιε ερίείοΐιε ΙιιειιΙβιιΐε εχ-

ρΓιεαΐ ΌηςοΗνι αιιο βηε νείετεε Ιοεα εαιιεία, αιιαι

ΗίετοεοΙι/ιηίε εταιιΐ, εΙ ίη νίείηϊε ΡαΙω&ΐίηα: ρατίίοιιε

αάίτεηΐ. 5ηΙ)3 Ιιιευΐοηΐβ εχρϋεαΐ Γιηειη Ιιιψίδ

ροΓεξπιΐ3ΐϊοηίδ, δϊο Ιβηιοη, υΐ Ιιοηβ ΙοοΙοιΊβ η)οηΐο

ομοιιΐ. Ναιη δί (]ΐιίδ ΜοΙίηειίδ, ;ιυΐ ;ι1ϋ εχ δΐΙιοΙβΝο-

Υ31()ιίιιιιϊιι Ιιιχ; οχηι-ιϋυιη ίιιείίΐαΐ, ρεί' ΊΙΙιΐιΙ Ιδεϊν

τά σωτήρια σύμβολα τοϋ ζωο~οιήσαντος ήμ3ς

θεοΰ, ιιίίι'ίΐ αΐϊικί ίιιΙιΊΙίμι•), «,ιιιιιιι ΙοεοΓίιιη ίΐίοπιηι

ίιΐδρεοιΐοηειη δευ εοηίειηρίβΐϊοηοπι, ςυηΐίδ υ » ϊ Ι α Ι ;»

081 3ηΐί(]ΐΐ3Γϋδ, ΐ|ΐιί νοίοι ίιιιι ηιοιιιιηιοηΐ3 Ιιικιπιιιΐ,

οΐΐ]ΐιί(Ιο;ιι ΐΊΐιιι νοίυρίιιίεηο ]ϋουικϋΐ31ο, ειιιιι Ι:ιηιοη

Ννδδεηιΐδ ροΐ' ϋΐιιιΐ ϊδεϊν ηοη ηοοίρίίΐΐ (|ΐι:ιΙοοιιιΐ(|ΐιο

νϊάετε; β6(ί 830Γυιη, ΓοΙίμίοδυηι, ρΐεηυηι ΓονοΓοηΐίίΓ.

61 ρϊεΐ3ΐίδ ; ([ΐιοιΙι|ΐιο ΐ'ονοΐ'οιιΐίιιιιι (-1 ρϊεΐ3ΐοιη Ιο-

8ΐοΐιιι• εχίεΐ'ηίδ 3οΐίοηϊ1)υ$, ^εηιιΠεχίοηίηιΐδ, οβεπ-

Ιϊδ, 3ΐηρΙεχί1)ΐΐδ, Ιιιπ-μιπν, βιιβρΪΓΐίβ, βιαΌιιιίΙιν,δ

νοίίδ, ει )<1 ί,ΊΊΐιΐδ 3ΐίίδ ξεδΓιΙιυβ, ψιοδ Παιηιικι ίη-

ΙΟΙΊΚΙ (ΓίνΊΐΐί 3Π10Π8 ΟχρίΊΙΙΙΟΓΟ ΒΟίεΙ. 8ίθ 0111 III

νοίοιοί ΜίΙο1::πιΙ, 3(ΙίΙ)3ΙιΙ, (ΐ1ιί1ι:ΐιι!, οΙ ΙΐΙ81Γ3|ιαΐιί

1οθ3 8311013, ιιΐ οοιιΐΓ3 ΜοΓιηουιιι ];ιιη (Ιϊεΐιιπι, (Ί

Γιΐδίιΐδ ίη ορατό 1)ο ρεΓ6|,'Γίιΐ3ΐϊυιΓι1>υδ : ιΐίΐιιοίιΐιπιι-

ί)ΐιο εχειηρΙ»Γ ηάεηά'ι, οι ηιοηδ ηιιο Ιοο3 83ΐκΊ3

3 ρϋδ νΊϋβ1)3ΐιΙιΐΓ, 01 ν'ι»οΙ)αιιΙιΐΓ, βυρρβϋϊΐαΐ ιιο1)ϊ5

(Ι) Οαι; ϊηΐεΓ Ερΐδ(ο1;ΐδ Ιβ^ΐΐιΐΓ οι•(1Ίιιο ΐοιίίπ, διιρΓϊ εοΐ. 1015.
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δηηιΐιΐδ Ηίεΐ'οιιγηιιΐδ ίιι ΕρίίαρΙιϊυ ίαηείω ΓαηΙιε.

Ουιη αιιΐβιιι Ννβϋβηιιβ Ιιοε Ιοεο Ιοδίεΐυτ Ββ βχ

η=:ροοΙιι ηιοηιιηιοπίοπιηι ίΙΙοπιηι ίηει-βόίΐιίΐί νοίϋ-

ρΐαΐβ ρβΓΓιΐΒϋΐιι Γιι'ιβδβ, ει νοΓβ (Ιίβιη Γοςίιιηι Ιχΐιιιιι-

φΙΟ βίΐΐΐ θΙ>ΙΪΒΪ53β, 01111» ΙΓίΟΓΟΒΟίγΐΙΐίδ 1θ03 33ηθΐ3

οΙ)ίΓβΐ 3ε ίην'βιτβΐ; ιηβηίΓεβίυιη ΓιΙ, βοεοηιηιοϋβΐβ

ΠΐΙ ρετ30η38. (Ιι' φΓι1>1Ι5 Ιΐ':κΊ:ι!ι:ιΙ, πιΙ<•Ι!ι<α>ιιιΙιιιΙ)

0886 ίΐΐιιιΐ ϊη ιιΐΐιτη ερίδίοΐβ , ειιηι αιΐ ιϊοί χιηχιηι

ΐΐΐηβτΐί ΙΙίετοίοΙιιηιΐΐωιί [ιιΊίίβ [ιαείηηι, εοαηουϊίίε εχ

εοΐΐαΐϊοηε, δτι τά ημέτερα των ϊξω πολύ άγιώτερά

έστιν, ηο$ίτα εχΐεηιΐ$ Ιοηαε α$ε ίαηείίοτα : ιιοε ιΙ.ί

ρΓ3?θίδθ, 61, ιιΐ ΒΙΟ 1ικ|ΐι:\ι•, εηιάε ΊιιΙι.•1Ιί^(Ίΐ.!ιιιιι,

<)ΐΐ3δί νεϋι ιιϊΐιϊΐ ροηίΐιΐδ οιηοΐιιιηειιΐί οχ ίιΐδροείίο-

Ι)ΐ! ιη η η ιι ιιι ο ιι Ιη πι ιη ΙΓιιίΌ3θ1νιιιίΐ3ηθΓΐιηι 3ι1 86 Γβ-

άΉββε, ιΗ εοηίεικίίΐ Μοίίιιοιίδ, οι Μιί βεοίΗΐ'ϋ. Α»

ειιίηιεχί^ιιιΐδ νεΙεοιιΙειηηοηίΙιΐδΓιιιοΙιΐδ οβί, μεγίστη

χαρά κα\ ευφροσύνη, ηιαχϊιχα ΙαΙίιϊα ει νοίιιρία»,

ΐ|ΐι» 86 ιη ίΐΐίδ Ιοείδ ρειίιιβιιηι 3θπυίΐ? Λεε ΙοηυίΐυΓ

άβ ΙχΓιΙία ν:ιιι:ι 01 ιιιιιμ!:ιιι;ι. δοιΐ (Ιο οοκίβδίΐ εΐ βρϊ-

ίίΐΛΐί. Ι'.ΠΙ' ΙΙπΙιΜΙΙ III Ί1Ι;Ι 3110Γ3 ερ'ΐ8ΐοΐ3, 81 ΪΙΙίΐ18

681, ιΐΓ»;ιν(:νίι 86 ιιΐίιιπι οοορίδδβ Ιϊιιείιπιι, βχρίίοα-

Ιιι ιη εβί 8ΐιρΓ3 εοηΐΓ3 ΜοΙίιιουηι : ηιίοδί πίηιίπιηι

«ι εχίεηιιβί'ιοηε ιιΐί νοίιιίΐ, ιιΐ βτϋεηΐεη) ιιιοη3θΙιο-

ΐ'ΐιηι ροΓΡ^ιϊηαηίΙϊ ειιρϊπΊηειη Γβ&ιϊηςιιβΓεί.

Α()(1ΐΐ βεΐιοΐϊακίοδ : 8οΙεηΐ βι-α'ίί Ραΐτε», εΐ Ηα»

ιροηίαηεαι ακ$αηα», ει $ίηηΙίαΙιί$ αΐ'ια ΐηνεηία, μελε

τάς προς άρετήν γυμνασίας πρίις θεοσέβειαν , εχχ)ΐι&-

ιηοάί εχετειιαιίοηα, ιίνε, ηί $ιε άϊεαηι, ϊτήιαιηεηία

αά ρίεΐαίεηι , ϋΙιτί$ΐίαιιοηιηι (ετνεηίεηι χείχιηχ χηχιΐΐα

χη νείεή ΕεεΙαχα εχεοαίΐαηε, εοη$ΐαΙ.

ΜΙ νίιίεο (|ΐιο(1 (ΙίβρΓιεε&ΐ. ΥεΓ3 δΐιηΐ ηιιχ ηο-

(33; ΙεδΐίΙ)ϋδ Ννδβεηο, Ν3ζί3ηζεηο, Ββδίΐίο, βΐ ρΐβ-

τίδφίεβίίΐδ ηιιί δϋίδίη 1ίΙ)Πδ ιιΓιγλκ είναπ.ΐδ μελετάς

πρδς άρετήν χαΐ γυμνασίας προς θεοσέβειαν ΙΓ3-

(ΙιιηΙ, εΐ ΙιιευΙειιΙίδ εοίοπυυδ <]ερίη£ΐιηΙ. Ουίϋ ;ιιιι-

|ιΙΪΙΙ8?

Ο/βπίΐ/ι φιϊά, ψιαηΐνηιηυε ίηΐβτ ΰεχ ηιαηάαΐα

ίί/ι'ΐ'ίί ε]χι» ιί ΙιηιιίηίΙηι* εοηιρτεΗεη&α, εΐ Ιιαχ Ηηηαηω

ηιεηΐϊι χηνεηίχαηειιία» ίηιεηχΐ, νει•ε εί ρταείατε άοεεί

Ιή( χάεηι Γ•η'(ΐθΓΪη$ χη αητεοία άε χι», αχιχ Ηίετο&οΙυηια.

χΐιαηί, ερχιΐοΐα.

Νοη ριιςη3ΐ)π. 8ϊΐ ερϊβίοΐβ ϊΙΙβ Νγ88βηϊ. Νε^υ

φΐίύςιιηιη αϊ) ίΙΙο πι 63 κιίϊΙη, (|ΐιθ(Ι ΐΓκΙΊΐίβ 3 8β

:ιΙί))ί, εί 3 ρΓίβείβ ΙΊιΙιίΙηιλ ιιβιι ΓεεερΙ'ιβ μελέταις

προς άρετήν χοΛ γυμνασ£αις πρδς θεοσέβειαν, νεί

πι ηιίηίιηο 3(1νβΓ86ΐιΐΓ, πι ηιιίειι 08ΐβη3υιη εοηΐι•η

Μοί'ιηβιιηι, βΐ Γυ&ϊιΐΒ ϊη ορβΓβ Πβ ρεΓ6(;ΓΪη3ΐίοηϊ-

Ιιιΐδ : ηεςυε εχβΓοΐΐια'ιοιιεδ ΊΙ133 νοίβτυηι Ι':ιΐπιιιι

ΓιιεΓβ Ιιηηιαηαι ίιινεηΐίιιηαιίιν ; 86(1 ϊιηρυΐδϋ 33ΐιεΐϊ

δρΪΓΪΙυδ ίιΐΊΐίΐπΐ.Ί' 3ε 8ΐΐ8εβρΙ;6, βΐ εχ βαοΐίε δεη-

ρΐιΐΓΧ ΓοιιΐίΙ)ΐΐ3 ιΐοίικί;!-. Λιι, φΐίΐιιι Ιιίο εί αΙϋιίρΓΧ-

ιΙίθ3ΐ Νν88ειιιΐ8 83ΐιοΙυηιιιι Ιοι.ΟΓίιηι ιιιϋιίοιιι'ΐιι 61

Ιιΐ3(ΐ'3ΐ'ιοηεηΊ ίη ερϊίΐυΐ» Οε ευ.ηΐχ\>να ΗίετοίοΙΐ)-

;;;«)», ρΐ'ο Ιινηιαιίιι: χηεηΐϊί ϊηνεηΐίιιηεηία 1ι;ιΙ»•ι ;

εχηυε εοϋειιιοΓε ε;ι1ί(Ιιπιι εΐΓΐ'ί^ϊιΙιιιιι είΠηΐ ; εοϋειη-

<|ΐιβ εβίβιιιο ριο 86 βΐ Ίη 86 βεπ1>ίΙ ? Α1)δίΐ η«ε βη-

Ιϋηςΐ3 εί βιΐ3ΐιΙϊο1οί>ϊη 3 33ΐιεΓΐδ3ίηιο εί ϋοείίδδϊιηο

ρι-κδίιΐε Ογο^ογ'ιοΙ νβΐιΐο «ιιίειη ηιϊι-αΙ)ί1β ιιιϊΐιί βεοϊ-

ιΐϊΐ, δι ρεΓεςηηοΐίο 11ίεπ)5(>1γηιίΐ3η3, οι ιϋ ξεηιΐδ

αΙκε 3(1 ρίοΐιιΐΐΜΐι εχβΓείΐηΐΊοιιεδ, επιιιΐ Ιιιιηιαηω

ιηι'ΐιΐϊ* χηνεηΐ'ιηηοηΐω, ηυοιηοιίο ί(1 ηοη Ι'υεΓΪΐ ιιιιίιιι-

ηάνοΐ'δΐιιη :ι1) ιΙΙιιιιι'ιιιηΓίδδίιιιίδ νΪΓΪβ , ρ38ΐοΐ'ί1>υ3

<Ί (]<ιεΐοπ1)ΐΐ3 Εοείεδ'ιχ ρηνείρυίδ, ςιιϊ εί ίρβί Ιιιι-

.ίιΐϋίικιιΐι, δε'ιΐϊεεί Ιιηηιαηα: ηιεηΐϊε χηνεηΐϊιιηαιίω, ίιη-

ρεηδε ναο3ΐ)»ιιΙ, ει, ιιι 31) 3ΐίίδ &ΐιι«ΙΊυ&ο νβευι-ε-

Ιιιγ, ΙοΙο δΐυιΐϊο οίΐίιεί'ε Ιεηΐ3Ϊ)3ΐιΙ. Γίιιιιι Λνδϊβιιιΐδ

8ΐ3ΐίιη 3 ΓβνβΓβίοιιβ 8ΐι» 3(1 ί>ιι;ιιιι εοείεδίβιιι, ηβο-

«.Ιιιιιι δείνίι ί(Ι, (|(ΐπι1 11ϊ6ΓθΒθΙγπιΪ8 Γΐ'οιτηΙ, εδβο

Ιιηηιαηα; τηεηΐϊι χηνεηίίιιηοιιίαιη, ίιιίεΐΐεείιιιυδ Ιιοε

ροδί :ι1;ι|!κιΐ 3ΐιηο8, (|ΐι:ιικΙο ιιίιιιίΐ'υηι κεί'ίΐιείι,ιΐ

('ρίδίοΐαηι 1)ε αιηΐίί'ΐΐί ΙΙίβΓυίυΙηιηαηι ; (|ΐι.ιιιι .ίιΙ

ΒοΙιοΙίβδΙεβ (Ιίιι |"ΐ-ι Ιΐ3ΐιε Γυ'ΐΒδβ ('\ιιΐ3ΐ:ιιιι ? Ουηιιΐϋ

]:ιεΙιιΐ'3 ιιοη ιιιοϋο ϊιιιρει°ιΙ;ε ιηυΐΐίίικί'ιιιίδ, βειΐ εί

Β3ΐιεΐίιιιοιΓΐ3 εί ϋίικίίιίοιιε ρΐ'3Ρ8ΐ»ιιΐίδ8ίιηοπιιιι Ικι

1 1 1 1 ιι ιι ιιι Ι3ΐη 86ΐυ (ΐι Ιιι ίΐΐυχίι Εναη°;εΙΊυιιι Ιδίοΐι'ι-

ειιιη ει 1.':ιιι;ιιιιιΊγιιιιι, ιμιοϋ Ιοιιςε :ιΙίηηι έορ-ήν

κατί Θίόν ίαεϊΐ ευΐίοιίΐιυδ δΐιίϊ, ηυαιιι Ν)'55εηο

ΙΙϊϋΓ08θ1γπιΪ8 εχ ϊηίρεείίοιιε των γνωρισμάτων, ν>\

σημείων, χα\ συμδίλων, χα'ι υπομνημάτων τοϋ ζΐΛ-

ποιήσαντος ήμός θεοϋ οΐιΐίμιτίΐ.

Ρογγο ευηι Ν)'8δειιυ9 (1Ϊ631, 8ΪΙ»ϊ δηλωΟην» τήί

κατά θεον έορτήν, [εεΐιιιη άίεηι ίίύϊ ίίίιιχί$ιε ές άμ^ο

τίρων, Ιιοε 681, εχ ϊιΐίρειΊίοηβ Ιοιοπιιη 83εη>ηιιη,

οι «χ 3$ροο1ιι Ιιοηι'ιιιυηι, ηυϊ δΐιο ιιι εοΓροΓβ Οιπ-

δΐιπη εΐΊΐεΗΊχιιιυ, εί οηιηϊ» δΐΐιιΐίδ ιιυδίΓ,-ε πιοηιι-

ιιΐ6ΐιΐ3 δρΊιΊΐιΐ3ΐίΐεν είι•οιιηιΓεΓε1)3ΐιΙ εί ΓορΓ3?8βηΙα-

Ιιίιι: , ιικιηίίεδίε ϊηιΐίειιΐ 86 ίί$ ίη Ιοε'ιβ ϊΐα νοΓδβΐιιηι,

ιιΐ Ι3ΐιι1ε3 8Γ3ΐοδ(ΐϋβ Όεο (1ε1)ίΐ38 ροΓκο1*οι•εΐ, ρϊβ 3«

ΓΟνΟΓβηΙΟΓ 8ΐΐΙ§Ιΐΐ3 1ΐΙδΐΓ3ΓθΙ, 61 ΟΟΟίοδΙΪΙΐυδ Π3Π1Π1Ϊ3

ϊιιεοηΊεΓείιΐΓ, εί αά 8ΐιρβΓη3 ΓαρεΓεΙιιΐ' : λο ρΓβίιιιΙί

ηυιι ίιΐδΐ3Γ ειιτίοδΐ αηΓιψκιΐ'ϋ, 8βιΙ ι ϊΐ\ι ρίί Οουηι-

ςιιοΛίιΐίηΙίδ Ιιοπιϊιιϊβ ίη ϋβ Ιοείβ βοβο ^κδβϊβββ. Νπηι

ιϊίοϋΐΐδ ροιίδδίιηιιηι Γεβίΐδ ϋεο Ιαιιϋοδ ^Γαΐείςπί ι)ο-

1)ίΐ33 (ΙίοιΊ ι• Ι1Ι0Π8 1ι:ι!ιι-ηιικ.

Χιιΐ.,ϊιιιι^ίι δοΐιοΐίβδίοδ: νοοβΐ >ν88611115 ίθ03 ϋΐι

83ηοΐ3 σωτήρια σύμβολα, $αΙνίιιτϊα, δειι 83|ιιΙιΓίΓ3

.\ίι/ΐίίΐ, Ιιοε 681, τοϋ Σωτήρος, 8αΙναίοηΊ, ιιοιι ϊιιΙιίιι

σωτηρίας ποιητικά, ιαΙηΙειιιεΙ'ΙίοΊειιίία: «ριι^ε! ίιιςυίΐ

βοΐιοΐίαίΐεδ. Αι νβΐίϊ, ιιοίίδ, σωτήρια δΐιιιΐ ιΙΙ;ι 1οι•.•,

Ιιοε 031, $αΙυ.ιί[ετα, ιιιιιι (]ΐιϊ3 38ρεε1υ δΐιί εοπίί 9ΐΙ

ρ03ΙΐίΙεηΙΪ3Ι11 ΟΙ 83ΐΐ113Γεδ 1:ΐ('Γνΐ1ΚΙδ 111)11 Γ3Γ0 €0111-

ιιιονεηΐ, δι ι^υίδ βιΙΙιιιε ίη ρεοεαίοπιπι εα?ηο ΙιϊγμΙ ;

•ιιΙ ρβίεΐ (1ε Μβγ'ιβ ^(ζ)•ρΐί303 ; ΐυηι ςιιίη ]ιΐ5ΐθ5ςιιο-

ςυε ει ]3ΐη μι •;ιπ:ιιιι 1)εί βιίορίοδ ηϋ ρΓβϊΐεΓίΐα; νίυι

Ι1Ι»Ι(! ΐΓ3ΙΙ83εΙ%, 01 3(1 01Ι1Ι11Ι1111 δίνε 3 80, δίνβ ΐΙ)

βΐίίδ ίιΐ)ρι•ο1ιε οοιιιιιιίϋίονίίΐιι δίνε ουηιιηίιΙβηιΙοΓοπι

βεποΐ'ειιι εί ίιιεειίδΊοΓβηκΙβΙεδίιιΐίοιιεηι βχοίίαιιΐ. Αη

ί^ΊΐιΐΓ ί(1 φιο(1 Ιιοηιίηοδ 3(1 ροεεβίοΓϋΐιι Γιιριη βΐ

εχδβοΓβΐίοιιβηι, εί 3(1 δίη^ιιΙ»Γε ρίεΐαΐίδ δΐυϋίϋΐιι, Οβί-

ςυβ βιιιοΓοιη ΓβΓνεηΙειη, ιλ.-ιιλι Ίΐιιΐ, ηοιι 681 βωτή-

ριον, Ιιοε εβί, της σωτηρίας ποιητικίν? Αη Ίίψιοά

ι::ιΙΐ)ΐ•(Μΐι βϋο.Γΐ, φΐθ(1(]ϋε ίιιΙ1;ιιιιιιΐ3ΐ, ηοιι είΐ ιί,»

Οερμότητος ποιητικόν, εαΐοή» ρνοάιιοΐίηιηιί δίνο

εΟοειίνε, δίνε οΙ)]εοΐίνε, ϋΐ ειιιιι ςιΓιβ ιιιβίιι ιοΓΓϊίΐ-

οί οΐιϊοείί εβίοδοει-ε ίιιεϊρίΐ, υΐ Γιβπ βοΐβΐ ί» 3Π([ϋ-

βΐϋδ. Οιΐ3ίίδ (ΌηΐϋΐιιβοίβΙιίε ΙβΓΒ'ινεΓδαπ, υΐιί ιιιιΙΙϋί

ιβΓ^ίνβίδβηιΙί 1οειΐδ?ϋιιί8 εηίιιι ειιιη ρβΐίοηβ ίϋηιίίΐ

σωτήριον εδδβ ίαΙαϋ[βηιιη δεα ιαΐηίατε"! Σωτήριον

φάρμαχον ςυίιΐ Ιαιιιίειη βδΙ? Νοηηβ δϊΙιιΐίΓο-

Γυηι ?

ΛΌη Ιιοε άϊεετεί Οτεαοτΐχια, ίηςυ'ιΐ 8θΗοΙί:ΐ5ΐ«,

φιϊ ηε αά]\ιναή ηιιίάειη ιαΐηΐεηχ ηο$Ιταη>, ηιάν\Η

ραταή χ&ιϊιαηιοάί εχετάίαΐίοηϋιχ» $οΙϊάε ρΓοίοί ί"

εα, £μ;μ« ΐοΐίε$ ηιεηιίηϊηιιΐί, ερίίίοΐα. Αι ίη Ιιβοβρι-

8ΐοΐ3 Ννδδβιιιιιη, κί οδΐ Ννκβοηί, Ιιοε ηοη ββΪΓΠίαΓβ

δίηιρΙίειΙβΓ βΐ αΐΐδοΐυΐε, δειΐ »ϋ ρβΓδθιΐ35, ιιυίϋϋδΐιΐ-

ιιιίβιιι ρει•68Γίιΐ3ΐΐ(1ί ειιρί(1ίΐ3ΐ6ΐη εχίιιιβΓβ νοΙβΙ»'ι

Ιοΐ3ΐη θΓ3ΐίοηοιη εοιιΓιιπιιαδββ , δΐιρπι ηανίΓδϋί

ΜοΓιηειιιιι, ει ίη οροιε ϋβ ρεΓεβίίιΐΒΐίοηΊΙιιΐδ _Γαδβ

ρι•οΙ)3ΐιιπι εδί. δυΙΓιείΐ ιιιϋιι ςυοιΐ ίη Ιιιο ίΡ'5,10-

Ιιι ηιοηυιηεηΐ3 ίΙΙβ Ι'.ΙιηΐιΙί ιιοιιιίιι.ιΐ σωτήρια τ^-

6ολα, »αΙιιίϊ(εια ιχαηα. Οιιγ Ιοεϋΐπ οίαπιιιι «"ΐ11*

β|)Ϊ3ΐο1ίΰ ο!)5ευΓ3ϋο ρεΓ οΡδειιπιηι ερίβίοΐ* αΐΐβπι»*^

ΟυΓ ηοιι ίΙΙί ροιίυβ ρεΓ 1ΐ3ηο 3ει•οη(ΐ3ΐηιΙκγοιϊ•

Ουβικιικιιιι, υΐ 8«ρε (Ιίειηιιι, ηοη ιιοβίΐ ίη ΠΙ» 1ΙΓΙ"'

Γ8 ερίδίοΐβ Νν558Ι11Ιβ, δί 051 Νν530Ι11Ιδ, 8}•ηΐΙΐθΐ3 Λ

ιιιοιιυιηεηΐβ ι!ΐ3 οββε σωτήρια, 80(1 ΟΓ.ιΐιοιιεηι η

608, ςΐΙΟΠΙΙΙΙ βΙ'3ΐί3 0ρίδΙθΐ3ΙΙ1 ί!ΐ3ηΐ 6Χ3Γ3ν6Γ3ΐ. ί(:"

(-οιιιιιιοϋϋΐ. Νβιιι φΐοϋ δείιοΐίίδίεδ ίιΐδΐιρβΓ δβ(|ΐΐίΐι-

113 δΐιϋιΐίι : ηιιϊ (ιΝνδδβΐιιΐ8) εΐίαιιι αΐίύί <">«' τ^

τοπικήν μετάιτασιν, ει νίίίΐαΐίοηα φιοηιιηηΐ'Ψ^

Ιοιυτιιηι, ηε αά ηιοιιιηι φιίάειιι εηιεηάαΐίοηα» »"*"

[αεεη ηιοηιβη'.ιιηι : Βείειιάυηι ιιυδρίαηι Ιιοε <""*

3 Νγ8δΡΐιο ; ηε ίη ορίδίοΐβ ςοίοειιι ίΠ-ι !Ιυ8,η. ';.

βειιιρβΓ ιιι οτβ Ββηιηΐ. Ρογ δε ηιιίιίεηι Ιοο "ί""™

3(1 νίια; ειιιεηιΐίΐΐίοιιειη ηοη ΓβςαΪΓΪΐιΐΓ ; η»ιη

φΐβ ΙοεοΓίιιιι ροΐεδί φΗ8, δϊ νεΙίι, «ιί η,βΙι0Γβ.,ιΐ|,!

βοηι ββ νεοίροιε, §ι•3ΐίίβ ϋίνίηϋϋ ίηιοΓνβηία ει μι

ιηειιΐο : ρεΓ βεεκίεΐιδ Ιιιιιιοη ρΙυπηιαιη ι»

εί 3(1 ιιιοπιιη οιιιοιιιΐίΐίοιιοιιι εοικίηοιΐ• "
|,;ΙΙΙβΙ

Ιιο- ((υοΐίιΐίιιηί οχροιίοιιΐίιι, εί ίιιηυηιοπδ

βιεΓϋηΐίΧί"1•

«ι Ιιοο ι»-

ρΐίδ : ηεε Ιαιιι ίιηροηΐιΐί Γιιίΐ Ν)'8δθ""5ι

βοίϋΓείιΐΓ. ΜίτοηΜ"
Ραΐ8ΐ$5Ϊιηυηι ρητίΟΓεα ο:μ νϊ*Ί^ϋ°η<!8 *■"•



ΐ2;ι
1212νΑΚΙΟΠΙΙΜ ΝΟΤ/Ε.

)οεοπιιιι ηηΙΙηηι (αεεΥε ηιοηιεηίαιη αά νίΐαηι ηαΐ»ι

ϊη&ΐ'ιιιιεηάαηι. Οιιοί οιιϊιιι ϊπηιιηΐ6ΓΪδ ΠηξίΙϋδ 61 50β-

Ιιί ιΙιιιν ο1)8ΐιίοΙί, ίηδρεοιίοιιε Ιοιόπιιιι 83ΐιεΐοηιηι

νείη ΓΡίΐΌΓδϋηι ϋεοΌπιηΙ, εί νϊίαιπ ϊ 1 1 ιηείίιΐδ οοιη-

ηιιιΐηνιιιιΙ? ηιιοί αηΐβη ΙβιηΜΓιΓκβγοΙ Ηίνίηί* Ιοβ'ιϋϋβ

οοηνεηϊειιΐΟΓ νίι Ιίΐηπιοδ, 3(1ίΐίβ εί ΙιΐδΐΐΜΐίε πκίειη-

ρΐϊοηίκ ηοδίΓΧ πιοηιιιηειιΐίδ 30 δνηιΙιοΓίδ, ίο ίηοεηδϊ

βυηΐ, πι νβΐ ηιυηϋο ρβηίΐυβ νβΙευΊοεΓεηι, νεί ηιιιΐΐο

ηπίειιΐίιΐδ, ηιιαηι ηηΐεα, ρίεΐηΓι οροι-αιιι ι1.ιη•ι>1?

Α λόγο ΗΉΙεηι αΙϊβηΪ83Ϊιηιιηι ββΐ, εηηιάεηι [νΐιιβ ιεη-

»ηηι ΙΙΐΐΤοηχ)τη\, ευτηάεηι Αιιαη«Ιϊηϊ, ενηιάειη ΐυΐίιια

νείετϊί ΕεεΙείϊα;, νίάεΓιοεΙ, ΐίιίιαίίοηει ίοεοηιηι >α-

ετοηιηι αιΙ ιηοηιιη εηεηάαίιοηεηι ηηΙΙηηι ηιυιικΊΐΐηιιι

ΰοη[ει•τε. Ραΐβϊΐαΐοηι 1)3ΐιο ροηρίειιβ ιγ(1ιιι•μιιίι «ριΐδ

ϋε ροι•ρ«τίηαΓιοηϊ1)ΐΐ8, ρι-αίοίρυβ Η1)6Γ ρπιιιοδ ; ει

ορίδίοΙ.ι (]π:πιι δ. ΙΙίθΓοηνιιιυδ ηοπιίιιβ ΡαυΙχ ε(

ΕυβίοΓ.Ιιϋ :κΙ ΜαΐΌ.εΙΙβηι βοΓΪρδϊΐ.

\'ί(1ι• ηιιίοιιι (|!ΐίι! ΐ)ΐ!ΐι ιικιΐίιιΐιιι• (':ι1νίιιΪ3ΐιιΐδ δρί-

Γϊ(ιΐ8. Νε πιοηπηηβηΐβ Οΐιτϊβΐϊ οοββίιιι• ΓαΙβΓΪ ιαΐα-

Ιατϊα, 86ΐι αα1ηΐϊ{ετα, βίε εχρίϊεαΐ σύμβολα σωτήρια,

ϊ(1 081, τοΰ Χωζΐιρος, νιοηνιηεηία 8αΙναΙοη$, οΐ ίίίικί

Π:ΐδί1ϋ δείειιείειίδίδ : έχ τοΰ Δαυΐο ή σωτήριος γέ-

νησις, Ιιοο 681, τοΰ Σωτήρος. Ειιιιε ίρδ3ΐι> ψιίιίοιιι

ιι.Ίΐίϊϊΐίιΐΐ'ΐη ΟΙιπδΙί ηρρεΙΝιπ ραΓιΙυΓ ιαΙιιΙί[εταιη ?

<}!ι;ε 1>3ϊε ηον3 «ΙοοίΓΪηα ? δι ηηΐινϊΐίΐδ Οιπδΐί ηοη

ΓιιίΙ σωτήριος, ϊιοο εδί, ιαΐηΐϊβτα, ογ^ο ηεε ραβδίο

ΟΙιπδΓι, ηεο γοβιιγγθοΙΪι) ΓυίΙ σωτήριο;, »αίν,ι'ι(ετα;

κι•(! ΙιιιιΙιιπι τοΰ Σωτήρος, Χ .ιΐναίοτ'ιι. (}ιιί8 3ΐιΙειιι

(Ίιπδΐίηηυ βηϊηιο ρι-χιΐίΐυδ Ιιοο Γει•3ΐ?(}ιιίδ ηοη

ιιι ρΐ'οΓαιιιιιιι, (•1 ίηιρίιιιιι, ΙοΙο ρεεΙΟΓβ ΐ'ϋκμυιιΐ ?

(,„>ιμ* ηοη, υΐ οοηιηιυηϊ €1ιπδΙίαιιοπιιιι δοιίδΐιί εΐ

«•(ΐηοερίϊοηϊ εοιιΐΓΒπυηι, ανεΐΐβΙιΐΓ εΐ ϋείβδίεΐιιι- ?

ΑΙ (Ίΐ ιιι ΙιβΒΓβΙίοϊ 8ΐ)1 ί εΐ ιιιι ί<:« (ίιΐϋί δίΐΐιιίεηι ββοπ-

ΙιβηΙ, ει ρει• εοηδοψιοιίδ, βαηι δοΐβιιι σωτήριον, Ιιοε

081 $αίαΐ'ι(6ταιη εχίδΐίιιιεηΐ, οο^ιιπΙιιγ Ιιοο νοοβίιιι-

1 ιι πι , 8ί«:ιι1ιί ίιι ΡιιΐΐΊΐιιι Ιιιου1)πιΓιοηίυιΐ8, βΐίίβ ΓεΙιιιβ

ΙπΙηιΙιιιιι ϊηνβηίΙιΐΓ, ηΐΐο ϋείοι φιντν. ίηνα ;ιιι ϊιι]ιι-

Γίη, ηριε 3ΐι ίηερίε, ρβπιιιι ιιιοιαηΐιιΐ'.

Οιιιιιιι νΐ'π) δυΐιΐίΐίβ οοβεΓναΙίο ηονί 8Ϊ£ηίΩε3ΐυ8,

ςιιοιη ΓερεπΙ δείιοΐίαδίεβ ίη νει•υο σωτηρία : ηοη

εηϊιη εοίηηι ιαΙηΐί$ ηοίΐτα (ηηιηιαηι $ϊαηΐβεαΙ, νειιιηι

ΐΐϊαηι εϊη^Ηία Οιή$1ϊ ρταιεερία, φιϊνιιχ αά οεηε νϊ-

ΐΊ'ικΙηηι ϊιιαίϊΐΗΐηιΐιη-, φιί ΙεηάχιηΙ αά ιαΐαίειη. ΙΙοε

Μη$Η εοηιηιοάε αεε'ιρί ροίειΐ ηοη ϊη^τεφιεηα αρνιά

ΡαΙτε& άίείηιη : ΜηΙίαι &α1ηΐϊ$ νϊαι ίώ Λι,αα ΟΙιή&ΐο

β»$ε ραΐ(Ί~ιι<Ίιιχ. 1)π;ι.ιι Γ600ΐΐ()ίΐ3 ει οχ ίιιΐίιιιίβ :ιΙι-

• ΓιΐΊ'.δίΜΐΛ; ΙΙκ'θΙο^ί;ο ΙηεβΒϋΐ'Ίβ (1ι•ρι•ιιηιρΐ;ι ηοΐίο?

1}ιιϊ$ 1)3ε1εηιΐ8 βεινΐΐ, οηιηίβ ιηειίί» ιαιη ;ιι1 κ;ι1ιι-

Ιοπ) 1ιιΐ)ΐΐ8 νϊΐβϊ, ςυχ ίη μπιΐ'ο 1)εϊ εΐ ]υ8ΐίΟο»ΐΐοηβ

€0η8Ϊ8ΐϊΙ, (|!ΐη:ιι 3(1 83ΐυΐ6Π) νΐΙβΒ ;ν•ΙιΊΊΐ:ν, ΐ|ΐι:ι• ρο-

εϊΐα οϊΐ ίιι εοοίεβίϊ ^Ιονίη, βρρεΙΙβιΊ σωτηρίαν? (ίιιίδ

βο'ινίΐ ιιιιίΙ :ι 3 Γιικ' ηοη γ:ιγο βρρεΙΙβίίοΐιοηι βοπιγι,

(•ιί:ιιιι ίη ρΓοΓαηίδ, υΐ ιαηα ηιεάΐεϊηα, αιηηιχ ο'ίικι,

βαπΗ.ι αετ, 3 δοηυ, ιμιοι! εβί ίιι 3ηίηΐ3ΐί?

ΞϊηαηΙα, ίηςιιίΐ, ρταιεερία ('.Ιιτηύ ηοηιίηαηΐντ σω

τηρία, Ιιοο εδί, $αΙα$. ΚδΙο, 31 ηοη δοΐα : δειΐ <Ί

εοιΐδίΐίβ, ει ψΓκΙηιΓκΙ ριχπερίίδ ΟΐΓΪδίί εοηβειιία-

νιοιι ιιι 681, υι ι•ο1ίί}ΊθδΛ νίΐιε δΐϋΐιιδ, οιιιιιίη Ιΐίοι: $α•

ΙΐιΙίί ιιοιιΐ'Ί! ΓοΓϋΠΐ, ι]ΐιϊ:ι 3(1 83ΐϋΐ6Π1 (ΙικιιιιΙ. ΝϋΟ

κιπιΐ ιπιίιΐι ιιιικϋ εΐ £0ΐΐ(.Ί'ΐδ, 86(1 ρΐϋηε ιιιιιΐιίρϋεϊδ,

υΐ ριιιίιιιΐο Γοείο ιΐίχειίΐ Βαδίϋϋδ δκίευείειίδίβ βεΓ-

πιοιιβ άβ Νοο : Πόσας τδ θείον προφάσεις επινοεί

σωτηρίας, εί που τδν σώζεσΟαι βουλίμενον εΰρη.

ΟαοΙ $α1ηΐϊ$ οεεαύοηεζ εχεοαϊΐαΐ Ι)εηι, $'% ηαε'ηι

(οτΐε, ην,ϊ $αΙνατί νείίΐ, τερεύαΐ. ΙΙϋί νοοβ σο;τηρίας

ϊηΙεΙΙϊαίΙϋΓ ρα•ηΐ1εηΐϊα : ίικμιιΐ 8εΙιοΙία8ΐεδ, (μια•, εΐ-

ίί εαιιια νετα ηοη ειΐ $πΙηΐΐ$, ει ϊρ$α ΐαηιεη ει οοηα

ορετα ηεεεΜατϊο αιηι εαίιιίε εοΐιατεηΐ. Αΐι ιιοιι οιΐο-

Μίτίδ Ιιίε ΙιοΐοΐΌΐιι Ο.ιΙνίιιΐδΙκϋΐιι ? Λ ιι ηυη ιιηίηιαιί-

νεΓίίδ ροειιίΐοηΓΐ3ΐιι ιιοιη'ιηε ααΐαύα ρηναπ', <μιο ΐ

Ιι;ι:ι-οδίδ ίοΐατη βάειη δβΐιιΐίδ ρηιΐδβηι εχίβΐίηιβίί δι

κίιικπί.ι ρπυοερίβ σωτηρίας ιιοιιιίιιε βΠίείυηΙιΐΓ, οιιγ

ιιοιι ει |ΐΐΜ'ΐ:ομΐιιιιι (1ε ρα•ιιί1οιι!.ίιι, δευ ίρδα ριοιιϊ-

Ιεηΐί:ι? Αη ηοη 61 ίρ8» .ήΙ δ;»Ιιιΐοηι, εί ηιιιιίοιιι ο«ί•-

ΙΊδδίιηαιη ει εειίίδδίιηο ίΐιιοίι '.' Ο ιιι- νοηίΐ ΟΙιτίδΐυδ

ρεοεηΙΟΓΟδ υοοβγο 3ά ρεεηϊιεηίχαηι, %\ ραίηίΐεηιία

ηοη εβί δΐιΐυΐίδ εαυ$α? ύιη- ΟΐΓΪεΐυβ ι,'Γϊνίδίίιιια ιΐΐκ

(Ιο ηεοοδδίΐηιε ραΊΐίΙοιιΐί* νοιΊ)3 ρΓΟΜιΙίΐ : ΛΊ'βϊ ροι-

ηίΐεηύαηι Λα6ΐ4€π'/ιΊ, οηιιιεε ιϊηιιΐίΐετ ρετίο\ΐϊ$ ? Αη

ΙΙΟΙΙ 081 δϊΐΐΐΐίδ Ι':ΐ118:ΐ, 81110 (|ΙΙ3 ΙΠίΠ.Ι 83ΐθδ, 80.(1

ρΓΧδοηιίδδίηπίδ ει ίιιβνίΐιιΐιίΐίδ ίιιίοι-ίΐιΐδ ? ϋιιΐ' 8311-

οΐπχ ΡεΙηΐδ ,ΙιιιΙιοίδ ραηϊΐεηΐΐαηι ςυϊβί ρηηιβηι 3(1

63ΐυΐειη ].ιηιΐ3ΐιι ρι-οροδίιϊι ? Ραεηΐΐεηιίηί ΐαΗιιτ εί

εοιιτεΠϊιηΐηί, «ί άείεηηΐιιτ ρε^^αια νε&Ιτα. Ειι ροΓ

ραεηίιεηΐί.ιηιεί οοιινοΓδίοηειη εχριιη;;ιιιιΐιΐΓ ρεεεηΐβ.

Αιι (Ιείοΐίο εί οΙι1ίΐει•3ΐίο ροεοβίοπιιη ιΐίεί ηο.,ιιίι

σωτηρία, »αΙιι$, Ιιοο 081, ια!ηΐί$ ε/[εεΐτ'ιχ?

8. ΟΐΓ}δθδΙι)ιιιί εδί Ικεε δοιιίειιΐί» : Πολλάς ημΐν

ί θεδς τοΰ σώζεσΟαι δίδωσιν οδούς• μόνον μη άμε-

λώμεν. ΜηΙΙ(ΐ$ ΒαΙαιίζ ταΐΊοηεί ίηρρεάϊιαί ηοοϊ»

Οεχα. ΤαηΙιιηι ηε ηεαίίααιηη». — 8'ιηε εαη$α ηαίάαιη

Ηοε εί ίίιπίΐίίιιι: άίεΐίι, φκν ηικίΐα $ηηΙ αρηά ΐΙΙιηη

Ραΐτεηι, οβ'βηάηηιντ, ΐηςιιίΐ δείιοΐίβδίοδ. Ει ο,υβι-ε

(ΐΙΓιΊΐιΙιιιιΐιΐΓ.' αιιί3 ιιιιϊοίΐιιι νίβηι, Γ3ΐίηηεηι 01 οαιι-

83ηι βαΐυΐίβ 3Γΐ)ίΐΓ3ΐιΐιΐΓ ΙίιΙοπι. II ϊ υ ο ΓΐΌΐιΙοηι εοιι-

ΙπιΙπιιιΐ, (|ΐι:ιιοΙο ίη ΟΙΐΓ)•δθδΙοηιο ει 3ΐϋδ Ιβ^υηΙ,

ηηιΐΐια, ε&$( «α/ι/ΙιΊ νΐα$ ει ταύοηεί, ουιη ίΜοΐ'υιη ]υ-

ιΐϊοίο ιιοιι .8ΐιιΙ ρΐιιτοδ, δο(Ι ιιηίιΐβ , ιιοιιιρο ΠιΙοδ.

δοΙκ>Ιί;ΐ8ΐο8 εηιρίιΐδίηιιη ηιΙΙι'ώοΙ : ηαιη ,ιί ι;ιιιι Ιιια

ίηεΒΐ άιιτ'Ηίεζ (ιΐιιηιιη αοεί(ΙΊΐ ίδίοηιιη 3ΐΐΓί1>ιΐδ, ςιιίο"-

ςιιίο" ηοη ετεριιΐ &οΙαηι βάειη), εχ αίϋι ε]αΐ(Ιειιι τρ•.σ-

μαχαρίστου άυεΐοή$ Ιοεϊί ε$1 αηοΐϋεηάα. ΝίΙ οροδ

ιιίΙιι ϋ3ΐνϊηί3ΐΐ3 οιηυΙΙίΙίοηβ, 3ΐιΙ ιηοΐΐίίικίίιιο. δοιΐ

εεοε ηιοΙΙίδδίιιιυιιι Ιυοιιιιι <]ΐιο δείιοΐί,ΐδίοδ ιιΐίοδ (Ιιι-

ΓΪ0Γ63 επκιΙΙίΙ : 1)ύκ ά~δ καΟορθωμάτων, ουδέ πόνων,

ουδέ αμοιβής, άλλ' άπο χάριτος μόνης γένος έδικαίωσε

τδ ήμέτερον ο θεός. Κοη εχ Ι>οηί$ ορετΐΙ>η$, ηεφιε οϋ

Ιαόυνει, ηεφιε εχ εοηιρειααύοηε, νεηηη εχ αταΐία

ιοία Ιιιιηιαηιιηι αεηιιε ίαίΐί/ίεανίΐ ΰενα. δειΐ :ιιιπιι.ιϋ-

νειίοπ.' ιΙε1ι>Ί)3ΐ δοΙιοίίΛδΙοδ, 01ιιγ8θδΙοιιιιιιιι οχ Αρο-

δΐυΐο Ιιιιριί «Ιο βιπιιιιι:ι 83ΐιιΙ'ΐ8 ;>6ΐΐ6ΓαΙίιιι,ΐ|ΐιχ ιιοΐιίδ

ρ.ιΓίΐΙ ρΟΓ ΟΐΓΪδΙΙΙΙΙΙ, ρΓο Ιΐοΐΐίδ ίΐΙ(:3ΙΊ13ΐυΐΙΙ, 0Π101-

Γιχιιιιι, ιποΓίιιυιιι, οίο., ει ϋε ΓοοοηΰίΙίίΓιοιιε πιιιι

ϋεο, ίΐιι ιιΐ Οειΐ8 νείΐεΐ,ςιιιιηΐιπιι ίιι 8ε 08Ι, ^ιηΐι:ιηι

ει διιΐυίειιι ηουίδ εοηΓειτε. Ηυο εη'ιιιι ΙιειιεΙί' ϊιιπι

δίιιο ηΙΙίδ (ΐροΐΊΐιιι» νοΙ ιηοιίΐίδ ηοδΙΓίδ ρεΓ δοΐα.ιι

ϋοί βΓηΐίιιιη ηοΐιίδ οοΙΙαίιιηι εδί ; ιριοιΐ ιιιεΓίΙο ιιο-

ιιιίηίΐιιΐ' )Μχΐϊβεαΐΐο, ((ϋί» ]υδΐίΠθ3ΐίοιιίδ ιιοβιγχ 8ΐ'3-

Γΐ3 ίιΐδΐίιυΐυπι Γιιει-αΐ.

ΡυδδΙΙΙΙΙ 611311! Ιιίε 61 δίΐΐιίΐβδ 1θ6Ϊ δίνε 8. ΟΐΓγ-

δοδίοιηί, δίνε βΐϊοπιιιι ΡϋΙιιιιη ίιιΐιΙΙί^ί άα ριίιιια

]ιι$ΐίΙΐϋΗΐίυιιβ, ηιια: ιιυϋίδ ιιοιι εοιιΐίιις'ιΐ οχ ορεηΐιιΐδ

ιιοδίιίδ, Ιίΐηηιιαπι οχ ιηεί'ίΐίδ, βο(1 εχ βοΙαςΓβιϊ'ΐ Οεί,

ΙπηιεΙδί ηυη βίιιβ ηοιίΐιιΐί (ίϋοί, δρεί , εηαηίαΐί»,

ρθ8ΐιίΐεηΙί3, οίο., ιιΐ (Ιίδροδίΐίυηίΐιιΐδ 3(1 (Γινίικιιιι

^ΓΗΐίΐΙΙΙΙ III 31111110 Γοείρϊο 11(13111.

ΑίΙ 8ο1ιυΓΐ3δΐοδ, Οτΐαοήϊ ]ηά\εΐο, αι/ρεετε «ϊ ηηϊ$

ΒεΙΙιΙεΙιειη, ΟυΙαυίΙιαχη, ηιυιιίειη ΟΙίναηιηι ει Ιοεηηι

Κε$ιιττεειίοηί$ ευηΙειιιρΙείΗΤ ίιι Αοιηϊηϋκι ρτοΰϊ$ ει

ίαηειη, ρτοηΐ ίρ$ε [εεϊΐ ΗΐετοιοΙι/ηίίι, νΐ ιειίαΐατ

ίηίιίο Ιιη)ηι εριείοΐα;. ΑΙ ΙίεεΙ δΐιΙΙίοί;ιΙ, ιιοιριο ειιΐιιι

ΐίΐεο δϊΐκ,ΐιΐδ, ϋοοςοε εΐιατυδ ιιοιι ει•ίδ, δι Ιοο;ι Ιϊβ-

οΌηιρίίοιιίδ ιιοδίι•»; ηοη ΙιΐδίΓεδ, ίΐΐΐίίπιοιι Ιιοε ηοη

ϋίοίΐ Οη'^ΟΓίιΐδ, ιιΐ ραΐεΐ εχ ε]ιΐδ νοΓύΐδ διιρΓβ Γε-

οίΐ3ΐίδ ; 8ο,Ι Ιηιιΐηηι Ιιοε : Ιοεη δ.ιιιοΐιι ΝιιΙίνίΙιιΐίδ,

ΟηοιΙΐΜΐιιιίκ, ΛδοΐΊΐδΐιιιιίδ ιιι οα-Ιιιιιι, 61 Κΐ'δΟΓΓβε-

Ιίοιιίδ βρίηΐιοΐί π. «ι, ίο ειίιιηι ίη 8 ιιιοΐίβ 3(1 εοιιίειιι-

ρΐ.ιιίοιιειιι ιιοΐιίδ βχϋίοεη : «|ΐιο<Ι νοιοιιι 681. Νηηι

^ικιΊ ^Υδδοηιΐδ Ιιιιπιιη (]ιιηΙ;ι\:ιΙ ηιΐ3ΐυοΓ Ιυεοπιιιι

ιιιειιιίηιΐ, <μΜ γοΓογΙ ? Λΐίί, ιιοηιίικιΓπιι δ. ΙΙίεΓΟ-

η)•ιιιυδ ίιι ΚρίιηρΙιίο δ. ΡβιιΙκ, ρΐιιι-ίιιιιι ηιειιιίιιο-

πιιιΐ. ΙιιοΌ δΐιρρΙεβιιιυΓ, ([ΐια^ Ιιίε άεβαηΐ. ^νδδ^'ηο

83118 ΓιιίΙ ριιιιιΐΐΓία α ρεΓεςί'ίιιίδ ικΐίΐ'ί ει Ιυίίπιιί

8θΙίΐ3, ενρίεδδίδδΒ.

Ιιεππίι ιιΐ{{6ΐ•ίΐ 8εηο1ί3δΐεδ, ϋτεαοτ'ιαηι νεΙΙε, ρίε-

Ιαίε Ίη»\αηε» νίτοί, ηοη ηιίιιηι ε&χε νίεεηάοι, φιαιη

ΐΙΙα, <7«α• νοεαηΐ Ιοεα εαιίεΐα. Νεε νυΐΐ, ηεο ϋίείΐ

Ηοε Ννδδοιιυδ, ιιΐ Γιιΐοΐιιΐιιτ ςιιϊβο,ιιε οευίίβ δίικοτίδ

Ννδδειιί νεΓίι» Ιοββιίι.

ΙίΙιιιΙ ιιιϋιί ρίικοί, ΐ|ΐκΐ(Ι ΓιιΙοΙιιγ βοηοΐίβδίεδ,ύψηλήν

πολιτείαν :ιρυ(1 Οιοβοιίιιιιι δοχοβιιΐίδ Ιοοίδ εδδο αη-

ίίετϊοτεηι ει »αηεΐ\οτεηι νίΐαηι, ιιιιο νειϋο, αίεείίεαιη

8οιι ιιο•»ι'μίΌι,//ι : ΕίΐΙίιιΐδ δεί'ίρίοΓίΙιιΐδ, ιιιΰΐίιηίια

ρτοροιίίαιη: οοιιιγβ ϊοκϊΐϊαπ) ΜοΙίηεί, ςυί υψηλών
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πολιτείαν, ίιιΙοΜίμ'ιΙ οίίβιιι εοχχιχχιχχχχεχχχ €Ιιτχ&Ιχαχχοτχχηι,

άίνΐηΐί /ιΐ/ί7ι«Λ α>χι&εχιΙαχιεε »('ΐ3ΐη.

Νίιιιίδ ιίμίιΙιΐΝ (βιΐδΟΓ β8ΐ δΐΐιοΐίιΐδίοδ, οιιιιι ΡηΙιί-

1)0$ ιΐίοιη ιΐίιίΐ, ιμιικΙ υΐίιμι.ιιιϋο (Ίιηοΐ'3 εΐΐΐΐοηιηι

ϊχχνχιίχιχι, δοιι τω φθίνω 380ΓίΙ>3ΐιΙ. Νϊιιιϊδ ΐΒΓ^πδ «Ι

υοηίμιιιΐδ 681 ρι;βοο, γιιιιι Β ζ.ιηι. νχτχιΐΗ τηαχίιηιιηι,

ει Ιναιίταΐίοηίί ε)ιιι ϊη Νονί ΤείΙαχχιειιΙχ Ιχύτοί,

ηχιηψχαχχι ιαίΐχχ ΙαχιάαΙιΐί :ιρρ«ΙΠΐ;ιΙ.

III. > νοιΊ)3 Νν$ οηί : Επειδή τοίνυν εΐδον μέν κα>.

αισθητώς τους αγίους τόπους, εΐδον δε κα\ έν υμϊντών

τοιούτων τόπων εναργή τα σημεία, τοσαϋτης έπλη-

ρώΟην χαράς, ώστε ϋπερ λόγον είναι τοΰ άγαθοϋ την

διήγησιν, ίίβηιιιι ιΐιΐιιιίΙΌδΙ.ο νηιιίΐ3ΐίδ ιοιίιιιυυιιιιΐ

ΜοΓιηοιιιιι, (|ΐΐ3Π(1ΐ) οχ ερίδίοΐα 1)ε εχιχι ΙίΙ>χι$ ΙΙχετο-

ίοίχ/ιχιαιχχ Ν^ϋβοπο 3δοπρΙ;ι, οοιιίοικίίΐ, Ννδδοιιιιιιι

ιιίΐιίΐ οιηοΙυΐΡβηΐί οχ Ιοοίδ βαιιοΐίδ 3ΐΙίΐίδ 3ο Ιιΐ8ΐΓ3ΐί5

3€0(•ρίδδβ, 01111) ΐμν-' ΙΓΐΟ ΟΟΙίΙΐ 3ΠΙΙΙΙΙ Ο'κΙι'ΠίΟΓ (Ι:•

86 ΙοδΙΟΐΟΐ' ; ιιΐ ριηίικίο ουδθοποΐ'3 ίΙΙιι ορίδίοΐα."

ρικϋιοί* (81 681 Νγδ86ΐΓι) \•ογΙι3, οχ 8ΐι1ι]οιΊ3 ιια-

10Π3 ρβΓ Ιΐ3!0 ΐΊατίοτα ίιιΙβΐρΐΥΐ3ΙΊ (ΙθΙ)03ΙΙΙΙΙ8.

Γΐιι ιιοΐίηι $ι•1ιο1ί;ιδΙοιι οι ίιιίοι ριοιοιιι βίο ΐ'ουΜί-

(Ιίδδβ ίΙΙβ ε'δον δε κα\ έν ΰμΐν, οιο., χχχίχιεχετ νετο Ιχοε

αηψίίιιι χηνοΰϊιι, οΙο.Οιιίο' 8ΪΙ)ί νιιΐι ίδίοιΐ, αχιιρίχχιχι,

ςιιοιΐ ιιι (!ι;πιι ΙεχΙυ ιιοιι οοιιιμιιιοί, ηίκί ιι οΐίυυ ι•1

ΓιΟΐίΐΙδ 6886 ΥΪΓ08 |)ΓθΙ)08 01 8311(108, ιμΐΙΙΙΙΙ Ιθ03

ΙιοΐΊ>5οΙ)Ίΐπΐ;ιιι;ι νΐδΟΓβ: ηιιοϋ βοΐιοϋβ ηοιι βεηιοί

(1186116 ρΓυ(ίΐ6ΙΐΙΐ1Γ?

δοηοΓε οΌ•οΙ;ιιΐ)3ΐ δΐΊιοΓιβδΙοδ ίιι νίιία Ι1ί(ΤοδθΙγ•

ηιίΐιιηχ ιιιΐιίβ ΐ'Χ ορίδίοΐιι ϋβ εχιιιΐίΰια ΙΙίεχο»οΙΐ)χχιιιιΊι.

Μη λογιζόμενος, ιι 1 ίρδίιΐδ Ννδ^οιιί νοιοίδ ιιΙιιγ , ότι

αληθής ό -οϋ Κυρίου λόγος ό ειπών, όλον τον κόσμον

ίν τώ πονηρώ κεϊσΟαι, ώς μηδέν τη; οικουμένης μέ-

ρο: ελεύθερον είναι τή.' μοίρας τοΰ χείρονος. Κι γάρ ό

τδ αγιον της δντως ζωής ίχνος ύποοιξάμενος τόπος

τή; πονηρας άκάνΟης οϋ καΟαρεύει,τί χρή περ\ τών

λοιπών ίννοεϊν τόπων οΤς ή τοϋ άγαθοϋ μετουσία

κατεσπάρη δι3ι ψιλής ακοής και κηρύγματος; Λ'ιιιι

ι'. ρχιίαιίί ΐίπιιιι ,.μι: ηηυιΐ ΰοχχιχχιχίί ιΐίχίί (|Ι6Ι' Αμο

δίοΐοΐΐΐ), ΚΙ.Η'ίΓίΙΙΗΙ ιιΐΗΙΙιίΐ'ΙΙΙ XXI ιΙΙιΐΙϊιΐΗιι ρυίίιχιιχχ

βια , Ίΐα ιιί χχχιίΐα ρατ» οιίιίί Ιΐίτατχιχχχ άείειΊοχχι

ϊΙΙχχα ρυπχυχιχ$ βχι εχρεη. Λ'αιιι «ί Ιοαιι ίριβ, ι/ηϊ

Βαηοηιη νύΐιΐφίυιη νατ<ε υϊΐιν ιηα(ρΐι, ρηηα α ηιαίίι

»ι•ηιι.'ίι.•) ιιοη ε&Ι, ηνία άε εα•1εά$ ορίηιιτί Ηεΰειιια»,

ψιϊ ιοία αηάίίϊυηε εΐ ρπΒΐΙίεαΙ'ιοηε ί> ιιι ίΙΙίη* εοιη-

ηιηηχυηε $υη( α&ρετιί ?

ΛιΙιιιιιιΙιιιιι 86 Ι(ιγι|μγΙ 8ιΊιοΓι35((>8 ιιι οο οχρϋ-

(■ιιικίιι, ι|1>ο.Ι Ν)-880ΐιιΐ8 311, ιιιΐ ιιΐίκ Ιοεα εχίια Ρα-

Ιικ&Ιίηαηι άϊί$εηιΐηαίηιη «ι>:« ύοιιηιη ανίε&ιε διά ψιλής

ακοής κα\ κηρύγματος, ιοία αιιιΐιίχοηε ει ρπνάιεα-

Ιϊοιιε: 1Ιϊογο8οΙ)Η13ιιι υιιΐβιιι οι ιίγ(ίιιιι];ι<ί'1ιΙκι Ιοοιι,

6113111 ΟΧ ί|Ι-;ι ϋ3ΐν:ΐΙΟΓΙ8 3ρ08ΐ()ΙυΓυΐ11({ΙΙ0 ΡΓ3386Ι11Ι3

»ο νοοο, ίΐ))ρΐ'088Ί8ΐ11Ιϋ 30 ΐ'οΙιοΙΪ8 νοίΐί^ϋδ, ιΙινιιΐ33

ιΐιιοιίίΐιΐο 1111831111)111 301'6ρΐ8δβ. ΥίάεΙΙΙΓ (',ΙΊ'ι/υ) ΙΙΙΛ

/ιιμ•(• ιαίιί,ι, Ίιιιμιίι 8θΙ)θΓΐ35>68, αϋιμιαιι ιιΐιαιη ιηιιΐΐο

απίοτεχη, ι•1 ηυύιΊίοηιιι ηιυάιιηι ρετείρϊεηάα: άο-

αήηικ €Ιιτηι\αη(Β αφηοιοετε, ηιιαηι ρετ αχκίχΐηιη ει

ρηνά'χοαίχοηεχη : ηχιίη, ιι ιηαίιφχε νετΰα κπ/βιβ νείίί,

ηιαηί[ειΙχαίηιιυ ΓαΙχιιηχχχα: >ίι Ιοεχιι•: ηικίΜ ιιοη (αιε-

ΤΒΙ ιιιαι/ιιχ (■Ίι(/υπΊΐ5 εναχχι/εΐϊεα; ύοαήιχχ ρτινάχοα-

Ι'χυηεηι ει αχιιίΊίιιιη : ηαιιχ ίοίειχΐ Οΐ'α'α, εχιηχ αΐίηαχά

α&ρετχιαχιίχιτ ει εΐααχχΐ, Ηοε \ετβ χχχοάο Ινην,'χ, οίο.

Κοίρυικίου , ιιιυιΐυιιι 3ΐίΐ(υοιιι ροΓοίρίβιιιΙχ <!<>-

οΐιίικο ον3ΐιςοΙίθίΐ', /Ί•)1 αεε'χάεχχι, Γ3ΐίοιιβ ιιοδίπ, 0886

ϋ6ΓΐίθΓοιιι, ιιοΐιϊΐίυΐ'οιιι οι ΙοουρΙοΐίοΐ'οιιι, ςΐιαιιι 8)1

)11β ρβΓ )Ι11)Ι1ΙΙ!Ι 01 8θΐ3Ι1) 31X1)1)0116)0 01 ρΓΧ(1)03ΐίθ•

ιιΐΊΐι : 0111111 ιιΙμιι ■ιΐιΐιιΐΐ' ν;κ:αΙ, ιιτιριο ιιΙΙ,ι ίιι]ιΐΓί;ι

ρΓΧΐ1Ϊ03ΐίοηβηι νοι1)Ί ιΙι\ππ 3ΐίίο>1. ^αΐβ οιιίιιι ;ιϋ-

ιιο3ΐ, Γββρβοΐυ ηοδίΓΪ, οογΙιογοιιι ει ιιουίΐίοιοιιι 688β

(κτοΐ'ρΐίοηβιΐ) νοί'ΐιί ΟΧ 30(1ίΐίθΙ10 ΓΙ ρΓ3?ΐ1ίθ3ΐίθΙΙ6

οοιι]ιιικΙΐιιιι ουιιι υαιίιιπ ίιιερεοΐίοΜβ ιηοιιιιοιοοίο-

»•ιιιιι , ΐ|ΐι,ι• ΟΐΓΪβΙυβ 0811, ΓηΟΙΙΙ, Ι. κ Ιιι, ρ:Ι88101Ι6 61

ιιΓΐΓ30υΙΐ8 ίΙΙιιβΐΓ3ΤίΙ, ιιιιιιηι 8Ϊ ;ιΙι 1ΐ3ο ίοδροιιΐίοιιο

5ο]ιιιι§3ΐυι-? Υοπδδίιιιοοι 681 οιιιιιι ϋίιι.Ι μυί'ΐ.ο :

Λπ/κίΜί ίηίΐιιηΐ αιχίχχχυί άεηιχαα ρεχ• αχιχεα , ιμιαιη

</ικί• εχιηΐ οεχιΙϊ& »αϋ]εεΙα /ιΐίΐιΐιια.. δίοοΐ οιιίιιι :ψο-

8ΐθΙΪ8 (.ΊΙΙΙΙ 0Ι)Π8ΐ0 νθΓ83Ι)ΐίϋθ3 61 (1θ^βΙΐΙί1)08, 01

ιιοιι ιηοΊο ρΐΊοιϋο3ΐίυιιοιιι ο] ο κ 3υ(1ίειι1ίϋιΐ5, 80(1 οΐ

ηιίΐ'ΐιοιιΐκ νίιΙΐΊΐΐίΙ>ιΐ8 οογΙϊοι•, οΐ ιιουίΙίοΓ ροΓ 3ο(-Ί-

(ΙεΐΙ8, 0,1103(1 ίρ808, 8Ιΐρρ(Ί('Ιΐ3ΐ ΙίιΙοί |ιιΊ-θΊ|Μ(ΜιιΙ.ο

ι.ιΐιιι, ΐ|03ΐιι ηοϋίδ, Ι|Ιΐί ΟΐΓίδΙΙΙΠ) ηοο νίοΊηιυδ, ηι-0

3υ(1ϊνϊιηιΐδ, ιιοο ιοίτηοοία β]υβ οογβι» ίιιΐιι'ιΐϊ δΐιιιιοδ;

δβ(1 8οΐ3 ηοιίίΐίοηο 01 ρπνιΐίοιιΐίοιιο νβΓοϊ ίιι (Ίιιί

8ΙΪ3Ι13ΙΙΙ (Γΐ8ι'ίρΙ))Ι3ΙΙΙ 110ΙΙΙΜ13 (Ιί'ΟΊΐΙΙΙΙΪ : 113 βΙ ΪΙΙίδ,

ιμιί δίιι.ιιΐ ει ηικϋΐιι ρΓΧ(1ϊθ3ΐίοιιΪ8 (ΙοοΙγιιιιο οοκίο-

Βΐίΐ, 61 ίοδροοίίοιιο ιιιοηυιιιβιιΐοηιηι ΟιγΪϊΓι ιΐ3ΐϊ,

ρηδδϊ, 3 ηιοΓίαϊδ 6χο'ι(3ΐί, ιιι (•α;Ιιιιιι 358ΐιυιρΐί ιιιι-

ριΊΙυιιΐιιΐ' 61 ΊικΙιιοιιιιιογ 3(1 Ιίιίειη, εεΐ'ΙϊΟΓ ρβΓ λοιί-

(ΙΐΜΐδ, ΓΟδρεείιι ίρδοπιιιι, δΐιρρβίίΐ ϋοοίΓϊηαε οοβίοδίί»

ρΟΓΟΪρίΟΙκΙββ Γ3110, (]υ3ΙΙ1 βΐίίδ, (|Ι1Ϊ 8θΐ3 3Ι1ιΙίΙί•ι|ι •

οοηιεηΐί οδββ ιΐεοοιιΐ. Νοςοβ Ιιοο (|ΐιϊϋιιυηιιι ϋιτομιιΐ

ΟΟΓίίΙιιόίΙιί ιΊ |ιγ;γ>1ιιιιιϊ.ι' ροΐ'οίρίοκίί 0\3η^οΓκ'ιιιιι

(Ιθ0ΐΓ1ΙΙ3Ι1Ι 01 1ϊ(1θΙΙ1 6Χ βυοΊΐΟ, 86(1 ροΐίΐΐδ ρΓ3Εδΐ3ΙΙ-

ΙΪ31ΙΙ (']ΐ!δ ΙΙΠΙζίΊ 61 31ΙΐρΙΪΙΪ03ΐ, διιροΐΜΐ1ιΙιΊ1(1θ 3|'|ΙΙ(1

ςιιίιΚΙιιιιι. ίο ιμιο ΐ'βδρεοΐϋ ηοδίη, ^<Ι ΙίιΙοιιι 3ηιρΙε-

(Ιοικίιιιιι |ιΙιιι ίιιιιιιο ιηοηιοιιΐί ροδίΐιιιιι 681.

(,)υ;ιηΐ|ΐκιιιι ροβίοιίδ, ιριί, ιιί 3ρη81οΙί, 61 »1ϋ,

('.ΙΐΓΪδΙυιιι ρηΐ'δοιιΐβιιι ίιι Ιοπϊδ ιιοιι οοιίδροχοηιηΐ,

Ιιχι: ί|ιδ3 83ΐο1Ϊ8 ιιοδΙί'Χ δ)ΐιι!ιι>Ι;ι αΐιΐιτ ιιοιι ίιιιιοΐε-

δοιιοί, ηιιιιιιι ΐπιοΙίΓιοιιο ιιια]οπιιιι οΐ 3ΐΐ(ΙΊΐίοιΚ!. / μι/..•

ίΐιιιρι χχοίχχί χχοίχα ϋαΙνατΉυ Ιυεχι$? ϊιιηιιίΐ ϋ3ΐιι:ΐδθο-

■ΠΙ8. ΙΊΐίίε αρχιίετχιιη νχΐινΫ Λ'οιιιΐί ηαίιι ρατεχχία β-

Ι'ιοί εα ιιοιι «ίπρίίι, $εά νοα «ΐΜί/ιι/ίί αΊαΐϋ'χιι άο-

αιετχιιιι ? Ναηι ηιιοά ίχχ 6'α/. βπβ' Ιοευ εχχα-χβχχιι ιι(

Ουιιιχιιχια. ει χχχ ιιιοιιχιχχιεηΐο ίερηίίχΐδ, ι/ικά ίιι γάτα

Ιοζερϊχ εχεχάεται, ,ιιί ■'χρίχαχι ε&Ι : φιοά αχιίεηι Λατ, ηχκε

χχχιιχε εοΙχΜΗ», χίίαιχχιί, αεχΊχιοχχε ιιοιι κτίριο, αεά ρίτ

ιχχαχιχίί ΐΓαιίίΐο αεεερχχχχχιι.

ΝθΟ νΟΓΟΠΙ 681 1{Ιΐυ(1 8θΙΐθΙί38ΐβδ 3ΪΙ, δί (|ΙΙΪ3 >*Υδ-

δεηί νοΓΐ>3 οι•{;ογο νβΐίΐ, χιιαχχχ[ε$Ιί3&χιχχα! ϊαίιιχιιχιί-ι-

Ιοεχιχχχ [οχ•ε: ψιαίχ χιυχχ χχχαρχχϊ [αοετεΙ εναχχρείχοχ άο-

οίτ'χη® ρηνάχεαίχοηεχχι ει αηάχΐιιιη : ιιηιιι \ο\ ψιλή ιιοη

δϊμιιίΐίΐ'31 βοιηροΓ αίρεχχχαίχοχιεχχι ει είεναιίοχιεχη τ«χ

ιίιιιι ευχιίεχχιρίιι : 8θιΙ ιοί ρΓυροδίΙίοηειιι οιιιιι οχιΐιι-

δίυιιε ιιΙϊοιίιιιι; ιιι μ (]οίδ Ίί( :ιΙ: 1$ιε χ;εΙ χιΐε α( ψιλός

Ανθρωπος, ιιίί οοιιίοιηρίίιη (ίβ ϊ Ι Ιο οιιοηΐίϊΐ, 86(1

ιλιιΙοιιι ίικίίοιιΐ οιιιιι ρΐ'Χδΐ3ΐιΓιοΐΌ ηιι,ιρί,ιιιι ιιιιΐιιπι

ηοιι 0880 ρηοίΐίΐιιιιι. 0;ΐ" ββηδϋ ιιομιιη; 8θΙοιιιιΐ8,

αιήαίχιιιι (χιχαε ψιλον άνΟρωπον. 8ίο (|ΐιί (ΙΊοίΐ δβ,

ψιλον αρτον, ίοίαιη ει χχχιάχιιη ραχχεχχι εοηιεάίαβ, ηίΐ

3ΐ)]00ΐ0 ΟΌ ριιιιο 80ΙΐΙίΙ, δι'(Ι ΙΐΙΐιΙ (Ι(1ΙΙΐ3Χ3ΐ ΟιΙΐΐΙιΛ

εχιΊιιιΙιΐ : ιιιιιιι οΐ (Ιο ρΐ'ίΟδΙβιιΓίδδίηιο ριιιιο, δι &οΙιι$

ιιι:ιικ1ιΐ'•(Ίιι|•, 8ΪΙ10 υΙΙο 3ΐίθ θ(ΙΐΐΙκ) ΓΟΟίϋ ΜίΟιιυιιΙΐ'.ιιι

ψιλός 3ΐΙίΐ'Ι1Ι31Ι10δ.

Α'ιΙ δοΐιοΐίαδίοδ : ΟεοςταρΙιχίί Λγλο* ροτΙα$ 11ϊε•

τοεοίχΐηιατχιηι , χχνε &!ία!. ηχιο χχοχιιϊιιε πχαιιχ 'χρα

χιΐχίχιτ, ειιιιιιιειηχΧ8, Ιοχιιιβ αΐιίετ ιμιαιη ρο&Ιεα /■.< .'.''.■ ι

α Ι)ιΊχ]αιι:χηο χη ΙΐχηίηΐΓχο,χιχχαιη εοχηηχΐχιχυηιΙ, ηηαηι

νοεαί πϋληντής Μήτρας, νεί τοΰ Ελέους. Γ/πιιικ/ιιβ

βίΐι'ιιι νθ3 //(.'Λΐ'οίιο ειχαχχχ αριιά ΑταΙιει εϊ^χχχβεαΐ:

Ιχαηε αχιίειχχ ροτίαιχι αίι αχιείοχ• ρετρείχιο €ΐιιυ.ίαιη χιια-

χχιχ-ε, χιεηιιε αρεηιχ ιιχιηιιπιχχ, χιχαί άχε !υ1ειχιχχχ1αΐχ$

ΟΙχτα. \ ίάείχιτ Ιιϊ$ χ•εη>ί$ ^χι/ιή/ίεατε, χχιυτχι {χιχαε,

ιι ι άχε φιιιιίαιχι ιιιΐχχ-ειιιτ (οίειιιχιι ρνιιιρα ΙεχιχρΙπτη ίκ

ΟΙινειχ χιιοχχίχί νεΠχεε ινιΐχβεαίιιχη α ΟΙχήίΙχαηχι, φι*

εαεχιΙ II χετο$οΙΐ)ηιχ& Οαλλοϋς οίχνιν ί/«»1α)ΐ(ίσ«ί, αά

ιχιιιχΙιΙΗιΙίχιειη Ιιιάιιχειτ βαϊοφορίας.

Εγγ38. Ηοο 8Ϊ^ηί(ϊθ3Γο νιιΐΐ ιιικίογ ίΙΙο: ιΐίο ΡβΙ-

ηιαΓίιιιι (Ιιοιιο οιιίιιι ΊιιΙοΙΙιμίΙ ροΓ (Ιϊοιιι ίοΐεχχχηχίαίη

ΟΙχναί) ϋΙΐΓί8ΐί3ΙΙ08 ΟΧ Ι110Π10 ϋΙίν'Οΐϊ, Γ3Π103 ρ3ΐΐ!Ι3-

III III §081311168, ίΐΙδΙίΐΟΟΓΟ ρΐΊΧ'ΟΜδίοΙΙΟΙΙΙ III ΙΙΐίΐιΟι,

3(1 ίιιιιΐ3ΐίοιιοΐιι ΟΙΐίίδΙί 01 ιΙΐΜ'ίρΐΐΙοΐ'ΙΙΙΙΙ ι•]ιΐδ, ιιΐιμιο

ΡΟΙ' Ρ0Γ13111, 1ΐ30 (Ιίι: δοΐιιιιιιιιοϋο ηροΓίιί δυ!ίΐ3Ι11,

3ΐίθ(]ΙΙΪ ρβίρΟΐίΐΙΙ (.Ί31183ΙΙΙ, Ι|11ί0 Αχιτΐχ Ι10Ι1ΚΊ1 Ιυ-

Ιιοί: (Ιο (|03 δίο δίτίίιίΐ ΒΓοίιΙοιι1>3(Ιιίυδ ίιι Ηοϋοερο-

1'ίθΟ 800, 800 ροΐίοδ ίιι Ιοοιιίδΐιιο ΙΙΙ'οίδ ΙΙΐΟΓυδοΙν-

ιιιιΙιιιιεο, (|ΐκ•ιιι ΙΐιιιιΊΊΐιίο μιο 3(Ι}οείΙ: ΡοτΙα .Ιηγι.ι,

;ιιί• ηχιαιιι ('.Ιηα,ίιι.•, εεάεηι χχχ ααχιχο χχιίτανχ! χχχ άχ(

Ι'αΙιιχατχιχη: φαν εΐίαιχι ΙΙεταεΙχο χχχχρεταίοτ'χ χαχχ'χεηΐ'χ.

ιίιιιι ροχχιρα χιιιρεήαΐχ οεείχι&α ρηχιιιιιχχ χχχχταεχίοα,

ρυίΐεα ΙχχιηιχΙϊαχιΙχ ιε αρετία (χιχί. Ει Ιιο^χε (Ιαχαα

χχχαιχεί χιιχταειχίοίε 8αχταεεχχχ) : ίία, ηχιοά χχεγηαι/χιαΒί

ρυιαχιηΐ εαιχι χερατατε ι/χιοίχίχεί χχιΐ}ειχχο : φιχχχ ίιΙ Ιεη-

Ιιχιχία, ίχιΰίΐο ιίχιΊχαχιίχιχ•. Ι.'ιιιΙε ιχιιΙΙχιχχι ΙιαίιεηΙ β/κί
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ν χ ιι ιη ί.'ίί,'ΐτ./ΐίΊΐιΛί. !■<'/ εατεάϊειιάο. Π,ΐΗ ϊ Ι Ιο. δίιηϋία

ΑϋηεΙιυιιιίυδ ίη ΊΊιγ;ιΙπι 8ιιο.

Ροιτο εηηβυενίβββ, ειίηιη δαιτβεειιίβ ίη βαιιεί*

ιιγΙιι! (ΙιιιιιιηκιιΙίΙιιΐί , δοΐεηϋιρηι ρΐΌΟβδδϊοιιβπ» ίη

ιίΓηβηι "3 Ι'.ιιπΙιιη οηϋηίδ Μίηοηιιη 8. Ρι-βηρίδρί

ίιΐδΐίΐιιί, ιίοιυΐ ΙΙοοΌβρΟΓΪειιηι ΒηιιιιιςίίΠιΐΡΐ'ίηιιιιιιι,

ΙΊΙ). ιι, ε. 7 : ϋεεεβηάεηΐε» νΰπηα ηχαη Μοτίιιηιη

ΙΙείρηααε ΙαιΙτανίηιια : χη αηο Ιυνο αχιατάϊαιιηί <Ιβ

ιιιοιιΐβ 8χοη (δίε εηίιη ιιοηιίιηιΐιιι• ψιι ιτϋμίοϋο ΊΙΙί

ραοΐιιί ρπεεδί) $οΙεΙ οηχηχ αηηο ά'χε ΡαΙηιαηιτη αιηχ

ίιαίτώυ,ί 5ΐιΐ5 αίΜο* αιεειιάετε, αε ΗίβΓοιοΙι/τηαηι

ΐηΐτατβ ιώ ηχεηιοτχαηι [αείχ ϊΙ)ϊ α ΟΙιτΐαΙο ραΐταΐ'ι.

ΟΐΙ.ΊΜφΙϋΙΙΙ φΙΟΐΙ <1ε 388ΐΙίδ (ΙίΟΐΙΐΙΓ , ίΙΙΙΐΙιίμο, 11ΠΙ11

δίΐβυ αυε(0Γ6, ;ιιι 3ϋ ίηΐιτρί'ρίο Ρτχιΐίεηηΐβ : Γοι•-

καη βιιίιη δοΐϋδ μιι;ιηΙί.ιιιιι> ;ι-πιι> νεηίΐιιι•, ρ.τίεπβ

ριιιιι οοπιίΐαηΙί1)υ» εΐ δΐιΐΐδβφίριιΐίΐιυδ, ριιιιι ήνηιηίδ

(•1 οαηΐίοίδ, ιιιΐ πΐηιη ρπιιιιρ ίΐΐίιΐδ εχ ιιιοηΐε ΟΙί-

νηπιιιι ρΓοεεβδίοηίδ. ΡοΐΎορβι• φιαιιι ροπαιιι βυΐ)

83ΐΎ3εβιιίδ δυρρϋοβηΐεδ Γεβίο Ραΐηκιηιιη ίη§ΓΡ8δί

ΓιιοπηΙ, ηοη οχρίίοαΐ ΙΙοαΌ-ροπριιηι Β:ιαιιι^:ΐΓΐιιβ-

Γίαιιιιιη. Αϊ ί.κ ι ιιιιι Ιιορ 3£ΐιιοη ρβι- Ικιιιι: ροιΐ3ηι

ίη ιιιΙηίπ Γιιίδδβ ίηίΓΟίΙιιιΊιιιη, φΐαηιΐο £ε«8Γ3ρΙιιι$

ΑΓ3ΐ)$ νίνε1)3ΐ, ει 8θπΙ)Ρθ3ΐ, ιιιίκιηιΐιιπι ηοιι εδί,

(|ιΐ3Π(1οςυί(1εηι νίχίδδβ εΐ δοπρδίδδβ νίϋβΐιΐΓ Οιτί-

κΓιβηίδ οπιοο 8ί$η3ΐίδ ι•επιιη ίη Ρϋΐχδΐίιια ρυΐίβη-

ιίΐιιιβ.

Νιιηο ιΙοοεΓβ ηο$ .ί<;ι;πίΓιΙιιγ δοΐιοΐίιιδίοί, ηηο

ριι Ιο ίη ΙβοΙίοηε βίηρίοπιηι Ρινίπιιη νβΓβηη ιίευοβ-

Ι1ΠΙ8. ^ι1ά^^^υ, ίηηιιίΐ, υρχι» εαΐ αά ινηηιι εοτηηι

νι,Ίΐιαιι ρετεχμχεηάαηι. Ιίαιμιβ δοιιιροτ ίη ιηε ιιογϊβ

]ΐ3ΐ)εικ1υιη, αΐίΐβτ ΡαΙτε» Ιοηιιχ εαηχ διδακτικώς εί

»ετίο αΐϊηιιίά Ιταείαηί : αΐχίετ, αιιιι οοϊίετ, εί ιιΐ χριϊ

ά'ιεετε ίοίεηί, οικονομικώς. Α£ηθδεο οΊδΙίιιοΓιοηειη

ι-ΐϊαιη όβίτίηίβηο μριιίο ηίΐνεΐ'κιΐδΗρΙΙίΐΐΊΐιίιηιιιι ιΐδΐιι--

))3ΐ3πι; βείΐίεεί, Ραΐΐ'εδ ηοιι οηιηίβ βειϊο, ει οΌ-

εβηάΊ ροιίδα,δοο' ηιιιΐιβ άίοϊι $οΙιιιιιπιθ(1ο ςταΐί»

δοπρδρπιηιΐ, ει ίη Ιιίδ ιιιιηιι Τίΐ1>'ιιιιυδ ςυίϋαηίιΙ ϋ;ιΙ-

νίιιίιιιιο 8ΐύ.η3ΰ1ιο ιηίιυδ ,μ ρ φΐιυη ^πιΐιιιιΐφίο »ο

οκίοπί.

Αιιιΐίαιτιυδ εχβιηρίυηι ηυ]ιΐ8θβηιοι1ί αεοηοηχ'χεαζ

ιοτϊρίχοΗΪ» ϋΐ-α Ιοαιίίοηίε, 8βυ α&ιετίΊοη'ί». Ροί&ειη

ίη>)ϋίΙ 8εΙιο1ί38ΐ65, ιηιιΐία ε}ια εχετηρία, ει ηαϊάειιι

0ΐ-αΐΊ$$ίιιια, αβεττε. Νοη ιίπϋίΐο, φΐί.ι εβΠυβ ιιιΊΙιί

νίϋΟϋΓ, 18 10105 ΊΙ1θ8 ΐΓί8 (Ιίνί 0ΙΐΓ)'ΪΟ8ΐθηΐί 3ί1νεΓ-

8118 νιΐιιρμι•3!0ΓΡΝ νίΐ;ε ιιΐ((ΐι;ι>ΐί< ;ι• ραΙοΙιβΓΓΪηιοβ

(1ίνίιιΐ)Κ(|ΐκ! 1ίί)Γ08, εΐ εοιηρ3Γ3ΐίοηειη ηιυηβείιί εΐ

ηΐ'ΐ8, ει Ιυΐ3ΐη ΪΙιοοιΙυΓειί Γε1ίςίθ83ΐιι Ιιί&ΐΟΓΪαηι ,

εΐ (ΐυιιίςιιίι! Ιπψΐδ ^εηβηβ οοεηΓΠΙ, ρΓΟ βΟΓΪρΙϊβ βΐ

3$86Πί8ηοη άυι/ιιιαΊίϊίχ. ββο* ωουηοιηίάί Γεραΐ3Γε,

ςιιχ ηοη κοίο, ϊιίΙ οΐιίΐιτ ιβηΐυηι, εΐ ΙιιιΙί £ΐ'3ΐί3,

εοικερία ει οϋίΐα Ιιιι:ι ίιιΐ.

8οά ϋ(ΊιοΙίΗ8ΐι.'8 »ιιρεΓ8ει1εΐ ριοοιιΐ οχοηιρίη 3Γ-

Γ08(•εΓ0, ςυβηιίοςαίο'ειη Ιοη^ε ίΙΙιΐ8ΐΓί8$ίιηυιη ρηι:

ιιιαιιι1)ΐι« ε.-ι ίη Ιι;κ• ίρΐ3 Ν)'88εηί ερίβίοΐβ : Καηι

1•τεΐ)οτίιΐί αά τηηϋετει ιετϊΙ>εη$, ηικε ΒίετυιοΙφν&ίι

ίΊ-ο,ιΐ , ίΐ/'ί νεαίϊαϊα νίιεΰαηΙιΐΓ Ιιηιηαηω ϋΐπίεΐί εοη-

ν€ηιιίΐοηί» ίη Ιεττη, %ίε αρχιά ίΙΙαι ΙοηηίΐιΐΓ, ηιιαιϊ

αά ετεάεπάηιη άυείτίηα; ΟΗήιΐίαιΚΒ, αίφιε αάεο εΐίαιη

αά οειιε νίνεηάαιη ίηρεη» αΙΊανα εηει εοτυιη ρτα,το-

ααΐίνα , ιμιϊ οοαίΐι εοτροτίι Ιυεα ίΙΙα υϊάίι&ειιΐ. Ιίαιμιε

αηάίιίο ηιιάα, Ιύε ορροηιΐιιτ εχ ααάχίχιχ, ηχιχ αιηι χη•

ιρεαίοηε εοτχιηχ Ιοευταιη (αετίί εοη]\ιηειχι$. 1ΐ:ι 05ΐ.

II μ• νιιΐι , Ιιυο βεηΐίΐ Νγ8$εηυ8. Ουίιΐ ι» ? ΛΌιι ίχιιχ-

ρΙίάΐίΎ ΙχαΌ χία άίαιιιΐιΐΓ α ΟΓεαοτίυ,ηεαιιε όΊδαχτικώς,

ι•ίΓίίηι οικονομικώς , άιιιιι ριοροίίΐυ ιηο ίετνχΐ. Ρτυ-

ρούίχιηχ π.ηΙιίη ΊΙΙχ εχαΐ Ιιαιχε ερϊβίοίαιιι ιεηΰεηΐί ,

αετχΐβτ Ηίετο$οΙυηχχΙαηοί εαιίχαατε ρτορίετ εα νίίχα ,

φι ιν ιηΐι'τ χΙΙοί άερτεηεηάεταΐ , ει εαιιι φιαιη ραχιΐο

αιιία ιηαίαιη αρχιιιιιη νυαιίιιιΐ : φιω τερηηεηιχο , η!

(οηιιχι αιιτ'χοιιι ιώ Μι» αεάρετειιιτ, χία ίη'α'ιφιε αιιιχ

ϊΙΙίχ Ιιοε Ιοοο αα'χΐ , χιΐ αΐίαααιιι εχ» ίχιρβτ οιιιιια ΟΙιτχ•

Κχαηυι ρτατοααίχναηι εοηεεάαί.

Κιι ϋαΐνίιπ.ιιιυιιι ξεηίυιη, ιιΐ εΐαϋβΐ ιμιοιΙ 8ΐιο

|ΐ:ιΙ;ιΐο ίη^Γβΐίδβίηιυιη βεοίϋίΐ, οοιηηιίηίβείΐηΓ Ιιοε

ηοη 88Γίο, 8001 οίκονομικώς ιΐυηΐβχαι 3 Οταςοήο

8('ΐ'ΊρΙιιιιι ει ρΓ0ΐιιιηΐί3ΐηιη, υΐ χΐ]υιοι-ί1)υ8 ϊΐιίηιίβ

ϊεεϊρβΓείαΓ Γερπώβη&ϊο ραυίο ρο8ΐ ίηίΐίΐυεηϋα :

ρΐΌΐ):ιΙο;ηε Ιιοε ρχ ορί$ΙοΙα Πε ειιηΐχύη* ΙΙϊεηαοΙιι-

ηχαχιχ, υ!)ί βϊιηρΙίοϊΙοΓ ιιο^ηγο ν'ιιΙιΊΐΜ•, ιιΙΙ:ιιιι β88β

Ιοεοηιιη ΙΓιεΓΟβοΙγιηίΐηηυπηιι ρπε εχίΟΓΪβ ρι-.ιτ.••

ι;:ιΙι\;πιι, νβΐ νϊιιι ΟΧοίΙαικΙ* ρίε13ΐΪ8 ίικίίΙηΐΗ. Κι

Ιιοε 3ΪΙ 8εηοΓΐ38ΐε8, διδαχτικώς α Νχ)$$εηο ΐηιιΐίΐιιιη.

ΥγπιιιΙ 8Ϊ ο,ιιίβ (0ΐι1ι•ιιιΙ:ιΙ. υιιιιιί3, ι|ιιοε ίη ί!Ι:ι ερί-

8ΐοΐ3 3 Ν)'8Β8ΐιο ( $ί Νγ88ειιί εβί ) «ΙίίρυΐηηΐιΐΓ,

ηοη διδακτικώς, 8ΐ•ιΙ οικονομικώς, Ιιοε εχΐ, βεεοιη-

ιιιοι1:ιΐι• 3(1 ηοη ηιοπαβΓιοχ γίΐ* ρΓοΓεκΒΟΓεβ, (|υο$

3 ρι>ΐ'(>^ΓίηηΙίοιιρ ΙΙίιτο8ΐιΙνηιίΙ;ιιι:ι (Ιρ|ιηιΊ:ιΙι»ιιιΐ',

8εηρΐ3 ει οΊειβ εββε, ςιιο βε νεηεΐ 8ρΙιο1ϊη8ΐΡ8?

Ουο 31'ί,ΊΐιπριιΙο ρνίικιΊ Ιι3?γ. ροΐίυβ ίη Ιι;ιι: ρρϊ$Ιοΐ3

8888 ιι'ΓΟΗιιηιϊ,Ίΐ, \ά Ρ8ΐ, οΙ.'ΊΙργ ρΙ ΟΧ 080381 ΟΠΟ |)ι'Γ-

βηηαηιηι ΒΟΓίρΙβ, ηυαηι ίΙΙβ ίη ερίβίοΐβ ιΐρ. βιιηΐίηιιβ

ΙΙί(•ΐ(κοΙνηι:πιι, |ΐι;ι'>υ Ιιιιι Ρ ιιιιι Ρ0Ι15ΙΡΙ, Ιοιηροΐ'β

Νγ«8οηΊ, ρβΓβ£;ηη3ΐίοηεη] ΗίρΓΟΒοΙγιιιίΐαηαιιι :ι ηε-~

ηιίηβ οιΐΙιο<Ι»χηΐΊΐιΐ) Γιιί$8β ίιηρΓΟΙιαΙαιη, 3 ηιιίόυβ

ΝγδδΡΙΙΙΐη) ιΙίδδιΜίΙίΓΡ ΥΟΐΐΐίδδΡ, ςΐΐϊδ 8:ΐ!ΙΙΙδ δίϋί ρρτ-

8ΐΐ3(Ιβ:ιΙ? Ιΐιιιμιρ ΐ|ΐιίιΙ(|ΐΓιιΙ ΊΙΙιι ίη ρρίδίοΐιι ίΟΓίρ&ίΙ,

εεεοηοηικε, Ιιοε εδί, 3ΡΡθηιηιο<Ι»Ιε 3(1 8θΙίΙ»ηχ ρΙ

ηΐΟΙΙ3δΙίΐ'3! νίΐ'Ρ 80Ρΐ3ΐΟΓ68 (Ί 8Ρ(:ΙαΐΓΙΡΡδ, ΓΙΙΙΙΙ

ηιιοΓίιιη ίηδίίΐιιΐο Ιιιιιι Ιιιιιμϊιιΐ|ΐι;ιιιι ροι-ρμί'ίικιιίυιιριιι

πιίιιιΐδ ΙηΊΙι• εοιιείηρί'Ρ ΙιηικΙ ;ιύδ Γβ ηχίδΐίιιιηϋιιΐ,

ρι-χδειίιιη ειιιη ρεΐ'8)$ΐ'ίιΐ3ΐίοηβηι ίΙΙιιιιι ιιι'^ργριιι,

ΐίΐικ|ΐι:ιιιι ιιρρρδδαπαηι ;πΙ ΟΐΓίδΙίιιιΐ3ΐιι ρβιΤεειίο-

ηριιι. δβυ1 α,ιιί» 0α|γίηΪ3υυ8 βρίιίΐιΐδ ρΓΟΓδίι» ιιίΙιίΙ

νίΐ'ΙΙΙΙίδ 81 ρ(Γΐ03ΡίΙ:11ίδ 3(1 ΓΧΐΊΐιιιιιΙιιιιι Ιίιίρηΐ ΡΙ ρίβ-

Ι3ΐειη ίη ιηοηιίΐιιΐδ ίιιΐυεηΐίυιη 8(;ηο&είΙ, 1 1 ίρδϋΐιι

ρ8Γ6ςΐ'ίιΐ3ΐίοιΐρΐη ΜίΡΓΟδοΙγιηίίαιιβιη ίιι ροδίΓεηιίβ

ιΐιιρίι, ηίδί ΙοΓ83η ροΐίιίεε ίιΐδΐίΐυιιΐυΐ', μιαί'ια ρβι1-

νοδίίςηηιΐί εΐ ΙιΐδίηιικΜ ;ιηΙίΐ|ΐιίΐ:ιΐΡδ, δίΐυιιΐφΐε ιγγ-

Γ3ΠΙΙ1) : Ιιίηε ηηο<1 Ιιίο ιΊηΐΊ• 3 Λ'γδδειιο ίδδβΓίΐιΐΓ,

Γιιιιιο ίιηρίεΐ3(ίδ 8ΐιχ ίηνοΙνεΓΟ, ει ροιιδροείιιηι οία-

ιίδδίηηε Υ8Γίΐ3ΐίδ ιιοΐιίδ ΡΙ'ίρΡΓΡ ρ ΙΊ >; κ ■ 1 ;ι Ι .

δίιηίΐε (|ΐιίιΙ αιι<Ιι•ι ίη Ο. ΙΙίεΓοηγιιιο : ηυειιι ηίι,

Ιηηιΐηηι οίκονομικώς, ει οοϊίετ, ηοη $βηο. ηχιαηάο

ρετεαηηαίχοηεηχ ΗίετοιοΙυιηΐΐαηαιη, ει Ιοεα ιαηιΊα

Ιααάαί ει ευηιη>εηάαΙ : διδακτικώς αηίβιιχ, ιμιαιχάο

Ιιιιηε ρετεαηηαίχοηεηχ εί ιαηείυτχιηχ Ιοοοχχιιη νίιίΐα-

ίίοηειη άχι&ιιαιίετε ει τερτεΐιεηάετε νϊάΗιιτ. (,ίικι εοιη-

ιηεηΐο νίχ ιιΙΙυιιι ναηίιΐδ βυιΐίνί. ΥίιΙε ΙίΙ>. ι Ι»ρ ρε-

ΓΡ(»Γίικη., ρπριίριιι: ι:;ΐ|>. 11.8. ΙΙίβι-οιιγιηυδ ερίδΐ.

:ΐι! Κι'δίιΙρί'Ίιιιιι : Οπβ μ" εοηιοηχα ηο&ΐτα άχιρίίειιε-

πηί, (ΐ(Λιπ(55ΐ: μ/ί' εΐείετηιιΐ ρεάε» ϋοηχηιχ, ρλΒ8 πηι-ι

Ε8Τ, εί φιαιχ τεεεηίχα ηαίχνχίαΐι», ει ετχιεία, αε ρα$-

ϋ'οιιίθ νχιίχαε ναΐίαία.

Υχάει, ίηηιιίι δεΙιο1ί38ΐ68, ρ;ιι Ιι'ΐιι Ιϊιΐρί αρρεΙΙατί

ϊηιρεείχοηειη Ιοεοτιιιη ιαιιείοηιηι, εχιιη ιη/ηι/Ιία χΙΙι

ϋτεαοήχΐί ιιο&Ιετ εο% ηοη [εταΐ, εΓςέν μέρα εύιεβίίας

νενομυται το τους έν ΊεροιολΟμοις τόποι; ϊδεϊν, άχ-

νεηχίαίχ» ταίχο ε&ΐ: ηχιοά Οηαοηχι$ διδακτικώ; ; Ηϊε-

Γ0πι//>ιιΐ5 οίκονομικώς χΊΙιι ιεΗρίετηιχΙ. ΓιιΙμιΙ.ιι (.:ιΙ-

νίηίδΐίεχ. δρίΐίεεί Ο. ΗίεΓοηγιιιιΐδ ηοιι δοΐ'ίο, ει εχ

αηίιηο, δεά άκϊι α'υιιΐβχιιΐ ρβηδίι, Ιοί νίι-οδ οι Γβηιί-

η38 •ιιί ρβΓ88Γίη3ΐίοηεηι ΙΙίεΓθδοΙγηιίΐηιΐ3ΐη ει 3(1

83ΐιεΐοηιηι Ιοιοπιιιι ίηνίδίοηριη ίηνίΐανίΐ, ει οιηιιί-

ϋιΐδ ρΙο(|ΐΐρηΐί:ε δΐηρ ;ΐΓ£ΐιηΐριιΙίδ ίηριΐιινίι. 8οίΙίεεΙ

(/ΪΓΙ.Ϊ ΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΚΙΟ §Γ3|ί3 'φΜ! Ιΐ3Ι10 ρΡΓΡ^'ΓΙΙΚΙΐ'ΐΟ-

ιιριιι ηοη δοΐιιιιι οΐιίίι, βεά ει ΜηΙιίΙειη δοϋβιη ίη

ΡιιΙχδΙίιΐ3 ΙίχίΙ, υΐ διιεΓΟΓίιιιι ΙοοοΓυιη 3δρρρ1υ ροΓ-

ρείίηι Γπιρι'ρΙιιγ. δείΐίεεί, Ι';ιιι1;ιιη, 8ϊΐιεΐΐδδίιιΐ3πι

Ιειιιίη;ιιη, δίιι^ιιΐΛ 1<>ϋ:ι Γείίξίοδίδδίηιε οίΓΡυιηειιη-

Ιειη, γεηεΓβηΐβιη, 3(Ιογ3ιιιοπι, 8. ΗίοΓοηνηκίδ οΊοίδ

13ηΐυιηιιιοΊο ςταΐία, πρρ δειίο εί αηίηιίΐηβ, οΐβςβη-

Γΐ88ίιιΐ3 Ιυευϋΐ'3ΐίοηε, <|ΐι:ι νιΐ3ΐ» 8. Ι';ιιι1;ι: οιπιριβ-

ίιεηϋίΐ, ρΐΌδΡΡίιΐυδ 881• ϋιιιιιι.ι Ικρρ οϋίΐβι' ΙηιιΙυιιι

τϊγ 1 11ο 83ΐιθΙη8 Γρρίι ; ηοη ιιΐ ρο8ΐ6ΓΪ3 εχοιιικίιιιη

ι1;ιγρι, ηοιι ιιΐ ηοδ δίηιϋί» Ι':ιγ.(.τρ ιΐυρριρί.

Νοο ροηοοΐ|ϋθΓο ροΐεδί δοΐιοΐίϊδίεδ (|ΐκκ1 Π. Ιΐιο-

ΓΟΙίΥΙΙΙΙΙδ ΗΐΙίπίΚΙΙ, ρΜΙΙιΜΙΙ ρίοΐϋΐίδ 8888, 3(1θΙ'38δβ

ΠΙιΙ δΙί'ΙΡΓΟΙΙΙ ρ.'ΐΙι'> ΟοΐΙΙΙΙΐί : ορρΟΙίίΙ ερίδΙοΙαίΙΙ 3(1

ΡϊΐιΙίηιιιη, >Ιρ Ιιΐδΐίΐιιΐίοηβ ιιιοηαοΐιί, και, ια ι<>φιιιηι•

8εΙιοίί:ΐδΙΡδ, ιΙΙιιά ίχιιιιη , Ι'ιιγλ ΙΙ.Ιβί οδΐ, εΐατε εαετιχί

ΛΪ5 νεΐοη : Οαοηηιη, ίιιιιυίε$, Ιχινε Ιαηι ίοηαο τερβ-

ι'ιίιι ρτχηεχρχο ? ΥχάεΙχεεΙ, ιιεε φιχάφιαιη (ίάει (ικβ

άεεαβ ρηια, ι/υία ΙΙιαχι,υΙφικι η»η νίιηίχ : χιεε ιιο*



1247 111%ΥΛΗΙΟΚυΜ ΝΟΤΛΕ.

ΐίΐατοο ηΐί/ίθΓΓ5 εχϊ>ιίιιΐΰ$ , φιοά /ικ/Ήι Ιοά ΙιαΰΊ-

Ιααύο /'πιιΊηηγ.

ϋι•ι1 ιηθπ>Ίηΐ88<! υροιτκΐιβΐ δοΙιοΓιαδΙοιι οη <\ηχ ιιι

ΠρίδΙοΙη ;κ1 ΡηιιΙίηυηι ιιιοιΐ3ο!ιυηι 5θπΙ)'ιΙ δ ΙΙϊογο-

ιιγηιιΐδ ηιιιΐΐο ιιιβμίδ (Ιϊεί οΥΊιοΓβ δοπρίβ οικονομι

κώς, Ιιοο οδΐ , βοοοιιιιηοιίβίο οιΙ ροΓβοηβΐί», οι οχ

ίηβιίΐιιΐο ρβΓβοηχ, βϋ ςιιβηι 8θΐίΙ>οΙΐ3ΐ, «πίρΐ.ι εδδβ,

φΐ:ιηι ά\\ά, ιιΐιί οχ ρι-οΓοδδΟ (Ιο Ιΐ1ί1ίΐ3ΐί1ηΐ3 ΙΙίοΓΟδΟ-

1)'ηιίΐηιΐ3! ρετβξππΐΐίοηίβ άίβδβπΐ. Μηςϊβ οηϊιιι οοη-

νοηίτο 3ΓΐιίΐΓ;(1);ιΙιΐΓ Ο- ΠίΟΓΟηγιηιΐδ, ιιΐ Ι':ιιιϋιιιΐ5

8113 III 8θΙίΐ3Π3 νίΐΗ ΙϋΙΡΓβΙ, Ι[ΙΙ3ΙΙΙ ρΟΓΟβίϊΐΐηΐΐΙίΐΙΙΙΙ

Γ3ΙΟΓΥΙ8 3(Ιΐ1ιίδ06Ι"βΙΐΙ|•, ΓθΓ83Ι1 3() ΙΐΟΟ ίΐΙίίΐΙΟ,ΙΐΙδ 3(1-

]υιιοΙϊδ (|ΐιΊΙιιΐ8(Ι:ιιη 5βυ οίιοιιιιΐδίβηΐϋδ, ίρ«ΐ ΡπιιΠιιο

ρΓΟρπίβ. Νοο ίιιιιηοπίο (Ιίχίΐ, Νεε ιμιίάηηαηι βιΐβϊ

Ιικν άεεαε φιιΐε». εΐίαηιύ ΗίετοζοΙψηαιη ηοη νίάεη& :

(]ΙΠ3 ΙίΐΙι'8 ρΟΐββΙ 6850 ϊΐΐ(β^Γ3 01 ρθΓΓθΟΐ3, Ηίθ-

πχοίγιηίδ ηοη νίδϊδ ; υί ριιΐοΐ οχβιηρίίδ 1οι ιιιγπβ-

(Ιιιιιι $3ηοΙΪ88ΪηιθΓυιη Ιιοηιίιιιιηι, ςιιί ΠιΙο αηίοηΐϊδ-

8ΪΙΙΙ3 ΓιιβΓβ ρηεοΊιί, ηοο ιβηιοιι ηιοηυιιιοηΐ3 Οιιίδϊ

ιΐ3ΐϊ οι ρίδδί ίηδροχοπιιιΐ : οΐ Ί!ϋ ίρδί, ψιΐ ρβΓβ^ΓΪ-

113Ι1Ι0Γ ΙΙίθΓ08θΙγΐΙΙ3ΐΜ, 1ί1)0Γ6 οιιπι βιιοΐοΐ'ο ορίδίοΐχ

«Ιο ουηΐίϋΐΐδ ΙΙΪ0Γθ5θΙγιιΐ3ηι ρΓοΠίβπ ροβδίιιιΐ , 8β,

οΐΐ3ΐη 3ΐι1β (|ΐΐ3ΐη ΒιΊΙιΙβΙιβιιι νίιΙβΓΟίιΙ, ΡΓεοΊ(]Ί$8β,

ϋΐιπδΐυπ) οχ νϊΓμϊηβ ηαίιιιη, ϊη ΠοΙβοΐΙΐΒ οιοιίΐί-

ΧΙΙΙΙ1, ΓΟβΟΙΎΟΧίδδβ, βΐ ίη ΟΟΊυΐΙΙ 38001ΐϋίδδΟ.

Ιοίεηηι Ιαηιοη ΐ'βοΐίδδίιτικ, οι Ιιιι'ιο ίρβί βίδοπο

εηηνοιΓιοηΙίδδϊιιιο ηΙΓιιιηηΙ ϋ. Πίβπιηγιιιιΐδ ρατίειη

ράί'ίεαβ, ιΐίίοτααα νόϊ $ΙβΐεηιηΙ ρεύει Οοηχιηί. Ρατβ

ΙίιΙοί ΟδΙ, (|ΙΙΪ3 ΙβΙίδ ρΐ>Ι-0§Γίΐ13ΐ)0 11011 Ιΐίδί ΟΧ II Ιι;

δΐΐδοίρίίυΐ' ι: Ι οΐιίΐυτ. Ρλι'8 Ιί(Ιοί βδΐ, φΐί3 :)Ίΐ!ΐ;ιίκ)

ίιι Ιοιίδ βαηοΐίδ, ηοη ηίβί οχ Ιίιΐο ιηαηαΐ. Ι'3Γ3 Ιίιΐοί

οδΐ, ηιιΐ3 ίηδροοίίο βΐ νβηβΓβΙίο Ιοοογομι δ3ηοιοπιιιι

ΙϊιΙΐ'πι 3οιιίι, ίπΐΐ'ΐκΐίι, ΙηοοηαΊΐ, οι :ιιιμ•Ί : οι 3οοϊ -

(Ιι.';ι!,ιΙιΙι'Ι ΙΙΙΙΙ Ίΐίι ι• ρ.Ί'ΠοίΙ, (|ΙΙ3ΙΙΙΥ°18 0,1103(1 088611-

ΙΪ3ΙΪ3, ΙίοΊ'δ (Ίίιιιη ίη οο, ιριί ΙΗθΓθ5θΙγηΐ3ΐη ηοη

νί(]|1. ίΐ3 ι Ί)Ι1ιρ3Ι'3ΐ3 0850 <|(Ι031, 01 ΙΐΊΙπΙ 01 ΐίοχίΐ,

ιριο3(1 03 ιιϊιιιΪΓυιη, φκε δΐιιιΐ δίηιρΙίοίΙΟΓ ηεοβδ-

53Π3.

Λίΐ 8θΙιοΙΪ38(βδ, Λχίοιιι:ι ΙΙιοοΙομίι-ιιηι άναντϊόίη-

-.■>■■) ββδβ, ηιΜαηι ετεαίηταιη αάοταή ρο&ιε, ιίηε α'ίιο-

ηιϊηαΰίΐί ίάυΐοΐαίήα. ΑδδβιιΙίοΓ, ?ί 3οΌγ31ϊο δΐιιικιΙιΐΓ

ΒίΓίοΙβ |ιγο ΐ'ΐιίΐιι ιΐίνίηο : ει ροΓ 8ε, 3υ8θΙυΐε, δίηο

Ιΐ3ΐιϊιυΊίηο 3ΐΙ :ιΙίικΙ. Νο^ο Ηΐιΐοηι, βΙ , υΐ ρβίοΐ

οΐί3ΐιι οχ ιΐδΐι δοΓψΐιΐΓΧ, 3θοϊρί3ΐυΓ ρΐΌ ουίΐυ ηιιο-

ιΙ.ιιιι ϊιιΓοιίιίΓο, ΙίοοΙ Ι'οΐίβίοδυ, ν&Ι οίκιπι ρΐΌ ιίιΙιιι

(ΙΐνίΐΙΟ Μ'.Ι 8113ΐθ2Ϊ0β 1301(111), 01 < 11111 ΙκιΙιίΙΙΙιΙΐηι'

.ι Ι ρπιΐοΐνρπιη 3ΐίιιιί ΙιίΙκιΙο. διο ειιίιη 3θΌι:ΐίΐΜΐδ

ΙιΙΙΙιι;ιη;ιΠΙ Ι13111Γ31Ι1 ΟΙιΓΙδίί, ('](Ιϋ(1(10 ΓθΙί(]Ιΐί33, 11113-

βίΐΚ'8, (ΊΊ100Ι1Ι, ί'Ιι'.

Οδ10ΙΙ(1ίΙδθΙΐθΙί3δΙ(!3, (]ΙΙ3ΙΙΙ 1)0110 511 3ίΤ('(Ίΐ13 Ι'Γ^'.Ι

<1 :>Ιοοΐί<•ίΐιη ει 8γ1Ιο(;ί8ΐίο3ΐιι (1ίδριιΐ3ΐιι)ί ιΐο Ιΐιοοίο-

μίΐ'ΙΊ Γ601Ι8 Γ31Ϊ0ΙΙ0ΙΙΙ. (,>Ι10(Ι ΝγδδΟΙΙΙΙδ 01 :ιΙίί 111111115

ΙΐΙΙΙΚ": ΟΊδδΟΙΌηΐΙί ΠΐυαΊΐΙΙΙ ρΐ'(ιΙ)3δ80 νίΐΙοΐΐΙΟΙ', 8Η38

0311335 Ιΐ3ΐΐ10Γ1ΐηΙ, 810111 01 ρΟδΙΟΠοΠο : ι - ν ϊ ΐ!ιοο1ο§ί

^Γανίβϊϊΐΐΐίκ 0311515 ΪΙΙιΙΐΙΟΐϊ 5(1111, II Ι Ιιοι' ρΓΟδδΙΙΙΙΙ

01 3(ΙδΐΓίθΙ(1ΐη 3Γ^ΙΙΙ1Ι0Ι1ΐ3η(Ιί 601105 311ΐρ1θΟΙΟΓβη1ΙΙΓ,

ϊιινίδΐιιιι οκιιΓιυοδ ΙκοΓΟίίοίδ, 50(1 νοί ίϊΐοο ιικιχίηιε

ηΓ^κικΙυιιι οι ίη οοιιΠϊιΐίοιίδ 3(1ΙιίΙιοιιιΙυιη. ΛΙ (Ιο

ΙΐΟΟ ΟΟρΟδΒ 3010111 051 111 Κθ8ρθ1Ι50 3ΐΙ ΐ|ΐ6308 ΙΙΐΙΠ-

ηί3ΐι:ΐ£, οι ίη ρΓΪιιιο Αηΐίιιιοιιίο, ει ίη Λιιΐί5ΐΐΌΐΐ3

Ρθ!)'03Γ|)Ι03.

δορίιίδΐίοοβ οπιιιίηβιίοηε ^Γβνβΐ 5θ1ιοΙΪ35ΐβ5 βοηο-

ΐ35ΐίθ3ΐη άίιοηιΐί οι δΟΓίυοηιΙί Γοπιιβιιι. διίΐίοοι

δθρΙιίδΐίθ3 051, ι;ιΓιιΙι|ΐιίιΙ ίδΙΟδ Ϊ13 Ίποΐίι, υί νεΐ

111111(103111. νοί ηοη δίηο ιικιςιιο ηίδα 56 ίικϊβ εχΐΓΪ-

03ΐβ ςυβΗΐιΐ.

ΡίάΌΙίόυβ οι 8;ηιίΙί(εΓ ΟΓεάοηΙίϋη» βοΠΊοοΓΟ 3ι1

83ΐιιΐοιη, ςο»; νεΓυο ϋοί βιιιιΐ 6ΧρΓ0583, ηοη 051 0Γ-

ΙηικΙοχοιυηι ρΓΟίιιιηΙίαίιιιιι, 860* ΙιοΙοτοιΙοχοΓυιη

οΌΙίΐΊΟΙΙΙ, ρι';ι•ΜΊΐίΐΙ1 δί ηιιΐίΐί.ι γκίΙιΙΙΙ 11000553113

εοηΙίηβΓί νείίηΐ ίη 8θΓίρΙιΐΓ3 ριοχίιιιο, ίηιιηεάϊηΐο

εΐ ΓοπηηΙίΐοΓ ; υί 83ηε νοίυηΐ, ηοη τεπιοίε Ι3η1υηι,

ιιιυιΐκιία ει ϊηιρίίοίΐο.

Ννδδοηιιιη οχ ΙοοΙίοηο ΙΊΙίΓΟπίίη ΟΓΪ^οηϊδ εοη•

ΙΓ3ΧΙ560 βϋςΟΟδ Π!6»08, 03ΐθΟΙΙΙΪ3 051 III δΟΓΪρΙΟΓΜη

ΙΟΙΙ^Ο ΟΙΊΐϋίΐίδδϊΐηΐΙΠΙ, 3 (|ΙΙ3 ρπιΐΐ'111 νίιιόίοαΙιΐ5 .'-Ι

οροΐ'3 δ. ΟοΓίηβηϊ ρΊΐΐ'ί:ιπΙι;ι: Οοηβιηηΐΐιιορηίίίαιιϊ.

3ριιιΙ ΡΙιοΙϊυιιι νοίιιιη. 253, ο,ιιϊ ηοηιίικιΐίηι (^3ΐε-

οίιοΓίΓβιη ΟΓβΓιοηοιη, οΐ άίδριιΐ3Γιοηοιη ιΐο Αιιίιιι.ι

ουιη Μ30γΊιι3 βογοιό , οι Ιϋιπιιη Οο ρΕΓίοοΙίοιιβ

νίι,ο ϋηπ8ΐί3η% 3 ιηβουΐβ ΟΓίββηίο» 385ογογο βίο-

(Ιοίΐ.

ΙΙΙικΙ ρίοηυηι 8ο)3ΐίί 6δΙ ρΓΟ ΒιιηΙοηε. Ποσ εχεη-

ρίο (ΙιηοΓΟίίοοΓϋηι ('.3ΐΙιοΙίοιΐ5 χρονίτας βου Τοπιρο-

Γ3Γίοδ :ιρ[ΐιΜΙ.ιιιΐίιιιιι) αάηιοη'ιύ ρϋ ιί'γϊ Ηοάίβ (ΒιιγοΌ

5ΐιΙ)υιιιοΊιηο5, δοιι Βυηίοοϊδ ρυΙΙί 5υυ]ιΐξ3ΐο5) ει

είηεετυ Ι>Α ζείο {Ιαφταηΐεί, φιηηιηι ηηίαιηι ε$1 Ιιοε

νοίιιηι, «Ι οηιηί ηονϊΐαίε ιηύΐαΐα (οιιιηίβ 3ηΐίρΙΐΓ35ΐί•

οώδ ΊηΙοΙΙί^35) Γιτι» αιιΐϊηιιίΐαα τειίΐΐιιαίητ (ΚιικΙί-

ηίθ3, ηοιι ΐ:ΐιΠ5ΐι;ιη;ι) α (ίαΐ «ημ> </γ<?γ , ιιηκπι ονίΐε

(ΒιΐΓΐΙοη'ιοιιιη 8ΐ3ΐιυΙιιιη), εαηι $ε α ηοηηιιΙΙίε αρριΐ-

ίατί Νοναίοηι νΐάεηΐ (Ιβίβιη 5β νίιίίΐ :ιρριΊΙ;ιπ Βιιγ-

(Ιο 3 8οΐ'3ΐ~ίη; Ιβίοιη Οπιβίιΐδ ; Ιιοο ηίιηίηιηι ηιβίο

ΙκιΙιοΙ 8οΙιοΙΪ3δΙβιι) ιΐείϊηετε ηιϊταη 'Ό άλλόχοτον

>ηαη>$ οε τΐάίι-αΐαβ αρρεΙΙαίίοηϊί, ει μαΐϊα,νηαηι

ίκηιιι ϊηίϋφιιιΐϊοηεηι εοηιηιΗεταιίοηε ηιηίιιτε άεύεηι:

ιιι Γοοίΐ ΒιιηΙο, (|ΐιί οχ οοιιιηιίδεπιΐίοιιο, ϊιιΓιιιίΙι,

830,(10 3Κ35()Ι1(!1Ι1 ροΐίΐΐδ φΙ3Ι1Ι ΙίΙΐ8Γ8ΐ0ΓβΠ1 (ΙοΟΟΠίί,

ΟΟΙΙΥίθ!3 61 ΙΙΙ3ΐθιΙί<Ί3 ϊ 11 δθΓ3Γίΐ1Ι)1 ΟΧδρίΙΐΙ, φ!'ΐ.Ι

αΙ> ΊΙΙο ΛΌΐ'»ίοΓ 3υιΙίδ8βΙ.

Οιίοιΐ ΟΙΟυν 11011 θΙ>60Ι1ΓΟ 8θ1ΐθΙί3δΙβ3 ηεείρίΐ |ΙΓιι

$ερηΙεγυ, \Λ ηοιι ικ^τε ΓογοιιιΙιιιιι, (|ιπλ :κ ((■ρ.Ι Ιιοο

31) ίΙΙο, ιρι,'κι νίιαηι ηιαχϊηιαιη ιι••ιιι ϊ ιιηΐ . 1»ο ςυο

ΒοΙΐ3Γΐιιίηιΐ8 ΜΙ), ιν ιΐο Οιιίδίο, Γ3ρ. 40.

Πιιί ροΐΎο Γιιοΐ'ίιιΙ ίΙΙί, (|ΐιί ΙΙίοΓΟδΟΐνηιΊδ γοιιιπμι-

ηίοηοηι Ννδδοηί ΓοΓυ@ϊοΙΐ3ΐι1, (Ιο ηιΐ3 ίιιΙιιιιιι»ηίΐ3ΐρ

13111 βΓανίΙβΓ ΟΟηΟ,ΙΚΊΊΐΙΙΓ, ΙΙΟΙΙ 83115 (Όΐιφοί'ΙΙΙΙΙΙ

051; ο,ιιίβ ηοη 53ΐίδ εοιίδίβΐ, ιριο ιιιιιιο ιΊ ιριο ερι-

80θρο ΙΙίθΓ05»1)ΊΐΓΐΙ3ΙΙΟ ΝνδδΟΙΙΙΙδ III 1'3ΐ3ίδΐίη3ηΐ τβ-

ηΟΙ'ίΙ. ΕϊοΟίΐΙδ ΟδΙ ΟΧ 80(10 δ(Ι3 ϋνΓΪΙΙΐΙβ. εο]08 0316-

εήεβεβ εχβΐηηΐ, 3πηο ΟΙιιίδΐί 559, οι οχ δοζοηιοηο

όοοοι Β3Γ0ΐιΐιΐ8. ΑύάκαΙο ίι/Γίί/ο, ερ'ηεοραίιιιη εα-

ρεί&ίι Ηετειιηίαι, ίηςιιίΐ δοζοιιιοηιΐδ, οιϊ ίαεεεαϊί

11εηιεΙϊη$, εϊ αιιίεηι άε'ιηεερ* ΠΗατηι*. ιια•η Ιιοι εο

Ιεινροτε ϋίαιιι τεχίαε εεεΙε$ΐαηι αά ίιηρετίηηι ηιηΜί

ΤΙιευάοΜ αεεερϊηΐΗ$, γη/η* <?»ιροη6νι Ο'ι/π'ί/ιΐί αά

ί'ηιιι (Ιι,μιΊΐιιΐΐί $εάεηι τενβτιίί, ηίηιίΓϋηι 3ΐιηο ΟΐΓΪδίί

~>>'-1, ΊΊιι•θ(Ι((δ'ιί ίηιροΓ3ΐοΐΊ5 ιιιιιιο ιρκιιΐο. δί ίςίΐιΐΓ

Ννβδοηί ρτοΓοοΓιο 11ίοΓθ5θΙνπιίΐ3η3 οοιιΓιμίΐ δΐ3ΐίηι

ροδί οοηοίΐίοιιι ΛηΐίοοΙιοιιιιιίι, οοΙεί)Γ3ΐυιη 3ΐιηο 588,

III 3Ι'Ι)ίΐΙ'3ΐΙΙ|- ΒβΙΌΙΐίΐΙδ, (Ιί('(ΊΙ(ΙΐΙΙΙΙ ΟδΙ, 3ΐί(|ΙΐεΐΙ1 οχ

Μΐρΐ3 ϋίοΐίδ ΙιίΙιιΐδ Ονΐ'ίΙΙί νίνοηΐίδ 5υοοβ85θΓΪ-

1)115, ιριί νίιΙπιΐΜΓ ΓιιϊδδΟ Απ3ηί, (ρι;ιηι1ο(ριί(1οιιι

ΟγΓίΙΙιΐδ 3ο Λΐ'ίίΐηίδ οχριιΐδΐΐδ ΓυεΓβΙ, Ιοηυίδδε 03-

Ιΐΐ6ΐ1ΐ'3ΐη ΙΙίοΓθ5θΙνηιίΐ3ΐΐ3ΐιι, ο,ιιοιη 3 οοιηιιιοηϊοηβ

Νγδδοηί 3υδ1ίηυί5δβ, ηοη ιηίπιιη, ο,υϊρρΒ ςιιϊ Αιϊ3-

113Β ΙΐΧΓΟδβδ ίηΓοίΙδίδβίΐιΠΙδ ΙίΟδίίδ 01 ΟρριΙ^ΙίαΙοΓ

68561.

δί 31110Ι1Ι, Ι1ΐ3ΐίίδ ρΐ300(, ΝγδδΟΙΙΙΙδ ΙΓΐ6ΓΟδθ1)Ίη3ΙΙΙ

ρΓοΓοοίιιβ ΟδΙ ροδί δγηοιίοιη Ο3ουιιιοηίΐ'αηι Οοη-

δ13ΙΐΙίΐΙθρθΙίΐ3ΙΙ3ΙΙΙ, Οβίθ1)Γ3ΐ3ΙΙΙ 311110 83ΐΐ|1ίδ 581,

3ΐιηο ΐοιίίο ΐιηρ. ΤΙιοοιΙοδίί, οι ϋ3ΐιΐ35Ί ρ3ρ2Ε οΌοί-

ιιιι» ιριίιιΐο. Ιιιιιο ΠβΓΪ ροΙιιίΙ II ί ΟυιίΙΙο ]3111 ΓΟδίί-

Ιιιΐο νοιιοιίΐ ΗίβΓθδθΙγιιΐ3ΐη Νγ>δοοοϊ>, ουιη 3ΐιιιυ

δθ(](ΐοηΙί, Ιιοο ΟδΙ 582, δβιΐοηι ΓβορροΓΪΙ, οχ ι1βοιο:»

ρ3ΐΙίουΐ3ΓΪδ οιψΐδ!ΐ3ΐιι οοηοίΐϋ ΟοιίδΙβηΙίιιοροΙίιβιιί,

(Ιο ιριο Βατοιιίυκ, ΑιιηβΓι ιρι:ιιΊο, ,μιιιιο Ι'.ΙιπΜι 58«

Ιρδίιιιι €}πΙΙ(ΐιιι β Νγδδοηί οοιηηιιιηίοιιε 3ΐ)δΐίιιοίδ-

8«, ιιοιιιο, ορίιιοΓ, ]ιϊΐ'ο 3ΐ1ΪΓηΐ3νοιΊι, ιμιίρρ'• οιιί ογ-

ΙΙ)θ(1ο\3 Ννδδΐ'ΐιί ΙΙΙ0Ι18 οΐ 8βηΙοιιΙί3 ιιιίηιιιιο ροΐου-

ιίΐ 0850 )£ΐ>οΐ3, οι ιιι δίιιιιιΐ ΙοοιίιιΙ ιιι οοουπιοίικνι

8}•ηοι1ο 0οιΐ5ΐ3η1ίιιηρο1ίΐ3ΐΐ3. Αΐίοβ ίβ'ιΙυΓ βχ οΙογο

κΙ Γεείδδε οροιίοΐ, ρΓ3νίδ ορίιιίοηίΐιιιβ ίηΓεοΐοδ :

ιριιιΙιΉ ΗίοΓΟδοΙγιιιίδ νίχίδδβ ιιοιιιο ιηίι°3ΐ)ίΐ))Γ, ςυί

00(;ίΐ3ΓίΙ, εχ οιιιηίϋοδ ηιιΐίοιιϋιιΐδ εο ίηΐίηίΐαηι 1ιιγ•

1)3ΐΐ), οΐίηιη οΙοΐ'ΚΌΓυηι, οοηΙΙιιεΓΟ οοηδυενί&ςε.
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ΚΕΚϋΜ ΕΤ ΥΕΠΒΟΒϋΜ ΝΟΤΑΒΙΕΙϋΜ

Οηοβ »η 5. Οτίςοτη Νι/83βηΐ ορπΐύιιβ οοηίίηβηίΜΓ.

Νιιηιβηΐ8 Βοηωηιιβ Ιοιηιπιι, Απιοίοιίδ οοΙιίΓηη,ϋΐι ΙηαΜεαΙ.

ΛβΓοη Μο>'8ϊ» ΓτβίβΓ , Ι, 507, Α ; ςυί(1 τη^ϊΐίοο (ΙοηοΙιΊ ,

I, 539, ϋ; 830ΡΓ<1»Ια1ί ηοηοτε άεοοΜίιιι•, Ι, 323, 0.

ΑΙι1:ιΙΐίιι-« Ι.'.1ιπδΐί ιιιίΐΐ'», Π, 115, Α.

ΑόηοιίαΙίο αηϊηαϊ ςιιίϋ, 111, 298, Γ.

Αηοΐίΐϊο 61 βοΐιιΐίο <\α\ά, βΐ ηιιοπιοΟο άΊΙΓβΗπΙ , II,

5*, ϋ.

ΑόοΓίπδ ςυ!(1 βίβηϊηεεί ίη βεΗρΙιιη , Ι, 595, Α. Β.

ΑηκιΙιω πιί^ΓΐΙϊο ϋΐΐε^οηο.β ίηΙβΓρΓβΐΗίαΓ, 11,939,942.

1ί)03 ΙκΙθβ 61 83θΓΪΓίοϊιιηι, III, 566, 567 βΐ δεα,η.

Α053ΐοηίδ » Γαοϊβ Γιι^βΓβ πιιϊά, Ι, 546, (!.

Αΐινϋχιΐϋ ίιι δεπρίυηςυία, Ι, 83, Α. Οκπιοηιιηι ΙηιΙιίΙα-

ειιΐιιιιι, 1, 475, Α.

ΑοΙιίΙΙϋ βΓΓΟΓοβ, Η, 1291, 0. Ό.

Λείεβ ίηβΙΓίιοΙ» φιχ πιγδίίεβ , Ι, 1099, Α. Β.

Λοίίηιιρκ ΙιπιΙοπιηι ιιόία,ιιε εοιΐδΐ3ηΙ , Ιιοιηϊηιιπι ηοη

ϊΐβπι, 11,211, ϋ.

Αειιίεί, νίΐϊοπιιη Ϊιτ>ρρ1ιΐ3, Ι, 747, 0.

Α(1;ιπι»ϋ, Ε\'3 βΐ ϋίοπιηι Πΐϋ ΤπηίΙαΙβπι (]£ΐΐΓαΙ]:ιηΐ, 61

ηιιοσιοιίο , 1, 1330, 1!, ϋ.

ΑάοΙβ«;οηΙϋΐ33 άίΗιτεηΙε8 δροηδί ηιι1ιΙιπΐηι1ίιι;•[ΐι πιια?,

Ι ^83 Ι)

ΆάοΥβί'ΐοςυΙάδίΙ, II, 1351, Β. Γ.

ΛΊιιΙΙοππιη ςιιβίε ρεεΡ3ΐιιπι, II, 227, II.

Αίντον ςυΜ ει υηό"ε άΐωΙαΓ, 1, 1130, 0.

ΛάνεηΙυδ ϋοπιίηϊ εχ 8ει•ίρΙιΐΓί8, III, 199 βΐ δεηα,.

/ΕάίΠθ3Γβ 8βίρ80Πΐ ςηί<}„ Ι, 1318, Γ, Ο.

.ΕιΙίΙίΗ;ι Ιυοΐιία βΐ ίρ<ϋ0οί3 Ιεηε1)ΐ•083 ςιιη?, Ι, 707, Α.

Γ•. /ΕάΊϋείΟΓοπιάβΙΙεΙβϊΡΐ ορει•3 8υρει•ν3Ρ3ΐΐΡ3, ι, 631,655.

.ΙΪΒνρΙϋ ρΐ3£3β Ι, 307, ϋ;ςιιί(Ι πΐ}•8ΐίοβ δίβηίΐϊρριιΐ , Ι,

550 βΐ ββηα. ; ΛίκγρΙίοΓϋπι εχοΓϋίΙιυ υπάϊβ ηΐ3Π8 Κυί)Γί

23501-ρΐΗβ, II, 311, Α, Β.

.Κ(]ϋ3ΐίΙ;ΐ8 βριιϋ ίηΓεΓΟβ ιη,-ΐ£ΐΐ3, III, 1003, 0.

ΛβΓ ςαί(1 βΐ ψιηΐϊδ , Ι, 86 βΐ δεο,α,. ; βει• ;ιΙθγ βΐ ΙτηεοΐΌ-

5ΐΐί Λϊβ.νρΙίίβ αηί<1 ΓηγδΙίεε , Ι, 530, Α, Β, 0.

,ΕΙβίεβ ν&ιΐ» ηοπήηίδ, III, 671, Ο, Ο.

.Κιρπιηηι 681 ςηοά" ηοΐ) 3(1 Ιοκιριικ ιΐϊρίΐιιι•, II, 479, Β.

ΑβΙΙιιβ φ)ί3 βΐ ηυαίϊβ ΓυβπΙ, II, 259, 0 ; β,ίυβ νίΐβ , 262

οι «"ς.

Ενοπι ςηΜ δϊΐ βΐ ςυίά δΪ£ηίΩρεΙ, Ι, 751, Ι).

ΑΠεεΙίοπεδ ηεε 3 ρπηείρίο, ηεε η&Ιυχο ϊπη;ιΙ;ο δυηΐ Ιιο-

γπιπϊ, 5βί1 εχ εοηβϋίο δίΜ βνεηίοηΐ, 111,370 βΐ βοηη.;

(|ΐ 8Ε 3 ΡπβΟΓβ επΊεΐαηΙυτ, δαηΐ άϋΐΜΐιίΙϊοΓΡδ, III, 778, Β.

νΠΙίιΊΐΟ ΪΠ1Π)0(1βΓ3ΐ3 301011 ρΡΓΓβεΙΪΟηβΐη ίΐΙ1[>Ρ(1ίΙ , III,

408, 40".

.Ιγ*Ηι«. ςοί<1 , 11,962, 0, ϋ.

4^3Γ ίιι άεββΓίο 1>;φΙί5πιαιη πινδίκρ ΠβΐΐΓ30αΙ, III, 587,
(•., ϋ.

4τ<νντ,•ί» ψι\ά βΐ υίΓυιη <1β Γίϋο δϊαιΐ ϋβ ΡβίΓβ όΊεβΙυτ,

II, 605 61 8βςς. ; 918 βΐ δεο,α,.

ΛροΓ συί8, εΐ ςυ« νίηυ8 εΐ ροΐεδίβδ β^γϊ, ει 3η ίηΙεΓ 36

<!ιΙΓ6Γ3ΐιΙ, 1,834, ϋ, 855.

Λ^ηί ϊβη^υίιιρ ροδίεβ ϋΐιείί ηοκί ϊίρηϊΟοεηΙ, I, 3ϋ4, ^ ;

3^111 ροιικιΙρΓκΙί Γογπι3 ςυίιΐ (ΙεηοιεΙ , Ι, 3.->3, Β, 0.

ΛκΓίεοΙα ηοδίετ ςυΐ8, ει ευ^υβ 3^τίειι1ΐυΓ3 βυπιυβ, Ι,

703, Ι).

Α§ΓΪεΐΐ11ΐ1Γ3 ηίΐΐίΐ 3ΐΪ0(Ι η031Ώ νίΙ% 3ρΡ3Γ3|Ι19 61 ϋιΐΐκί-

αίαιη, ΚΙ, 14, Β; 38πειιΙΐ«Γ32 εΠΉοΙυβ, Ι, 662, Α, Β.

Αΐ3ίη ΙιεοηιιίίΙ, Ι, 1102, Α.

ΑΙβχ3Π(ΙΡΓ ρηϋθ5θρηα8 61 πΐ3Γΐ}•ρ, βυπιιιΐΓΡ ρ3υρρΠ;ι!ί5

γμΙΙογ, ΙΙΙ.9.Ϊ5, ϋ.

ΑΙίηιεηΙιιηι ϊΐηπιχ ςιιοϋ, II, 190, Ζ.

ΑίΜκϊα, ίιΐδΟΓίρΙίο ρίαίιηί, ηπαπτι ηοΐίοηρηι 1ι:ιΙ)Ρ;ιΙ , Ι,

311,0.

ΑΙΙ.ιγρ ρΙ 11ιιΐΓΪΙ)ΐιΙιιιη Ι.ιΙΐΡΓηαειιΙί ςιιίιΐ, 1, 185, Ι).

Αιη,ιΙΙΙΐΡΚ ΓηΙηιΙα, Ι, 974, 1).

Αηιρίιΐίιρ Νί£η3 , Ι, 616, Ι).

Απιϊευ» νβηιβ 61 υργβ ιηιΙιΊΙΙβ, Ι, 1043, Β. Γ..

ΑηιοΓ ςηί(1 8ΪΙ (ΐρΓιπίΙυΓ, Ι, 734, II. Απιηικίιιιτι »ι 1 1 ϊϋ , εΐ

(|ΐιοι1 Ιρπιριικ ηπκπκΐί , Ι, 731 ει 8εης. Απιογιλ ΙρΙιιιη ηπί<1,

ρΙ πυίϊίΐΐϋΐΐ ]3ίΊΐ1βΙυΓ, Ι, 831, Λ. Αηιοπδ 3(.ίι1ιίι•(, Γιάβδ,

Μα.

ΑπιρΙιϋηρΙιίιιπι ΙιηΠιιΙιΐΓ ιιΐ 3ά 36 ηιϊΐ! ηΐ ορεΓ3Γίθ3 ίά 33-

εεΙΙαπι εοηΟείεικΙϋπι , III, 1094 ρΙ ϊρςη.

Λη:πιί;ι.' δαΟΓίΐρ^ιΐ'η ηπίί, III, 5"5, Β.

Αη^βϋ ηοαιβη »ά υΐταιηςυβ ρηΠειπ 3 3θΓ|ρΙιΐΓη ροδΐ-

ΙηΠ), ηυΜ, Ι, 342, Α ; βηκείοπιπι ουβίοόίβ , Ι, 9Π4, Ι).

Αηίπΐ3 ςπΙά, 111,50, 0; 3ηίπΐ3Β άβΠηίΙίο Κηηοπιί.ΊΐΐΒ ,

II, 203, Ό; Μθ83ίθ3 ρΙ ΡΙβΙηηίε» , II, 206, Α ; άρ. ρ]ιΐ8 ογι-

Βϊιιε δεηΐεηΐίϋϊ ν3π* ει εΓΓΟΓεδ, Ι, 1351, ϋ ει 8Ρ(]η. ;

ιιιιϊιη.Ί ςιιίί, 3εεηη<3ιιπι ν.ιΠ3δ μΐιϋοδορίιοπιηι ηρΐιιϊοηει ,

II, 187; ηοηε8ΐπΐ3ΐΡΓί3 ιιεροοΓρηί, II, 190; ηοπ 5αιΐ(ίιπ8,

II, 191, Α. Β; ηοη 3ΡΓ, 0; ςιιοηιοιίο οοηιοΐΊ υιιΪ3ΐ»Γ

ϊ(?ιιΐ)Γ3ηπΐ8, II, 43, Α; ιιη αιιίπι;ι, ;ι:ι ι•ί)Γριΐδ α\>ίΡ3ΐ, II. 191;

.ιιιίιιι ρ 3Ρρ3ΓαΙ>ο 3 εοΓροΓε, ΙΏΟΓ8, ίίιϊίΐ. (",, Ι) ; 3ΐιίπι:ι• εοη-

εειΛπδ εχ δίπιίβ , ίΐιίίί. Ι). Αηϊπιβ εππι οοΓροΓΡ ιιΐ Ινπρριι

ευπι Ι.ΥΓ», 11,193; ιιοη 1-ηπιριι ρ*ι ηβΓπιοιπί, ϋι'ι.Ι.; προ

ΙβιηρέΓβηιεηΙυηι , 198; ίπιηιυΐίϋίδ ιηονρΐ, 202, ('. ; ηοιι

β8ΐ ηιίΓηεπίδ, 203, 0.; Ιοοο είΓΟϋηίδΡΓίΙιί ιιοη ρυΐρ»! ,

218, Ο. Αηίπι» ρΓορπε ει εδί Ρ3 εΚίίρίΙιΐΓ, ςιΐϋ3 ΓαΙϊοιιβ

ηΙίΙυΓ; οκΙΡΠδ αρρρ!ΐ3ΐίο ΙαηΙιιηι ριιηι Ιιηο εοηιηιιιιιίδ , Ι,

175, ε, Ο., 178, Λ, II. Αηίηΐ3 Ιιιιππη3 ηικιηκχΐη ΤηιιίΙβΙ^

ίπιηι,'ίιιρηι εχρπηιβΐ, Ι, 1338, 0, β; ςυοιηοϋο 1)ρί τρμί-

πιβη, 1343, Α. Β; 3ηίηιη? ηιίΓηαη.ε Ιρ^ιηρη, δΐιΐιϋηιε Ενβιι-

{.'Ρΐίαπι, 1, 878, Β; πιριϋρίηβ ρ]π$ ρΙ εαΓ3ΐίο γ;ιι;ρ, II, 33,

ϋ; 3ΐ>ίπΐ3 μη» Ορο εοη]υιι^ίΙιΐΓ, ηοη ροΐΡδΐ8ηΙί•ιπ ρ]ιΐ8

ΓπιίΙίοηε, Ι, 777, ϋ. ; πιοΐίόυδ ρο§ίΐ3ΐίοΐΜ8 ρΙ ΙηιεΙΗκεη-

Ιϊ»; 1ϊΙ)βΓβ εχΙεηςΙίΙιΐΓ ίη ιιηίνρΓδβ η3ΐυΓ3 ; II, 12, 0. Νρη-.ο

ρ^υ8 ορεΓ3ΐίοπρηι ηονίΐ, II, 947, Ο; οροι-ΙοΙ ί!Ι;ιηι ίη ρρΓΓ

ρείηυηι πιρηεΓε, III, 18 είδεςΐ]. Αηϊηι»• βρρεΙΗυδ ει ίιη-

ίιρίιΐδ ρεΓ Ιιοηα 8ρπρΙιΐΓ3Πΐηι κεηιϊιι» (Ιε8ΐ{Γπ:ιϋ, III, 62. (',

). Αηϊπιβ 63ρΙίδηιο ηοη οΙ)δί8"3ΐ3, 3 ϋοηιίηο ηοη βε;ιιο-

δείΙιΐΓ, III, 425, Β, 0; ηηίηΐίΒ όρΙΙιιπι, 491, Β; φι* δϋ

ε]ιι? ηιοΓδ, 615, Β. ; ηοη Ρ3ΐ ρεοεαίΗπι, δεϋ εβρβχ ρρΓΓ^Ιί ,

II, 516, Ο. Αηϊπια πιβηΐ6 είΐεηδ, ]υωεη1υπι ΡδΙ οο({ίΐ3ΐιαί

ΓαευΙΐΛΐβ άρδίίιυίπηι, II, 1258, Β.

Αηίηΐ3ΐ ρρΓΡΡΓΐ3 δίβΐΐΒ νοίιιροΐβτη 1η(1ίθ3ΐ, Ι. 1230, Α.

ΑιμπτιΜι 3^ Ιιοηιίηίδ υδΐιηι 6Γ8313, 1,142, 143. Αηίιηβ-

1ί.•< ηοη 1)ί1)εη1ί3, II , 191, Α. Β; ρηΐιηοηε εαΓΡηΙία,

ϊϋά. 0.
Αηίπιΐ ηηοηιοίο οπΙιιγϊ ΓυϊδδΡηΙ, δι Ιιοπιιηρδ ρηηιΙ ηυΙΙί

86 ρεεεβίΐ 1308 ροΐΐυίδβεηΐ, Ι, 187 ρΙ δριη Αηϊιηί βηΐβ

εοΓμοΓβ ηοη εχδίδίαηΐ, Ι. 230 ΡΙ βρςς. ΑηίιηοΓυηι άΐκή-

πιεη, Ι, 146 είδρςη. Αηϊηιί ΓιιοαΙΙακ ρπηερρβ •;υ3 ρ.ΐΓίο

εοηΐίηεΓΪ ρϋΐ3η(ΐ3δί1, Ι. 135 ει δεςο,. Αηίπιΐ ει εοΓροπδ

ϊΐιιιΐιιυπι (1ΐ8Ρ,ΓίηΐΡη. Ι, 173, Α, Β Αηϊηιο δίηιιιΙ ρΙ εοΓρυΐϊ

ϊιΐηηι εχδίδίεηιΐί ρΓίηρίρϊαηη, Ι, 234 ει δεςα. Αηίηιιΐδ ρΡΓ

νίΠπΙεδ ρ38είΙυΓ, Ι, 1093, Α, Β Αηϊιηί ηίϋηδ φΐΦδΙίαηιιηΊ

βχρίιηβΐιο, ίη ηηο πιρηδ ΓΡ883 ςιιίεδρϊι, Ι, 63, Α. Αηϊιηί ;<ά

ρρΓΓεειίοηΡίη Ιβηι ίπιρο^ίΐ οηι-ροΐΊδ οΙΐΡδίΙβδ ςυβηι 3(ί1ίοΐίη

ιιιιπιθιΐΒΓ3ΐ», II, 51, II, <\ Απίπιιΐδ 3 εοι-ροι-β, αϊ 3ηιίηΐδ :ιό

Βΐη.Ίίί.ι, νίεΐΗδ, II, 218, ('. Αιιίιηί ίηΙεί!ΓΪΐ3ΐΡηι β]ιΐ9ςυβ 3ϋ

οηιιιί' ιΐ8 3ΠρΓΐίΙ)υδ ν3ΐιιίΙ;ιΙειπ, εοΓροπδ ιηυηϋίΐίίδΒΐιΐΡίιο



1251 11"ϊ
!Ν'ηΐ•:Χ ΑΝΑΙΛΤΙΟϋδ.

οροΓίοΙ, ΠΓ, 517 ΡΙ δρο,φ Αηίιηο ρριΊΌοΙο Ρδ•ίθ ηοη ροΐβδί

ςιιί πιιι1ΐί8 γρπιπι οιιπδιΙίδΙίηεΙυΓ, III, 5->Ι. Αηίιηυβ ρ.γιι-

οίϋΙιΐΓ ΡΙ οοβίΙϋΓ ίη ρ3ΓΐίουΙίδ οοι-ροΓΡΪδ, III, 511, 0, Ι). Όα

,ιιιίηικπιιη ιηί£Γ3ΐίοηίθ(ΐδ (ΙυεΙί'ίιι.ι Γα6υ1Ϊ3 οοηδεηίβηεα

βνοΓίίΙιΐΓ. Ι, 234, Α, II, 0.

Αηηβ ρΓορηρίίδδβ, III, 1075 ΡΙ βεςς.

Αιιιιι ςιι.ιΙυΟΓ κ•ιιιρ•ιι•:ι. II, 931, Ο.

Αηοιηαεί Ηϋιιηι 61 δρίπΐυηι ν.ίιιγΙιιιπ ίηκτ Γ88 ΟΤ03133

ηΐ]ΐηεΓϋΙ)3ΐιΙ, 11,298 βΐ βεο,π. Αηοηιοοοπιπι ποοίπηβ ΓβίβΙ-

ΙϊΙογ, Ι, 139, Β. 0; 182, Α. ΑηοΓηοΒοπιπι άοοίΓΪηα Γι-αοΙαβ

<ϊζ3Πΐ0Γΐιπι 3ΐι Λτίο ββιιιϊπαΙΟΓΠΓΠ, II, 262, ϋ.

Αηοηυθίΐδ ,τΙΙργ Ερίοιιπίδ, III, 5Γ>9, 0.

λη'Λίμν.η* νοοιιΐίΐιΐιιπι ΐη ΐ'ρΐιυδ (τρ.βΐίδ ςιικί, II, 358, Β,

0; ρίςιικί ϊιι ϋβο, 359 ρΐ 8βςς.

ΑρειΪΓΡ ΡΙ εΙπυιΙΡΓΟ ϊη ^οπρΙιΐΓ» ηιιΐιΐ δΗ, 1, 102, 0.

Αρίδ ρΓοιΙυΟα ϊιι ρχρηιρίηπι νίΓΐιιΙίβ δΐυόϋοδίδ , Ι ,

9?58, ϋ.

ΛρπΙΙπί,ΊΓϋ ΡΓΤ0ΓΡ3, II, 206, Ι).

Αρο1Ιίΐ)3ΓΪ8 ΡΓΓΟΓΡ8. II, 1 125 ρΙ δρο,ς.

ΑροΙοξί3ηυ3ΐϊΐΡΓ ίηίΙίΙιΐΡΐιΊα, II, 270, Ο; ί11ί\ΐ3 Οηίβ,

267, Ό.

Αροβίοΐι, ρβαρΡΓΡδ, ϊ(1ϊοΐ33, III, 1062, Β, 0.

ΑρρβΙΙαίίοιίΡβ ηοη ϋΐιηΐ Ρδβρηίίβηιπι βί^ηίΗοβιΗεεΒ, 86(1

ρΓΟρπεΙβΙυπι, II, 747 61 βεςφ

Αςυ3 κυρρΓ ςυ3 ΓεΓεΙ>3ΐιιι• δρίπίαδ Γ)εί ςιίΕε, Ι, 82, Β,

Ο; 30,υίΒ, 1)1133 8ΐιρ8Γ οα;1θδ δυηΐ, Ι, 90, Β. Αςιι* ϊη 83η-

βηϊηειη οοηγβΓδχ, 1,307, Ο; ηυ'κΐ πιγδίίοε, Ι, 316, Α, Β.

Λφκο «ϋΐΟΓηΐϊΐοηΙαπι ιριίιΙ, 1,362, 0;"ηϋΪ8 είηδ εΙΓεΟΐαδ

Ι, 363, ϋ. Αΐ]ϋ33 ροδί ΙπηδίΙιιπι ςυαίε» ρδδΡ (1ρ1)Ρηιυ8,

ι'Λι'ι/ , Λ. Αςιΐ3 οπιηίδ 3ρΐ3 3(] ιικιιηι 1>:ΐ[>1ϊϋΐιι»1ϊκ, κι ίηνβ-

ηεπί 0(1εηι βοοίρίεηΐίδ, ει οεηριϋοΐϊοιιβπι 830βΡ(1οΐΪ8 83η-

ΓΐϊΙΪΡ»ιιΙΪ8, III, 122, Ο. Αιρι.-ι ϊη Ιι.•ιρΐίκιη:ιΚ' 3(1 ςηκΐ δίΛδβΓ-

νίΐ. III, 582, Α; ριΐΓ£3ΐ ΡΙ Ϊ11ιιηιίιΐ3ΐ ηοιιιϊηριιι, 583, Γ, Ο.

ΑςοίΙο (]ΐΐ3ΐΪ8 νεηΐιΐδ ει ςυίιΐ <ΐΡ8ί^η3ΐ, Ι, 5ί'•5, Β. ; 988,

Α. Αα,υίΐο ροΐ88ΐ33 3άνβΓ83Π3, 1, 555, Β.

ΑΓ3χίυδ ερίδοοριΐδ δ. Μαοτϊηχ »ά Γυηιΐδ ρΓ83β8ΐ, III, 994,

Α, Β.

ΛγΙίιΙγϊιιγπ 8Ϊ ηοη 8ΪΙ Ιίηοπιπι, φΐϊρ. βοςυ.ιηΙιΐΓ ηίίίϋπία

ρΙ ίηοοπϋηοιΐ», II, 78, Γ, Ι). ΑγοΙΙγϊϊ ϋόεπ Γ3θυ1ΐ38 Γ88

1)0Π3, 1,742, ϋ. ΛΗήΐΗιιηι νο1ιιηΐ3ΐΪ8, εβί ΙΐϋΐιοΓ ϋίνιηο

βφωΐίδ, III, 523, Β.

ΛγΙιογ88 ιιθ3 (Ιιιηιηΐ ;κ1 τεδυιτεοΐίοηίδ ΓαΤιοηεπι, III,

670, Ό.

Αγοϊ ΙΊεάεπβ 3ϋδ επΡΓυηΙηί οοηΐεοΐβ αυΜ , Ι, 383,

Α, Β.

Αγο1ιΪ38 ]υνεηΐ3, η,α.τΓρ;:8 3φΐ3ηι ΙιβρΙίδπιί ία ΙεηιροΓΡ

ςυο 3()ΐΐ3 (ΙεΓκίεο.Ίΐ, πιοπίυΓ, III, 423, Ι).

ΑΐΌαΙα ϊιι 403 Μογ:>θ8 3φΐίδ εχροβίΐιΐδ ααίιΐ ηινδίίοε, Ι,

530, Α.

Ατεηβ ς»ϊ(1 8ΐ£ΐιίΠοΡΐ, 1, 627, ϋ.

ΑπδΙοΐΡΐίβ 3Γ8 ΙιιΙΙβχ ρΙ νβΓδυΙβ Αείίο ίπιρίοϋϋδ 0003-

8Ϊο, 11,266, Β.

Απιΐδ ϋεί ίηίπιίουδ, II, 262, ϋ. Αιϋ βΓΓΟΓεδ, II, 1282

61 δοφ|.

ΑηιΐΡΐιΐ»3 0,ιΐ3ΐϊΐ3ΐΡ8, II, 778, Α, Β.

Αιόπμ ϋοο δ.ιοπΠοίιιηι, Ι, 958, Α. ΑγοπίλΙ» ϊη δοπρίϋ-

Γκαοιβ, Ι, 782, 11. 0;9:;5, ϋ.

Αγγοκ3ΠΙϊ.'β Ιπιπογ, Ι, 663, Γ.

Α.Γ8 (ρΐί» δ'ιΐ, III, 39, Α. ΑιΊίιιηι ΙηνρηΙΟΓ ςυϊδ, III, 163,

Β. Απίυηι βιιοΙογοκ ρππιί, Ι, 1106, Β, 0.

Αδοεηό'ΡΓΡ (Ιο ,ιΙΙϊογϊ ίη βΐιίοδ (]ΐιί(1, Ι, 378, Ό.

Αδορηδϊο ΟΙΐΓίίΙί, III, 699 81 βι-ςί).

ΑδΟΡη^ίοηοβ ; ι ; ι ϊ 1 1 1 ; > ■ ςα», Ι, 887 ρΙ ΒΡΟ,ς.

Αδ0Ρΐΐδΐΐ3 ΙΓ88 ,ιηίπΐΗ•, νβΐ ρτοΓροΙιΐδ, Ι, 842, Β.

Αδΐηιι*Ηΐ ΚοπρΙιΐΓΒ ϋΐε φΐί δίιιιιιίαιτυΐ'αιη ίΐι.Ιι^ οηα-

βΐυδ εδί οπηηίηβ, III, 1142, 1).

Αδρίβ •ίϋτ•ιΙ;ι ιριίιΐ ιΐεηοΐεΐ, Ι, 594, Β.

ΑίΙκιικίδίιΐδ 03ΐ3ΐ:ιηιιιι ρρίδοοριΐδ, 11,259,0; εχ Αΐε-

Χ3η(1π3 ρ.ίεοΐυδ, 263, Α.

ΛίΡίϋ Ιΐυιιιίηϊ δυοΐ νίΓΐιιΙεδ οαηι (ριίΐιυδ 1ΐϋ1ιίί:ι! γ,ιΙ ίο, Ι,

723, Α.
Αικ1ίΐπ8 8ΡΠ3Ι18 ηιιϊ(Ι ρ| η\•,ηπιη(1ο βχρΓ0Ρ3ίιΐΓ, Ι, 151,

Γ; ηυιε ηΐι εο ηι;ιΙ.•ι, Ι, 1186, 0. ϋ; 3ΐκ1ίΙηδ ει δοπιι» ιια-

Ιιιΐ'3ΐριη ίηΙΟΓ δε Ιι.ίΙιρπΙ Γρ1;ιΐίοηριιι, 111, 979, Α.

ΑιΐίίΐΐΓ ιη»|ρ|ΐριΐδ ηιΐιϊΐ 3(1νεΓ8υ8 εοδηυϊ ρΓίθδίάΊο (ΙρΓοη-

«ΙαηΙϋΓ, Ι, 419, ϋ.

ΑπΙροΓϋπι ΙβΙΐΡπίίουΙί ηιγδίϊοΐ εχροδΚΙο, Ι, 386, 0.

Αιιπ ουρί(1ίΐ38 ΓορΓβΙιεπϋίΐϋΓ, Ι, 667, 670.

ΑϋπΟοΡδ ρΡΓΪΙί ιμιυπιικίο ρυΓ^3Πΐ :ιιιΐ'ΐιπι, ΡΙ φίκΙ ηοδ

άοΓΡηΙ, Ι, 831, Α. Β

Αογογ3 ηυί(1. Ι, 503, 0.

ΑνβπΙίΛ, 0Γϋ(1ρΙΪ8 ϋοηοίη». Ι, 363, 0 ; οηιηϊιιηι ηιβίοπιιη

Γ3(1ίχ, 1, 674, ("., ϋ; βίηοιιΙβΟΓΟπιηι οιιΙΙιΐ8, Ι, 1122, Ζ;

ϊ(1•ιΙο!3ΐπ33δρροίΡδ εΙςιΐ3ΐερροθ3ΐιιπι, 11,231, Πει βρο,φ ;

ίιιΓιάΌ1ίΐ3ΐί ϋ.Ιϋιιηι ρ.ΊΐιΊ'ϋοίι, III, 530, Α.

Αζγηιιιιιι (ριϊϋ, Ι, 363, Β.

Β

Βϋΐιγ Ιοηϊοι ρΓοΙεβ ςοαί, II, 250, 0.

Β.ιΙινΙοηΙοπιηι (ΙίδδεηδίοιίΡδ ρΙ πιΟΓεβ ρβπΐϊΐί, III, 1078»

Β, 0.

Β3θΐι1θδ ηιγδίίοε ηπήΐ, 1, 358, Β. .

Ι1;ιΙ:ΐ3πι 3Μ@ιΐΓ, Ι, 326, Α ; 422, Α.

Β.ιΙβοΙι Μ:κ1ϊ3ηίΐ3Γΐιιη ρΓΪηοερδ, Ι, 526, Α.

Ββρίίδπ» εχ δοπρίοήδ, III, 231, Α ; όβρΙίδΠίΒΐίβ ϊπΐ3ρ-

ηρπι ρΓ5ΒίίβυΓ3ΥίΙ ιώίςοε γείϋδ δοηρΙϋΓβ, III, 587, Β;

1>3ρ(ί<ηιιΐ3 |>ΡΓ ρι-ορΙΐΡΜ* ν3ΐί('ίη»1ϋ*, III, 591, Α, Β, 0.

Β.ιρίίδίηυδ (ΙΡβΙΙ.τβ πονίϋδ, III, 419, Ο; ϊιι ιιοπιίιιβ Τπιιϋι-

Ιΐ8 (ΙβΙιΐΓ, III, 586, 0, Ο; ηοη ΥβΙεΙ, δ| υΐιυπι αϋηακιΐ «2»-

οΐ*ί Τγ1πϊ13(ϊ3 ρΓ3ΡΙΡΓΠΐϊΙΐ3ΐιΐΡ, III, 1031, Α , Ιϊ ; ιιοιι ρ»1

άίίΤθΓβπίΙιιβ ρΓορΙερ ρπχΊίνίΐΒίοπι 3(1 νίιίυηι, III, 42•!, Β,

0;οογ ςυί ΒηριίζβΙυΓ (ργ ίη 3φΐ3πι όβηιίΙΐίΙυΓ, 111. ίί**,

Α, Β, Ο. 1!;>ρΐ ιμπι:ιΙϊκ εΙΤροΙιιι ΠΗΓίΙιίΙεδ, III, 579, ϋ ; 593,

ϋ, Ο; ίη ΙκφϋΜΐιο ηοπιίη3 <1;ιπ 8οΙίΐ3, III, 418, Β. Α(1 οι-

ρΙϊίΐΡΓίιιηι οοιιοιιπ•εί)3ΐαΓ ΙεηιροΓΡ. Ιργγβϊ πιοΐυδ, Γ3Πΐί> ει

ΕΡδΙίδ, 419, Α. ]<3ρΙΙδΐιιιιιη ο,ηΐ(ΐ3ηι (1ϊΙΓιίΓεΙ)3ηι, 53ΐί? η3-

οηΐΡδ δι ηοη ροδί πιογΙρπι ρυηκρηίυο, III, 427, Ο. Βαρίϊ-

δηιβ Ρηϋίρρί ιιιίιιίπιρ ορεΓΟδϋηι, 422, Π. ΒβρΙίζαΙίβ ρ*Γ

3φΐ3Πΐ ΡΙ 1:ιν;ιοπιιη (ΙβΙϋΓ 83ηίΙ33, 418, Β. ΒβρΙιυΙυπι ρρο-

Ρ3ΓΡ ηιίηιΐδ ηΐ3ΐιιιιι Ρ31 ςιιβπι ηοη Ι)3ρ1ίΐ3ΐϋπι (ΙβοεϋΡΓΡ,

433, Α. Β3ρίίζ3ΐιΐ8 ΓΡεεηδ δίπιίΐίβ ΡδΙ ΙγΓοηί, 450, Ο.

Βηδίΐίυβ (δ.) ΟΗιΙδΙϊ ιηίΙε3, II, 914, Α ; ^βηΐίΐιαπι ργπ-

(ϋΐίοηεηι (,Ίίκρκιιη (Ιοηπιιι Εοο1εδΐ35 ο1)Ιυ1ίΙ, Ι, 559, €:

ίΙΙίϋδ 80Γίρ(3 ηιιΙΙΪ3, ηίδί (ϋνίηίδ, οεϋηηΐ, Ι, 67, Ο. Ββδϋίηϊ

ΟΓηηίιιηι νίΠηΙιιιη ρυΐοΐιπίϋΐΐίηε (1εοοΓ3ΐιΐ8, III, 775, Α;

είιΐδ ηοίιίΙί(3δ Ρΐρ3ΐΠ3, III, 815; ε]ιΐδ ργ£3 ϋευπι (Ιίΐροΐίο,

803; οδ ρίΡΙίΙίδ, II, 230, Α ; ίΙΙίυβ ΐ3ϋ((Ρ8, III. 787, ϋ ΡΙ

5ΡΓ]ς. ; ουπι Μογδβ οοηΓβΓίοο, 790 ρΙ δΡΟ,η. ; 807 εΙ 3Ρςο,.;

οιιπι Ε1Ϊ3, 794,803; οηπι Ρ.-ιαΙο, 798, οαιη 4ο;κιιιρ ΒαρΙί-

δΙη, 802; οιιιη δβηιαείε, 807; 83118 ηιοΓδ, II, 2η0. Μ; ϋ-

Ιίιΐδ Γβηΐ3 β!) Εηηοπιίο πΐ3ΐε(1ϊοε |30ρι\ι13, II, 2ο0, Β, Γ..;

2"Ι8 οι δρςφ ; 279, Α. ; 3 ιίιπκίικιΐίδ ει ρβΥΟΓίδ ηοο ιΐβίρη-

(ΙίΙΟΓ, 11,287 βίβεας. ; 295.

Ιΐ3ΐΐο1<ΐ!ίί3 π,υίιΙ, Ι, 1 127, Β.

ΒεϊΓιΙυοΙο ςυί(1, Ι, 434, Β. 0; 1193, Ι>. βίβεςς.; οτηηϊδ

Ιιοηί (Μριιΐ ΡΙ ΐϋηηίηιΐδ. Ι, 531, 0.. ΒεβΙίΙυϋίηϊδ οοπιρΐηη-

(133 ΓβΙίοηεβ οοΐο, Ι, 1194, 1195 εΐ δοςο,.

Βθ3ΐυδ νεΓΡ ςαίδ ηβορηάυδ, 1,1198, Α. ΒειΙιβ 5Χ>1υη

η3ί)8ΐΐ(1υδ, ΥίΠιιΙβ ρΓ3?άίΙυδ, III, 898, Β.

ΒρΙ, (Ιευβ Ββΐιγίοηϊοπιηι, II, 682, Γ-.

ΙίιΊΙιιιη δρίΓΪΙιΐ3ΐε ηυί(1, 1, 743 ρΙ δΡας. ΒρΙΙϊ 3ρρΐΓ3ΐΐΜ

ν3Γίί, ϊΗά. Ιΐεΐΐί ίιιοοηιηιο(ΐ3, Ι, 1282, 0, [).

ΒειιρΓ30ΐοΓί1)υδ δοΐίδ μΓ.Ίΐί:ιπιπι βοΐίοιιίδ ΓΡίΓΪΟϋΙϊο ηι-

ΙαΓαΙί Γ3ΐίοηρ άοϋΡΐιΐΓ, II, 899, ϋ.

ΒειιεΠοειιΙί33 Ιβιΐδ ει ΓΓυοΙυ8, III, 462, Β. 0; ϋϋο« 3«-

οΙογ ρππιυδ εΙ ογι^ο ϋρϋδ, ίΐηά., Ι).

ΒρΐιΒνυ1οπ1ί3 ΡδΙ 03Η83 οητ Οουδ τεηρπΐ 3(1 ηοΓπϊηΡ!,

II, 47, Α, Π. Βριιρνοΐεηΐϊβ ηοδΐΓ3 ίη ΙίΡυπι ςιιϊιΐ, III,

431, Α. ΒεηενοΙεηΙΙι Ι)ο!:ιηίηιχριιΙοΙΐΓίΙυ(1ο.Ι, 1098, Β,Ο.

ΒριΙιρΙ πιοηΐεδ ηιιίά δί^ηίΓιοεηΙ, 1,863, Α, Β.

Ιμιιι,ι (|ΐκιιιιηι ϋίικίίο ΐρηεηΙιΐΓ Ιιοπιίηρδ, φυΐϊβ κυηΐ. Ι,

750 ρΙ ββα,π. Βοιΐ3 οιιρ ϋειίδ ηιιΐίδ 1η1»ΐ3ΐ, Ι, 1131. Βοη3

οηιηί3 ρχ δρίΓίιιΐδ 8;ιηοΙί ΓοηΙε ρπ)ΠιηιηΙ, III, 534, Α. Βο-

ηί 3ΐ'(ριίδίΙίο ΡδΙ 0θ'ιΐΓ3Γίί Γιιμ,ι εΙ ίηΐΡΓΡΠίρΙίο, Ι, 450, Α.

Βοηί ιι,ιΙυΓ3 ηίΗίΙ 3ΐίυι1 εδίςιιβηι Ι)βί ΓίΙίαδ, 1, 561, 0.

Βιΐΐΐί ρ088888ίθ Ρίϋδ ('0[1ΐ011ΐρΐ3ΐ ίί>, Ι, 623, Γ.. ΒΟΙίί ΙΡΓΠιί-

ηϋδ, νίΐίυηι, Ι, 874, ϋ. Βοηί »1ίηιριιΐιιιη ςιιο<1. Ι, 695, Α.

Βυηι ρΙ ΙιοηρδΙί νίδ ιμι;ιηΙίΐ. III, 90, Β, 0. Βοηί άίγίοί ρ3Γ-

ΙίοίρΒίίο φΐ.-ιΐΝ ΡδΙ, ρΙ φΐίιΙ εΙΊϊοίι, III, 106, Β, ('. Βοηο-

ΓΙ1ΪΤΙ 00Γ11Π1 (]Η33 Ιη ΥΙΙ» 3118Γ3 βΧ8ρΡ0ΐ3Π1ϋδ ΓπΐίΙΪΟ 000

ργιΙ ίη ι:ϊ1)(> ΡΙ ίη ροΐιι, ΙίοβΙ ίήίΐίο πιυηιΐί ηππιο γρΙ>ιι8

ίΪΜίΡϋΙ ίη ρ3Γ3(1Νθ Υ'ίΐ3Π1 8113111 0θηδΡΓν3ΥΡΓίΐ, Ι, 193 ει

3ρη(|. Βοηηπι οπιηβ ίρ53 Π3ΐϋΓ3, ηυι ηοηαηι Ρ8Ι, ηοη !υ-

1)ρΙ ΐΡΓπιίηυιη, Ι, 299, Ό. ΙΙικιιιπι οι ΙιοηοδΙυηι ρρΓ ιΐϋο

ιηιινίιιιο ]ικΙΪ(.'3ηΙιΐΓ,ρΙ.φΐ3;η3ηι ί!ΐ3 δυιιΙ,Ι, 698, Ο. Ποηηηι

δριιιρρι• ΙίΓηηιιη ρΙ 8ΐ3ΐ)ί1ε, 1,682, 0; 83ρίρηιίχ ηοπιηβ

οοΓηρΙρχαηι, Μά. ΙΙοηιιπι ςικχΐ βχ 8?(}υο οηιηίΐΐϋδ εΙ οπιιιί

Ιΐ'ηιροΓΡ Ιιοηιιηι 081, ηιιικρίΒΐιι ρχρΙρΗ ροΐΡ8), Ι, 650, Α,

Β. ΙΙοηιιπι νρπιηι 81 ρει-ΓβοΙαιη Ιΐιηΐδ, ο\Ιγ.ι ιμιο.! νί'ίΐ'.πι

βδΐ, Ι, 726, Λ, Β. ΙΙοηιιηι ηοη Ρ81 υργρ οοηηπι, ηποά η(Μΐ

ΡδΙ ΟΓϋίηε οοΙΙοοΛίιιιη οιιηι ]ΐΐ3ΐί1ΐ3, δαρίπιΐία ει ροΐβ-ηΐίι,

Κ, 55, ϋ. Βοηυπι δαρΓ3 οηιιιε Ιιοηυιη, ΙΊιίκεηίΙαβ Οεη»,

II, 470, ϋ. Βοηυπι ΥβΓβ ο,ηίιΐ εΙ ςαίιΐ ηοη, II, 499 ει

8εαα. ; ηοη ίη ΐρπιροΓε, βεϋ ίη ΙίυβΓΟ ίΛΙΙΓίο εοηδίδΐιΐ,

791, Α.

Βοηίΐ33 Πει φΐοηιοιίο 8Ρ ΟδΙρηΛιΙ ϊτ%λ ηοηιϊηρδ, II,

62 ρΐ 8Ρ0.Ο, ; ηοηιΙ;ιΐίδ ποηιρη Οεο ΐηηνειιΪΓβ, III, 802, Β.

Βοδ ίη δοιίρΙ(ΐΓ3, ίΙΙε (ΐιιί Ιρμίδ ]ιΐ'Ό δ(ΐυ]Ρ(Ίη3 εβί, III,

1142,1).

Ιΐοίπΐδ, ορβΓ3 Ιιοπιίηίς, Ι, 506, 0; 1>οΙπΐ3 ΟνρΓί ίη υϊ-

ηρίδ Εηκίίΐίί Εΐιιίβ, Ι, 827, 0, Ο.

ΙΙιυΙυπιηι 3ηίπΐ3; ο,ιιαίεδ, II, 211, Α; εΙ ςηιίεβ ρογιιπι

βοΐΐοηρδ, ίΰϊά., ('., Ο.

Βυχβ9ΐ ΙαΙηιΙχ ςυχ, Ι, 1074, Β.

ΟβάϋΥΡΓ εδί, φΐοό ,ιιιίπια 03ΓΡΙ, II, 1234, Β.

Οοοίΐ3δ πυίιΐ, II, 27, Γ,.
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Ορουβ α,οΐ ηηιΐΐοί ηβΐιβΐ οειιΐοβ, Ι, 951, Α.

('.;ρι1ι•» νυΐιιιιίβηη ηιιίιΙ, 11,250, Ο.; βίςυίά ίηνοΐυηΐ,ιπα,

βΐ ραεη.τ, 251, Α, Β.

Οιιιι οιιγ οοηιΙεΓηη,ιΙιι», 1, 816, 0, ϋ.

('Βίεκοβ επί• ίηΙβΓάίχίΙ 1 ΐιιηιίπιΐϋ άίδείρηίίδ, 1, 1086, ϋ.

('.Μ'\$ο ίη 8επρΙηΓ3 α,ιιίιΙ δί^ηίΐϊρβί, 1, 378, Α, Β.

Οβηιροδ Ι.-Κ13Π βΐ ν3ΐΙββ τορΙβή ςαίά, Ι, 530, Β.

('3ηαβΐ3ΐ)Πΐτη Ιίΐοεποειιΐί ςυκί ηι^δΐίεε, Ι, 379, 0.

03ΐι«8 (|ΐιίη;ιηι ίη δεπρίικβ, Ι, 606, Β, Ο.

( ;ιιιΙΐ(Ίΐιιι ωιιΐίουηιπι ιμιίιΐ, *Ί ι•ιιι' 5ΪΟ ιΐίιΐιιπι, Ι, 774,

ο, υ.

( .Ηηΐίηιηι ηηίιΐ 8ΪΙ, Ι, 491, Β. ; ο.ιηΐίοιιηι ηβπηοιιίβ 8β-

<ηιηι (Ιράαείι νίΐίυπι, Ι, 674, Ό.

ί^ηΐυδ ςηοΐ ρι-οπΊιοίΙ ηΐ3ΐ3, Ι, 674, Ό ; 675, Α.

θ3ρίΙΙοηιηι Γ310Γ3 ςιΐίκ, 1, 1103, Β; εβρίϋοπιιτι ροΐ-

ΓΐιπίιΐιΙο εΐ ΐ3ΐι», Ι, 922, Α, Β.; εΙ ςιικί ιΙριιοιριιΙ ,

923, Α

Ορη ΟΓπαπιεηΙί αιρίΙΙοηιπι δίηπίϊΐηάο, Ι, 1105, Ώ;

1106, Α.

ΓβρΓεβί ρΓορπεΐ38 βΐ φίκΐ δί^ηΐΟερΙ, 1, 847, Α.

ΟβριιΙ Εεείεδί* 3ϋΓαπι ριιπιηι, 1, 1055, Α, Β. ΟρηΙ ροιιΐί-

βοϊ» (1Ϊ3(1επΐΗΐε εοΓοηβΙυπι αηκΐ , 1, 391, (:, Ι).

03Γηιε.Ια» οι.νδίϊεβ ςυίύ, ΠΙ, 591, ϋ.

Οαπιίδ εΙ δρίπΐιΐδ ρΓορπβ ηιιΙ1;ιπι Ιιαίιοιιΐ 3θείρΐ3ΐΡΐη,

ηβο ρο»»αιιΙ οοπιιηίίΟβΓί, II, 619, Ι) . Οιπιί» βυδερρίη: Ίη

«Ιϊδρειι&ιΐίοηε ηηιη άοΐαβ ηιβηΐ ίη ϋεο, II, 67, Β, (!. ; ι•3γο

Ιιοτηο νοίαδ ηιιίιΙ, Ι, 1003, ϋ εΐ δεςιτ

038ΐϊ§3ΐΐοηε8 ηοη «ΒΓβ Ιρτρηί», III, 507 βΐ δρςο,.

03ΐβιιαΐ3Β φΐίΐηι» οιη3πιοηΐ3 ροηΐίϋπ» οοηηεεΙιιηΙϋΓ

ςοίο", Ι, 591, 0.

ΟβΙυΙί Ιβοηυηι α,ιιίά άβηοίβηΐ, Ι, 587, Α.

Ο.εάιί ίί!)3ηί, νίΗηΙβδ, Ι, 338, υ.

ϋβίε ϊιιιπΐ3ΐΜ3 3(> ηοπιίηβ εβρίί, βΐ ςιιοπιΟϋΌ, Ι, 266,

ι:, υ.
Οΐ3πι ρβίρειη ίιτίδίΐ, βΐ ηυβΓβ, Ι, 639, 0.

(:ΐΐ3ΓΪΐ3δ ϋεη» ΟδΙ, εΐ α,ηοηιοάο νιι1ηρι•3ΐ εοτ, Ι, 851,

Α, Β, 0. 0.ή3ΐϊΐ3ΐεπι ίη 3Βίηΐ3 0Γάίη3Γβ ςηίιΐ, Ι, 847, Α.

Οιυπιηίη, βιι^εΐί ψιίηβηι, Ι, 383, 0.

('.ΙιομΙε ίη ογ^3μο ρχίεηββ; ςυίό! δί^ηίΠεεηΙ, Ι, 485, Β.

(:ΐ|Γί»ΙΙ31ΐί»1Ι105 ί1ίνί|ΐ;6 Π:ι1|)Γ.Έ ίηιίΐ3ΐίο , 111 , 243 ,

ε, Ι).

ΟΐΓΪ»Ιί3ηιιηι ςυβΙεπι βδ»β οροΓΐβ3ΐ, III, 251 81 ίεπ,ς.

Οηπ»ΙΪ3ΐιοπιηι ηοπιεη νεΙ ρΓοΓβδ»ίο ςιπΗ δίόί νείίΐ, III,

2Ζ8 ει »εης. ΟΙΐΓίδΙίβηοΓίιρι Ι'ογπιβ ρργΓρρΙμ ηικιΐίδ, III, 255

ρΙ δΡ(Π. (;ΐιιϊδΙί3ηοπιπι \ίΐ3 πιοπ1>ϋ3 ηοηί» ίη»ΐΓυϊ άεΙίΡΙ,

111,455, Β, 0.

ΟΐΓίδΙη» ϋΡί ροΐοηΐίβ Ρΐ ϋεϊ δβριεηΙΐΒ, II, 478, Β; 408,

Β ; ριιγ (ΙίείΙαΓ ρππιΟΒΡηίΐιΐδ εχ ιηοι-Ιυίδ; ίη ιηιιΐΐίβ Γμ-

ΙγϊΙνι»; ι ιηηίδ ΟΓβαΙπηο, II, 654, 635 ει δοα,ς. Οηι-ίδΙιΐδ β^Ι

νίΐ3 .χΐΡΓΠΒ, II, 834, Β, 0 ; Ιηχ νεη, 895, 0 ; ηοη ε»ι ίη-

1ϊι1.•Ιίυιη 03ρυΙ, 911,, Β. 01ιι•ί»1ιΐδ ύίρΐιΐδ οδΐϊυη), ρ3πϊι, νια,

νίΐί», ρ3»ΙοΓ, Ιηχ, ει ηηοπιοιίο, II, 1010, 1011. Γ.Ιϊπ-,ιϊ

ρρηεπίϊο εΙιηοΓδ βχΐΓ3 βΙΤρεΙίοηεηι, II, 46, Ό. Οηηδίί

«ϋνροΐι» βχ δοπρΙιΐΓΒ,ΙΠ, 199 Ρίβρςς. ; ρχ Υ'ίΓμίηε Π31Ϊ-

νίΐ35, 207 εΙ δεςη. ; ίΙΙίυβ ρΓοάίΙίο 81 μ3»»ίο, 21 1 εΐ κρηΐ). ;

ίη ηιίΐΓΐε ρ]υ» Ιεηρ1)Γ!6, 21 1; Γρχυιτεοΐίο, 215; 380Ρΐι»ίι>,

218 ; εΪΓειιηιοΙδίο, Μά. εηπ»1ί ηοηιρη ςυίιΐ δί^ηϊΒοοΙ, III,

242, 0; 25ί, Β, Γ„ ϋ. ΟιπδΙιΐδ Ορϊ νίΠυ» ει 83ρίεηΐΐ3,

III, 259, 0, Ο; 630, ϋ; Ιηχ ιΐ »3ηεΙίΠθ3ΐίο, 262, Ο; ρβχ,

262, Λ, Β. ; ρ3»εη3 ρΐΌ ηουί» ϊιηηιοΐβΐηδ, 261, Α Β. ; ρε-

ΙΓ3,267, ϋ; ιηΐ3§ο ϋεί ίηνίδίηίΐϊδ, 270, 0,1); ρπηιο^ε-

τπΙλι», 274, 275. 0ηπ»1«5 ςυ3Γβ νοίαίΐ 1)3ρΙίζ3ΓΪ 3 .Ιοβηιιρ,

III, 579, 0; ςυοηκχίο ροάεηι Ιβηιροτε ΡΙ βριιά ϊιιΓργο» ρΙ

ίη ρ3Γ3(1ίβο ΓυβΓΪΙ. 611, Ο; βίδρίδεψι. Οΐιπδίηηι ηυάαιη

ϊΐΐδςιΐβ ΙίηΐΡβπιίηίόιΐδ ΓΡδυιτρχί»5β ςιιίιΐ »ίβίιίΗθ3ΐ, III,

658, Β. ΟΐΓίδΙί 8ϋΙ)!ΡίΙίο, Ι, 1307, Β, 0; ίΐϋιΐδ ροιηρ3Γ3ΐίο

οαπι Μογ»Ρ, Ι, 1155, Ο; 1158, Α, Β. Οηπδΐυδ φιοπιυιΐο ϊη

ηοήίδ ΓοΓηιηΙιΐΓ. Ι, 543, Β, 0.

Οίηείηηί ωρίΐί» ηιιϊ. Ι, 1003, Β.

ΟίηκιιΙιιηι ρΓο ηιυαρδίίβ, Ι, 358, Β.

ΟηιΐΡδ οι ε3ηϊη® πιηδΟδβ ςυίιΐ πιν»1ίεε, Ι, 550, ϋ.

Γ.ί1ιη3πιοπιαπι ςηίιΐ ίη ββ, Ι, 971, ϋ; ςιιίιΐ ίη βηίηιη βΐ

ςηΜ ίη 3ΡΓ8, 974, Α, Β, 0.

Οίι•ευπιεί»ίο ίη πιογο εΙ ίη ρρίτβ, 1, 878, Ζ.

<:ίι!ι;ιΐ':ι ΡΙ ρ]ηδ εοηερηίϋβ ςυίιΐ ηινδίϊερ, 1, 602, Β.

0ίνίΐ3δ 3 ηιβίί» εΙ ρΓ3νί5 δίαιίϋδ εΙ ίη»ΙίΙιιΙΪ8 Ιιαίιίΐαΐα

ςηίά, 1,-571, ϋ.

Οΐβνεδ ηοηιίιιυιη δίρίΙΊοβίίοηεδ,1, 1002, Ό; εΐβνΐδ Γε§η1

ςυίΐιιι» ρ3ΓΡΐυΓ, Ι, 1023, Ι).

0Ι»νιΐ3, οοηΙΙηρηΙί», Ι, 414, Ο.

0}•ρευδ ϋιΐε», ςιιί Γγβιι&ϊ ηοη ροΐβδί, 1, 747, Β, 0.

ΟοεΙί ο,ηοηιοιίιι ΒΠ3ΓΓ3ηΙ ^Ιοπαοι Οεί, Ι, 74, Β, 0 ; 579,

Α; 11,983 είδριη. ΟαΊιιηι, ουηι δίΐ οοιπί» εχρεΓδ πιυΐ3

Ιίοηκ, ηυηπιιβπι ςυίκαΐ, Ι, 131, Α.

ΟηιεΙβπι ύβϊοπρίίο, εΙ ήπια ηοβ οΌορβΙ, Τ. 1203, Ι).

0ο§ϊΙ:ιΙίο ε»1 ηιεηΐί» πιοΙιη εΙ οροΓ3ΐίο, Π, 1187, 0.

ΟουηίΙίο ηηίβ ρτοεειίίΐ, εΙ είιι» ΡίΤροΙαδ, Ι, 046, Β; οο-

Βηίιίο κιι'ι ίρδίιΐδ ρογιιπι ο,ιιμ δΐιηΐ ίη ηο1)ί3 ΙιοιιΟΓαηι ειι-

δΙοιΙίρηιΙπΓηηι ΙιιΙίδδίηιβ Γ3ΐίο, Ι, 805, Α, Β. ΙΙομηίι ίοιιοηι

ίηΐΡΓ ρΙ ι1ϊϊιιάίΡ3ΐίοηρηι ϋί»(,πηΐί.η, 1, 198, ϋ, ϋ.

€ο^ηυδθ8Γε δβίρδηιη αιΐ3ΐίΐΒΓ αυίδ ροΐβϊΐ, III, 510,

Β, (:.

ΟιΙΙί δροηδί! ειιτη ΙΟΓςηίϋαδ δίηιίΐϊίικίο ο,ηίά δί^ηΙΑοΗ,

Ι, 815, υ, 0. Γ.οΙΙί υπιιιηιριιΐιιιιι νεπιιη, 818, Β; οοΙΙηιη

δριιΐΐνΐ! ΙΊΙΓ ΙΙΠ'Π 1).ι\ ίι) ΙΜΙ1||ι;|1'ίΐΙΙ11ΙΙ, 931 81 δβη^.

ΟοΙογ ςηΜ δίΐ, Ι, 78, ϋ.

(:οΙυπιυ3Γΐιηι 3Γ5 3υειιρ3ΐ0Π3, III, 1086, 1087.

ΟοΙιιηιιΐίΒ ΐΗΟΡΓίιβοηΙί (|αϊ<1, Ι, 379, Β, εΙ ηιικί πη^δΐϊρβ,

583, Α, Β; εοίηιηη,τβ 3ΐιίιη« ροΓίίεηηι »η»1ίηριι1α», ο,υΐΒ,

658, II, (Ι; εοίηιιιηίβ ΕεεΙρδίικςηίΡ, 1078, Β. ΟοΙυπιη» ίιι-

δΡΓίρΙίο »ρπ ίΐίικί : ΛΊ' οοττυχημαχ, ίη ρ»3ΐηιί8, ιιιΐ ηιιίιΐ ηοβ

ήοη.ιΙιΐΓ, 51 1 , Β, Ι!.

Οοιη^ηοπιπι εινίΐββ, III, 425, ('..

Οιηιηιοιί.ι δρίιίΐυαϋί εχ νίδίΐΒΐίοηβ δβηείοηιπι Ιοεοπηη

ρΓονβιιίεηΙίβ, III, 1015 ει δεςη

ΟοπιιιιοΙίο ιειιΐΗδ δροη»»; ςιιίιΐ Μ^ιηΠερΙ, Ι, 1011, Β.

ΰοιηιιιιιΙαΙιινιΐΗΓ (Ργο Ιια ψιι), ίιΐδΡΓίρΙίο ρ»3ΐιηί, (ριίιΐ

δΐ^ηίΐίεεί, Ι, 499, Α.

ΟοπιρΙεχιι» ορροΓίιιηϊΙβδ ςυίο" ηο» ΗοοεΙ, Ι, 718, Β, Γ,.

ΟιιηερηΙυ» 3ηιιη.•ρ νί» εΙ ιιβΙιιγβ, II, 195.

('.οηεηυίπίΕ ίη 8θΓίρΙιΐΓ3 (\αχ νοεβηΙϋΓ, Ι, 11 1 1, Ό.

Οοηευρί»εειιο!ί νίδ ηηίιΐ »ίΐ, III, 51, 55.

Οοηειιρίδρριιΐί.ι ίη 31111113, ο,ιιίιΐ, II, 223, Π; 226, Α.

0>ηΓε»»ίοηίδ νοχ, ευπι ρ»3ΐιηο ρηρροηίΐαΓ, ςαίϋ δί^ηίβ-

εεΐ, 1, 199, Α.

('.οιι»υ(•ιηϋο \η οπιηί γρ ηοη ΓΜείΙο εοπΐΓηϋΐ3Γί ροίεβΐ,

III, 358, Β, <:.; ροηδ«Ρΐυ(1ίηίβ νί», III, 488, ϋ.

Οοηΐβπιρίβΐίο ϋυρίεχ, 11, 618, ύ.

0ηιιΐίηρπΙί3πι βχΡΓοεΓε ηοη άι'όεηηδ ρ1ηδςυ3ηι οροΓ-

Ιεΐ, 111,402,403.

Γ.ογ οπιηίιιο εδί εοηείβνβ, Ι, 891, 0; εοιϋίβ Ιιυπυηϊ Γ3-

εηΙΐ3ΐΡ8, Ι, 246, ϋ, 247.

ΟοΓίΙίΟεϊΓβ ςηίιΐ, Ι, 917, Β.

Οοπιιιη, ηιθΓΐίϋι•3ΐίο ΟϋΓηίδ, Ι, 586, Ρ.

Οιπιίαδρίη» τεβίο, II, 282, Ό.

ΟοΓρυΓ.ι ρπιι» ςιΐ3ηι αηίπιΐ ηοη δΐιηΐ εοηιΐίΐβ, Ι, 250 εΙ

δεςς. ΟοΓροΓΪοιιι Ιιοηιίηιιηι ίη ε|ριηεηΐ3 υηίνεΓδίΙβΙίβ δρβΓ-

δίδ Ιίειί ρο1ρ.»1 ιιΐ ςηοιΐ ρΓΟρΓίηηι ιιηίευίι^υβ ΡδΙ, ρχ ίΙΙη

εοπιηΐϋηιΐιΐρ ΓβδΙίΙηβΙϋΓ, 1, 226,227. ΟοΓροΗδ εΙ 3ηίιιιί

ηιοΐυηηι (ΙίδΡΓίηίρη, Ι, 175, Α, Β. ('.ΟΓροηδ Ηυπυηί δίτη-

εΐιιπε. εοηΙεηιρίΜΐίο ηιΐ3>(1;ιηι βΙΙίιΐδ εχ ιμ»3 πιε(1ίι•ίη3 Ιιγρ-

νίΐΡΓ ΓΡρεΙίιβ, Ι, 239 εΙ δρηα;. ΟοΓροπ» ηοδίι-ί πιιιΙ.ιΙί" β»1

βΙΓβεΐίο, II, 51), Β. ΟυΓροΓίβ οορ»ίΐ3δ ιηίηιί ρεΓΓροΙίοηρίι»

ιιηρεάίι, 11,51, Β, 0; III, 406, 407. ΟοΓρυ» ηιιη εδί νί-

Ιίοπιπι 03υ»3, δειΐ νοΙαηΐ38, 111, 527, Β. Ι.ΟΓραβ 3ΐι ϋΐιίιηα

αΊ>|ρ3ΐ, II, 194.

('.ΟΓρυδ ειρίεδίε ηηίιΐ, II, 955, Α, Β.

Γ.οΓίίιΐΒΒ ΐ3ΐ)ΡΓη3ΡυΙί, Ι, 379, Ι.; φΐί(Ι Π)}δΙίερ, 582, 0.

Γ.ΓΡβΙίο πβΐηπβ ηοδίΓ» (Ιυρίρχ, εΙ ςυκ, 11, 035, Ο;

658, Α. Οιρβίίοηίδ ΡΙ ρΓονίϋεηΐίίβ άίΙΙ'βΓεηΙίβ, II, 2ϋ3,

Β, Ο.

(>Ρ3ΐΟΓ3 Γ3(1οη3ΐίδ ίη ΛυρΗΟΡΠΙ Ι13111Γ3Π) ΛΪΤίδί, Ι, 1166,

Β, 0. ΟΡΒίηπρ ρτορπιιπι ΡδΙ 8βΓ\ίΓΡ, 1, 1 158, ]). ΟεβΙιι-

γη; Γ3ΐίοηρηι δηΐο» ηονίι Ι)ρ«», II, 938, Α. 0Γ63ΐυΓ3 εχ δΐΐ3

ιι:ιΐιιΐ•,•ι ηιυΐ3ΐ)ΙΙίδ, II, 558, Α.

1>Ρβε8ΓΡ ίη ηοηιίηθ ςιιΜ»Η, Ι, 282, 0, Ό.

ΟΓίιιίιιπι 3(ΐδΡίδ»ίο ηιιίά ιΐεηοΐεΐ, Ι, 565, ί'.

ΟΓυεί» ηινδίεπηιη δηοΙβΙΙοηβ δρφρηίίδ ίη ίεδΡΓίο Πίπι-

ΓηΙιιπι, Ι, 414, 415. Ουοί» Π(5•ίΓ» φιϊιΐ δίβΐιίΠοιΜ, II, 695,

II, €; ΟΓυείδ ΐϊςιΐΓ3 ςηβΙίΐΡΓ 3 |)3νκ1•.; ιΙΡδΡΓίΙιίΙιΐΓ. III,

623, Γ, Ο ; οηκίδ δίρηιιηι ιιιβίίδ ομειη ΓεΓΐ εΙ τειιιειίίιιιιι,

III, 418, Β. Οιιεεηι οιιγ ΟΙιτίδΙυ» δΐ1>ί ιΐείρρίι 3(1 ρεΓίίιίειι-

άυπι ρβδδίοηίδ »ϋ3β ηιίΓΒειιΙαηι, III, 622 εΙ δρςη.

0πΐΓ3 0Ηπ5ΐί Ιιπιι1.ιΐ;ι ίη 1)3»ίΙ)ΐΐ3 3ηΓεί» ςιι*, Ι, 1075, 0,

ϋ, εΙ δρα,!}.

ΟιρΜίι.38 3(1 (Ιείβείβΐίοηρπι υϊλ , Ι, 458, Β. Γ.ηρκίί-

133 1)β11ιΐ3 ΙβΓΓΪΜΙίδ, 3 ςηβ ρΓοειιΙ Ιι:ιΙιίΙ;ιικΙιιιιι, Ι, 423,

Α, Β.

ΟηρΓΡδδΐΐδ ςηί<1 ηοδ άοερί, Ι, 839, Α.

0υΓ3ΐίοηίδ ν3Γίαηι δειίϋδ, II, 222, Α.

ΟϋΓΪ-ι ηιυΐΐίδ ίιιιρίίοϊΐηδ αιιϊιιιο ρεΓΓεεΙο Ρδδβ ηοη ροΐβδί,

11,351.

ΟυδΙοάβδ ρίνίΐ3ΐ1» ο,αί, 1, 1051, ϋ εΙ δεςς. ; ρΙ α,υΐιΐ ηαιο

ΡδΙ είνίΐ38, 1054, Α.

0γηι1)3ΐ3 ίη δεπρΙιίΓα ςα32 , ει ςυϊιΐ ιΐεηοΐεηΐ , 1 ,

485, 0.

Ο^δίηβηδίδ βρίδοοραΐϋδ, 286, Β.

ϋ

ϋ33τηοηβ8 3ΐιοΙοΓΡ8 βΐ ηιίηίδΐπ ΟακίΙίιιπιηι, III, 455,

Β; ηΐηϋ ειΐηηΐ, ιΜ(1.;ηα»Γε ηοΐιίδ ϊηνίαβϊηΐ, ίΰίά.

Ιΐίρπιοηίϋπι δίβΐιΐ ει-υείδ νίΓΐϋΙβ νϊεΐυπι, III, 951; Β,

0, Ι).

Π,ινίιΐίδ 3α"νΡΓ8ΐΐ8 0ο1Ϊ3ΐη ριι§η3, II, 910, 911.

ΡεΙηΙοπιηι Γ6ΐηί»3ίο ρΓυρήυιη Οεί ιηιιιιι δ βΐ οΠίιίιιηι,

Ι, 1178, Β.



Ι25Κ 1556ΪΝΟΙ.Χ ΛΝΑΙΛΤΚΧ'8.

Χ)£(1ίαίίίθΗ/5 ίίοιιΐΜί Παϋϊά, Ιιΐ5θπρΙίο ρ«3]ηιί, ηιιϊϋ ηο8

άοεοΙ, 1,510, Β, α

ϋεΓοοΙιιιη ιιυιι ρο85ε ιιιιιηιταπ, ςιιίιΙ δί^ιιϋΐεαΐ, Ι, 639,

Ό ει 5ρςα,.

ϋβίΐ35 νοΓδίοηιβ ρχρρι-5 βΐ πιπίαΐίοηίί ηεβοί», II, 470,

ϋ. ϋθίΐϊΐίδ νοηώυΐυπι ςυί(1 5ί»ιιί1ίοοΙ, II, 119, 1); 122;

ςϋ:ιΙίΙιτ 8ϊηοΙ*'ΓΓίηί'3ΐί ροιιγεηίβΐ, 125. Οοίΐβΐίδ δίςηίΐί-

ΟϊΙίυηο κίηιιιΙ οιιιη Ι'3ΐιρ ΚίΙίιιβ ίιιΙεΙΙΪΒίΙυΓ, II, 475, Ο

ϋοϊΐιΐ5 8μίπιυ.5 53ηοιί 358θπΙιιι\ II, 550, Β, ('., Ι). 1)ρίΐ3ΐ1δ

ρΓορπαηί ιιιιΙΙο Ιοοο οίΓ(:ιιιιΐδοπ1)ί, 603 ; αΌίΐ33 ηηΐιιπι δίπι-

ρΙβχ,91«ΓΒ. 0. 1)ριΙ;ι8 Κϋϋ »88ΡπΙϋΓ, 111, 559, ϋ βΐ

δεςα,. ; ίιίοπι 8ρίΓίΙϋ8 83ΐιοΙΙ, 574, 575.

1)εΐι3ΐϊιι.5 ιιπιιιρπι5 (|υίιΙ δίςηίΠοοι, III, 1151, 0, Ο.

1)ειιΐίιιηι Ι::ϋ5 ίιι ιμιο ρο8ί(3, ΡΙ ςυίϋ ΟεηοΙεΙ, Ι, 923,

920; ιίοιιΐοβ Κ(ΐΊρίί3!(]ΐι.Έ, 926, 1) ει βρης.

Ρεδοοιίδΐΐδ ηυί(1 βϊμιιϋίοαΐ. Ι, 987, Α.

ϋοιΐ3 ςιιίίΙ 511, III, Μ 05, Α, Β, ('.; ϋριΐ8 851 βϊπιρίοχ ΡΙ

ββϋΓ3 ν'3031. Ι, 262, Β, 0; ΗΐροιτιιρΙίοίΙίδ ει ιπιπιοιΊβΙίϊ,

400,0; Ιηιηιυΐ3ΐ)ΐΙί3, 61 ο,ο.ιγρ, 499, Α, Β; ρ:ΐ5δίοηηπι

ρχρει-δ, 1131, ϋ; ϋεαδ ρει-ΓεοΙιΐδ, ηοη πιυΐιϊρίεχ 38(1

υιιιΐ8, II, II, Β, 0. β; ιιοιι Γβιίυιιε αιτεί, 14, Α, Β; ηοη

ιιιιι'.οπιιη βιιοΙογ, 31, Ο. 1)803 8ρίπ1υ5 Ρ81, II, 550, 0.

1)Ρϋ3 ςαοϋ 881, 31) οιηιιϊ ο,οικτεΐίοηε ρυΓυπι ΡδΙ, 11, 919,

Β. Ορη3 ηοη 881 \ ■ < :ιΙ>ιι1ιιιιι, ηρσ,υε ίη νυορ ει 5οηο 8888

ΙιπΙιεΙ, 959, 0. ϋριΐ8 ΡδΙ, αοί ίιιίιίιιιιι ηοιι ΙιβΙιβΙ, ιιΐίηιμη

ιιοιι 88881 1)ειΐ5, II, 1295, 0. Ι>οιΐ5 881 οιιιιιϊιιιιι Ιιοηοπιπι

(•3ΐι«:ι 8ρπιρΡΓ ιιπ3 βΙ εβάοπι, II, 1 170, Β. 1 )οιΐ5 ι;ιιαιι:ιηι ιΐο

03υ83 ίιι 03Γηβ πΐ3ηίΓρ5ΐ3ΐϋ8, 1, 638, Α. ϋειίδ παί εβί ϊηι-

|ι:ιΐιΙ>ίΙΐ5, ςοοπιοάο (1ίο:ιΙυι• ρ3ΐί οΐ βΓΠοί, II, 50, Β, 0, ΰ.

ϋευ.5 ςηοιιιθ(1ο ίη οηιιιίηιΐ3. Ι, 1315, 0. 0. Ι)ειΐ8 ιμιοπιοιίο

πι- οο3ΐιΐ8 3(ΐ5ίΙ ίη ί ι ■> < 1 1 1 ;• ■ Ιίιιΐιΐ 83ηοΙί!ΪΡ3ΐίοηίΙ)υ5, II, 86,

Α. ϋοαβ Ρ30ΊΙ 5ΐιί) ηαηΐΡΓυιη, ηεπιρε ΤπηΙΐ3ΐΐ3, ει ι.ιιιιοπ

081 ΒΠ115, III, 1102, Ι Ιΐι5. Ι)οιΐ5 ιριίιΐ 051, οιι]ιι>( κίιιιίΐίΐιιιΐϊ-

ιιρπι ;\ιιίιιηΐ5 τεΓεΓΐ, III, 510, 0, Ο. Ρεί νοίυηίοδ φιίά 8ΐΙ,

Ι, 70, Α. Οεϊ νεΓ3 οοβίιίΐίο ίιι ο,ιιο εοηδίδΐίΐ. 378, Α. Ώεί

δΡΓπιο εΐ παίο άίνίηβ α/ιία",.III, 307, Α. Ι)οί Υ3Π* νΪΓΐη-

ΐο,5, II, 43, 6. 1)εί 3<1 ΐιηηιρηβιιι ει δίπιίΐίΐιιάίπεπι Ιιοηιο Πι-

ιϊυδ, Ι, 178 εΙ δΡψι. ; 262 ει δεασ,. ; 1327 ε! 8οςς. Οευπχ

νίϋοι-β ςιιί.1, 1, 403, ϋ; 407, 1). ί)ευπ) γίυΌι-ρ, νίΐ3 5Ρηιρί-

Ιβπΐ3 031,1, 1263, Ο. ϋευπι ςηκΓεηίΙί Ιοιηρυδ α,υοιΐ, Ι,

719, 0, Ώ. ϋριιηι Ρδδε ροΐεηίειη, ]υδίιιιη, ηοηιιηι, βαρίεη-

Ιοιιι, εΙ Ιι:ι•ο 5οιιιο| ιιιιιιιί,ι (τοιίοιιιΐιιιη Ρ8ΐ, II, 55, Ι). Κοιιιη

νρΓυηι εδβε Ιιοε, ςιιοοΙ ηεςυβ Γβεβηδ ΡδΙ, ηεςιιε ;ι1ίοιιιιιη,

II, 498, 1). 1)ι•υπιιιι ρΙυΓ3ΐίΐ33 ίη ΤΓίηίΙϊΙβ ηοη ιΐίοοιοί»,

II, 115, ϋ.

Ι)ΐ3[ΐ8»1ηΐ3 φΐίιΐ «ίΐ, εΙ ίη η,ιιίοιιβ ρ5η1ηιΐ5 ΐιινεηίαΙιΐΓ, Ι,

531 βι £Ρς<1- Ι)ί3ρ53ΐηι.ι ρδϊίπιί ΙεΓίίί, Ι, 538, 0; ρδβΐηιί

ςιΐ3Γΐί, ϋ;δερ1ίηιί, 539, Β. ϋίβρδίίπιαίίδ οιιιΐίεηπι, 559,

1);512, Α.

1 > 1 1 1 •« ι ϊ ι > ιιιιίοδ οο"ίυπι εΠΊείΙ 3ΐΐ6Γίυδ, Ι, 718, ϋ. ΙΙΠριΊϊο

ϋε|, ΓοΠίΙιαιΙο Ρ3113 ο.οί ϋίΙί{;ίΙ, 739, ϋ. 1)ϊΙεςΙίο ΙιοηοΓυηι

ΟίρυΙ, III, 798. 0.

Οίρ53ΐΙί3 !ηοι•5ΐΐ5 ο,ιΐίΐρπι ϊηίΐίΐ βΟβεΙίοηεηι, Ι, 739, Ο.

1)ί53ΐρίιιΙίο, ευιιιροδίΐί οοΓΓυρΙίυ, Ι, 400, Β.

1)ίν•(η':ΐ35 ςυοιιιυιΐο οιιπι Ιιιιιιΐ3ηίΐ3ΐε οοηΙειηρεΓβΙϋΓ',

1ςηηΓ3πιυ8, II, 43, Β. 1)ίνίιιϊΐ38 ιιεε 3ύ βηίιηβ ιιεο 3 οοΓρο-

τρ 1",ηιί5ΐί 3βρ3Γ3ΐ3, 11, 547, 0. Ιπνίιπία; ρχ δϋί ιΐ3ΐϋΓ3

δίηιρίρχ εΙ 3 ουιηρυίίΐίοηβ ρΓ0Γδα5 βΐϊβιια, II, 1127, Β.

1)ΐΜΐιί1.ιΓΐ5 ίιι0ιιίΐ33 ιιυιι ουιπρΓοΙίΡΐιϋϊΙίΐΓ είΐ'ουηυοΓίρΙίιιηρ

03ΓΙΙ15, 11,42. 0, ϋ.

1)ί\νιιι1η ιιυιι ροΐΡ3ΐεχΐ5ΐΙπΐ3ΐ•ίςΐ!θί1 ηοπ 8βπφει•ε3ΐ, II,

11,0.

ΟΙνϊιϊΦ ηιΐίοιαιη 3ΐηρ1εο1ρηο,35, Ι, 719, Α. ΙΜνΗκιπιιη

(Ιυο Βό»ΡΓ3, ΡΙ 4ΐια;5ίιιΙ, Ι, 1199, Α. ΟίνιιίαΓϋΐη ορίίιηυδ

υδΐΐδ α,οΐ3, III, 1058, Γ.

1)ίνίΙυηΊ ΓοΓΡδ ρ3ΐιρΡΓίΙ)υ8 ορεπΓβ οΌΙιεΙ τοίίο, III, 458,

0, ϋ. Ι)ίνί1υιη ηΌ1ίεί33 εΙ Ιοχητίβ, III, *66, 467.

ΰοοίΓίηο! «Ιειιι ηιοϋυδ ηυιι εοηνειιίΐ οιιιιιίΐιοδ , II ,

10, Α.

ΟθΓη'ιιιυ.5 Ιιοηυιη Ρΐ 8ΐιρΓ3 οηιηο οοηιιηι 851, 1, 1291, ϋ.

ϋυηιίιιοδ οδΐίαιη, εΙ α,ιιυηιοιίο, II, 830, Β, 0. Ι)υιιιίιιιιιιι ίιι-

Ιατ εΙ βΡΓνιιηι 3?ο,υ3ΐίΐ35, 1, 666, 667.

ΟοπιίΙί3ηιΐ3 3 Οαΐΐο ΐΓυεϊϋβΙυβ, II, 263, Α.

ί-ίχ-ϊ; αηιΐε ιΐίοίΐαι•, 1, Κ62, Β.

Ε

Ε1)Ηβΐ33 ηκιΐηπιηι πιρΜϊΐ3ΐαηι Γηηιεδ, III, 426, ϋ. ΕΙΐΓίε-

ΐΒΐίδβχοεδδηβ, Ι, 659, Β, 0 Κ1ιγϊρ(3Ι ηΐ}-5ΐίΡ8 ηοίο", Ι, 990,

0, Ο.

Εεο'.εδίϊ ηβνίδ; η3^ίκ^ιίο νίΐη. Ι, 1015, Α, Β. ΚοοΙεβία)

εβριιΐ, 3ϋηιηι ροΓυπι, Γ, 1053, Α, Β. ΙίοοΙο»ί3 ^οηΐίηιη βχ

δίπρΙϋΓίδ, III, 223, 0.

Κ<χ1ε5ΐ;ΐ8ΐ3> ιιυιηοη υικίβ, ρίςηίδ νΡΓϋδ Κοοίρδίβδίβδ, Ι,

619, Β, 0; 635, Β.

Κ(?Ρδΐ33 5ρίπΙιΐ5 ΟΡ3Ι3, Ι, 1207, Α.

ΕΓεΕΐηθ5^ιι;ι: ι;οιιιιηειΐ(1;ιΙϊο, III, 459 Ρΐδοςο,.

ΚίειηοιιΙι ρχ (|«ϋΗΐ5 εοπβΙιΙιιίΙιΐΓ ιιιιιικίιι», III, 586, Α.

ΕΙοπίΡΐιΙοΓίιιη Ρ'.ι'.εΙιπΙικΙο οι ιιιπΙιη, Ι, 379, Α.

Ε1Ϊ35 ΓΡϋ§;ίο53β νίΐ3> ιΐυχ, Ι, 923, Α, Β. Ε1Ϊ33 ςυι

Ιοίιι 0ΜΓ3ΙΙΙ υϋΐιίΐιιιίΐ οι ναιιίϋιΐοηι 3>> οπιηίϋυκ »Οβοΐν

!)ΐΐ5 ρΓίβρυιΐΡΓΡΐ οι ί 1 1, .ι |5 ηιυιιο'ίΐϋδ, III, 350, II. ίΐ, 1 ) ; ηιι

Ιο 3(1νρη1ιιπι Οοηιίιιί βρουηοΌπι νεηΐυηΐδ 881, 230, Β. £ϋε

83(τίΙίοίιιηι Ιι.ΊρΙί5ΐιΐ3ΐί5 ίιΐδΐίΐιιΐίοιιριιι ρΓ»Ό(ίΐΐΓ3νιΙ, III,

591, (", 1). ΕΙί* (-11)05 ςοίϋ ηι,γδίίερ, II, 114, Β.

Εηιί55ίοιιο8 80011335 ο,οιρ, Ι, 967, 1). βΙ 5Ρο;ς.

ΚΙ15Ι5 ΜΐρΓ.Ί ΓΟΠΙΙΙΓ φΐίΐ! 811ΙΙ|ίΙΪΡ3|, Ι, 902, Α, Β.

1"ρΙιο.5Ϊ Ιοιιιρίιιηι ροιιοΓρηΐ3ΐιιηι, II, 266, Ο.

ΕρΙίΓΡηι δνπ νίΐ3 εΙ εηεηηιίυιιι, III, 819 βίββης.; »Α-

νεΓ505 Π3?ΓεδΡδ Μηοιηίιΐ3ΐίο, 826; ίΙΙία.5 βπιογ 8γ£3 ΙΚ'υη

εΙ ρηιχίιιιιιιιι, 827 ; νίΓίαΐΡδ Υ3ΓΙ3;, 830, 831 ; ε,ίυβ ι•βΓρρτ-

η3ΐίθΓ.88, 834; νΪ5ΐουβ5, 835; ιοηοίοποδ, 855, 83ϋ; 3ΐϋ6-

ρίυιη ε]η8 3θ"νεΓ8ΐΐ8 ΑρυΙΙίηβΓίυηι, 839; γργοιπ εεεΙβίΜ-

5ΐί(•3πιηι οοβηίΐϊο, ϋ)ίά.; ΑοβΙί δίηιϋίβ, 842; Μυνδί, 813;

ίΙΙίυδ πιογ5,847.

Ερίειιη ορίηίοο'β γρπιπι η3ΐιΐΓ3ΐίϋΐη βχΜδΙκηΙϊ.ι. 111,22,

Β, (,. Ι'.ρίοιιπ'οπιηι ορίηίυ (1β πίοιιι η;ιΙιΐΓ3 ίιιιιι 3ιί;ι.ί:ιΐί-

ΐΓβΙίοηε, III, 559, Β.

Α«»ο« ςοία1, II, 970, 1015, 1022, Χ).

Ερίδρορυδ ηϋίΐΐίδ 833β (Ιοίιε.ιΐ, III, 1066, 1067.

Εςιιί ευηι ραυίΐβ ϋΪ38ΡΓΡηΙε8 ηυκ1, Ι, 811, Β, Γ; 8<πιϊ

οηιί55ΐιπί, (|ΐιϊ ΙΌιιιίΐΜΓΐιιιι ,ΊΠίοΓΪΐιιΐδ ίοδίηίιιιιΐ, Ι, 278, Λ;

οφίοπιιη ρίοΐίο, δοΐ)οι1)ί;ο οι ίοδοΙεηΙίΕΒ νίΐιοπι, Ι, 746,

0,1).

Ι!ο,υϊΐ3ΐϋ5 ΡΙι:ιπιθιιΪ5 ςυί(1 πινδί'χβ ύείϊςηιΐ, 1,811 βΙ

βοςί|.

Εβ58 εΙ ηοη 8858 ςοίιΙ, 1, 479, Α.

Εδ8εηΙΐ3 βίπιρ'βχ 051 ρΐ όίνίδίοηίδ εχρβΓδ, III, 1103, Α.

Εδ5βιι113 ίιι Ιιοιιιίιιίΐιιΐδ ηιιίιΐ, II, 491, ('.. 1 55<>ιιΙί:ι ιϋιιηι

ηοη ειΐΓίο58 οι κοίΐίοϊΐβ ροΐ'5ΐ•πιΐ:πιιΙ,ι, II, 943, Α. ΕδδεηΙϊβ

βΙί.Ί εΙ «ϋβ (ΙίΙΓεΓβηΙί3! Γ.ιΙίο, II, 923, Α.

Ε50ΙΪΡ5 ςο3?ιΐ3ΐη 1)Ρ3ΐ3, 1, 1234, Α, Β, 0.

Εϋοη3Π8ΐϊ.•Β δβοπιιηειιΐιιπι, Ι, 986, 987, 990, 991.

ΕΜςΛίκΙ. Ι, 1158, Ο.

ΕυαΌχίυ8 Οεηηβηϊυία! βρίβοορηδ, II, 287, Τ).

ΙίιιηιιπΊΐι Ιίόυΐ' νε! ομιΐ5 ιμιιιΙίΐΡΓ ουηΓεοΙιιηι, 11, 150, β;

ϊΐΐϊοδ ροηνϊείβ ίη 8. Ιΐ35ί1ίιιηι, 271, Ώ ; 279, Α. ; β^υ3 τϊΐβ;

265εΙδοςς; 3ΐι 3ρο1ο§ί3πο ϊηδΙίΙαεΓΪΙ, 271, Ο. Εαηοιηίί

ϋοοίΓϊιια, 298, Α, Β.; ίΠίιΐδ είπ-3 ίη^εηΐταύοηαη βΙ 0ί«-

ταΐ'ιοηεηι 8γγογ88, 91ο οΐ δΡ^η.

Ινϊροσύ,η «ηιΐρ (ΙίοΙ:ι, Ι, 693, Β.

Κιΐ5ΐ;ιΐΙιίιΐδ Απιιοηίυδ, 11,266,0.

Ενβ^Γίιΐδ ιηοιι:ιοΙιιΐ5, III, 1102.

Ευχίοαδ ΡοηΙα8, 11,255, Ο.

ΕχβοΙίο Μ5ΙΠ ;ο ςοίιΐ, 111, 446, 0.

ΐΛΡΐιιμ!3 53ΐΐ(ΊυΓΐ'.πι :»Ι ιριίιΙ ιιΐίΐίιι, 1, 435, Ο.

Ε,ΐίίΜί ΙαΙ)ύηιααιΓι, ίιΐδΟΓίρΙίο ρ.5;ι1ιιιί, ςυκΙ ιΐοηοΐοΐ. Ι,

510, Β.

Εχροίρηιΐιιηι ο,ο'κΐ, III. 359 βΙ δεςς.

Εχρΐ3ΙΙ3ΐίθ ρ53ΐπΐί δβΧΐϊ, Ι, 607 ΡΙ 880,0,.

ΕχρΙυΓίΙοΓΟβ ίη ΐεΓΓβηι ρΓθΠ)ί&δίοιιί5 ΙΜ1551, ηυΐηίπι πιν-

δΙίερ, 1.411, 0,0. 1,χρΙθΓ.ιΙοπΐΓηοορί;ιπιιιι;ιηίιη3βςοίη3ΐ•ι,

1,7 43, ϋ.

ΕχδίδΙβηάΙ ρΓίιιοϊμίαπι ίιίεηι Ιηπι .Ίΐιίπιο, Ιιιπι εοΓροτί, Ι,

234 ρΙ δοο,α,.

£α'5ΐίΐί/ί, ίηδΟΓίρΙΐο ρδ3ΐπιϊ, ςαίά δί§ηίϋορΙ, Ι, 510, ϋ.

Ρ3Ρ.ΡΓ8 81 εοηιροηεΓβ ςοίο*. εΙ φΐιιπιοόΌ ίηΙΡΓ δε αι(Γε-

ΓβηΙ. Ι, 79, ϋ. 81 δρης. Ι-'βοεΓβ εΙΓοΓΠίΒΓε αυίιΐ, Ι, 27^, \).

Γ::οιι;Ι:ΐ5 ΙιΙιοΐ'ί 3ΓθΙΐΓίί Γ88 Ικιη.ι. Ι, 742, 1).

Ε31Ι30Ϊ33 ίΙϊΉΐοηαιη νβΓίοβ, II, 110, 0, 0.

ΚαΙυπι 3η 8ΪΙ Πειίδ, II, 150, 151. ΚϊΙιιιη ηοη ΡδΙ ηηϊηιι

ρΓχιΙίΙυπι, II, 154, 0, ϋ; ηοη οιηιιίβ ροΐεδί, 155, 157; Ιί-

Ιυιη 8ΡΠ65 ίηιπιοΐ3ΐ)ΙΙί8 ρΓΟ οργΙιι δίρΊΚίΓαιη οοή]υηοΙϊοηο;

151, 152; ΓβΙαοα ιΐ3νϊηπ), ιΐΓϋίαηι οι ηαΐίοιηιιη, 166, Ι ϋ"•

Εεηε5ΐΓ33 81 οαηεεΙΙί αιιϊιΙ βίβΐιίΐίοεηΐ, Ι, 863, Ο, 0; ίο•

ιιεδΙΓίβ δριΐδΐΐδ, Ι, 1 186, 0, ϋ.

ΡβΓουΙϊ δβίοηιοηίδ εοηδίΓυοΙίο ςυϊοΐ δί^ηϊβεεί, Ι, 911,

914.

ΚεΓυ8 α,ϋί ρ3«ρίΙυΓ ίιι κϊΐνα ςοΪ5, Ι, 812, ϋ.

ΚοδΙιιηι ιπιίιΡΓ53!ρ οι•Ρ3ΐίηιιίδ ςιιίιΙ, II, 222, Β. ΓεϊΙ'ΐηι

ΤΡ5ϋΓΓοςΙίοηί5, οο 3ΐΙνριιϊειιδ ΐΡπιιιΟΓε, ηυο ηοεΐΡ5 ιϋο-

1)ΐΐ3 α'ο,οΒίιΙϋΓ, ςιιίιΐ ηο8 εύοοοΐ, III, 1027, 0, Ο. ; εοιίριη

ΐεπιροΓΡ 3υ οηιηί1)ΐΐ5 οο1ρ1)Γ31ιιγ, 1026, Α.

Κϊουοιη βΓυδδί ςυίιΐ3ΐη, εΙ ςιιίϋ ϋειιοΐεηΐ, Ι , 871 ,

£, ο.
1•'ίϋ"β5 01ιπ5ΐί3ηοηιηι ρβΓ ΟηΓίδΙοπι, II, 466, Α. γ>

οΌί ηοδίΠΒ 03ρυΚιαοί1, II, 526, Ο. Γίϋεί βϋεοΐαί, II,

144, Α.

Γΐ£υ.Γ3 ο•τιηΪ5, οοΓροπ5 ιεΓππηυδ, Ι, 400, Β. Ρί^ϋΐ'ϊ Γη;"

εϊδ ίη ιηειιΐο ηοδίΓα οχρππιίΐυι•, III, 623, Β, 0.

ί")1ίιΐ3 Ι)εί ηοη 0Γ8.ιΙυΓ, υΐ ή.νΓΡίίεί ριιΐ;ι!ι;ιιιΙ. 01 η".

II, 157, Α, Β. Εϊΐίυ.8 Οοί οι ίμίιίΐαδ δβιιείιΐδ ,ιη ΙοΙργ π<

0Γ83135 >β| ίΐΙ0.ΓΡ;ΐΐ35 Ι1ϋΙ1]0.Γ3Γ1 ΐ1θΙ)83ΙΐΙ, II, 318. Β. 1''-

1ίιΐ8 Οοί 5ορεΓ υιηιιρ.5 ογο;ιΙιιγ38 ονεοΐϋδ ρτριΐί ίε1)8ΐ. ιΐ

ηοη ίη ΟΓΡ.ιΙιΐΓίδ ηαχΓί, 538, 339 οΐ 8Ρ<η. ; ϊηςιιοΓ',



ί2!Π Ι2.-.8ΙΝΙΙΚΧ ΛΝΛΙΛΤίϋυΒ.

Ιη (-(ΐιιίιιη^ίηΐΓ, (Ί ίιι φΐο ,ιΐ) βο ιΐίίφιηιρίυτ, 335 βΐ 8Ρφ[.

νβΓοοπιπι ει οοιίϋϊΐϊοηιηι, 5*2. ΡϊΙίηβ Οβί ηοηιο ΠιοΙιΐί 33-

κιιιιιρίΐι Ιΐιιιιπικ'ηι:ιιιίηι.ΐΡΐ ΟΓροΓβ οοηβΐηηΐεπ), ει ηηιτε,

Κ16, ί>47. ΡίΙίιΐδ ουιτι ϋϊοίΙιΐΓ ηοη 8888, ΡβΙγι» ρ|ί:ιιιι βΧδί-

βίοηΐίι ηβ£3ΐυτ, 787, 0. ; Ρ81 οηιιιϊδ ύοπι ρΐεηίίικίο, 810,

Α Ρίΐίυδ φΐ3πΙίΐ3ΐβ ύείίηίπ ηοη ροΐβδί ηεαυε οϊγοηπ)30γϊ-

1>ϊ, 923,0. Ρ 1ίιΐ8ΐ)βί ΒεηίΐϋβεΙςηοπιοόΌ, II, 919 βίββςη.;

θκΐ Οεΐ νοΙαηΐ38, 983, Α ; δειηρΡΓ εηπι ΡβίΓε βχκϋΐϊΐ ββ-

ιιϊΐυβ δίηιυΙ οι 3ΐ)8(]ΐιε ίιιϊΐίο. 1287, 0. ΡϊΙϋ ηοπιίηίδ 3£-

ρβΙΙοΙίοηε φΐίιΐ ίη 0ήπ8ΐο δίκηίΓιοβΙυΓ. II. 342, Ο. Κιιϋ

Λβδοπίυι- (ϋνίηίι.18, III, 559, υ ε' δεό,φ ΗίΙΙΙ (Ιίβϊ, ΓιΙϋ 1α-

είβςαϊ, II, 606,0,0•.

ΚίΙαπι ροοιίηειιπι 0(188, Ι, 927, Ό.

ΓίιιίβνίΙίΒ εχ νίΝυΙί3 ρπεδεπρίο ]Π5ΐΗΐΐ(.3β 6ε3ΐίΙιΐ(1ο, (,

4." 4, Α. Ι'Ίιιίδ ΐΒΟΓϋί 53ΐπ1.ΐ8; Πηίδ βοπιηί ενί^ίΐίΐίο, 1,

?)39, 0, Ι) ; ίίηίδ ι•(.Ίΐ:ιιιιίηιιιιι νίαοΓίϊ, 547, 11; 550, Β,

Ο ; Βοϊβ <1ί\ ίηοπιπι Γοιί.Ίΐιιιππιιι ςυίδ, 1291, Γ. ; 0ηί8 «ρϋί

ςυίδ, 1315, Α. ΙΊιιαη (ίη), νοχ ρΙαΓΪιηιβ ρδ3ΐηιίδ ρπι-ϋχα,

«1ΪΙ13 861)8118, Ι, 491, Α, Β.

1 πηι,ΊπιΐΜΐΐιιιιι αυίά, Ι, 79, ϋ; II, 1003, Α; 3η δίΐ εοί-

|ιπν •;ιι,ίι1ιιπι 30 ιΐιιπιπι, Ι, 79 ει δεα,φ ΡίπιΐϋΐηοιιΙιιιιι ΙίιΙβδ

Ιη ΐ:ΐΐΓΐ8ΐυπα, Ι, 555, Α.

ΚΙβνίϊηυβ 3(1 ςαεπι δοτϊρδίΐ 0Γ6βοπιΐ8 ροιιΙγβ ΗρΙΙαιΙίιιιη,

ΠΙ,999εΙβεα.π,.

Ι'ΊεηιΙϊ Ιεηιριιβ ίη νίΐβ ρΓ3?δβηΙϊ, Ι, 707, 0, ϋ; εΐ φΐίά

πιϊδεπα! ηΐ3κί5(1οί1ειΐ(]ΐϋΐι, 710.

ΓΊηηιίηα ηικίε οπ'ΛηΙυΓ, Ι, 111, Β.

Κΐυνίαδ 3ΐ•οπΐ3ΐιιτη εχ πογΙο δροηδβθ, φ)ία\ Ι, 986, Β.

Ρορηοπβ ηΐ3ΐ3, Ι, 674, Α, Β.

Ροπ8 ηΟΓίϊ. (ΙοοΙπηα νΐτΙιιΙιίΓη, Ι, 663, Α. Ροιιβ δί^ιι»-

Ιιΐ8 3ΐιϊηΐ3, 963, Ο. ΡοηΙεδ ά'ηοο'εοίπι άίδβηϊ βροβιοΐί,

566,0.

Κόπτω ει δρεοϊεδ ηοη β3?άβπΐδεπιρεΐ' ίη βούοαι ηοηιίηε

πιηηειιΐ. III, 534, Β.

1Όπηίρ:ο Π3ΐιΐΓ3 ςιΐ3?ηίηι, 11,827, Β. 0.

Ι■ΊιπίΜΜίίο ΙκιΙχΊ ;ιΓιΐ|ΐιίιΙ πιβ^ίδ Γιιμίρικίιιιιι φΐ:ιιη Γ*ΙΡΓ3

ίΟβΙεΓβ, III, +91, Β, 0. Ροτηΐθ3ΐίο Ιαηφκιιη Ιίχ3 ΓθγΙ ίιτι-

ρβ<ϋπιεηΐ;ι,494, Α. ΡοπιίοβΙίοιιίδ ςη3ΐε ρρρινιΐιιηι, II 227,

ϋ. Ροπιίθ3ΐοΓ Ι:ιηηιΐ3πι ρ3ΐιηιΐ8, III, 494, Β; ΙΙΙί βεοίόαυί

ιη;ι1;ι ρΙιιπΊιι.ι, ΊϋίιΙ., 0.

ΡΓ3ΐΓίδ ηοπιεη 3ι1 ϋΐΓβπιςυε ραΓίβηι 3 δοιϊρΐιιι•» ροδί-

Ιυπι ςιιί(1, Ι. 342, Α.

ΡηιοΙυ* άιιίοίδ ίη βυΙΐυΓβ δροηδ» ςυί(1, Ι, 986, Τ). Ρπι-

εΐυβ πιβι-ΐγπί οοηιΐδ, 111,770,0.

ΚυηΐουΙιΐδ ίη Ιβογο οο1Ιοθ3(ιΐ3 ςυίά" άεηοΐεΐ, Ι, 1106, β.

Κι ι Ιιι πι πι π ι ρΓχύίεΙίο αιιο (ΊιηϋαηιειιΙο ιιίΐιιΐυτ, II, 163,

Ο, ϋ

Ο

Γ. :ι1γιΙ;ιπιγπ τεΓυπι 53(•γηπιπι οΐβάβδ, III, 1075, 0, ϋ.

(ϊβιΐ3Γΐιπι ΓυΙιΟΓ ςυί(1 άεηοΐβΐ, Ι, 930, Β.

<;ριιεΓ3ΐιΙίιιιη νβη» ΗίΠεΓεηΐϊβί, II, 394, Β.

(ΙβηβηΛίοηαΜ, ΙΙ,779βΐ8Ρςς.(τ8ηεΓ3ΐ1ο(1ϋρ1εχ, 11,618,

619, 639; ^εηεΓβΙίο ίη ηο!)ί8 Ιπρίεχ, ει ςηβί, 635, 0. Οε-

ιιίτηΐίο νβΓΪιϊ, 1, 1051, Β βΐ δεςπ. 0εηεΓ3ΐίοη«ηι ίηΐετ εΐ

ΟΓβαΙίοηεηι »1ϊ(ΓβΓβιιΙΐ3, II, 655, 658. ΟεηεΓβΐίοηεηι ηεεεδ-

83ΓΪΟ 80ςυίΙΙΙΓ Π10Γ8, Ι, 702. Α. (>6η6Γ3ΐίθηί8 ΐπικίΐΐδ 1(1118

δοειιικίιιιη Ειιηοιπίιιηι, II, 390 ει δεςς.

ΟειιίΙιιιη οηιηε βχ βΐίςιιο 8η1)δίδ1εη8 ε]υ8€ΐ6ηι 681 ηαίιι-

Γ3Β ευηι εο εχ ςηβ βεηίΐιιπι, II, 602, Α.

ΠεοΓ)»ίιΐ8 Ι.3θ(1ίθ6ΐΐ8ί8, II, 2'ί9, 0.

ΟοοΓ^ίυδ Τ3Γ033ΐηεηίΙεδ, II, 263, Α.

6Ι0Π3 3ΐ)«ιιΐ6 δρΙεηοΌΓβ ηοη 681, II, 140, Β. Οοι-ίχ

δρΙβπάοΓ οαο!οοιΐ8 61 (Μ^ίϋ*, III, 499, Ο.

•ίΓ.κΙιΐί νβπί αιιοδ οοηδοειιϋίΐ Μυνδβδ ουί δεπιρβΓ πΐϊίοΓ

«6031,1. 1026, Β, Ο.

0Γ3ΐί:ι 681 ϋΊιηιιηι Πει, III, 430, Π.

0Γ6Ε68 οαρΓ3Γυπι ιΙι- πιοηΐε (;.ι!:ι.ΐι| ψιίιπιιη, Ι, 922,

923.

(«ΓΡ^οπί Ν.ν88βπϊ νίδίο, III, 786, Α.

Οπ'Κοπι Ί'η3υηΐ3ΐιΐΓ{;ί νίΐ3, III, 894 ει δβιις. ; Ρ^ι18 ρβ-

ΐΓία, 898, 1) ; ρ3ΓΡηΙβί, 899, Β; 3<1οΙΡ3θεηΙί3, ΪΜ., 0,

Ι);ίη ηΐ3ί»ιΐ3 Λ!εχ3ΐΐ(1π υΓϋε (Ιο^ριΐίϊ, ιοπιρβΓαίιΙίβ βΓ 80-

!»ιϊρΐ3ΐ6 ΓυΙ^ρΐ, 903, Α. ; α ιηεΓΡίπςε οηΙιιηηηίηΐιΐΓ, ϊΐίά.,

1!, 0 ; ευπι ΡίιπιίΙίβιιο ίηίΐ ΗΓηίοίιίηιη, ει ουηι εο βυ!) ΟΗ-

ββηβ ρΜΙθ8ορΙιί3ΐη ϋίβεΐι. 906, 0, ϋ ; ίη ρ3ΐπ3ηι «Ιεηυο

ΓβνβπίΐυΓ, 907, Α; ίη δοΐϊίικϋηειη δεοεδδιΙ, ϊϋίά., (1,1);

Ι'ηιυο'ίιιΐϋβ Αηΐ38Ρΐΐ8ίϋπι 3ΐι1ίδΐ68 ϋΐυιη 3(1 83ϋεΓθΌΐίυηι

ενεηίι ίηνίΐηπι, 910, 0, ϋ; β]υδ. νίδίοηεβ, 911 βΐ διίςς. ;

Ιριηρίυπ) ίιιΙΓίΙ (Ιεοπιηι ςηοδ τειίιϋΐ ηιοΐοβ, 915; ίΙΙοΓυηι

3ηΙίδΙίΐ6πι 3(1 Βιίεηι 3ΐΙι1ιιοίΙ, 918; ρπρ(1ίθ3ΐίοη65 ε]ϋ8 ει

™ίΓ3ουΐ3, 919 οι βεης. ; ο!ϋθδ ΓΓ3ΙΓΡ8 ππΓαουΙοίϊβ οοηοίΐίβΐ,

926; Ι,νευπι βιηηρπι οοεΓοεΙ, 930,031 ; Οοιηβηβπι οίνίΐβίεηι

3(ϋΐ , ει ΑΙρχϊΐιόπιηι ο;ΐΓΐ)οηαι•ίιιιιι 8ΐ3ΐιιίΙ 8306Γι1ο(βηι,

934, 935; ΙΙε1)Γ33ϋηι ηιιηϋβΐ'ριη γιιοΠρ ηΐίίοίι, 950 ρ( 3Ρ(]0,.;

3άοΙε5ςεη|!ΐΙιιιιι η (Ι;ριηοιιε Ιϋ)ΡΓ;ιΐ, 912, 913; ρρι•*ρριιΜο-

ηβηι ίυξίι, 917; ι•εϋίί;ιϋ ιιγ!κίιι,1'ο1; ιηοιίΐιιτ, 93*^.

Γατβοι.. Γ,κ. ΧίΥΙ

Γ.ιιΙπ3 δΐηιΐίαηι τ^ίΐι'χ ρεοοβίοπιπι ει ςυοπιού•) , 1.

1186, ϋ.

ΟιΐδΙιΐδ νοίιιρίβδ δίηβιιΐοηιηι ΓΜίοηιηι ηιβΙβΓ, 1,1186, 1).

ΟηΜιΐΓ δροηδί ο,ιιίίΐ. βΐ ςοία" (Ιεηοΐεΐ, 1, 1083, Β, 0. (ϊιιΐ-

Ιιΐ£ ΟΙιηδΙί ςυοο", 1, 1083, Γ.

Η

ΗφΓΡίίοοπιτη ορίηίοηεδ Ιορίίΐβδ δηηΐ ςιιίίυδ ρΓβνϊ

οηηιυηΙιΐΓ, Ι, 375, 0.

ΙΙβΙνδ (1ιινίυ3, 111,1082, Α, Β.

Η3πηοιιί3 Γ6πιηι υηϊνεΓδίΙβΙίδ ςηίϋ, 11, 26, 0, Ο 61

8β(]ς. ; 111, 166, 0, ϋ.

ΗεΙΐ3άί»8 βρίδοορυβ, βιΙνεΓβϋδ ςυεηι δοήΐιίΐ ΟτεΒοπυβ,

III, 999 βίβεςς.

ΗβραΓ 03ρΓ33 ηυΜ ιη ΚοΡίρΙηΓ3, 1, 603, Α.

Η6Γ3θΙίϋ8ΐΐ33ΓβΙίθυδΟΟΙΐΓΐ1ΐ3ΐΙ1Γ, III, 1087, ϋ ει βος^.

ΗεΓΟίΙϋ ηία,ϋδφηο>, Ι, 338, ϋ.

ΙΊει-οαΊδ δεη(*ηΙΪ3 ηεΓβπβ, III, 1140, Β, 0.

Ηίεηΐ8 ΓηβΙυηι (ΙριιοΙβΙίιι 8ιτίρΙιΐΓ3, Ι, 870, Β, 0; ηίθ-

Π)Ϊ8 βΙΓεεΙυβ, III, 778, Π.

Ηίηηυΐυδ οεΓνοίαπι, ΟηπδΙυβ Ι, 862, Β, 0; ηΐηηυΐϊ ββ-

ηΐΡΐϋ οβρΓβ» ((«ίϋ πιγδίίοε, 1,935, 0, ϋ βΐ δβο,ς.

ΗίδΙοπβ ,ηροοΓ,νρηβ ο"β Μιγι3 νίΓβΊηβ, III, 1138, ϋ.

Ιίοάίε νοχ οιιίό ίη ίίοΓίρΙηπβ 8ί§ηίΙϊοεΙ, 1,515, 0; II,

1238, 0; 1286, ϋ.

Ηοπιο φΐίϋ, Ι, 267, ϋ. Ηοπιο ΟϋΓ ιιΜίιιιιι* οηιηϊυπι Γβ-

πιηι οοηϋιΐιΐδ, 1, 134, Α ; ίΙΙίυδ ηοΙυΓϊ οιηηί 0Γ83ΙΟ, ςικκΐ

εεΓηίηιιΐδ, ρπεδίΒηΙίοι•, 134, 0; ίη οηιηίοιίδ ίηιρει•;ιΐοπ;ιιιι

ςαοπιάβπι 3ϋίΙθΓίΐ3ΐεηι ΟδΙβηίβΙ, 135, Β; ϊΐΐί Γββϊυπι ΰε-

Οϋδ ίη θΓ63ΐίοηβ ΐΓΪόϋΐυπι , 135, 0;άίνίηί ίηαρεπί ίηι»(<ί-

ηεπι εχΜΙιει ίη οηιηίοπδ, 138, Α. ΟυΓηοΙΙΙβ» αιΐυη Ιβ-

βϋπιεηΐϊδ, ηιιΙΙίδα,υββΓηιίδ ίηδίΓυοΙηδ, 139, ϋ ει δβςο,.

Ηοιηίηίδ Π§ογ3 ουτ βΓβοΙϊ, 143, Β. Ηοηαο δίο οοικίίΐϋδ •ιΙ

ίιιδΐπιηιεηΐ3 »ά δεπηοηριη ηβοββδβΡίβ ΙκιΙκμι, 150, Β. Ηο

ιηίηίδ ικιΙιΐΓ» 1013 οοηδίο'βΓβΙίοηβ ηοδίΓ» ρεΓβρίοί ηοη ρο-

ΙεδΙ, 154, ϋ. Ηοηιο 30* ίηΐ3Βίηεπι ϋβί ΓβεΙυβ, 155, Β; 162,

0;178β1.δεςς. ; 262 εΐ86ςη.;666, Β. Ηοπιο (ΙιιρΙβχ, 1η-

ΙεΗοΓ 61 εχΙεποΓ, 265, Β. Ηοπιίιιίδ πκιιιιιί Γρι», βνβδ βΐ

οιηηίι β\ί3 δυήίβοί», 266 βΐ δβςη. ; 666, Α. Ηοηίο ι|ιιοιι,ίπι

πιοίο ΓίΟΙηδ, 279, 0, ϋ ; ηοπιο πι:ιμιι:ι τεδ 61 ςηοπιοιίο,

279, Α; α,υοηιοάο ηυΙΙο ρΓβΙίο αΊ^ηυδ, 279, Β; οαι• βυρε-

ΓίοΓβ οοηΐυεΙιίΓ, 294, 0, Ι). Ηοπιο ριτνι» πηιοοΊη, Ι, 439,

0; III, 27, Β. Ηοπιίηίδ βΐίηιεηιυπι δβρίεηϋβ, εορηίιϊο ε6

Ι33ΐί1ί3, 1, 695, Α, Β. Ηοηιο α,υοπιοοΌ δρεουΙο δίηιίΐίδ (»-

(•(ιΐ8, 834, Β, 0 ; ηοη πικίιιιη 681, βριΙ Ιιυιιί δίπιυΐ30Γυπι 81

ίηοίΐ,ηπιβηΐιιπι, 1131, Β; ίη δβ Τϊίηίΐ3ΐίδ πιγδίβπιιηι εχ-

ρΓΪηιίΙ, 1330, Β, 0. Ηοπιίηίδ άί|;ηίΐ38 ει εΐβνβΐίο, 1279, ϋ.

Ηοπιο .•ιι] Γπιοικίιιιη 1)οηί8 πΊνίηίβ ΟΓΐϋδ, II, 22, 1). Ηοπιίηίδ

ΙΠ0Γ8, Οβί οβηεϋοίοπι εΐ οαΓ, 34 81 δεςη. Ηοπιο βΠβοΙίοιιε

οοηΩείΙιΐΓ 61 οοηδοπιπ)3ΐιιι•, 46, Α. Ηοηιο ιιονυχ ςυίδ νεπί

ει ρΓορΓίο, 583, 0; ςαοηιοοΌ βΐίοδ ϋεί βΓΠοίιυΓ, 610, Β;

δείρβυπι ί;η'ΐκιι•:ιΙ 61 03316Γ3 οπιηίβ, 946, ϋ. ; 947 ; εχ οογ-

(κιγο ρι :ιϋίηΐ3 ίηΐεΐΐεοΐιιηΐί ρηιηροηίΐιΐΓ, 1127, Β. Ηοηιο

ηυΐΐυδοοηπδ 831, 1298, Α. Ηοπιο οογ ροδί ιιηίνβΓ838 Γ63

οοηαΊΙυβ, 111, 59, Β; ιιηιΐο βΐ οιφίδ Γβί ί,τ;ιΙί;ι ρροιτβ;ιΙιΐ8,

503 βΐ βεςο,. ; ηοη 681 Με™ ηούίβ ςαί ΛιίΙ πργΙ, 522, Β.

Ηοηιο νοίιΐδ οηοηιοϋο βηοΐεΐυρ, 595, 0. Ηοπιο πιογΙιιιι*

ίβοβηδ φΐί(1, III, 13, Α, Β. Ηοπιίηί οπιπίβ 8ΐι()ίοοΐ3, 307,

Β, 0. ΗηηιίηεδςυίηιΐδδΙικΙϋδ ιιΐιιιιΐιιι• υΐ ίη νίίβηι ρεηιΐϊ-

ηρ.ιιιΙ, III, 14, Β. Ηοηιίιιεβ νη1ιιρΐ3πί Γ08 ΓυΙιΐΓ38 βοίρηιΐί

βίικίίο ΐεηρπΙιΐΓ, II, 1 10, 0. Ηοηιίιιιιηι δίικίίιιιη, ρυεΓοηιιιι

ΙηοΊΐί Ιη πγριιη, Ι, 627, 0.

ΗοηεβΙί οοιίδίιΐιταΐίο ίη (|ΐια φΐίδφΐε νβΓδβΓί ύευβϊΐ, III,

363 61 δοςφ

Ηοπογ ηπηιβηαδ 6Γ^3 άίνίηηηι ηιιηιεη ςηίιΙ, 61 6]αδ ηιο•

(Ιηδ, II, 355, 0, ϋ.

Ηογ» ίη ςα35 βΐ φΐοΐ ραΓίεβ οΊνίάβΙϋΓ, II, 155, Β.

ΗοΓίαδ ι:ι ιιιι-.Ι Η8118 3ηίπΐ3, Ι, 963, Ι). ΗοΠυ8 δροηβί Κο-

0ΐεδΪ3, 986, Α. ΗοΓίυδ πιεπδβ, ηοη 3Γ00Γ8δ, ΟηΛ., 0. Ηογ-

(οπιπι νβηαδΐ33βΙ ΰβΙίοίβΒ, 662, 0, ϋ.ΗοΓίϊ φΐία'βπι, Υβηο-

13? (ΙίοΙί, άεδοποϋηΙϋΓ, III, 1079 βΐ δβα,σ.

ΗοδΙίδ Ιιηηΐ3η:ε η3ΐιΐΓ3β νίδ ηιιχηβπι, II, 171, Α. Ηοδΐ68

ηοδίΓΪ ρεΓΐαΗ)3ΐίοηβδ βΐ νίιϊβ, 1, 1154, Α.

Ι ΙιιιιιΐΊ-ί φΐίοιΐ8 ροΙΙιιιη 681 αιΐιιαίαιιι, :(ΐιί(Ι δϊ^ηίΓιΟΡίιΐ ,

Ι, 933, Α.

ΗιιιηίΙίΙ 38 ,-ιηίπιί εΐ ρΐεπιίδδίο ((ΐιίιΙ, Ι, 1 199, Ό.

Ηί'3οίιιΙΒίηϋδ οοΙογ ίη νβδίε ροηΐίβοίδ φΐίά η^δϋοε, Ι,

387 0 ϋ

Ηγπίηηδ ςηία1, 1, 442, Α, Β; 494, Β; 498, Β.

II νρ05ΐ38Ρ08 61 Ρ5>ρ 1)1133 ιΙίΙίΡΓΡηΙί.1, II, 123 οΐ δεςο,.

νοοη οίνίΐ38, III, 783, 0; 1075, 0.

Ιί,'ΐιί8 ιιηιΐη νίηι ίίίαπιίηβηο'ί η30Ρ3(, Ι, 74, Ο; 75 εΐ

δβο,ο,. Ι^ηίδ φΐι ηοη 6Χ8ΐίη^ϋίΙϋΓφΐί(Ι, II, 106, Α.

ΙμηοΓ.ιηΙί;) α,υίο', 81 ηιιίιΙ δοίβηΐίβ, III, 175. Β, 0.

Ι(;ιιθΓ;ιΙίιΐ δΐιί Ϊρδίιΐ3 ((ΐκιιιΐιιιη ηκιΐιιηι, 1, 806,0,0;

807.

Ιιη,ι^ίιιίδ Γαΐϊο φίτ, 1,179, Β; ίη ίηιι^ίηε ο.ικιπιθ(!ο
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ίΡ.Μΐβ ηιαίπιΐί ρΙ ΓεπΗίυρ άΊβοππιεη, 182, 0, Ό; 3(1 ίπαξί-

ηεπι Πει Ιιοπιο Γβοΐαδ, 178 βΐ δρα,α,.

ΙιηΙιοΓ, νϊΗΙ Ιεΐ)ΐ3ΐϊοηοηι ίηδαΚυδ ίη ΒοΓΪρΙιίΓα, Τ, 858,

Β. 1πι1)ΓΡ8 81 ρΐυνίβ αιιαε ρΙ ςαοπιοιίο ΟβηΙ, Ι, 94, 95.

ΙπιιηοΓΐα1ϊΙ»Β 8δΙ νΐΐα, II, 479, Γ.

1ιιι|ι;ιΙί1π1ίΙ;ΐϋ ρΓΪιΐΓ-ί ['ϊιιια 81 ίυΐκΐιιτιρηίιιΐϊΐ νίΐ33 , II ,

30, Α.

ΙηβοΓΡδ οοβάίεηΐίβ, Ι, 595, 0.

ΙηοαπιβΙίο άίνίηβ αοί(1, II, 1127 61 δΡψ(. Ιηο3Π)3ΐίοηίδ

ηινίΐΡΓίιιπι ρΓΟρηεΙίοβ οοηΐϊποΐιΐδ δαίοπιοη ΙοαΜάίΙ, II,

585, 584. Ιηο3Πΐ3ΐίοηίδ Οιπβιί ηιγδίβποηι βδδεηΐυι-, III,

1019 εΐ δβα,α,.

ΙηοοηιροβίΙί εΐ ίιι^εηίΐί 5ίμηίΓΐ03ΐυιτι ία ηιιο (ΙϋΤιτΙ, II,

918, 0. δ.

ΙηεοΓπιρΙϊοϋε ςυΑ<1 ρι-ορπε, II, 122, 0.

Ιη00ΓΓυρΙί1)ίΙϊΐ33 ιριίιΙ δίμιιίΙίΐ'ΡΙ , II, 1070.

ϊηοοιτορίίο Προ πΐ3χίπιε ρι•ομπ3 881, II, 1258, Α.

ΙιΐΡΓΡίηρηίαηι (Ιιιρίρχ, αιιίηιϊ εΐ 0θΓροι•ί8, Ι, 282, €.

Ιηιΐιιρπ' ηονβπι Ιιιηίρ;ιπι ςοίά, Ι, 1006, Α

ΙτιΙ',ιιιΙϊηιη, ιριί ρΓ•ιιιι;ι(ιιιρ ρχ 030 νί(3 ΐΓ3ΐΐ5ΓρηιηΐιΐΓ,

8ΐ3ΐο8 φΐίΜΐ,ιηι, III, 162, 165 ρΙ δεςα,.

( ΙηΓβΙιχ βροηΐε δϋ3 ηβηιο εβί, III, 1038, Α.

ΙηΓεΓηιΐ3 ςιιίιΐ ρΙ οηί, ΠΙ, 67 εΐ ίβα,ς.

ΙηΒηϊΐ38 (ΊΓιιμίΙ άρΐίηίΐίοιιρηι, Η, 150, Π.

ΙηΟηίΙί ιιοΐίο εΐ ΓβΙίοςα», II, 558, Π, 559, Α.

ΙηΠιιιΐυτη ηοΐΐο υριΊιοπιπι οοηοερίο ρυιηρΓβηεικΙί ρο-

Ιβ8ΐ, II, 602, Β.

Ιη^Γε53118 83ΡΡΓάθΙΐ5 ΪΙΙ ΙΟΓαρΙΟ ΠΡΟ ρΓΡΡΡδ οΐιΐβΐιιπ, Ι,

1147, Π βΐ 8εα,(ΐ.

ΙηϊηιίρίΙίιε ίη (1α38 δίμηίΠρ3ΐίοιΐΡδ 3θοερΙ», Ι, 1525, Π.

Ιη,ίοΓίβΓοπι ίβ Γεπιίββίοηβ, Ι, 1178, 1 179 είδεα,η.

1ηη38είΙ)ίΙϊΐ38 3η 8)1 8ο[>8ΐ3ηΙΪ3, Π, 407, Π εΐ δο•|(|.

Ιηηοεριιΐϊιιηι Ιπιοί(Ι»Ιίο, III, 1143, Ο; 1116, Α Β.

1αοΙ)Ρ(1ίρπΙί3 νοίυηίαΐίδ ιιοη οοΓρορΐδ βδΐ ρεοοαίυπι, II,

516, Β.
Ιηδοπρίίοηοπι ίο ρδ3!πιίδ α,οοΐ £εηει•3, 1, 487 ει δεςς.

Ιοδίρίβηβ α,οίβ νεΓβ ορηδβικίαβ, Ι, 686, Γ,, ϋ.

ΙοδΟΜίηϊιιηιιη εαυδίε, Ι, 167, Α.

Ιπδ(ΐΙ;ρ οογ βΐία,ηβηάο νοο3ηΙιιτ οΛπηβ, Ι, 550, Π.

ΙηΙε^εΓ οπιηίηο ςυίδ»3πι 881, Ι, 703, Α.

ΙηΙεΙΙεεΙυδ νοχ ίη Ιινιιιηίδ α,αίά, 1. 445.

1πΐΡΓν.-(ΐΙ((ΐιι εΐ κραΐίιιπι αυΜ, Ι, 730, 0, ϋ.

Ιοΐ;1)3 ςο» ει ηηΐιΐ βίκηίΐΐεεηΐ, 1, 1230, ΐ.

ΙηνβηΙΟΓ κοΙοΓϋΐη βπΐοβί'ε ηοδ ίιβιιοίίοίο ηοη ροίεβΐ,

«ΠΙ, 547, Β.

Ιηνίιΐίίΐ 61 β]03 εΠερΙαδ, Ι, 410, Β, 0. ΙηνίόίΏ ιΊ δίπιη-

ΙβΙίοηίδ νίιήιηι α,υκί, Ι, 1287, Α, Β; ε]ιΐδ οβοβϊ ει βΟε-

■01.113, ΐύιά.,ί',, Ό.

Ιοί» εΐ βρβχ εηιοίδ β(ξ)Π•3, Ι, 571, 0; III, 623, ϋ.

ΪΓ3 ίη 3ηιηΐ3 αιιίά\ II, 226, Α, Β; ίι-33 βγ(1ογ ςιιίΟ ει οη-

ϋε εχβίδΐίΐ, III, 51, 55; ϊτηβ οιιιη ΙηηιΙιηοίδ βΟΓρυρίδ οοηι-

υΛΓΒΐίο, Ι, 706, Γ); ϊρ;μ ει αηϊηιϊ ροΓΐιΐΓβ3ΐίοηί3 εΐϊεοΐοδ,

1, 1215, 1) εΐ δεαη. ; ΐΓ3 άεδΟΠοίΙΟΓ, 1285, Π ει δβο,α,. '

Ιπιειιηύί» ςυίι] δίΐ, III, 55, Α.

Ιδ3Ϊ38 ρΓ&β£υΓ3νΐΐ Ι)ηρΐί5ΐηιιιιι, III, 591, Β.

ΙΙβΓ Ιποπι ϋίεΓοιη ςοίά1 ιηνδίίεε, 1, 366, Α.

ΠαΛ> αηάε βίο άκίοβ, II, 1007, Β.

•Ιρ,ίιιηίί 61 308ΐίιιεηΐί33 ^ριιη•! λ ρογρογρ δΡ]ιιηοΙιιηι, III,

454,0. ϊείυηίοπι νίηυΐίδ Γιιπ(ΐ3ΐτιειιΙιιηι, 455, 0; ιιίΐιίΐ

ρπκίοδί Ιΐϊδί 11ΙΡ1Ι8 ρΐ1Γ3 δίΐ ΡΙ 0100(13, (!>■'(/. ϋβίαοΐί 03083,

458, Α.

^εΓ0831επ1, οιχ^εβίβΐίδ βηίιη» Ι.νρυδ, Ι, 1098, 0, Π.

ΐεβαβ, ίικίιιιηριιΐοηι, Ι, 1006, Λ.

^.ΙΙΙΠΡδ Β3ρΙϊδΐ3, ρΓΧΟϋΓδΟΓ ΟΟΠίίοί, ηΐίαΙΡΙΙΙ 011Γ3Ι11 3(1-

Ιιίΐιιιϋ ϊιι Υ30υίΐ3ΐεοι 3ΐ> οιιιιιίΐιυδ αΙΓροΐίΙιιΐδ ρΓχροοεΓεΙ

οορροπδ πιαηϋίΐίίδ, III, 550, Β, 0, ϋ; οοηι εο πΐΒ^ηιΐδ Βα-

δίΙΪΙΙΚ Ρ(ΙΙΙΐρ3Γ3ΐΟΓ, III, 802.

,ΙπΙι 3ροΙΐ3ΐθ3 οοιηίοαβ ΠΙίοδ εΙί:ιηι 3πιίδίΙ, III, 874, 0,

ϋ;Μ οοιηε ρβΙϊεηΙεΓ ΙοΙίΐ,875, Α, Β.

ίοη3δ Οιπδΐί 8ΡροΙΙιΐΓ3οι δίμιιίϋρβίιιιΐ , III, 603, Β.

ϋθΓ(ϊ.ιηιΐ8 Οονίοδ 1>3ρΙΪ3ΐιιί 0^ιΐΓ3, III, 591, Ο.

ϋοδερίιί ία Λ;«νρΐο οοηΐίοειιώ ρΓΒΡίΙίοαΙιΐΓ, III, 494, Π;

495.

,Ιο(ΐ3Ροπιηι ίηοΓ8(1υ1ϊΐ38, III, 223 εΐ 8«ςς.

,Ιικϋ('ϋ ϋεί ΓβοοτύίΙοβ ΙβτηοίΙίδ, Ι, 611, Β, 0.

,ίππιρηίιιηι Ιιοηυιη 1Γ3, οπρί(ϋΐ33, 1, 478, 0:

ΙοΓβπιεηΙί ΟαρΙεχ ορΡΓβΙίο, Ι, 851, Β; 1042, Β, 0.

ΙϋδίαΓ3ΐΐ(1αηι εδί ογβΙιο ρβΓ »β οοηΟπιιβιΐδ νεπίίΐεηι, Ι,

854, Α.

.ΙιΐΛΐϊιί^ι ςυίύ, εΐ φι^ηαπι ίΙΙα ηιιχ 3(1 οηιηεβ ρβΓίίαεΙ,

Ι, 1234, 1235; 3ΐΐδ1ίΐίϊ ϋεί ςιιΟΜοάο 38 051ρικ1;ιΙ ίη Ικιιιιί-

ιΐ83, II, 58 βΐ βεςη.

^υνεη^ι1I^3 ςο«β ίη 5εΓίρΙιΐΓ3, 1, 1111, Β, 0.

ίιινβηίοΐίδ 81 *131Ϊ8 (1θΓίΐΐ33 ν3ΐιίΐ38, 1, 1203, 0, ϋ.

II

Ι.300Γ οδΐ ϊηΓαιιΙΐα ; ΙιιΙιογ, ϊανβοΐυβ, Ι, 463, Β.

Ι.ΒΡΓνηηηρ ϊΐιηΐ Ιβηηοιπι δβη^υίδ νοΙηεΓαπι .ιηίηιί, III,

879, 0. ; ΐ30Γϊΐτΐ3Γαηι 0308« αιΐίε, Ι, 159 βι ββο^.

ίχΐίΐίβ ργο νοίορίβίε ου», 1, 647, Α. ί«ΙίΙΪ3 (ΙυρΙρχ,

61 ςυ,-ρ 1)8313, 1231, Β.

Ι.3ΐιιρ::(1ί3 \ ίΓ(?ο, δ. Μ:ΐΡΓίη,•ρ δορΐη, III, 987, Ο.

Ι.3ρί(|ρδ ]3οεΓ6 εΐ οο(?8Γ8 ςυί(1, 1, 711 βΐ δβςις.

Ι.3ρίδ ΟΙΐΓίδΙϋδ, Ι, 367, Α ; 610, Β.

Τ.318Γ83 ίη 18ΙΤ3 8Χ ΙοΙΟ Γ306Γ8 0,01(1, Ι, 542, 343.

1.30(13110 γήά δίΐ, Ι, 494, Β.

Ιαη» οαηΐκϊ ϊριϊ 1'ανϊά, ίηδοτϊρΐίο ρδαίπιί, ςπί.1 ίεηο'.οΐ,

Ι, 527, Β.

Ι...ί\3ιτ:ι ιίοπιοπιηι. Ι, 655, 0. ί,ινίΡΠ βπϊγπ.τρ, 658, Β.

1.3Ζ3ΓΪ ρβορεπδ 81 ϋίνίιίδ ίο ίαΓεπιο ρ3Γ3ΐκ>ΐ3 εΐαοίάΐ-

Ιογ, III, 83 ρΐδρφϊ.

Ι.3Ζ3Γ08 3 ΠΙΟΠυίδ δΟ30ί)3ΐθ3, Ι, 219, Π.

Ι.οεΙιυ δροηδί οηΐβΓΟδηδ, π,ίΙιιπι Ιηπιι.ιιι:ι, Ι, 835, Ο. Ι ρ-

<1.ιΐί δ;ιΙιΐηιοηίδ ηορίίβΐίδ 3Ω 3Γ0ΐ3ΐίδ 0ΪΓ0οηΐ(ΐ3ΐο3 αοίδ, Ι,

899, Β, 0.

ίΡί,'ϊδ ιη3ΐΐ(1.ιΐ3, Ι, 518, Α. Ι.Ρ§ίδ οηιίριΐδ, βηιίουθ 1)(•ι,

591, Π.

ίεχ 831 νοχ άϊνίηβ, 11,354, ϋ. Ι,βχ ε«1 ίρίτίΐοαίϋ, Ι,

878, ϋ.

1>ρηί1;ΐί ηοιά εΐ ίη ςιΐ3 Ρβ 1)8313, Ι, 1511, 0, ϋ. ίρηίΐΜ

εΐ 0ΐεηιρΐ)1ΐ3 ςυί(1, III, 54, 0.

Ι.ΡοίΗΐιη ρτορΓΪεΐ3ΐ88 βΐ (ΐυίιίπηίΐΐ (ΙεςίςηβηΙ , 1 , 591,

0, Π.

Ι.ρίοίιΐδ (8.), Μεΐίΐίορδ ερί^οορυδ, II, 221, Β.

ίίΙ)3ηιΐ8 οΌρΙβχ, υηαδ εΐεοΐϋβ, »ΙΙβΓ ηιβίοϊ ει Γε]ίοίβη-

ιΐιΐδ, 1,1079,1) είδβςη. ΙίΙ>3ηι18 ηιοιίδ ((ΐιίιΐ ίη.1)ρ.ιΙ ίη

ηιιιΐιίδ Ιοείδ δεπρΙΟΓίΒ, 91 Γ, Π. ίίθ3βο Γογπιι δροο^ί οοιι»-

Ρ3Γ313 ριιγ, 1079, 0 ει δεςς.

Ι.ϋιιτιιιί 3 οΐ3ΐοςηϊ(1, εΐ αοίδ πιβία*, 1, 1131, Γ, Ο.

1.ί1ιρι1;ΐ8 (Ιοιιιίηιιηι ηοη ηαίιεί, III; 105. Α.

Ι.ίμιο 0,033 α(Ι ίμηρηι δΐΐ'οεηίίιιιη οοΠίεοηΙητ ηηίϋ ηβ5

(Ιοοειιΐ, Ι, 715, 0. ίί«η3 1,0>3ΤΐΊ ςοκ, 1, 911, Π ει 8«ςς.

Ι.ίμη.ι 8ί1ν» ηοη βιιιίρί δβιΐ ΒαΎρπίαπί δροιιδί, Ι, 842, 0, Π.

Ι.ι.-ίιιιπι ίη ρ3Γ3(ϋ$ο νρΐίΐιιηι ρ,ηικί, 1. 199 81 δεςα,. Ι ί§πυιη

νίΐ33 εΐ Ιίμπιιτη ηιοΓίίδ ίίεηι ίη ρ3Γ3ϋϊδθ, 1019, Π βι δβος.

ίίρηιίΓη ίη ;ιγ,(13πι ,ιιηβΓΒηι ίιηηιίδδΐιηι (|ΐιί(1, 366, Β. ίι-

Κηυηι ογορΪ8 οηιηίοοδ 83ΐηΐ3Γ0, III, 585, Β.

ΙίΙΪ3 ρ^οίίΐ δί^ηίΓιοβηΙ, Ι, 1095, 0, Ό. ίϋϋ μΓ3ΐί3 ύορίη,

βΐ 8^03 8ΐ£ηίΙΐθ3ΐίο, 1066, 0, Π. Ι.ίΙίοιιι ροην,ιΙΙιιιπι ϋ,υί(ί

δίκηίΠοΊ, 839, 1). Ργο ΙΗίί$ δίνε ΡΙοτϋ/ηι, ίηδΟΓΪρΙίο ρχζΐ-

πιι. (ΐοΜ (ΙριιοΐΡί, 502, Π.

1.ίιιμιΐ3 (ΐυίιΙ, 61 σ,υοιιιοιίο βεΓΟίοηεπι επιίΐϋΐ. Ι, 659,

0, ϋ. Ι.ίη§θ3Γϋηι οπ^ο εΐ υδΐΐδ νβπί, II, 995 ει 5Ρςη.

ίοο3ΐίδ ηιοϋΐίο ιιύ'η εΙΒείΙ VI Πευδ δϊΐ ρΓορίοΓ, III,

1014, 0.

ίοοαδ Λρηά Πεοηι ςηίό, Ι, 400, ϋ ; 406, Α.

Ι-οςοεικΙί Ιβηιραδ ςαο(1, Ι, 727, Β, 0, Π. ΙοςηβηάΊ 1*-

ου!ΐ3δ οηάβ, εΐ ςαοπιοϋο εχβΓοεΙορ, II, 978, Α, Β.

Ι.οορπίΒ, ςυδβ 03083 δρ1εη(1οΓϊδ εδί, ηοη 3η1β δρίεηίο-

τεηι βδΐ, δεα1 οοηΙεπιροΓ3ΐίδ, II, 1287, ϋ.

Ι.οοΙθ3 ππίίΙ ρΙ Π113 ϊιι Γβ οεβίοδ, Ι, 1222, 1223; III,

535, Π.

ίυαΊΐδ ρίΐ83, III, 1055, Β.

Ι.ιιμριιΙίΙηΐΝ ΓΡηίΡιΙίαιιι. δϋεηΐίοηΐ 831, III, 878, Γ..

ίοη3 φΐΒΐϊΙβι• 3 8θΙε Ιοηιεη δοιιπι 3ΐ•ρίρίαΙ, βΐ ϊΙΙϊιιβ άϊ-

ωίηυΐίο ει ίηοΓεπιεηΙυπι οηοΌ. 111, 31, 0, ϋ; 34, Α, Β.

ίαχ ιιιιιΐρ 81 ςιιοπιοάο Γ3013, 1, 71, Π|; 74, Α.

Ι.ιιχιΐΓΐ.-ιΟΓοο'εΙΐδ ρΙ Γ3ΐ)ίο53 άοηιίη3, 1,563, 0; δεοι-

ρρι' 3\'3ΐ ίίί»ηι οοιιιίιειιι Ιι.ιογΙ, III, 527, Π.

Ι.}'Ρϋδ ΐπαηίδ ΓβρίαΉδ 3ΐ> ίηδοΐεηΐϊ εΐ ίιιοηΐί&ιΐο οογ5ο

ΠΗΓίοοΙοδε τεροΐδοδ, III, 950, 931.

Μ

Μ3ΡΡι1οηί3ηοπιιη ργγογρ», II, 1503 εΐ δεηα.

Μβοπηβ νίΓ^ο οογ δίο αΊοΐ3, III, 959, 969, Α; πβΙγβ

ε^οδ νίΠηδ βΐ νίδίο, ϊίιι'ίί., Β, ηοίΐχΐδ δΙαάΊίβ ιρρΗοοετίΙ

3ΐιίηιιιιη 3(1ηιϊο ριιρίΐη, 962, 0, Π; ρπρδϋιηί ίΐΐίοβ Γοπηι εΙ

νεηαδΐ33, 963, Α; «ΙΡδροιίδίΐϋΓ νίτο ηοί ρΓ3?π)3ΐαρε πμ>π-

Ιογ, ϊΗά., Β; ΓβδροίΙ ρίβηβ ροημιρυπι, 865, ϋ; ϋ. Ε}«β

ρίεΐ33 βι οΙ)ϋΡΓν3ΐιΐ!3 ία πι31γρπι, 966, Α, Β. ΒβμΗιιπι

ηΐΒίζηυηι 3(1 δΐηίΐίϋπι ρερΓεοΙίοηίβ ίηείϋΐ, ϋηύ, 0, ρβΓ>03-

άαί πιαίΓϊ οΐ ρεΐ3ΐ ητιοη^δίεποαι, 966, ϋ. ίεείοβ ρ;ο8 βι

ριιΙνίπ:ΐΓ, 975. Π; ίη ηιΟΓίοοπάο ρ]ο8 οοτρορβ αίποϋίδ

3ηίηιί νίδ, 982; ίη ΐρβο ηκιΠ» Βριηε ςοοπιοαο 3β £853801,

982, 985; ρΓέοβΙίο ε]ϋ8 ίη δορΓεηο δρίτίΐα οοηδίϊΐηΐ*,

985, (', Π; βΐιίΐ 3 οοτροΓβ »ά εοηοορϋοπι (Ιίυ δβΙνβΙοΓβιη,

986. Μοηβ ε]θδ δυηιιιιε οΌΙεηΙ 530ΓΚ τΪΓρηβδ, 986,987; ίη

Γ8ΓΓ60 3ηηοΙο ρ;ιιΊίοιιΙ;ιηι Ιί^ηί νίΐιβ, ίί βδΐ ρπιοίϊ, ίραιΐ

8ε Β65ΐ3ΐ)3ΐ, 990, ϋ, Π ; θίο« δοπιπ]* ρ3ορε«38 βι ροόί-

οίΐϊί, 990, 991 ; δρΙεηιίοΓ οοΓροήδ εχϊαίηιιΐί, 991, Ο, ϋ.

Οοοίαηι πιβίβ βΙΓεοΙοω ροδί ιπογΙριτι δβηβΐ, 995, 998.

ΜιΐίΊοΐΙι (Ργο), ίοδοηρϋο ρδϊίαιί, ςυκί ηοβ ϋορβίΐ, Ι,

507, Α.

Μ38Ϊ ΟηΓΪδΙί β^ΟΓβΙΟΓεβ, III, 1145, Β.

Ηβ^ία εΙ ίαοΐαΐβΐίο, γρϊ αιβίι, II, 110, Α.
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Μ.ικίϋΐΓ3ΐυ8 εΙ οπιηίυηι αιυο ϋϋ 3(1ίεεΐ3 δοηΐ, γ«ηίΐ3δ, 1

1206, Β. ε.

Μ3 Ιόνιοι ριιηίρηηιηι ίοΙβΓρΓβ(3ΐϊο, 1, 970, 0. ϋ.

ΜβΙυπι ρΐυποαδ ιιοιηίιιίοοδ 3 δεηρΙιΐΓ» άεδίβηβΐυι*, 1,

870, Β. Μ;ι1υιιι Γ0ΓπιρΐίΙ>ϋβ εΐ <:γ('.•ιΙιιιιι εΙ ηοη δυοβίδίεηδ,

είιΐδςυε ρβίει• ιΐκιΐιιιίπ*, βάνεΓδίΐδ Μ;ιιιίρη*οπιιιι Ιι.ττρ-,ίιη,

III, 1254, Λ. Β. ε. ΜχΙυιη πκιΐο ηβπιο οιιηΙ, III, 486, υ.

Μ;ιΙιιιιι ιΙι'κΊμ ρΐυκ ναΙιΊ «Γΐβ, II, 754, ϋ. ΜαΙαπι £Γ3νίιΐ3

ιιιίηπηιιιι ΙϊαιΟΓβπι ρχρεΙΙίι, III, 779, Λ. Μαΐί ηαΙυΓϋ ίιΐδί-

ρίειιΐίίΒ ηοιηίηβ βχρΙΐ03ΐ3, Ι, 682, ε. Μ:ιΙί ίη ιιιπιιιΐιπη ίη-

8ΓΕ58Ϊ «ιιΐ8.ι ρπηι» αο», Ι, 559, Λ. II. Ι ; 3 ιπ;ιΙι> ΙΪ1>6ΓαΓΐ

φΐίιΐ, εΐ ςιιΪ8 ηΐ3)ιΐ8, Ι, 1191 είδεφ],

Μ.ιιιι• ιμιίι), |, 78, Β.

Μ;ΙΙΙΙ"8 Ιΐ:«Τι•ΐίι•118, II, Α. Β.

Μβηίοπφίδίηαδ, II, 406, ε.

Μβηίεοχοηιιη ορίηίοηεδ άβ ίηίπι.ι, II, 207, Β ; ίΙΙοηιηι

<1ομιιΐϋΙ;ι ςιΐίβ, II, 30, 1) εΐ δβςς.; ΓεΓεΙΙυηΙιΐΓ, 31, Β. ε.

Μ3ΠΙ13 νείαΐ γοϊ ε εοβίο άεΙΙυεοβ, Ι, 311, Ο ; ψύά ηιγ-

β'.ίοβ, 367, Β.

Μ3ΐΐ8ϊοιΐΡ8 ηιιίϋ. Ι, 566, ϋ ; ηΐ3η*ίυιΐΡ3 ρΐυτίηικ αριιϋ

Ρβίρεηι, Ι, 1110, Ο.

ΛΙ.-ιιιιι•; ηοπιίηίδ δεπηοηίδ 031133 Γ;ιρ1τ, 1, 143, Ο ; 147,

Ο. Ι). Η3ηα3 Μονδίδ ίη δίηυ οηηιιιιιαιιΐ,ι ηιιίύ ιηγδίίεβ, 334,

1). Μαιιιπ ΐοΓίίΙεβ ει βιίΓΡίβ ςιι» ίη ΕεεΙβ3ί3, ει ιριίιΐ βί-

βηίίίο'ΐιΐ, 1070, Α. Β. ε. Μβουβ ΟΙΐΓΪδΙί Ιοπιαίϊΐεβ ρΐεη»

ΤΙΐ3ΓΜ8, 1067, ΟεΙδεα,ο,.

Μ3Γε ιιιιπιιι ει εοηΐιηηυπ), η οιιγ κιιΐβαηι, 1,99,0.0.

Μ3Γ18 ΚιιΙιτί ΐΓ.ιιΐδϊΐπϊ πιν«ιίι•ρ, 363 εΐ βεο,ς.

ΜβΠ3 Α3Γ0ΐιί8 8ΟΓ0Γ ίη οπιιπ1)ΐΐ3 ρει-ΓρεΙβ νίπυΐεηι οοίηίΐ,

III. 595. Α.
Μϋήα Π)3ΐ6Γ ΟΙΐΓίίΐί (1ίι•ΐ3 ηιαίΡΓ ^3^ο^^ 61 .Ιοδοβ, III, 647,

Α. Β.

ΜβπηοΓ ςηϊά κίρηίΓιορί, 1, 1078, Β.

ΛΙ;ιΠ ι πιιιι •.ι.ιιΙίιι.Ίΐ (ριϊιΙ, Ι, 1294, ε.

Μ3(ιτϊ.ι ίη θΓ83ΐϊοηβ φίοπκχίο ΓβρΙβ, Ι, 70, 0. ϋ.

' ΜοΙίΓΪεβ ει 1)ειΐ3 ςιιοα ηοη βυηΐ ρο^Ίργικι, ΐΐΐείβεςη.

Μ.ιΙπηιοιιίιιιιι ηοη Ρδΐ ίηίοτ Γ88 ΰαηιηϋΐϋδ, III, 354 εΙ

ββςς. ΜιιΙΓΪηιοηϋ εοηΐΓ3ηεηεΙί *Ιικϋιιιιι ςυίά ηοβ (ΙοοββΙ, Ι,

930, Ο. ΜΐΐΐΓΪιιιοιιία ίηεβδί» βριιϋ ΡεΓββδ, II, 170, Α.

Μ:ιχίΙ1;ΐ! ίη εΟΓρΟΓβ εΐΐΓίδΙί φκε, 61 ολιγ Ι3ΐΐφΐ3ηι ρπίβΐ»

3Γ0ΐπ3ΐί3, 1, 1063 είδβα,φ

Με(ΙίϋΙοπ3 υολ ίη Οιπδίο αυίά! δίαηίΑωΙ, II, 534, Α. Β.

ΜπΙι'γιιμ ΐ|ΐΐ;ι (1ι• ι•:ιιΐ83 31) Ιιοιιιίιιϊίιιικ ηοιιθΓ3ΐα, III, 14,

Β. ΜιίΙιιϊικι κειιει•ί πιογΙιϊ 3άΊιίύειΐ(ΐ3, II, 10, Β. Ηεάΐείοΐβ

βΠεοΙιιβ, II, 198. 0. Μεώείηχ ίιινβηΙΟΓ φΐΪ3, III, 463, Α.

ΜεάΊρυδ νβπΐδ αηϊπηβε φΐίβ, Ι, 1 162, ϋ. ΜβάίοοΓυπι ρι-«-

ώρΐίοπρδ, II, 155, Α.

ΜεΙ ει 130 δυο Ιίηβηϊ δροηδοε (|αϊά\ 1, 959, 0. ϋ. :

ΜβΙοΙιοΙ δίυΐίδ &Ιια ιμιίιΐ πι.νδίϊοε, Ι, 602, Γ.. Ι).

Μείεΐίί Αηΐίοείιί* βρίδεορί βηεοπϊίαηι, III, 85Γεΐ8βςα;.

Μ•-ι -ϊ.-ι ηοη 6δΙ οριΐδ Ι>.ο, ει φΐ3Γβ, II, 1006, Ο.

Μΐ'ΐιϋϋΐ'ίιιιιι δεΓρευΙίδ ει Κιιηοικιι, II, 283, ϋ. 1).

Μεικί^είαιη 1'αυΙί, ϋοδρρίιι, δαΓ03 ει βϋοΓαοα, Η, -383,

Β. 0.

Μεηδ ορυδ ϋεί, II, 971, Β. Μεηδ ςηίιΐ δεεαηάυπι ϊρββιη

ε38ΡΐιΙί»πι, III, 59 ει βεςη. Μεηδ Ιιιιηιαηα ηοη 63θ"βηι τεβ

3ε ιϋνίηα ηαΙυΓβ, βεά ίΐΐίϋϊ ίηια^ο, III, 42, 0. ϋ. Μεηδ ριτ

δεηδίΐδ :ιμίΙ εΐ φΐυιηοιίιι, Ι, 151, Β. ; ι•γΠ:ι •μι:κ!;ιΐ)ΐ ίη εοΓ-

ροΓίδ ρ3Γΐβ ηοη εχδίδΐίΐ, 174, 1ι ΜεηΙίδ ϋοπαίοϋΐαπη ίη ιί-

ρίΐε, 1, 15.1, ϋ. Μεηΐί8, πι;ιΙι-ι ί<-ί ει ιι,ιΐιιι ;ο ιηυΐυαδ ίηΙβΓ 8β

ηεχυδ, 162, 103; ηιεηΐίδ ι,ιιιιι ιιιιΐυηι εοκη3ΐίο , 138, ϋ.

Μειιΐίδ Ι'3(•ιιΙΙ;ιδ δβ ρΡΓ ιιιιή ρίΜίηι εοΓρυδ ιίίΐΓπιιιΙΪΙ, εοηνε-

ηϊεηΐε ηιηιΐιιη Γ3ΐιοηε πιοιιώΓίδ δίη^αΐίδ ι:ηη,ιιικ•ΐ:ι, 178,

Β. ^. ΜίΐιΙίδ νίδ υηίευί({υε δεηδϋυιη 3(1εδΐ ίιΐδίΓηιηεηΙο,

III, 30, Β.

ΜοιίδΗΓ,η ίη οηηίοιίδ ηεεεδδβηβ, Ι, 698, 699.

Μριτιίκιι ιι ϋεί ιμιί, III, 547, Ι).

ΜθΓΡίΓίΧ, 1ΐ8βΓ65ί3, III, 547, 0.

Μείρηιρβ.νρηοδίδ, III, 107 είβεηη.

Μί£Γ3ΐιοηί3 »ιιίιη:ΐΓΐιιιι (ΙοοίΓίιιβ ενβΓίίΙιΐΓ. Ι, 234, Α. Β.0.

ΜίιίΙίδ (-ιίΓαΐίο ιιιΐΓ.κ-υΙθ8:ι, III, 785, ('.. Ο.

Μί86ΓΪ3 ςυκί ρΙ ίιι ςηο εοηδίδΐίΐ, 1, 1 1'.ικ, Α.

ΜίΜΊ'ίειίΓΐΙίΗ ρΓΟ ρθΐΡΙΙΙΐ3 ιΙινίιι;ι .-ιριΐιΐ Ν,ιπιΛ'ιδ νΪΓΟδ, Ι,

1250, Β. Μίδ0Γίροπ1ί:ι ΙκμΙμ ιμκκιυιιι, ει ιμπ ηιίδεηεοΓο'εδ,

1251, 0. 1) εΐ δεφΐ- Μίδεπεοπϋΐ Ι>εο νίΓΐυβ ^;γ:ιΙϊ^^ϊιικι,

III, 466, Α.

Μοιίυπι ααο 3ηίπΐ3 εοΓροή υηίΙαΓ ίβηοΓαηιιιβ, II, 43, Α.

Μοηβ ,ιηΐυιΐδ 3ε ιΙίΓιίΟΜδ αιτρ^ιι ΙηεοΙο^ίβ, 1, 574, 375.

Μυηΐίαδ 3 ββΙΙο ΐΓϋΡίιΙαΙιΐδ, II, 263, Α.

Μογ1ιιι8 Ιβίβΐίδ ροΓΛ'ίΙαηι, 1, 1162,0. ΜοΛυδ ίιινεΐ6Γ3ΐυ$

3ΙΛΡΙΙ1 δΙίρΡΓϋ! , III, Β.

ΜοΓδ Ιιοιηϊαίδ 1)ρί οβηββεϊαπι, εΐ ριιγ, II, 34 εΐ δβςη.

ΜθΓ3 εοτροτίδ αυίά, εΐ ρ^ιι•* 3Π3ΐο^\3 οπηι ιιιογΙρ :ιιιίιιι;••,

55, Β. ΜθΓ8, 3ΠΙΠ133 8βρ3Γ3ΐίθ 3 ΪΟΓρΟΓΟ, 194, ϋ. Ο. ΜοΓδ

εορροπδ,δεηδοηπι είδΐιηείίο, 3ΐιίηΐ33νβΓ0 πιοΓβ, ρρρραίιιηι,

II, 546, Β. ΗοΓδ ηοη 3ΐίπ(3 6δΙ φΐ;πιι 3ΐιίιη.χ• 3 εοΓρηΓβ ιϋδ-

δΟΐυΙίθ, 1154, Ο. ΗοΓδ ηπαιη Ιοι-πΙιίΙίδ 61 Γυπηί03θίΙΪ8 03-

ΙϋΓϋΙίΙί'Γ, 111, 15, Α.; 010065 00101003 ιιιοιίίί ίΐΐβιο νϊΙϊΓβ

83ΐ32ΐιυΙ, 1 4, Β. Ο. Μογ3 ('ΐτίο ΐοηιροΓΡ. χΐ3ΐί3 ηοη (ΙρΠηιΐιΐΓ,

III, 418, Ο. Μογ8 ΐ'ΟΓίιιιι ηοη Ιυςεηιΐβ ςιιί ίιι Μβ οοίεί-ιιιιΐ,

498 61 δεας.; 30 οηιηίοηδ νίΐίίδ ηοδ ρίβηβ ΙίοΡΓΟδ γριΙιΙιι,

550, 1). Μογ3 π'δ ηοιΐ3 εΙ ιμπιιν, 878, Β. ΜοΗίδ δβηΐεοΐϊβ

ίη ΑιΙιιιπιηι 1»1ι ςυβηύο ΙίΓηΐ3ΐ3 εΙ Γ3ΐ3 ΓιιίΙ, II, 546, 0.

ΜοΓίίβ (Ιεβίπιρίίο εβί Ιιοηιίηίδ 3 ηιοπβ ρεδαΓΓβρΙίο, II,

1166, 0. Μοιίίβ 3ΓΠ13 ρρρρβίιιηι, III, 763, Ο.

ΜοΙυδ εΙ 3ΐ3ΐηδ ιπιιιιπ ει ϊύεπι, Ι, 406, 0. ΜοΙυδ ει ςοίεβ

ίη Γβπιη ηβΐυτβ ιεαιρβΓ3ΐ3, 442. Α. Β. ΜοΙυδ ει ίηιηιοΐιί-

Ιίΐ38<]υίιΙ, II, 935, Α. Β. 0. Μυΐιιιιιιι εοΓροΗβ βΐ αηίπιί

(1ί8ΡΓίηΐΡΐι, Ι, 174, Α. Β.

Μο,νίίβ νίΐβ, Ι, 298 βΐ δρςο;.; ρ}ιΐ8 πι^Ιιρλ ίηΙεΓρρβΙβΙίο,

327 εΙ δεςη. Μοχ$Ϊ3 ιιιοηιιιιηι είενβΐίο ίη αΙΙυηι ηιιίι! δί^ιιί-

ΙίεβΙ, 371, Β. Μο^δεδ ηηόε δίο (ΙίεΙαβ, 11, 1007, Α ; ίη είδΐί

βχροδίΐυβ εΙ 83ΐΥ3ΐιΐ3, Ίί'ίιΙ Μο}888 ιιιαιιυιιιη βχΙεηδίοΒθ

οπιι'ρπι ι1ρδΡΓίΙΐρ1)3ΐ, III, 602, Ο.

ΜιιΙίβΓ ιμιοιμιι• »ά ιηιι^ιιιριϊι ϋιί Γηρ,Ι,ι ; ίΙΙίιΐδ νίΓΐυΙββ,

Ι. 275, Β. 0. ΜυϋβΓββ οογ ρι•ίιη;ε ΓεδίίΓΓΡει ίοηί-ί 1εβΐ83, II,

891, Α. Β ; φΐ3Γ6 ρτ\ιαχ ΓεδηΓΓεεΙίοηίδ ηυιιΙΙυηι βεεερβ-

ΐ'ίπΐ. III, 531, Ο. Μιιΐίεηιιη ειιρίϋίΐαδ ίη οπκακίυ εοΓροΓβ,

Ι, 826, Ο.

ΜιιΙηπιιιι ^εηιΐδ ηοη εχ 36 πιυΐυο ικιμϊΙιιγ, «Ι ιμιϊιΐ $ί-

ί,'ΐιίΐίπ.Ί, Ι, 562, Ο.

ΜιιπιΙιιδ Ιιοιιυδ εΙ ηιΐ3τε, II, 22, Α ; ηοη δΡΐιιρΡΓ ϊάεηι

ρεπιΐ3ΐΐΡΐ, 630, ^. ΜιιικΙί ΟΓΪ^ίηείη »Ιίιμι;ιιη φΐί Ι';ιΙ• Ιιιΐ', 13

εΙ Ιίιιριιι ρ,μΐδ ΓοΓβ βΐία,υβηόο ηοη ροΐεδί ηοη ιοιιρριΙργρ,

Ι, 210,211.

Μιιηιΐδ 3 ριπιρΡΓΡ ΧεΓχί τβ^ϊ οΐιΐηΐιιπι, III, 166, Α. Β.

Μυ8ίρ»•νβΓ3 βΐ οτίρίηβΐίδ ςιι«, 1, 442, ^

Μιίδυηίιΐδ νίΓΪ ΙικίΓίδ ρΐιΙίνεδϋΓεκοΓίϋΐη ΪΙιαιιηΐ3ΐαΓ3ΐιιη

ηοδρίΐίο εχρίρίΐ, III, 92ϊ, 0. •

Μυΐ3ΐίο ί'ι'φΐίήιΐδ εοιίδίδΐίΐ. Ι, 467, Α; ΚΙ, 15, Β.

ΜνιτΙΐίΐ 3(1 εΟΓρΟΓυηι δερυΙΙϋΓαιη βρΐ3, Ι, 89», Γ,. Ρ ;

ιηνιτίιβ ιιιοηίι δνηιΐιοΐιιηι, 1019, Β. ΜυγγΙιο! Γΐδείειιΐιΐδ ίιι-

ΙβΓϋ1)8Γ3φΐί(1, 826, Ο, 827.

Ν

ΝβΓίΙϊ οίοΓ ςηιά ηιτίΐίεβ, 1, 822, ϋ , ε]υ8 ηινδίίεβ εχρο-

βίΐίο, 970 Ν.ιηΙιΐ8 ρΪ8ΐίε3 ρΓβΙΪ089, 826, Β.

' Νίΐίιη νίιΙιΐΗ! ΓιΙίυδ ιιηίραδ 3 ιηοιΊιιίδ 8ΐΐ8ΐ•ίΐ:ιΙιΐΓ, 218, 219.

Ν.•ιΐ:ιΙίδ('.ΐΐΓίδΙί (ΙΪ08, III, 1127 είδεαο,.

; Ν3ΐίνίΐ3ΐίδ ΟηΓΪίΙί είΓεοΙϋδ, III, 1146, 1147.

ΝίΙιΐΓ3 Γεπιιη ςιιίό 3ΪΙ, Ι, 107, Α ; ςηυηιοάο βίδΙίΙβΓΪΙ

εχ ορίηίοηε Κρίοηπ, 111, "22, Β. Γ.. ΝβΙιιγϊ Ιιιιιιι.ιιυ Ιί5βρ1

ηΗιϋπι «ιρ;ι\, Ι, 851, Ο. Ν;ιΙϋΓίβ Ιμμιι.ιικρ (ΙεΓβΡίίο, εΙ

ρ|ιΐδ Ρ3αδ3, 11, 25, & Ν:ιΙιιγ:ι' Ιιιιιιι.ιιιι• πιίδεήβ, Ι, 462, Α.

Β. ΝβΙϋΓΚ ΟϋΓηΐίο νίΐκ εοηρ.ίηηίΐβδ, 443, Β. ΝβΙϋΓί (ϋνίιι.1

ηοη ροηΐίηείιιρ ΙεπιρΟΓβ, δ6(1 & ϋΐ3 Ιεηιρυδ 8δΙ, II, 366,

Β. >.ι(ιιγ;ι άίνίη3 ιιιι:ι 8δΙ 81 ροηΐίηιια δβεαιη 61 ίιΐ(1ίγιιΙδ.ι,

II, 683, Β; ηίηίΙ ηβοεί ςυο ηιβηβυΓΡίυΓ εΙ εοηΙϊηββΙυΓ,

931, Α. ΝβΙηΓβ (Ιίνϊηβ νίηυΐίδ Γοηβ, III, 103, Α. ΝβΙιι-

ι•3 08313 εΙ ΐϋΐΡΓηα ιιιιΐΐο ρίΓραηιιΙαΙιΐΓ Ιεπηίηο, Ι, 874,

ε. ϋ.
ΝϋΐΐΡΓ»Ιίιΐ3 8. Μιιρπη.τρ η-3ΐβΓ, ιιΐϋί^ηίδ ]υνβηΐ3, νΐΐβη»

βηιρΙεοΙίΙαΓ δοΙίΙβΓί.ιιη. 111, 966, 967; ββηεβ πιογΙιιιΙομ βΐ

Ιηορβδ Ι300Γ6 δηο 5υδΙειιΐ;ιΙ, ϊϋιά., 0; ϊιηιικιΙιίΓα οιογΙκ

δΙΙΟΓίρίΙϋΓ, ίΟίίΙ.

>ί(-ιιηιΡ(1Ί;ι ΙεΓΓ.-κ ηιοΐυ ενεπιβ, II, 167, Β. ε.

ΝίηίΙ, ηοη εβί ϋβηδ, II, 683, Β.

Νίνεδ ουΓ Ιη πιοηΐίυηι ρορυπιϊιιϊϋιΐδ υβηηβ 3ύ 3β$ΐ3ΐβιη

ρβΓΠ)3η63ηΙ, Ι, 95, Ο.

Νοηιβη Οεί δοηοίαπι, Ι, 1151 βίδεςη.

Νοηιίιιβ ςαίβ<ΐ3ΐη &1>8θΚιΙβ, αηχϋαηι τείαΐθ ΟίυΓρβΓί 30-

1113, II, 427, Α. Νοηιίηβ 30 Ααβπιο όηιΐίδ 3ηίπΐ3ΐιΐίοιΐ8 ίιη-

ροδίΐβ, II, 1046, Β. Ηοπιίηυπι ΰίΙΓβΓβηΙΙβϊ, 1046, 1047.

Νονιιπι φήά <Αά\ΜΤ, II, 156, Α. Νοναιη ηίηίΙ δη!» δοΐβ,

1, 634, Ο.

Νϋΐίεβ εΙ Υ3ροΓ αα\ά εΙ ηηοηιοιίο ΗβηΙ, Ι, 98, ε. ϋ. Λιι-

1)βϊ Μθ83ίω ςυΜ, Ι, 310, Β. ε, εΙ ςηί(1 ε1ί3πι ηιγδίιοβ,

350, Β. Ναόεδ 8ρίΓίΐϋ8 δβηρίί {:Γ3ΐί3, Ι, 562, Β. ΝυΙιββ

3ΐί(]ΐΐ3ΐΐ(1ο ΡίΠίρηι (ΙρποΙιιΙ, Ι, 554, Α.

Νπιιιιμι ηοη εδί, ςυοά Ιοοο είΓοοοίδΟΓίρΙυοι ιηΙε11ΐ8ΐΙηΓ.

II, 603, ε.

ΝυπιεΓυδ α,ιιϊιΙ, Ι, 86, ε. ΝηπιεπΜ βδΐ δΪΒηιιηι ψιο γ6-

πιιη (μΐΗΐιΙίΐ33 ίηηοίεβείΐ, II, 311, Β. Ο.

ΝιιρΙϊΒΓίιιη (ΙίΓΠουΗαΙο; εΙ ηιοΐεδίί», III, 526, 527; 3

ηυρίίΐδ ίιιίιίαπι ηβοεηΐ φΐ33ειιηηυβ ίη ο»ο νΐΐ» βΥβηϊαηΙ

»Ι)δΐιπ1α, 538 εΙ 3εφΐ•

Ο

Οΐιειίίβηΐίβ ΡίΙΐί ίη Οεαιη ΡβίΓβηι φΐββ, Π, 327, 530.

01)681133 εοΓροΚδ αιπππ ρρΓΓροΙίοηβηι ϊιηρεάίΐ , III,

406, 407.

(,)ρριΐΓδΐΐ8 Οοπιίηί, III, 1151 Ρΐ ιβηη.

ΟκηΙΙίί ΡίΙίί (ρτο), ίιΐίΟΓίρΙίο ρδ,ιίπιί, ςυίϋ άεηοΐεΐ, Ι,

503, Α.

ΟίΙανα {ρτο), ρβαίπιί ίηΒΟΓΪρΙϊο, αηϊά (ΙβδίριεΙ, Ι, 503,

ϋ; 547, ε. Οοΐβνχ ηνβιβΓίααι, 60; βΐ δβςς. ΟοΙ»υ* πιτ
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εΐεηησι βρυι! Ρι•ορ1ιεΐ,•ιιιι ςιιίά δίΐ, 1291, Ι).

Οοιιΐί δαρϊβηΐϊδ εαι• ίη οβρϊΐρ, Ι, 291, ϋ. Οβαϋ ιΗδΙσιΙί

αιιί(ϊ, 594, 1). ΟουΙί οοΐιιπιΐΐίκ ςιιίά ηινδίίρε, 834, 855, 919,

Ο. ΟουΙί ΕοοΙΟδίκ ςιιί, 1058, Β; βΐ οιιγ δίειιΐ εοΐυιηο»,

ϊύΐά., Ό. ΟουΙοπιπι οοδΙοάίίΒ ουΓ πιιιΐΐίθ, 1, 29ο, Β. Οευΐο-

Γΐιιη ρηΙοητίΙιιοΌ ςυ», 834, ΰ; 835. ΟουΙοπιπι ρΓ335ϋιιιΙί3

ίηΙβΓ ΟΒ16Γ3 ηιοπιΐίπι, 918, 1). Λιΐ οοιιΐυδ ςυ» κίει-οικί»

δυηι, 919. ΟευΙοβ ηβϋρτε ίη οηρίιε (|υίϋ, 681.

Οιΐίιιιη Γ)αϊιΙ κΚ (ΙβΓιιιίΙιΐΓ, Ι, 734, £; βΐ ςιιίί οϋίο » ιΐ3-

Ιιιτα Ιΐ3ΐ>εηϋΊιιη, 734 θΐ ββςς.

Οίουιπ εχ8υ1ΐ3ΐίοηί3 φιί<1 (ΙβηοΐΡΐ, II, 1250, ϋ.

( Μίνιι Γβηχ ίη (Ιοηιο 1)οηιίηί ςαίο1, Ι, 566, Λ.

ΟΗίββπδ νίοαβ, υ!)ί, II, 259, Α.

ΟρβΓβ ορεπιπι ςυ33, 1, 622, Β.

ΟρείΜΐίοηεβ Τιΐιιίΐιΐϊβ βΐ απίηιχ, 1, 1343, Ο. ; 1346, Α.

Ορβηιΐοηββ ςυοπιοαΌ δβςιιβηΐυι• εχ δυ&δίβηΐϋδ, βΐ αυία1-

ι>»ιΐ) ϋίιιΐδεοιικίυηι 5ΐΐ3πι ρΓορΓί»ηι η;ιΐιιπιιιι, II, 314, Β.

0. ΟρεηΙίοηεδ εβίάειη ;ιιι εβϋειη εΠίείιηΙ ορβΓ3, 371 ει

8βςς.

ΟρβΓηίοΓ ίεπιροΓ ϋειιβ, II, 1287, Β; 61 ββπιρεΓ ορει-3-

(ΙΪΧ Ρ.|υ$ 53ρ:ΡΙΐΐί3, ίύϊά.

Ορϊιιίυ ίηαηϊϋ, ποιιογ, άί£ηίΐ3δ, βεηβΓίδ «ΊαΓΪΙιιιΙο ίΐίνί-

Ιί», 1, 463, Α.
ΟρροΓίιιιιίΐηβ ιεηιροπδ ςηίά•, Ι, 699, Α.

ι Ιρίίΐ ϋπ1)•,ι,ιιιΙί;ΐ' 3η δίΐ8ΐιϊοδΐ3ηΙί3, II, 315, Α. Β.

0Γ3ΐίη 61 γ;.Ι ίο ίη 1)00, οραβ εΐ Γαι-Ιπιη, Ι, 74, Α. Β.

0ι•3ΐϊοηίδ 13113 81 εΠεείιΐδ, 1,1123, Α. Β. 0. ΟτβΙίο αυία"

βίι.494, Β.

ΟγοΌ ει 8εΓίβ8 Γοπιιη οηΐίηε εΐ βεπε ιΐίοπιπι οοιικΐ3ΐ,

II, 358, Β.

ΟΓ^αη» ρι-ορηβΐίβ βΐ βροβίοΐί, Ι, 375, Β.

0Γί{,'βηκ8 δίτίρϋίΐ ίη ΟβιιΙίοβ, Ι, 763, Β.

Οπδ ει Ιίη^υ» η;ιΙιΐΓ3 δεηρεΓ ςυβδί αΌπιί Π3ϋβΙ ρβοοβη-

άί Γ;ιευ1ΐ3ΐεπι, II, 278, Ό.

όρμικς ΐοΓςυεδ πιγ δίο ύίρ.Ιυδ, Ι, 817, 0.

ΟΓηιιιιΐΡΐιίυιη ςιΐ3(1ι•3ΐυπι ςυίϋ, Ι, 391, 0.

ΟΠυδ 81 Π10Γ8 ρΓυρΓίιιηι ηβΙιίΓΟθ εβπιίδ, II, 46, Α. ΟιΊιΐδ

ΟΙιηδίί βίΐεαοδοοηί, 111,1146,0; 1147.

(>δ δροη8ί, ίυηδ δΐ',ιΐιΐΓίειίδ νει-ηβ νΚβθ κιει-ηχ, Ι, 778,

ϋ;779,Α.

Οδείΐ3(ίοηίδ Ρ3Η83, Ι, 167, Α. Β.

ΟϋριιΙιιηι ιιινδίιΐ'υιιι. Ι, 1002, Β.

Οδδίυηι ίη εοΓροΓίδ ηυπιβηί βίτυοίιΐΓβ ηεοεδδίΐβδ, Ι, 243.

ι», ο.

ΟδΙίυαι ιηεηΐίδ αυοά* ει βροηδυδ ΙβηίΗΙ εΐ ριιΐββί. Ι,
1002,0. β κ . .

Οιϋ $;ιΌ1)3(ί ρΓχοορίιιπι οπίά" δίΜ ναΐΐ, Ι, 714, Β. 0.

Ρβοβ ηίΐιίΐ ίυοπηάίιΐδ Ιη Ιμο Ιθγγϊ, Ι, 1282, Α. 0; ςυία"

δίι ίρ83 ρ.'ΐχ, 1383, Β.

ΡηοϊΠοϊ ιμιίιιβπι βίςηβ ίη Γ8 ΙοείΙί, Ι, 1283, Α. Β.

ΡιεΙΟουβ δβίοπιοη βΐ ουΓ βίε ιϋοίίπι•, Ι, 791, Α.

Ρ.ιΙπια! (ΙβδεΓίί 36ρ1ιΐ38ίηΐ3 ιΐίδοίρυΐί, 1, 366, ('.. ϋ.

Ραίρεηηο οουΙοΓϋπι ου5ΐοοΈ?, Ι, 293, 0.

-1*31115 (ίο οιτίο, νεΓϋδ ιίουδ, Ι, 367, 11. Ρ3ηίδ Ιιμίίι ί.τ οε-

ιιβΙίεριιΙί3, εοηοΉιΐδ πιείΐε ρΓϊρεερΙί, 1,990, Β. Ι'»ηϊδ ηυο-

Ιίιίί3ηί ροιίΐίο ςυί(Ι δίβηίΠοεΙ, 1, 1170, Α. Β. ΙΆπίδ, ΐ|υο<Ι

ρΓεείόυδ ΙογΙηγ βιιχίΐίαηι, III, 543, Β. Ρβηεδ ιΐε Ι3ρίι1ί1)υ8

ςυίηβηι εοηΟοίαηΙ, Ι, 1238, 1239.

πβντοχ^τ^ρ ίη 8επρΙϋΓ3 0,111(1 8ί|;η!ιΙεβΙ, Ι, 523, 526.

ΠαΡα««λΛ» Υ8Γΐ)ί (Ιιιρίεχ 8181ΐίβθ3ΐίθ, 11, 551, Β.

Ι'3Γ3θΙεΐί ηοηιεη εοιηηιιιηε ε1ί3ΐη ΡιΙΓίδ βΐ ΚίΙϋ, II

ύοι , Α.

ΓαΓ33θενεαιπϋ, 370, Β.

ϊ'.ΊΓ6πΐϋΐ£«ι η•ηοΓ (ΙεΜίυβ, 111, 751, Α. Β.

ΡβΓίιΐδ ηυΙυΓϋδ εΐ ηοη βοοπίνυδ ηυίιί, 1, 702, Ο. Ρβγ-

Ιϋί ηοη ο?1 Ιιοηιο, ββίΐ ηοηιο ρεΓ ραι-Ιυπι, II, 591 \ Α.

Ρί«1ΐ3 (]Π3η(1ο 81 ηιΐ3ϋ10Γ εείεϋΓΒίκΙυιη, 11161*8 Ο-

619 εΙ. ίίο^α,. ' ' '

Ι'ΛδοΙιαΙιβ (Ιίεβ ΙηΙεΓ Οιηδίϊιηοβ αιιοηιοαΌ εεΙβΌΓίΐιΐΓ
ΙΗ. 058, 6«9. «="«ιυΓ,

ΡϋΐΡΓ ςυί νεΓβ βδΐ, δεπιρβΓ ραΙεΓ εδί, II, 434, Α Β

Γ»16Γ Γυΐυπ βκευΐί ΟιΗδίιΐδ, ει απβΓε, II, 586, Α. Β Ρβ-

Ιργ ππίηβηι ροδδίηΐ ιϋεεΓε, Ι, 1142, Α. Β. Ρβΐ'πδ νοχ ίη

ρπηίίρίο ΟΓβΐίοηίδ Ιΐυηιίηίρ,ι• εχρΙβηβΙυΓ, Ι, 11.39ε1δ6ππ

ΓβίΓίδ βΐ ΚίΙίί υη» εβί ροΐβιιΐΐϊ, 11,1134,0. ΡβίΓεβ ιιοέίβ

ϊρΜδ ίρδί 8ΐιπΐϋ8 οΐ ςιιοιηοΛο, Ι, 703, Α.

ΡβΙγιο ίη δε οοηΐίηβΐ ρ,ιπ'ΐιΐιπη ιΐί^ιιίΐβίεπι, III 751 0

ΡβίΓί» ΟηπδΙίίηοΓϋΠ), εοείιιπι, III, 89'), Ο

1'3ΐΓί3Γεη3Γυηι ηοιηϊιια Ιβρίάίίαυδ ίΐιδειι1ρΐ3 ςυίϋ δίκηίΠ-

εεηΐ, Ι, 391, Α. β

Ι*3υρκΓΡδ βρίπΐιι φΐίηαηι βίηΐ, Ι, 1207, Α. ΡβυρβΓεβ

ηπιβηιΐι, III, 454 εΐ δεςί). ; βυηΐ ^^η^ιοΓΡ8 Γε^ηί ρ.αΙοΓυιη

4'_ί9, 0. ' '

1'3ΐιρρΠΛ8 α"υρ1εχ,βΙ(5υ.τη3ηη Όβ»1», Γ, 1 1 99, Β ρ,,,ι-

ρΡΓΐ»1ί8(ΐ6δεπρΐϊο, III, 4Μ, Β 0; 478 4

Ρεοθ3ΐ3, ηίΐιίΐ, οι 0..13Γ8, Ι, 459, ϋ. Ρβα•3ΐί 031153 (ρια•-

η:ιΐ!ΐ 8ίΙ, II, 26 ει δβςς. ΡεοεβΙαπι 6βΙ ιΐίεηιΐϊο ι Ι).•-...

•1 ιι ι 881 νεΓ3 εΐ δοΐϊ νίΐ3, II, 546, 0. ΡεεοβΙυπι ροίΐ ηοπιί-

ικίιι, ιΊ ροδί Ιιοηαίηεηι ηαί86Γ»η(11 ιεΐυδ ει τηίδεποοηΙίίΕ

ηοηιβη, II, 962, Α. ΡεεεκΙιιπι δρίηβ, III, 1135, 0.

Ροιίεδ ΐ3ν3Γ6 ςηία", 1, 1003, υ εΐ δεα,ς. Ρεϋεδ βΐεεηίο-

Ιίδ ιιιιιΐί, εΐ ΐ|ΐΐ3Π', 1006, Ο.

Ρείΐεδ δβίοπιοηίδ ηυίιί, 1, 791, Α.

ΡερΙυηι Ββοεοεχ 61 ρρρίυιη «πίπα-ε, ηυίιί, Ι, 1030,

Β. 0.

ΡεΓΡυβδίο νίι-β'β 1πιηΐ0Γΐ3ΐίΐ3ΐΡΐη άβδί^ηι!, 1051, Α. Β.

1'βΓ0£Γίη3ΐίυηιιπι 3(ί Ιοεα βαηείβ 3οιΐ8ΐΐ8 ΓβρΓεηεηϋυη-

Ιιιγ, III, 1010 ει δβηη.

ΡεΓΓεεΙίο ηυϊΐιιΐδ ιεΓπιίηίδ εοηρΓεηεηο'ίΙυΓ, Ι, 299, ^.

ΡοΓδεειιΙίο (]υί<1 ει ςυχ οεβίοδ εΙΏείιΙ, 1, 1294, Ο- Ο

61 δβςη.

ΡεΗιίΓοβΙίοηεβ αηίηιί ηηιίε ΟΓίβηΐυΓ, Ι, 191 ει ββςς.

ΡεΐΓ3 Ιβ^ιηίηίδ ,μαΐ3 ρΓορυςη3θυίυηι ςυα;, 1, 878, Α.

ΡείΓΐΐδ (8.), ερίδεορυβ 8οΌ3δΙεηυ3, II, 241, Α.

ΡβίΓϋδδ. Μ3εηη33 ΓΓ3<εΓ, 3ΐ)«3 83τιεΐίδ3ίηΐ6 ίηδϋΙαίΙοΓ

π ((Ίΐιτϊδ μιιπΝ, III, 971, II; ίηςεηϋ νίδ ίη εβ ςυιηΐβ,

ί'ίίίίί., 0; πιιιΐΐοδ ρ3ΐιρεΓβδ 3ΐίΐ, ίϋά., Β.

Ρη3Γ8ΐΓ3 δΡΓΠΙΟΠΙδ 31111113, 1, 547, Α.

Ρηίϋρρί 3ρο»:οΙί εηευπιίυπι, 1, 1087, 0.

ΡηϊΙο5θρ1ιΐ3 ίη ηιβίοάία ηιοιίιιΐ^ιίοιιεαιικ τβΓ"οοπιηι βίι».

Ι, 439, 0. *

ΡηίΙοδορηοι-ϋπΊ 6ΓΓΌΓ68 ν3τϋ, Ι, 338, Β.

Ρηαιίίπιυδ Αηΐ33εηδίαηι εεοίεβί* βηΐίδίεδ, III, 910, Α.

ΡίοΙιΐΓ3 Ιβοεηδ ίη ρβΓίεΙε Ιοπιιίΐυι- εΐ αιαχϊπιε ργο<1ον(.

III. 739, Α. ■ »"«-»

ΡίεΙίΐίδ δεοραβ, III, 287 εΐ 8βαπ.

ΡίΙιβΙιιαΊΐδα,ιιίβ, III, 1035, Β.

Ρϋί, ηιοΠίδ δνηιΐιοΐιιιη, Ι, 386, Α; βΐ εοηΐίοεηΐίκ,

ϊΜά., ϋ.

Ρΐ3θϊι1αϊ ίηιρεηΐηοίδ ΜΟΓ8, Γαηοδ ει θΓ3ϋο ίυηεοπδ, ΠΙ,

878 ει δβςς.

Ρΐ3ποΐυδ ίη δεπρΙιίΓα ςυίιΐ, Ι, 710, 0.

Ρΐ3ηΐ3ηϋί Ιεπιρυδ βΐ ενεΐΐεηϋϊ ςυίά, Ι, 703, 706.

Ρ1υνΪ33 εΐ ίιιιΙίΓΡδ υηο"6 βΐ (ΐιιοιιιοιίο (Ϊ3ηΙ, Ι, 94, 95.

Ρσ;ιιίΐ6πΐί3 εχρυφιΐ ρβεειίυηι, Ι, 723, Β.

ΡοηΙιΐδ Εηχίηιΐδ, ιιΐ εβί ηθ3ρίΐ3ΐΪ3, αηίά, εΐ οηγ βίο ηο-

ΙΙΜΙΙ3Ι118, III, «',ΙΗ,Ο. |).

ΙΌΙοιιΐ ϊ;ι ίη ϋοο νοΙιιηΐ33, II, 498, Β.

Ρι«εΙρίΐ3ΐίο ίη πΐίΓε ςιιϊιΐ βϊκηϊΐίεαΐ, Ι, 571, Ό.

ΡΓ3;ρ3Γ3ΐίο 3() οΓβΙϊοηεπι ςυο3, 1, 1136, ϋβίδεςς.

ΡΓ,•ε8ΐί{;ί3ΐ0Γ68 βΐ ν3ΐε3 οοιίδΐιΙβΓΟ, αιιβίε ρβεεβίηηι. II.

226, 227.

Ρι-ββΌ^ΐεΓ ςΗΪ8 νοεβΓΪ βοίεβΐ, Ι, 630, ϋ.

η>»ηΐφ>ι ηιιϊ:1, III, 1171, Ι).

ΡΓΪιοθ£6ΐιίΐι Λά αηίββηίίοιη ύϊπ*εΓ6ηΙΪ3, II, 499, 0. ϋ.

Ρππιο^βιιίΐοδ Ι'ϊΐϊαδ 1)εί ςυβΙίΙβΓ (ΙίείΙϋΓ, 504, 503. ΡΗ-

τηοβειιιΙΟΓυπι £&ρύ εχίεηηίηίΐίο ςώ(1 πι^βΐϊοβ, Ι, 554εΙ

δεα,α,.

Ρπηείρίϋΐη νβΐ βαηιπίί ςαίά, 1, 63, ϋ, 70, 71. Ρπηεί-

ριαπι υηιν«Γδϊ ΡιήβΓ, 11,778, Α. Ρπηοίρϋ νοεεσοϊιΐ δίρηί-
ΟεβΙιΐΓ, II, 395, Β. ι- ι «β

Ργο<%ι ΟΙϋ ρ3Γ3ηοΐ3, 1, 1143, 0. ϋ. βΐ βεςς.

ΡΓοε< ιιι:ΐδΐ•ιιΐϊηα ει ίεπιίιιο;ι ηι^δΐϊεβ ςηίο", Ι, 327, Β.

Ι , ■Ιί'.', ) ,.

ΡΓορί1Ϊ3ΐοπιιπι ςπίιΐ ηι^δΐίεο, Ι, 383, 0.

η?ο•ιι,χή ςυίϋ, Ι, 1138, ϋ.

ΡΓονβΓηίοΓηηι άοοίπηι ςυίά, Ι, 618, Β. 0.

ΡΓθνί(ΐ6ΐιΙΪ3 εΐ υηίνεΓδ3Γηιη γογοπι ηαο^εηΐϊο ιιηϊ ει

β3(ΐ6ΐΗ ίη Ί>ίηίΐ3ΐβ, II, 127, ς. ϋ.

ΡΓ0χίηιιΐ3 είρορυΐυδ ςοί, Ι, 1086, 1087.

ΡΓυπκΊΐδ ςιιίδ ΓυεΓΪΙ, II, 263, 0.

Ρδ3ΐιηί ουΓ οπιιιί Ιιοπιϊηυηι βεηεή Ιβηι %Γ3ί\, Ι, 439, Β.

Ρδ.ιίπιι ςυί ίηδοπρίίοιιε ρ:ιγειιΙ ΓοοειίδεηΙιΐΓ, 514 ϋ ει

δεςΐ}• ; βΐ <ρ)3Γ<\ 518, Β. Ι'δβΙπιί ίη ηιιίΐηΐδ (1ί3ρ83ΐηΐ3 ίβ-

νβηιΙιΐΓ, 534 ει δρρ,ο,. ; ρπγ ίη ρδβίπιίδ ογιΙο ΙιίίΐοΓΐ* ηοη

οΙΐδίτνρΐιΐΓ, 5ί2 είδεςιί. ΡδβΙηιΟΓϋηι 1ϋ?βΓ αυοι ωηεδ

0(ΐιιΙιιΐΡ3ΐ, 450, Β.; ςαίιΐ ρππΐ3 δΡοΙίο, 450, Ρ ; ααία" δ«-

ειπιιΐβ, 451, Α.; ο,ιιία ΐεΠίβ, 451, ϋ; ο,ιιία πυ3Π3, 455 εΐ

δεα,ς.; (]υΐι1 πιιίιιΐβ 61 ροδίΓεπίί, 466 ει δεα,ς.; ςιιίδ δίηβιι-

ΙβΓπιη Ιίηΐδ, 482 βΐ δθςς. Ρβ3ΐηΐ0Γϋ[η ΙϊΌβΓ νίΠαΙίι 1»ο<1ί-

Ιιυδ ΓβΓεΠυΓ, 447, 0. ; δΐυϋίυπι νίηηΐίδ ΙηαΉ, 449 447

Γδΐι'πιοι-ηηι ίηδεηρίίοιιββ ν3Π33, 487 ει βεαα. ΡδβΙπιΐΜ

ςιιια" 494, Β.

Ρδ3ΐηιο(1ί3 εοιηηιϊδίβ ρηπι ιηεηΐβ αυία", 1, 495, 0; ει αυί<1

ουηι δοΐο δρίπΐιι ρβΓΒοΙΙιΐΓ, 498, Α.

ΡδβΙΙοπυηι ςαία, Ι, 494, 0.

Ι'υί1οΓ 3ΓΓΠ3ΐαΓ3 ροίειίδ 3(1 εβιιβίεηί» ρεοαίι, 1,

ϊ)'5''ϊ Ι).

Ι'ιΐβΐια; 3ρραΓ3ΐα3 ν3Πΰ5 ςηία" ηο8 άοεεί, Ι, 743,

ΡιιΙρΙιρπβ ίηΙεΓίΙϋδ 61 οοιηιυοηάβϋο ίη ΓιιηεΓε, III, 863

είδρςς.

ΡυΙιΙιπΙιΐιΙο οοΓρθΓΪ5 εΐ πιεηιΌΓΟΓίιπι ΟηπδΙΐ ΙιαίίΙαΓ
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εΐ πιτδΐίεβ βχρΙβηΐΙαΓ, 1, 1054, Ώ εΐ δβςα.. ΓοΙοΙίΓίΙαάο

ψιί.Ι,' II, 198, 1).

Ρυΐηκι, οογ ει δίοπιαοΐιαδ 1ιοπι:ηί3, βοηιπια,υβ Γ3θη1ΐ3ΐβδ,

Ι, 216. Ο εΐ δβαο;.

ΡηπΙαΙίδ βηίπι* δΟΓάεβ, νο1ϋρΐ38, Ι, 1187, Α.

ΡιίΓριΐΓϊ ηιιίιηηι δίηΐ, Ι, 914, ('..

Ρπίροπιηι βςυίβ φΐοηιοιίο ;ιΠ1ιι;ιιιΙ, Ι, 110, Ι).

Ργΐηοηί&53 φιϊιΐ, 1, 107 βΐ βεα,α;.

Ο

ΟϋβιΐΓβρηϋι π>3Γΐ)τυπι Ιίϋϋβδ, ΠΙ, 730 βΐ δεα,ο,.; 758 βΐ

ββα,α;.; 774 βίββςς.

Οιΐ3ΕΓβΓβ ει ρβΓίΙβΓΟ ςυΐιΐ δίΐ, Ι, 719 βΐ δοςπ.

ΟιιβΙβΓηίΓΐυδ ηιιηιβΓαδ ηαιιΐ (ΙεηοΙεΙ, III, 1134,0. Ο.

0<ιί(1 6δΙ ςιιοιΐ ΓυΚ, Ι, 651, 631.

§πίβ3 βδΐ βχίΐίϋπι :ιηίιη;ρ, II, 205, Α. ΟιιϊβΙβ εΐ πιοΐα

Γβ8 ηοη βχδί•.1βιι1βδ οπαηΙϋΓ, βΐ ογΙ» εοηδεΓΥ3Πΐυτ, Ι,

127, ϋ.

0ηίιιςυ.ΐ(5Ρ8ίιηιΐ3 β' δβρίίπΐϋδ ρδιιίπηίδ εχρΙαηαΙΟΓ, Ι,

590 βΐ δεα,α;.

Β

Π30ΟΠ1Β3 βχ Ιίβηο (Ιρροικίειίί φΐϊά ηγδίίεβ, Ι, 411, ρ.

ΙΙηη.ΊΓΐιιιι ίπιπιιιικία πιαίΐίΐαίΐο πιγ8ΐί<:β ςυίΊ ϋοδί^ηοΐ, ί,

546, Ο εΐ 5βςς•

ΒβΙϊο ίη 3ΐιίπΐ3 αηίά, II, 2ϊ3, Ι>• ΚβΙϊο ηοη εδί ο!)80ϋΓ3

νοχ, χει! ηκ'ΐιΐίδ ιηοΐιΐδ ίηίΐίυιυ 30 ΓιιυϋαηιειιΙαιυ, II, 1187,

ϋ. ΗβΙίο (Ιΐνϊηβ ςηίά, III, 307, Α .

Βοεοηδφΐηα' βδΐ, ηοη βδΐ ,τίο.πιπηι, II, 770, Ο. Πίί'βηί

αώ $οΙί ηι/ιϊί, ςποπιοάΌ ίιιΙιΊΙίιίειιιΙιιπι, 1, 634, ϋ.

Βεοΐίΐαάο ΟογκΙιη, Ι, 786, υ.

ΒεχεηεηΙίο ιΐιιρίεχ, εΐ φΐίβ, II, 635, Ι).

Κε^ηυιη εχ ιΐοηιίιιιιΐιι ιη δΐι1)]βεΙθδ (Ιί^ηοΉΜΟΐΓ, II,

1322, Β. Κΐ'ί,ΊΜΗΐι 1)ρί ηοη εϊουβ εΐ ροΐαβ, βεά" ίυδίίΐίβ,

ϊπιρ3ΐϊΙ)ίΙϊΐ3δ(•Ιί>ε»ιΐΙαιΙο, 1, 695, Β. Βε^ηϊ Οεϊ ορΐ3ΐίο

ςαιά 8ΪΙ3Ϊ νιιΐΐ, 1, 1155, Β. Ο ει δβςα..

ΒεΙί§ίοηίδεο£ηίΙίο, Ιαχ, 1, 375, 1)

Βεΐίφΐίβϊ Π)3ΓΙΥΠ]Π1 ΙιοηοΓαηιΙ.μ, ΙΙΙ', 759, Β. ε.

ΒβηιειηοταΙηηβιη (Ιη), ίηδεπρίίο ρδβΐηιί, ςυϊά ύβδί^ηεΐ,

ι, 510, α
Βεπιπι Π3ΐυΓ3ΐϊυ[η ί(*ηοι•;ιηΙί:ι, II, 935 εΐ δβςα;.

ΒεδίιιτεεΙίο ςυκ), Ι, 651, (;.; <|ηο<1ι>3πι εβί ε]αβ ρπίιοί-

ρίππι, II, 51, ε. Ο ; ςοαϋΙεΓ Γιεί, III, 75 ει βεήο,. Ηββυι--

κεϋο εχ πιοΓίιιϊδ ιιΐ ηβεεδδΒπιΐδ Γεπιηι οΓάο οπιηίηο

βχδριτΙ;ιιιιΐ3, Ι, 202, 205. Βε^αΓΓεεΙϊο ρλιγ ροδί ςιιχϋβηι

ΗΊΐιροπιπι ίηΙΟΓΥβΙΙ* βχδρβεΙβΙυΓ, δίφΐκίβηι Γβδ&οηβ εδββ

ρηι.ΊΐκΚι εδί; ει πιγ ηοη μιιη οϋπι εχπίαίιιπι εχ πιοιΊε εδί

ηοιηίιιιιπι βεηιΐδ, Ι, 203 εΐ νρφ). ΒεδυιτεοΙίοηεπι ΓοΓβ

ιοηοΓΓθηδ α νεΓΟ ηοη ΥκΙεΙυι-, 225 εΐ δεςα;. ΒεδηΓΓεοΙίο-

ηεπι ρΓκοεάεΓε (ΙεΙιεΙ ηαοΓ8, 1018, 1019. ΙΙεδυιτεείίο οογ-

ροπιηι φ\χ 3 δίβοαίο ΓυβπιηΙ, ςυοπιοάο ΓαΙιΐΓ.ι ογϊΙ, III,

667 81 δεα,ο;.; ία ιηοπιειιΐη οπιϋ ρειΐιποΐιΐΓ, 659, (',. [).

ΒβδίιιτβεΙίο «-κι ιιηΙιιγ:» ιιονΙγ»? ϊιιαυίϊφΐιιιιι δίαίιιιη τεδίί-

ΙίΙίο ει Γερ3Γ3ΐίο, III, 147, Α; 878, Α. ΒεδαιτεεΙίο βί

ηιιΙΙ:ι, νίΐοβ ίίηϊδ ηιοΓβ εδί, 111, 675, Α. Β. Ι)ε Γβδυιτε-

ΓΐίοΓιο ν3Π35 ορϊηϊοηεδ, 111, 107, Β. 0. ΒεδϋΐτεοΙίοηίδ

(,Ιιπ.ιΙΪ 1ΐ0Γ3 ΐ]π.'»', III, 614 βΐ δεηη.; ιμΐίε ία ε3 3εείΰεπιηΙ

ηιιΙΙο ιιιοιίο ϊιιΐιτ δε εοηΐΓβπί βϊ3ΐΐ{»βΙίδΐ3Β ϋίνοτ-,ϊ» ηιοιϋβ

πιοιηυπ.τ ρΓοάίύβηιηΐ, 627 εΐ ββςφ ΒβδυχΓεείίοηίδ Οιπ-

δϋ εΙΓεεΙϋδ, II, 1259, Α. Β. ε.

Βεΐίι-εΙιΐΓ (ςοοϋ) ϊη *ροηδ3 ηιιίιΐ, Ι, 1107, Β. ε.

ΚΙι.ιηιιιιΐδ, δρϊηβθ δρεείβδ, ο,υίύ δϊκηίΟεεΙ, Ι, 595, ε.

ΒϊδΟδ <μιιν:ι! ιρι.Ί! μιιΙ, Ι,. 159, 0. Κίβακ αηιβηΐίαπι εΐ (Ιβ-

Ιϊγϊιιγτι (1εοοΐ3ΐ,646, Ο. Βίδΐΐδ δί^ηιιηι 3ΐαθΓΪΐ3ΐΐ3 αηίηιί,ΙΙΙ,

879, ε.

Κοδ, ειΐΓβΐίο, 1, 1003, Α.

Βηοαβ 3Γ(1βη8 Μοββίευδ. 1,506, ε; ηυί(Ι ηιγδίϊεε, 531,

δ3ΐ)Ι>3ΐϊ ϊηβΐϊΐηΐίο ει οεΙοοΓβΙίο, III, 222.

δ3ΐ)03ΐΐδΐηααι 3»ιτε 3 τηβΐίβ ορεΓΪηυδ «ιιιίίΐ. Ι, 715, Β.

δβοείΐϋ ΟΓΓΟΓββ, II, 835, 0. 1) ; 1282 ει δεης. ; 1290 ει

8αοβΓ<1ο8 νϊ νβτοοπιπι βηρίδίηβ εΐ ΙιοπηΓ,Ίηϋιΐϋ οΙΓκίΙιιγ,

III, 582, Ο. 83θβΓάοΙί8 νίΐ3 ηυεε ϋ^ϋΓηΙ», Ι, 418, Γ.. 83-

οοΓϋοΙθδ 30 Κιιηοπιίο εοηνϊι-ϋδ Ι.-ιοοταΙί, II, Α'ίΗ, ε. Ι").

83θή1ε^ίυηι ςυίϋ βΐ ίριαίο ρεεε3ΐ\ιηι, II, 235, Α. Β

831'πϋαα ρΓ0ρίΙί3ΐ0Π3, Ι, 958, Α. 8αοι ίΙί<ία εΐ ϋοίο-

οαυδΐ3 εχ δεπρΙοΓίδ, III, 219, ε. Ό.

δίβευΐα αΊιο, ΙεπιροΓαΙο εΐ χίο,ηιυηι. 1, 1231, Α. δχευ-

Ιοπιπι ε88εηΙΪ3 ψιχ, II, 1066, ε.

δβίοπαοη γεΓΟδ ςυίδ, Ι, 766, ϋ. δαίοηιοη Ινρυβ υογι Κβ-

βίδ ίη πιηΐΐίδ, 907, Α.

δηΐϋιΐίο ίη 8επρΙυΓ3 ψιιά, Ι, 710, ϋ.

δ3(ηδθαΐδ Γαείηιΐδ 3<1η>ΐΓ3ΐιϋαιη ίη οεείδίοιιε 1εοηί$. III.

6.10, Β.

83ΠΐιιεΙ 3 ργΙΙιοΒί'ϊδβ βνοεβίηδ, II, 107 εΐ βεςς.

8:ιικ•1α δ,ιηιΊοηιηι ίη ΙαοεΓηβεαΙο ςυί<1 ηι^δΐιεβ, Ι,

387, Α.
8:ιιιι•|ίΙίι•;ιΙί<ι ίρ*3 ϋΟΠίίηϋδ, Ι, 1007, Γ..

83ηΒ*υ8 πιοη3 ίη ΒεΙηβηία, II, 167, 1ί.

δβηκηίδ υη(1ε ρηΓρυΓευβ ε\δίδΐ3ΐ, Ι, 250, ε. δηιΐβΐιίηίδ

3$ρβΓδίο ςηί(1 ίη 8εΓΪρΙϋΓ3, 598, Α. Β.

83ηίΐ3δ 3ΐιίηΐ3β ςυ»!, Ι, ί 162, Π.

δβρίεηΐίβ ηηηίΒηβ ςιι«, 1, 682, Α. δβρίεηΐίβ υ8γ3 ει

είϋβ ορεΓ3 , ϋϊά. δβρίειιΐίβ ηΐ3ΐίΐίθδυπι αηίιιιιιιη ηοη ίη-

ρΓΗΐΙίΐιΐΓ, III, 555, ΐ>. 83ρίεη1ϊ3 ίη ρβηίϋυδ δΐιρεΓίδ εοη-

δίδίειίδ ςοβΙίΙβΓ 3 ηοοίδ 3ηϊπΐ3ΐ1νεΓΐί εΐ 3?5ΐίπΐ3Γ! ροΐεκΐ,

III, 30, Α. Β. δβρίεηΐίβ ϋεί ΙεΓηιίηηπι ηοη ηβηεΐ, II. 931,

Α.δαρίεηΙί.τϊ 30ΐίο (Ιυρίεχ, Ι, 482, Λ. δβριβηΐΐα; ρι-υρπιιηι

ςηί(), II, ί!79, 0.

δ3ρίεηΙίδ δοΐίηβ εβρηΐ ρΓκάίΙαπι οειιϋδ, Ι, 082, Ρ ;

ΗΙίιΐδ ιιΐίΜΐιηη.Ί ίη ΒϊΙεΓηυηι ηιβηεΐ, 686, Ι).

83ρρίιίπ ρΓορΓΪεΙϊβ εΐ δίβΐιίβείΐίο, Ι. 1074, 0.

δειεηΐίβ ςυία, εΐ €|ΐιΐ<Λ ίβηοΓβηΙίβ, III, 175, ε. 1).

δοι•»ρ'.ϋΓ3 εαΓ άίγίηίΐαδ ίηδρΐΓ2ΐ3 ϋίθ3ΐϋΓ, II, 713, Π.

δεπρίϋτ* 83εΓ3ϊ 1ίΙΙβΓ3ΐη οΐ (Ιίειίοηειη ρΟΓρεΙυο ηοη βδδε

δεαηεηιίαπι, εΙ(}ϋ3Γε, Ι, 755 εΐ δεα,η.

8εαΐ3 εχ ϋΙΓίδαυε ιεβπιίηίοϋδ ϋερεηϋεηιία ςαίϋ, 1,391,

Α. Β.

8εΙ)33ΐβη33 <1ε τεείΛ ο]ϋδ ίη ΠιΙρϊ τεοηδ ορίηίοηβ εεΓ-

ΙΪΟΓ03 ΓβείΙ ΟΓε^οπαΒ, III, 1030, 1031.

8ρηιρίΐΐ'πιιιπι ςηί(1 ϋίείΙΟΓ, II, 156, Β.

δεη3ΓΪί ηαπιεΓί εοιηηιεηίΐβΐίο, Ι, 286, 0.

8εηεεΐηΙί3 ίηοοπιηιαίΒ, 111, 870, ε.

δεη8ϋ8 Υ3ΓΪί ςυοηιοιίο εχ8Γεε3ηΙιΐΓ, Ι, 151, Α. Β. δεη-

8Η3 ϋΐ Ηοπιο ]υοαη<1β νίγβΓΡΙ, ίΙΙί ΙίΓραηΙϋΓ, Ι, 212, Α.

δεηδαδ ΓεηεβίΓ»; ρεΓςυ3δ ίηΐΓ3ΐπΐ0Γ3, 1, 1186, 0. Κεηίΐιιιηι

(ΙϋπιίιΐϋΙυδ ίη ιηπιίειη, Ι, 755, Β. ε. δεηδυιιηι Γ3θη1ΐ3ΐβδ

ρι-ορηχ, II, 982, Α. δεηβυυπι αυχίΙίοιιιιίνει-Μίηι ηιηηιΐιιηι

εοβίιοδείηιυδ, III, 31, Β.

8ερΙεη;ιιίιΐ3 ηηηιβπΐδ ςηίιΐ άοηοΐεΐ, III, 1154, ε. ϋ.

δερίεηβπΐ ηηηιβπ !3ϋ3. Ι, 286. ϋ εΐ βεςς.

8βρΐίιηοη3 άίεηιηι ΙεηοροΓΪδ ιι;ιΙιΐΓα (Ιοίίιιίΐα, Ι, 610,

ε. ο.
δερίίπιυδ ιΐίεδ εχίΓεηιί ίυ<ϋεϋ ιηιΐίοίαηι, Ι, 290, Α.

δεραΙοχοΓίιπι βΟΌδβίο, II, 234, Ρ.

δεηηο Πει Ιείαπι, ςυοϋ 8δΙ εηΓίΛηβ, Ι, 546, ϋ. δετιηο

εβί ίηΐ8ΓρΓ83 εοΓηηι ςα« ηιβηΐβ οοηοίρίαιαβ, II, 418, ε.

δβπηο ϋβί ςηκΐ, III, 307, Α. δεΓηιοηε8 ΐ3θοποδί ςαίηβπι

δίηΐ, 1, 631, Α. Β.

δετρεηδ, «ΙίαΙιοΙιιι, ο1»8βΓν3ηδ οβΙοΒηευηι βΓΟδβαδ Ιιοηοί-

ηίδ, Ι, 638, Β. δεΓρεηβ, ρβοεβίυηι ίη 3οπρΙιΐΓ3, Ι, 335, Β.

δεΓρεηΙίδ β3Γ8ί Β^υΓί βΐ βΙΤερίυβ, Ι, 323 Β.; 414, 415.

δεΓρεηΐ83 οιβ^οπιαι Λζ^γρίίοΓϋηι πιγδίίεβ ςιιίοΙ, Ι, 335, ε.

δβΓρεηΙίηηι νίΐα ηοβ άαείΐ 3(1 οοπιρΓθ03ΐίοηεπι ΓεβυΓΓε-

εΐίοηίδ, III, 691, Α. Β.

δοδδίο εΐ δίβΐίο ψί'υί ίη ϋβο, III, 719, Α. Β. 0.

8ί§ίΙ1ϋπι οροΓΒΐίοηίδ Οεί ςηί(1, II, 539 ει δεςα;.

δίκηηπι Ποηιίηί ςυίϋ, 111, 222, ε. δί^ηί ΟΓϋςίδ ςιι.ιηία

ΥΐΠϋδ, III. 951, Β. 0. 11.

8ί1εηΙϋ1βχςϋ33, 1,727, Β.

δίΐνβ, ΙιοηιίιΐΓ.ηι ΥΪ13 δϋνβδίΓΪδ, Ι, 842, Π.

δίιηβοη δεηεχ, III, 1171, 1174. δίηιεοηίδ νοοεβ ηυο-

πκχίο δροηβίβ εοηνεηίβηΐ, Ι, 879, Β.

δίιηίΐίϊ 31) 3ΕΓίεοΐ3Γαπι ίηδίΐίοηι•, Ι, 65, Β ; 3 δίΐίάουδ,

71, ϋ.

δίιηίΐίΐιιάίπβδ 3αη οιιγπ ηοΐίδ 3ΓβεηΙί ςυ33, 1, 819, 0.

8ίιιιίΐίΐΐιιΐΐ) Κίΐίί ευηι Ρ»Ιγ8 ςη3ΐίΐ8Γ ίηΙεΓρΓεΙβηϋβ, II,

531,535.

δίπιοηίδ δοεπίδ ειΐΓ3ΐ3 α Γρ|)ΓίΙ)ΐΐ5, Ι, 218, Β.

δίπιρΙίείΐ3δ ίη Τπηίΐ3ΐβ Γοηιίίδίοηεηι ει ϊηΐεηδίοηεηι

ηοη ΓβείρίΙ, 11. 522, Β. δίπιρίίοίΐβδ ίη 1)βο φχ\ά, εΐ ςαϊιΐ

ίη^οηερβίίο, II, 919,922.

δίιιυδ ΚΐΙιΙ Ι)''ί ςυίιΐ δίΐ, 1, 335, Α. δϊηιΐδ ΑΙ)Γ3η33 φΐίιΐ,

Ι, 510, Α; III, 85, 0. Ο.

δίοη ηηΜ δΐώ ίκηί^ιηοίε δίςηίΓιεεΙ, 1, 718, ε.

ϊι•.,; ηοηεη 3(1 Υ3ΓΪ3δ ηρρεΙΙίΐΙίοηοδ ΐΓβηδΓεΗιΐΓ, II,

1030.

8ιη3Γ3ϊ(1ί δοηΙρΙΟΓββ, Ι, 1071, 0.

δοΙ, »(Ιν6Γ83Γί3 Ιεη Ιβΐίρηίβ ίπτιρίΐο, 1,794,0. δο! β(Ϊ3Π>

(•ηηνίείίδ ΙπαρβΙίΙυδ, ηΐηίΐ :ιΐίιη1 εδί ςυβηνδοΙ. II, 274, Α.

δοϋδ (ΊΐΓ5υ•> φίοιηοϋο β&1 ει ιριίιΐ ήοδ (ΙρεβΙ, Ι, 626,

ε. ϋ.
8οιπηίοπιηι ηα?3ΐ ίηΐ3κιπ.αΓΪ:ε, εοπ]εοΙϋΓθ3, Ι, 167 οΐ

δοο,ο,. δοιοίΐιΐδ ηιοΓίίδ δίιηίΙιΙυάο,Ι,ΟΘΙ,Ο; βΐςηί(1ηιγ8!ίερ,

995, Α. Β. δοπιηυδ βχοαίίεικίηδ 31) οευϋδ ηιοοϋδ, 993, 0.

δοπιηϋδ ηιοΓίίδ κβΓπηοηυδ, III, 674, Α. δοπιηιι•! 01 νί^ίϋ;ι

ηιοΠίδ 81 νίΐ35 ροηιρίβχυδ οΐ εοη]ιιηο1ίο, 522, Ο. δοπΗκο

βΐ νί{,'ί1ί.ι ηιοΓίίδ ει ΓΡδυΓΓεεΙίοηίδ ίηιββίηοδ, 674 Α. Β.

δοηιηί 03αδ3 βΐ ε]ιΐδ ηεερδδίΐ3δ, Ι, 166, Α. Β. 0.

δοΓίΙεδ ηοηιίηίδ ρβοηΐυπι. Ι, 610, Ό.

8ρεευΐ3ΐίο φΐ3 Οεηπι εοηΐεπιρΙαηΐϋΓ ηη,ΐ, Ι, 574, 0.

δρίηχ ρεεοϊΐ3, Ι, 358, Α.
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δρίπΐϋδ ΐϋΐιιΐί ΓΡρηιιηι, Ι, 1153, Ο. δρίηΐυδ ίη 1)ρο

ςιιία, II, 18, Λ. Β. ίρίπΐϋϋδίΐιρίυϊ ηοη ΡΓΡ3ΐιΐ5, ει ευΓ, II,

141, Λ. Β. δρίΗΐυδ δϊηείυβ ΚϊΙϊο ηηπ κη^ϊείΙοΓ, υΐ νιιΙΙ

Κυηοποϊαδ, 310, Α. Β. 0. δρίπΐιΐδ κηηείιιβ ίη ςιιο ΡβΙγι

εοα]ηηεΙυ3 ει ίο ηιιο »Ι> εο άΊκΙίιιεΙιΐδ, 335, Ο. ΒρΐηΙυβ

53Π01118 ηοη ίη ΡΓΡ3ΐιιΠ5 φκρπ', δΡα" μιρε γ οπιηβδ εΓ63ΐιι-

Π8 βνεείϋδ ιτ('(1ϊ ι1ι•1)(•ι, 338, 339 είδεα,α,.; ΓγϊΙθγ Οοπιίοί

«ρρβΙΙαη ηοη ροΐβδί, 559, Ι) ; ηοη 881 ΙιηΙίηπβηυΙυπι ουί

<]ιιΙίηιη ίηαηρ, 566, Ό. δρϊηΐυδ ςυίά Ρΐφΐίιί ΥειΊιιΐΝΐ, III,

101, Λ. Β. δρίπΐιιβ 83ποΙιΐ5 βχ δει-ίρΐυπί, 231, Β. 0. 8ρί-

πΐιΐδ 53η<Ίί ιϋ νϊιι Ϊ1.ι<5 α55επΙυι•, 574, 575. δρίηΐιιί $3ηοΙο

ΙίΙίοπιπι Ι)εί ρεηβΡΛίϊο φμΗΙργ ιΙΙγϊοιηΙιιγ ίη δετίρΙυΓβ,

II, 531, Ο.δρίπΙυπιββηεΙυιη ϋεικη 8888 ρΓϋΙχιΐιΐΓ βχ δοπ-

ρΙιΐΓί β» ΡιΐΓϋ)α<ι, II, 1306 εΐ δεςα..

δρΙεπιΙοΓ βΙοΓί»3 Οητίδΐυδ, III, 559, Ζ.Ό.

δροιίδβ πίκη ει Γιιππθ53 ςιΐ3ΐίΙοΓ ίπΙεΙΜ^ί άβΐιββΐ, Ι,

790, 791. δροη53 ηοΠι» ροιιείιΐδΐΐδ, 962, 0. ϋ; Γοηβ

8ΐμηη1\ΐ8, 963, ε ; ρυ1ειΐ8 βςυ* νίνβ», 978, Β.

ΝριιιΐΜΐί πιι• ρηιηιιιιι (ΙίεαΙαΓ, Ι, 896, Α.

δίεΙΙα; εοείί φιοηιοάίι ΙβΝίο «Ιίι: Πιοΐίκ, Ι, 118 ΡΙ δβςς.

δίερίυιιιΐδ Ιβρίϋίηυί ρείίΐαβ £3υάεΙ, 1, 1295, 0. 81ε-

ρΐΐίΐιιί (δ.) ρΐ'οΐιιιυαι-Ινη» εηεοπιίυπι, 111,702, 722 εΐ ββα,ς.;

ψΜΐίΙιτ εοίίοϊ βρβΠΟδ νΙαΊΙ, 714, 0. Ο, 718, Α. Β.

διοίεοπιιη ορίηίο (1ε Ι)ίνίηίΐ;ιΙε, III, 5';9, ('..

δίΓϋΟΐοΜ ευΓροπβ ΟΓβνιΙβΓ όίΡβεΓίοίΙυι•, 1 , 239 εΙ

800/).

ΗιιίΙιιπ) 3ΐιιΙ>ηΐ3Γε ίιι Ιβηβοπβ π,υί<1 , Ι, 686, 0

δυ^εείΐο Ιιηπιίΐιυπι 3ϋ Ι)ε«πι, II, 558, Β. (".. 8οΙ)]β<•Ιϊο,

οοηυιιι, Ι, 1310, Β. δυ^οείίυηίδ ν»π» £ΐ'ηεκι, 1306 ει

»εςΐ].

διιΙι8ΐηηΙί3 βη ο.ιρ,ιχ ίηΐεηδίοηΐδ βΐ ΓεηιίδδΚΗΗ8, II, 306,

Β. Γ,, δυηβΐϊηΐίβ! ηοιηβη ουί βο^βείο ρι•υρπβ οοπιρείβΐ ,

ϊΐίά .; 8ΐι&8ΐ3ηΙί3ΐη Ρ31Π3 ϋοΐβπι δηΙΐΜδΙβΓβ, ρβίΓΟοίηίυιη

881 .ΙικΙ:ι:ε•»• ίηιρίι-ΐίΐΐίκ, 303, ϋ. δυ!)8ΐ3η1ιβ3 ηυβϋΙβΓ ιΊ

ςΐϋίπι ίιηρίβ ;ιΙ> Ευηοπιίο ϋίδΐίηβΐυηΐιιι•, 319 ; <)>υΙίΐι•Γ υΐ)

«κΙβΓη 8ίηιρΙίεΡ8 ηοηιίηβηΙιΐΓ, 323,0.

διιρρρίΜ ςίεεεβίυβ 3(1 ίιιΓεποΓ3, Ι, 415, ϋ. διφεΛπβ

ρηηιοΓϋίοΙε ηιηΐυιη εΙ ε]η5 τιηΙΙββ, Ι, 1202, 1203.

δϋρρΓοίΠοηι π^υ8 υ1ίϋΐ3ΐί8 ει α(1]ιιηιβπΙί, Ι, 293, Γ).

δΐίρεΓίΐι'ΙΙΜΤηΜϊ ρ3ΐΓί3ΙΊ'1ΐ3ΓΙ1ΙΙ1 )ΙΙ801ΐΙρΐ3 Ι1(111ΐί||ί|>118

(|()ί<1 ΜμιπίπτιιΙ, 1, 387, Β.

δϊπτιηιβίΓίϊ εοηνβηίβηβ ίη ΙεηιροΓβ ηιιίϋ, 1, 699, 0.

δ}τί«! ϊοπιια άυρίεχ, οι ψύά ηΐ}'8ΐίεε, Ι, 502, Α. Β. 0.

Τ

Τ,ιοβΗίβ εοτάίδ φΐφ, 1, 1075, Β.

Τ3ΐ)εΓΠ3ειιΙί :κ1ϊΠε3ΐίο εΙ ριιίαππίιιάο Ι, 318, 319 ; 787,

Β. ΊΉ&εποειιΙί 3ΙΙ8Γ8 ει 1!ιιιπΙ)ΐιΙιιηι ςιιΐά, 385, υ. Ί'ϊοργ-

η.ιεΐ]|ιιιιι, Οΐ'ί νίπαβ εΙ 83ρίεη1ί3, 382, Α.

ΤίΙιυΙίΒ Ιε^ίβ ίη ΙεΓηιηι ρΓθ]εεΐΛΒ ςηϊ3, Ι, 397, Α.

ΤβεβΓε (]ιι,ί:ι(Ιο εδί ηπβ1ία8, Ι, 727, Β. 0.

Ίν,ΐΐΜ βειίδαί, ει •Λ εο ςυ«3 ηιβίβ, Ι, 1187, Α. Β

Τείυπ) ΓθΓηίθ31ϊοηί8 ϊ^ηίΐαηι, III, 491, Γ).

ΤεηιρβΡ3ηΙί3. Ι\ιχ ρηΓβ? εοπδείεηΐίχ, 1, 993, ϋ.

Τεπιρ|(ΐιιι ϋβί ηοβ φΐ,-ιΙίΐΡΓ οΐιϊιίιιιιπ•, II, 547, ϋ.

Τεπιροβ οηιηίυηι Γ8Γυηι εηιηιηιιηίκ ιιιιίι•4ιιγ.\, Ι, 699, 0.

Ύβπιρυδραηεηα'ί εΐ 1βπιριΐ5 ηιοπεικϋ ςυίο\702, 703.Τεηι-

ροτίδ 8ρ3ΐϊιιιη ίη ΐΓββ ρ3Γΐεδ (ϋνί^ιιηι, 1126, Α. Τβπιροπδ

ΓηειίδαΓβ αικίε, II, 1003, 1>, 1006, Α.

Τεηε1)Γ3? <ιυί(1 ει υηάε, 1, 78, Β; II, 1006, Β. 0.

Τβηΐ3>ίοιιί8 ρι-ίηιυδ ΙηβυΙΙιιβ ςυ3ϋ8, Ι, 743, Ο.

Τει-η^ηΐ)*. ίιΗειΊΐιίηαΙί ίηΐίηίΐαδ. Ι, 459, Α. Τεπηίπυηι

βι|!Ε Γ»ιϋ1ΐ3ΐί< ιιιιιιηιςιιοιίο,υβ, 730,0.

Ϊ8ΓΓ3 ίηνίβίϋίάδ ει ίηεοιηροδίΐΛ ςηίϋ, Ι, 78. ϋ εΙ βεο,η.;

ι,;ι:ιι|π:ιιιι 3 <Ί.ι1)ί1ίΐ3ΐβ δϋ3 Οΐηιονβπ ροΐεδί, 127, ϋ. Τργγϊ

ίη α?1εΐ"ηυηι ίΐ^ηϋ ςιιίο" ηοβ ιίοορ.ιΐ, 627, Α. Β. Τεπ•3, ρυ-

Μίοιιηί βΐ πΐΡΓείΓίοεβ, 871. Β. 0. Τειτ3 1)βί ςιιίο", 530, 0 ;

οΐ ηιιίϋ ϊη 80, II, 1003,0.0.

ΐπ3Γ$ί8 \οχ ηηκΙ (ΙεηοΙίΛ, Ι, 1071, Α. Β.

ΤΙιεείΒνΪΓ^ο,ΡίΐιΙϊ ίίϊείμαΐβ, Ι, 1007, Α.

Τηεοιίοπ ηΐ3Γΐ>Π8 ει δβηείί νΪΓΪ ΚίικΙπ*, III, 735 εΙ

«εςπ.

Τηεορηιΐυδ ΛΙεχηικΙήηυδ ερϊίεοροδ, II, 1270 ει

βεοπ.

ΤΙίΓοηυβ Ι)εί 8«ρεΓ νεηΐο» ςυβίίιερ (ΙρπρΙ ίπΙεΙΠρί, II,

543, Β. Τηπ)ηυ<( Γ,αίοΙ ίη δοτίρΐιιπδ (ΙβηοΙεΙ, 1250, Ο.

ΤΙιυδ Ι)εί Ιιοιιογϊ εοιΐ5εεΓ3ΐϋπι, ει ααβΓβ, 1, 898,

ο. η.

ΤΐπιοΓειιηι ηηΙιΐΓ» 88ΓτίΙαΙί8 οοη]ιιηεΙιΐ5 εΙ ]ιΐί3ΐιΐ8. II,

850, Α. 'ΓίηιΟΓ ϋεί ,ίυ^Ιυβ οπιηία εχ3?η«3ΐ, III, 458, 0.

ΤίηΙίηπ:ι1)ΐιΙ;ι ;ιυη•α ΙΐϋΐιοΓυιη οριτυπι βρΙειιςΙοΓ , ! ,

590. Α.

'ΓίΙαΙί ίηδεΗρΙίο ηιιίίΐ (ΙεηοΙεΙ ίη ρςβίπιΐδ, Ι, 311, Α.

ΤογρπΙβγ ο(ϊίείιΐ3 νίηί πιπο1, 1, 306, Β. ΤοΓΟίιΙηΓ εοη^εί-

οηιίβ, 306, 0. Ρτο ΤοτηιΙατϊΙηκ, ϊηδεηρίίο ρδβΐηιί, ηυίά 5ΐ-

κηίΓιεεί, 500, Β ; 530, Β. 0.

ΤοπηεηΐΊ ηιαΝγπουκ ίηΠίεΙ» (1ο30γχΙ>ιπιΙιιγ, 111,943,

940.

Τοηιπι ία πΐ3ΐί5 δΙεπίΡΓβ α,υίιΙ, Ι, 847, ϋ.

ΤΓ3Π83 1 1 < ι ι η ι ι γ ι : μ ι ιη] ιίιι.ρ ηιιίι) (ΙεηοΙβιιΙ, Ι, 838, Β. 0.

Ί'Γκίίιίο ΜΐΠΐείΙ 3(1 (1επιοηδΐΓ3ΐίοηεηι βοπιηι ψΜβ 30

ΕεεΙεβίβ ΟΓβοΊιηΙϋΓ, II, 654, Β. 0.

Ί'ΜΐΐΗΓυπηηΐίο ρεΓ ηβρίίδπιυιη ηυίο', III, 595, ^

Τηηίΐ38 ρΓοΙιαίιΐΓ βχ δεπρΙυΠ», 111, 194, 195 βΐ βεςη.

Τιϊιιϊι :ιχ ίιιιπιιιΙ:ι1)Ηί* 81 ϊηβΙιεΓβηιΙίδ Ρ3ιΙειη ββιι ριτ ρμ,

914, Α. ΤπηίΙβδ ιιηιΐδ β>>1 ϋεαβ, II, 115 βΐ ϋβο,ς. ΤήηίΙιΐΗ

ηΐ)•8ΐερ|ϋηι βδίηιίΐυι-, Ι, 259,0. ϋ; III, 1031. ΤηηίΙιΙί]

ηι.νκκτίιιιη ίη 8β ρχρήιηίΐ Ιιοιηο, 1, 1330, Β. 0.

ΤΓίδΙίΙί3 άυμίεχ, 31Ϊ3 ηΐ3ΐ3, αϋα 6οη3, δεειιικίιιπι υριιιη,

Ι, 1219, ϋ.

Τη'Ιίοί κβηεΓ3ΐίο ΓεβυΓΓεεΙίοηϊδ ηΐίοηεηι ηοδ ΛοεεΙ, ΙΠ,

670, Α.

ΤΓΟβάίυ* ηιβΓί.νΓ, III. 950, 0.

ΤϋΙ>3, ηιιΐυΓ33 ϋίνϊηχ ρΓ3?(1ίθ3ΐΐο, 1, 375, Α ; 379, Α.

ΤαΙ)3 Ιε£3Ηδ, θΓ3ΐϊο, III, 1127, Α.

Τιιηίοζβ ρβίΐΐθ88? 3 Ορο ρΓΟίορΙβδΙίδ εΐβΐίβ ςηίί ιίεηοίρηΐ,

11, 54, 0. Ταηί('3Π) εχυεΓε <\\ι\ά δίβηίϋεεί. Ι, 1006, Α.

ΤιίΓΓΪδ ίιι ιμκι ορΐίιη:ι 8ροΙί3 δΐΐδρριιϋίΐ 1)3νίΰ, (]υίι1 ικΊιη

(ΙεηοιεΙ, 1,934, ϋ, 955.

ΤυΓΙαΓίδ ρΓορπεΐ3δ, Ι, 815, Α. ΤαΠικ ίοβηηββ Ιϊβρϋ-

8(3, 871, Α.

ϋ

1!1>εΓ3, 1)οη3 νΪΓίαΙίδ (Ιίνίηϊβ ργο ηοόί•<, Ι, 779. Β. Ι'οβπ

ηκΉ' πι νίιιη, ηιυϋΐΡΓ ίηΙεΙΙί£εη(1ιιπι, 782, Α. Β.

Ι ιιιΐιΐ'ίΐ .ιΙ,ιπιιιι Ι)ι'ί (]ηί(1, Ι, 580, 0. Ο.

υηείηϊ ςηίί ηινδίίεε, Ι, 590, ϋ.

1 Ίιυιπ'ΐιΐιιιιι εΙΓυδυηι ηηί(1 ιιινβΐ ίεο , Ι, 782, 0. ϋ. ΙΙη-

ριριιΐι» ΓυίηΓΪ ςιιίο", 847, 0.

ΙΙηίκβηίΙί 3(1 ρπηκ>£εηί1ιιπι (1ίΙ!"ΡΓρηΙί:ι ςιΐ3?, II. 499,

0. Ο. ΙΙηί^ρηίΙυδ 0ηπ$1υ8 βΐ Ι,ιηιρη ρΓίιηορρηίΙικ (ΙϊεϊΙιΐΓ,

ει ςυ3Γβ, 638, 0. ϋ. 1)ηί§εηί1ηπι Ιίριιιπ ετε^ΡΓε, Οιή•

31 ί;ιη;«' ρίεΐ3ΐίδ 83ροΙ εΙ κιιιηιηιι, 91 4, ϋ.

ΙΙηίΐ33 βροηδ» ςα3?, ει ε]υδ ηβχυβ, Ι, 1 1 18, Α. Β.

Ιτη* ΐ3ΒΡΓΠ3ΡΐιΙί (]ΐιίη3ΐιι ηινβΐίεβ, Ι, 386, 0.

ΙϊδυΓ33 3 8εΓίρΙυΓ3 830Γ3 ρΓοΙιίΙιίι.ρ, III, 443, 446.

1,ΜΐΓ;ιπ'ί νιο δβ^ηίδ εΙ ίηδβΐίβϋίΐίδ, III, 458, Α.

V

νβίεηβ 1ηηρρΓ3ΐθΓ ύεεβρίυβ, II, 174, Α ; Εεοΐβδϊβπ) Ι)«ί

νβχβοαΐ, 287, 0.

ν8!ΐίΐ38 βΐ ν.ΊΜΐιηι ιριί.Ι, Ι, 619, Ι) \'3ηίΐ33 ν;ιηίΙ;ιΙιιιη

ηιι>ρ, 622, 0. Ο.

ν»1ε3 δβηείϊ σ,ηοπιοοΌ ηιιπιίηρ 3ΓΠ»Ιΐ, II, 743, Ο.

νβείεδ Ι3ΐιεπΐ3ΐ'ΐ]1ί ιπν.<ίΐί('Ρ πιιίιΐ. Ι, 383, Α. Β.

ν<Ίΐηΐ1ο 81 νβηί ίΙΙίπδ ηιοιίί. Ι, 267, Α. Β. 0.

νεη8ΐ0Γ88 Οθρίεηιεδ ναΙρρβ ςυίηβπα βίηΐ. Ι, 822, 0. Β•.

ΥεηΙεΓ εοπιηιοΐιΐδ ϊη ίρκυπι ςυί(Ι, 1, 1011, Β. Ο. νβηΐιϊ:

νοτ3ΐ)ΐιΙυηι ίη οοΓροΓΡ Ι.)ι>ηιίιιί ςυί(ί ϋβηοΐεΐ, 1074,0.0,

1075, Α. Β.

Υιτ 81 ριιΐ3ΐίοηΪ3 Ιεπιραδ ςυί(1. Ι, 871, Α. Β.

ΥρΛοπιμι 61 ιιοιηίηιιιη ιΐ8υ3 ροδί ηοηιίηυπι ρηχΐυεϋβ-

ηεηι βχε,ο(ρΐ3ΐυ8 β8ΐ, II, 963, 0. Ι).

νβΓ&υπι ςηίϋ βΐ ψήά 3ρίι•ίΐιΐ3, III, 194, Α. Β. ΥβΛοια

νΐΐβ ίη ηιηηυίδ ε(ΤίΡ3χ, 1, 655, 0. νβΛυπι Οβί νϊνβη* εοο-

δίβΐίΐ, δϊηιρίβχ, ροΐεηβ, εΐε., II, 14, 15; βχ δεπρίυπβ Ργο-

1ΐ3ΐιΐΓ, 19, Β. νει-οιιπι ϋεί οβτο ΓβίΙιιηι εΙ Τ3Π3Β β|ΐΐ5 άβ-

ηοπιίηβΐίοιίΡΝ, II, 157, Β. 0. νει-βοιη ηοο(1 ίιι ρπποίρίο

8Γ31, ηοη 3ΐίιιΊ ς<ιί(1ςιΐ3ΐη ρΓ»?ΙεΓ ϋεοπι εΓβΙ, δβ<1 βΐ ίρβιιπι

Ι)ευδ βΓβΙ, II, 626, Β. 0. νβΓΐ)ΐιπι ρΓΪιηο ρηπιριη Γρ(ίΙ,

ρθδΙβ3 νεΐ'1)υπη οβγο ΓβεΙυηι βδΐ, 658, Β. λ'βτΐϊυιη ρίΠΐυΓ,

ηοη ΟΓεβΙϋΓ, II, 1294, ϋ. Λ'βΓΟί ΛϊνβΓββ εΙ ρΓ{εεΐ3Γ3 (ία-

ηοΓ8, 1, 1316, Α.

ν'8Γεευη(1Ϊ3 ςιιΐ<1 3 ρϋόοΓβ άίΟβΓΐ, βΐ ε^υδ βΟεεΙηδ, Ι,

631, Α.

ΥεΓΠΐίδ ίη φίρηι ΠΊβηηβ εοηνβΓΐβΙ)3ΐυΓ ςοϊϋ, Ι, 570, Β.

Λ'βΓηιίβ φΐί ηοη πιογιΙιιγ η^υί». II, 106, Α.

νβΓΓοεΛ εοΓροπδ ει 3ΐιίηι,Έ ψιτ, 11,35, ϋ ; 61 φΐοηωΐο

ειΐΓ3ηΙϋΓ, 38, Α. Β.

ΥεδρεΓβ ει οΓερηδΡυΙοπι αυΊο" εΙ υη(1ε, Ι, 78, Ο.

\'Ρ8ΐί3η3 Γεηιίη» ηοΐιίΐϊδ, 8. ΜβΟΓΪηίΡ 8θεί>, III, 987, 0.

Υε>.ΙίιηεηΙθΓϋηΐ5ροιΐ833 ο<1ογ εοηρ3Γ3ΐΗ3 ΙΙκιγι, φΐιτβ, Ι,

939, υ.

Υεκίίδ 1313Π3 ει βΙΤαββ φΐϊί, Ι, 358. Β. νβ^Ιββ 8»«τ-

(ΙοΙίβ ίη ΐεπιρίΐ ρβηεΐΓ»1Ϊ3 ίηΐΓ3ΐιΙΪ3, 519, Α. Β. νεβίίυω

ηιηηάίΐίεδ φίκΐ ΙβηοΙεΙ, 374, Β.

Υίβ 3<1 άεΙεΡ.ΐ3ΐίοηεπι ειιρί(1ίΐ33,1, 458, Β. Υίβ Ποπιϊιιυ»,

470, Π. Υίβ ςαβ. 3ί ΙιοηοβΙί ίηνεηΐίουβηι ίηεϊπιυΓ ςα*,

III, 366, 367.

νίίΙεΓβ ί(1εηι δίβηίβοβΐ <\ηοά Η3ΐ)βΓβ, 1, 1266, Β.

Υίί,'ίΐ.ιηϊ ΓηοΟΓβ ρβΓίυηϋίΙυΓ, ιΙοΓηιίβιΐϊ νεΓορβΙΙβδεϊΙ, εΙ

ς\ΐ3Γ8, 1, 262, ϋ. . Μ

ΥΊηεϊ ρ3Γ3(«8Μδ, Ι, 798, 0. Υ'ηβ3 ςιικί πινδίιεβ, (Κ»,

0. Π. νίηε.3 Π3ΐυΓ3 ηυηιβηβ, 882, ϋ.

νίηϊ νβΗΐΐ 3ΐΓεοΙίοηε8, 1, 659, 662.

ν»Γ63 Μο}$ίδ ίη δεΓρβηίβω νβπβ, Ι, 506, Ο ; ε]ο$ «V-
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Λΐίοα εχροδίΐίο, 355, 0. ΥΐΓβΐΒ Μονδίδ βΠν.Ρΐυβ ητιΪΓαΙιϊΙββ,

111, 583, λ. Β. νίΓΐί.ι ΑβΓΟηίδ βοΙ» ίΐηηιϊΐ, 1, 323, Ό, 61

ςιιϊϋ ρβΓ Ιιοο ιιινκΐώβ ΰβιΐκιιαίιιπι, ίίήά. Υϊγ§;« 61 ϋβοιιΐυδ

ροιΐ8θΐ3ΐοπιΐ8 ςοία\ Ι, 1031, Β. </.. ΥίΓμα ϋίι-ροΛίοηίδ φΐίϋ

«ΙβιιοΙβΙ, II, 1250, ϋ.

νίΓ£ίηίΐ33 ιιιιιιιί Ιβικίβ ρπρ^Ι.-ιηΙϊιΐΓ, III, 319 βΐ 86Μ.;

(Ιίνίιι,-β βΐ ίηΐΌΓρΟΓβΧ ιι.ίΙιηιρ ρι-ορήιιπι βΐ ριτίπΐιιιιι, οτί

ΡΙ 8βςς. νΪΓϋϊηίΙβϊ βχεπιρίβ ββΐ ι πιοπίϋ ιίοιηϊηίη, III,

57ο, Ι) ; ίη οηιιιίΐιιι* 8ΐικ1ϋ«ϊ νιτα ιρβεΙβΙιΐΓ, 382 ΡΙ 8εςπ.

νί ι-(,'ί ιιίΐ33 Μ;ιπ;ρ ίπροιτυρί;! 61 ίηΙβκΐΜ ίη ρ;ΐΓΐιι, II, 627,

Α ; ρρΓ Γΐώιιιη ηπίρηίρ.πι δίμιιίΓιο.Ίί;ι, III, 1138, Β. 0.

\ΊγΙ ιι«! «16(113 ίηΐΡΓ ιΐιιο νϊΐΐί, Ι, 971 , Λ. νϊπιικ ι]ί\ ϊιΙϊΙιιγ,

ιιοιι Ι;ιιιιριι ιιιίιιιπΙπΓ, 1193, ('.- Ι). ΥίΠΐΙδ Π1Ϊ (16881 ΥβΙ βχ-

εράίΐ οοηνεοίεηβ ιηεηδίίΓα, ιιοιι β8ΐ νΪΓίαβ, 608, 1). νίΠαβ

ΐιοπιιβ ο«1θΓ ΟΙιηκΙϊ, 738, ϋ. ΥϊγΙιμ ορρηίϊοηβπι ρΓ3εοεάίΙ,

ρΙ ρεηάεΐ 61 ΟίνίιΐΛ νοίιιηΐϊΐθ, 11,989, Ό. νϊΓΐιιβ ;ιΙ) οιηιιί-

ΙιιΐΜΐιιιιηί [Η)1ΐ">Ι;ιΙϊΙιιΐ8 3ρεεΐ3Π ι|< ■1)ιΊ. III, 587, ('.. ΥίΠϋδ

«ιιΙ:ι, Ρΐίιιιη ρρΓΓεοΙΐ. ιιίΙηΙ οσιηϊηο ρΓοιΙβίΙ εϊ αυΐ ίη οηιηί-

Ιίιν νίΠυΙειη ηηη οοΐίΐ, 390, Β. Ιη νΪΓΐυΙίδ οΓΙίοίο ψιΐ αΐί-

ιρι:ι ρ\ ρ;ιΠρ (κτι-.ιΐ, αιΙ Ιιοιιαπι πιίηίαιεβρίιΐδ Ρ8ΐ, 386, Β ;

3 νϊΠϋΙβ 111 .ΊΐίιρίίιΙ 831 ΠΊΗΐιΙιιΙΙΙ, ίΐ3 111 ρΡΓΪΟΙίΙΟ ΥΡΓ33ΙΛ1Γ,

583, Β. νϊΓΐυΙϊβ απίΐΙΟΓ ςυοηκκίο ροβδίΐ νίΐχηοηεκΐ» οοηι-

Ρ08 Πει-ί, Ι. -13ο, Β. 0. Υ'ίπαΐίβ Ιβϋί αΊιρΙεχ, 930, Β. 0. ΥΪΓ-

ΙυΙΪ8 εϊ νίΐϋ ιϋϋοτιπιβη, II, 27, 0. ϋ.

Υ'ίδ εΓΠοίβηβ τεπιπι ΐεπηίηο οΪΓευηυοΓϋιβηΙβ ρ;ιγρι, II,

366, 0.

Υ'ίδυδ δβηδυβ ςιιΜ, εϊ φίοιηηιΐο ρχριτραίπι•, Ι, 151, Ι).

νίΐ3 ίη ρ3Γ3(3ί80 ςα» Γαβι-ίΙ, Ι, 198, 0 ; 286, Α. νίΐί

Ιιιιιιι.ίιιμ ββηηρΡΓ πιιιΐ3ΐίοηί 3ΐιρρο8Ϊΐ3, 527, Λ Β. ΥΪ13 ηιι-

ιη.ΊΐΐΒ 3Γ3ηεαΓΐιπι Ιρίβ, 162, Ι). Υίΐ3 Ιπι»ι:ιιι;ι ϊη εουΰηϊο

Γιοιιϊ 61 ιη:ι1ί ρ08ίΐ3, 1291, υ. ΥίΙ;ι Ιιιιπι.ίιιιι, ΙιιιΙΙη βΡΟΙΙΠ-

άιιιιι Κρίπιππη, III, 22. Β ; 3ΐ> ίηίΐίο δίιηρίεχ εϊ υιιϊΓοηηί8,

Ρ2, Β. Υ'ϊΙβ Ϊ8ΐ3 φΐβιτι νίΜΐηπ•ί,Γπιη1ιιΐίιϊ νίΐ3 ηοη εηηςηιίΐ,

III, 502 «Ι 8Ρ.ςς. Υ'ίΙ» ρι\"Ρδριι5 εβί ν ϊ :ι φΐ.-β ηυδ αΊιείΙ :κΙ

Ιιοο ςηοο" βρβΓβιηΐ'β, 518, 0. Υϊΐ3 ρΓΟριίί βΐ οοηνεηίειιβ

ΙιιΙβΙΙεεΙυβΙί η;ιΙιΐΓ3Β ςιιιβ, 511, Α. V 1 1 :ι ρπρδΡίι* 5Ρπίριι Γιι-

ΙηΓκ, ^75, 0. Υ'ίΙϋ ρεΓΓεοΐ3 ίηςυο εοηχϊδίαΐ, Ι, 299 εϊ δεα^.

ΥίΙβ οοΓροΓίϊ εϊ νίΐβ 3ηϊπΐ3β σιυβ. Ι, 623, Α. Β. ϋ. νιΐ3

ηηίιτκρ, Οριιγπ νϊιίορβ ε8ΐ, III, 175, Α. Υ'ίΙιι βυρεπιζβ π;ι-

ΙιΐΓίβ επ3Γίΐ33 61 ιΐιΐροΐϊιι, III, 95, 1). Υίΐ3 1ιε;ιΐ3 ει ϊπιπιιιγ-

ΙαΙίδφΐχ, 503, 0. Ο; 506. ΥίΙί &α(ΧΓϋοΙίδ ηιιρρ ίΐ^ιιταΐα,

Ι, 418, 0. ΥιΙ.έ ηο8ΐΓ3β Ιγρβ ίηιρΓίιηϊ', Γβοοίΐαΐεδ Ι;ιηιρΐϋΐιι

3<Ιιηίηϊ'ίΐΓ.ι>, 61 ςο» 8ΪηΙ, Ι, 1212,0. Ο. νίΐκ ΡαΙίο ;ιγι-ιιγ;ιΙ:ι

61 ρΡΓίβοΙβ ςαβΙιΐβΓ βεςυίΜ ροΐββΐ, II!, -410, 0 βΐ βεφι.

ΥίΙ;β Γ.ΙΐΓΪλΐΪ3ΐΐ3! ρβΗβοίο ίη ςυο 8ίΐ3, 255 οι 8εςς. \ ίι,ι

Οηιίβΐίβηϊ ΙΓΪ3 ιΐροΐϋηιιΐ, ρι φα:ρ, 283, Α. Β.

ΥίΙί». ηοη 8υηΙ 3ΐιίιηα, «ριΙ αυιεϋαιη 3ηίηιχ νΡΓΓυοκ, III, '

Κ5, Β. 0.

ΥίΙί08ίΐ38 (μιοηιοιίο ί^ηβ ριιι•ς;ιΙοιϊο α1)8ΐιιιιίΙιΐΓ, III, 99,

Α. Β.

ΥιΙίί ΓβΓίϊΙίβ βΐ βρίπΐυιΐίδ φίπη, Ι, 659, ί). Υ'ίΙίβ ΟοΓεηΙίδ

οιΙογ |)6ΐιβ οίεηδ φΐίί, 871, Β. νΐΙΪ8 ^ε^πιβη βίνβ ΓηιοΙιΐϊ

νίιιιιιιι ηοιιιίιιιΙιΐΓ βΐ ςιΐ3Γβ, II, 599, Β. 0.

Υυ1υηΐ38 ίη ϋεο ςυίιΐ 8ΪΙ, Ι, 70, Α. Υοΐιιηίαβ Ι)ρι ηοπιί-

Ι1111Η 83ΐιΐ8, Ι, 1165, Α. ΥοΙυηΐ3ΐί'8 ΙίίιβΓϋηι βΓυίΐΓΪαιη εβί

Ιιοπογ (ϋνίηο χφΐ»1Ϊ8, III, 523, Β.

ΥοΙηρΊ38 8Ρΐρριΐ8, Ι, 1171, Α. Β. νο1ορ!33 ,τιιιιιιι ΡΙ

εοΓροπβ (ΙίΙΓρΓΡηίί^, 438, Α. Υο1αρΐ38 οηιηίβ ϋοΙοΓεηι οοη-

]ιιηεΙιιπι Ιια1)ΡηΙ ιιβεεβββ 631, III, 602, Ι). Υοΐιιρίαδ ριΐΓ3

φΐίιΐ, 535, Ι). ΥιιΙιιρΙϊΐίΙΐϋδ εοΓροήδ ϋΡΓνίΓΡ ΙΙΡΙϋΟ ροΐββΐ

61 ΐΡίπρΡΓαηιί.ιιιι 1)60 (,τηΐιιηι 3886φΐί, III, 398, Γ,. Α νο-

1ηρΐ3ΐίηιΐ8 εοΓρθΓΪ8 οιτιηί 8βηβΓβ ββ β^ύίοβΓε (ΙρΙιρι, ο^υί

3ΓΡ.ιιι°3ΐ3ΐιι ρΙ ρΡΓΓίΊΊοιιι νίνιτκΐί τβΐίοηεπι ιριιργρ ίηβΐίΐιιιΐ,

599, Ο. Υιιΐιιρίιιΐιιηι 8εΓνιΐ8 ρεΓ ηεεε853Π08 υδυβ ϊϊΐίϊβ

αιΐϊΐιιιιι ηρΡΓίι, 527, ^. Ι).

νονεΡΒ ρηυβ, άείη 0Γ3Γβ οροιΊβΙ, 1, 1159, Α.

νοχ ηιιαε εϊ ςαβΠίΡ.Γ ΓογπιλΙορ, 150, & Ο. Υοχ βροηκΐ

ρεΓ ρΓθρηε(38 φχκ, 862, ϋ. νοχ Υ'βΓοί νοχ νίΓΐιιΙίβ, 946,

Υοχ ϋοιηίηιΐΒ ηοη βδΐ ββϊεηΐΐβ δίμιιίΐίΐ'αΐϊν», υΐ τιιΐΐ Εα-

ηοηιίίΐ»., II, 739 εϊ βεςς. Υοχ ηοη αΐϋιί ηΐ8Ϊ ίη 36Γ6 Οεχΐ

ροίεβΐ, II, 779, 0.

νιι1ηβΓ3 (ϋΐβπίοηίβ Ιιοηβ, 1, 1043, Β. 0.

ΥαΙρβδ 61 νυίρεοϋΐβί ίη 8οπρΙιΐΓ3 φίδβ, Ι, 882, 0. ϋ.

1130(1X113 ηιιιΐίΐίοηρ, τίΐ3θ ίη8ΐίΙϋΙΙ ραοΐιοβηιιπι οεοίαΊΐ,

III, 595, ϋ.

Ζ3θ1ΐ3Π33 1)3ρΙί3πινιπι ρΓ«68ΐΐΓ3νϊΙ, III, 594, Β. Ζβεΐΐί-

Γ133 3>ε6Γ(1θ3 8ίιιιιι1 ρΙ ρΓορΙΐΡΐ», 1135, 0 ; 1158, Α.

ΖΙρΙΐΐί ςυίηαηι βίαυοβ πινδίΐεβ (ΙβηοΙοιιΙ, Ι, 567, 570.

Ζοιίίαεαβ ςυϊο", II, 934, €. ΰ.

ΟΚΌΟΕΟΙΤΙΟΝΙδ ΝΟν^Ε

Οιιαι οϋίΐΐοηο ΜοΓοΙΙκιηα αηπί 1638 οοΙ!;ιΙιΐ5.

0»(ΐ• ίίίΐΐιιία ρταηοΙαηίΗΤ, ία ηηκ ρτϊιηιιιη ϊηίβτ Ορετα 5. Οηαοτη Νι/αού οοηιρατεηΐ.

ΕϋΙΤΙΟΝΙδ ΝΟνΛ ΤΟΜ. Ι.

* ΝοΙίΙί» βχ ΒΛΙίοίΗθοβ Ρβΐιποϋ.

Ιη ΗβχββπιβΓοη.

ϋβ Ηοπιϊηΐδ ορϊίΐοΐο.

Ιη νθΓΐ?8 : «Ρδοίβιηυδ Ιιοαιίηβπι, » βίο.

ϋβ νίΐβ Μθ5Ϊ8.

Ιο Ρδηΐηιοδ.

Ιη Εοοίβδίβδίβη,

Ιη ΟαηΙϊοβ οβηΙΐοοΓϋΐη.

ϋβ ΟΓαΙίοηβ ϋοπΊΪηΐοβ.

Όβ 1)β8ΐίΙικ1ίηίΙ)αδ.

Ιη ϋίαιΐ ΑροδΙοϋ : « (}υ8ηάο δϊοϊ 80β]θ-

οβπΐ οπιηϊβ, » βίο.

Όβ βο ψιίά δίΐ, « Λ^ ϊπιβ^ϊηβιη βΐ δί-

ιιιίΐϊΐιιιϋιιοηι ϋοί. »

ΕϋΙΤΙΟΝΙδ ΝΟνΛ ΤΟΜ. II.

* ΑηαΥβ® ΟβΙΙβηάϋΜοηϊΙαπι ίη 8. Ογθ-

εοΓϋ Νγδδβηϊ βοπρίβ ηοηηυΐΐβ ςαβΒ

ιη άαρϋοί βάίΐΐοηβ ΟρβΓαω δ. ΡαΙάδ

άββΓβηΙ.

ΟΓαΙΐο ϋβίβοηβΐϊοβ ποαε;113•

ΕϋΙΤΙΟΝΙδ ΜΟΚΕΙΧΙΑΝ^Ε

1327

1

Τοιη. Ι.

9

61

123

258

298

434

615

755

1119

1194

1303 Τοω. Π.

Ρ"5• 1

44

138

166

256

373

468

712

762

— 6

— 22

9 Τοω. III. ί:ΐ
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ϋβ νεπίπίοί^υη. 110 Τοω. II ΕϋΙΤΙΟΝΙδ ΜΟΚΕΙΧ. ρβε. 35

(Ιυοϋ ηοη δίηΐ ίΓβδ άϋ, 8(1 Α&ΐαοΐυω. 115 Τοω. III. - 15

Ι)ϋ Μβ, 3(1 δίπιρίΐοίυιη. 135
 

— 38

(]οηΐΓ3 ΓαΙνισι. 145 ΤΟΓΏ. II. — 62

ΛϋνοΓδαϊ 6Γ33005 βχ εοωωαηϊοαδ ηο-

ΙΐοηϊΙιυδ. 175 — — 82

ϋβ βηϊπιβ. 187 — — 90

Ερίδίοΐβ οαηοηίοα βά ΙβΙοίυω ΜβΙϋε-

ηβ5 βρίδοοριιηι. 222 Τοω. II. — 114

€οηΐΓ3 Ευύοπιίαω 1ΐΙ)Γ> χπ. 243  
— 265

*Αάν6Γ8Η5 Αροΐΐϊηβπαω, βχ ΒϊΜίοΙηβεβ

(χβΐίβηάϋ. 1123

ΑάνβΓδαδ αυακίθω. 1269  
■

- 47

^ΑάνβΓδϋδΑπιπηβΙδβββΙπαω,βχ Αη§. Ι

Μβϋ ΒίϋΙίοίΗεοα Νονά Ραύηιτη. 1277
ί , *■

* ΑάνβΓδαδ ΡηευωβΙοιίΜίοΙιΟδ Μβεεάο-

ηΪ8αϋ5. 1301

ΕϋΙΤΙΟΝΙδ ΝΟΥ.Ε ΤΟΜ. III.

ϋβ 8ΐ)πιΐ3 βΐ ΓβδίιπεοΙίοιιβ. 9 1οιη• **!• — 18ϊ

ϋβ ϊηίβηΐίΐπΐδ <^αϊ ρΓίΒωβΙυΓβ β&πρίαη-

ΙυΓ, 3(1 Ηϊεπυω. 161 "«

* ΤβδΙίωοηίβ 8(1νβΓδυδ ϋικίδεοδ βχ νβίβπ

ΤβδΙβωβηΙΟ,εχΒωΙίοΙηβεβαβΙΙβηάπ. 193 Τυαι. II. — 151

ϋβ δ3ηοΐ8 ΤπηίΙβΙβ, ςαοίΐ δρΐήΐυδ

δβηοΐυδ δίΐ ϋβυδ. 235 Τοω. III. — 6

(Ι,βεϊΙυτ ϊηΙβΓ Ερϊδίοΐβδ 8. Ββδϊΐϋ Μβκηϊ,

βρ. 189 β(1. Μβυηη. βΐ ΡαΙτοΙοςΐαε

1ιυ]αδοο Ιοω. XXXII, αΙ)ΐ νίοΐβ.)

ϋβ άϊίΤϋΓοηΙϊα ΙίδδεηΙίω βΐ Η)Γρθδΐ886θδ,

3(1 ΡβΙπιω ίΓ3ΐΓβΠ1. 235

(Εδί ΒβδϊΙϋ Μβκηί ερίδίοΐα 38. νϊάβ ιωΐ

δΙφΓβ.)

ϋβ βηίωβ, βά ΤβΙϊβηυω. • 235 , 4*.

(Υ'ϊίΐβ ίηΙβΓ 0ρβΓ3 8. Οι-ββοπί Τηαυωβ- «,.

Ιυπτϊ, Ηυίυδββ ΡαΙτοΙοαΐα Ιοπι. Χ,

οοΐ. 1139.)

Οαίά ηοικιβη ρΓοίβδδϊονβ ΟΙΐΓίδΙϊβηοηιω

δίβί νβΐϊΐ, 3ά Ηβπηοηϊιιω. 237 — 267

ϋβ ρβΓίβοΙίοηβ ΟηήδΙίαηβ, βά Οίγωρϊαω

ωοηβεηυω. 251 — 275

ϋβ ρΓοροδϊΙο δβεαηάυω ϋευαι. 287 - 298

ΑάνβΓδίΐδ βοδ ςυϊ εβδίϊκ&ϋυηεδ «ΒΚΓβ

ίβπιηΐ. 307 - 3ι1

ϋβ νίι•είηίΐ3ΐβ. 317 — 111

ΑάνβΓδίΐδ βοδ ςυί άίίϊβΓυηΙ Β8ρΙϊδπιυιιι. 415 Τοω. II. 124

ΟΓβΙϊοηβδ βΐ Ερϊδίοίβε.

251

287

307

317

415 Τοω. II.

433

453

471

489
<

497

539

Τοω.

Τοω.

III.

Π.

ΟγβΙϊο βοηΐΓβ υδυΓβήοδ, βχ βάϊΐϊοηβ.

εΐ8Γ. νΪΓΪ Ιυά. άβ δϊηηβΓ. 433 - 144

ϋβ ρβυρβηόυδ βωβηάίδ ΟΓβΙίο Ι. 453 — — 138

ϋβ ρβαρβήΐιαδ βωβηάΐδ ΟΓβΙϊο Π. 471 — — 255

ΟοηΐΓβ ΓοΓώοβποδ. 489 129 οΐ 2ϋ0

Νοη βδδβ άοίβηάαω οϋ βοπιω οβίΐιιω

ςω' ϊη Οάβ ο&άοπηΐεηιηΐ. 497 Τοω. III. — 617

ΕχηοιΊβΙίοβάρΟΒηΐΙβηΙϊβω. 539 Τοω. Π. — 165

(Εδί ΑδΙβπϊ Αωβδβηϊ. νϊίΐβ Ιοω. XI.,

εοΐ. 351.)

Ιη ρπηοίρϊυω^αωοπιω. 539 — * — 247

( Αά ΑδΙβπυω βΐίδω ρβι-ΙίηβΙ. νϊάβ ιώί

5υρΓ3, εοΐ. 370. )

Ιη ρπωοδ βροβίοΐοδ ΡείΓυω βΐ Ρβυΐιιω. 539

( ΕάίάϊΙ ΟΓβΙδβΓαδ δυ& ηοωίηβ Οι-εκοπΐ

Ν^δδβηΐ , 8β(1 βδΐ Μδχϊωί Ρίβηαάδθ.

ϋββδί ϊη βάίΐ. ΜοΓβΠί.)

ΟοηΐΓ8 Μβηΐεηκοδ. 541 Τοω. III. — 180

ΟγβΙϊο ΐη δυβω οπϋηβΐΐοηβω. 543 Τοω. II. — 40

ϋβ άείΐδΐβ Ρίΐϋ βΐ δρϊΓΪΙιΐδ δαηείϊ. 553 Τοω. III. — 464

Ιη (Ιϊεω ΐΛίωϊηαω. 577 — — 360
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Ιη όηπδΐί ΚβδίίΓΓβοϋοηεπι οτβΐίοηεδ

ςυΐηςυε. 599 Τόπι. III ΕΜΤ10ΝΙ3 ΜΟΚΕΙΧ. ρβκ. 382

Ιη Αδοβηδίοηβπι ΟηπδΙϊ. 689 — _ 441

* ϋε δρϊπία δβηείο δίνε ϊη ΡεηΙεοοδΙβη,

βχ ΒίΰΙίοΙηβοβ Οβίΐβικίϋ. 695

Εβικίβΐϊοδ. δίβρηβηϊ ρΓΟίοπιβΓίνηδ. 701 — — 40

*Ιβυ(1αΙίο β!ΐβΓ& ε^δάεπι, βχ ΒϊΜϊοΙηεοβ

Οβίΐδίκΐϋ. 721

Εηοοπηυπι δβηείϊ πιβΓί^πδ ΤΗε<κ1οη. 735 — — 576

Ι,βυάαΙϊο δβηοΐοηιπι (ριβάΓβδίηΙβ πΐ8Γ-

»7Πιοί. 749 — — 490

ΙβικΙ&Ιίο βΙΙβΓα βοπιπκΐβιη 773 — — 504

θΓ»Ιΐοίυηβ1)Πδϊη Ββδΐΐίϋπι ίΓβίΓβαι. 787 — — 479

δεπηο άβ νϊΐα 8. ΕρηΓδΒΠΐ δνπ. 819 — 595

ΟΓβΙίο ίαηεοηδ ίη Μείεΐίιιπι ΑηΙίοοΙιϊδΒ

ερϊδοορυηι. 851 — — 580

θΓ8ΐίοοοηδοΐ8ΐοπ8ΪηΓϋηβΓ8Ρϋ1οηεΓΪβ3. 863 — — 514

ΟγθΙϊο ίυηβΙ»πδ Ρΐ3θΠ1ί6 ίαιρεΓβίΓίοίδ. 877 — — 527

ΟβΙϊο άε νϊΐίΐ 8. Οι-ε^οι-ίί ΤΗβαπΐ8ΐϋΓ§ΐ. 893 — -- 534

ΟΓβΙίο (1ε νΐΐβ 5βηοΐ83 Μβεπη©. 959 — — 959

Ερΐδίοΐβ Ι, βά ΡΙβνίβηυπι. 999 — — 645

Ερίδίοΐθ II, ϋε ϋδ <ραί βάευηΐ ΗίεΐΌδοΙγ- ',

ηΐ8ω. 1009 — — 652

Ερίδίοΐβ III, Αά Ευ5ΐ3ΐηΪ3πι, Απι&ΓΟδίβιη

εΐΒ35Ϊ1ίδ58πι. 1015 — — 655

*Ερΐδίοΐ83ΐν-ΧΧνΐ,εχΒΐΙ)1ΐοΐΗεο3θ8ΐ- , ,

]3ΐκ1π. 1026-1102

* ΡΓ8§πιεηΐ3 εχ 1ίβι•ίδ 8. ΟΓεβοπ'ΐ (Ιερει•- • ■ ' ''

άίΐϊδ. 1107 ι

ΟΓβΙίο ίη ϋιεω ηβίβίεπι ΟηπδΙϊ. 1127 — — 339

ϋε οεευΓδυ ϋοπιίηί, άε ϋβίρ3Γ8 νίΐ"§ίηβ

εΐ άε ^υβίο δίπιεοηε. 1151 — — 444

ΟΚϋΟ ΒΕΗϋΜ

Οϋ^Ε ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΚ.

ΜοηίΙιισι Ιη Ιϋπιπι Τ)β αηχτηα βΐ τεινπβΰΐϊοηε. 9 XX. — Γ)β Τ&ρΐίδηιβΙβ. 2Ϊ1

ϋΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΚΕδϋΒΚΕεΤΙΟΝΕ. 11 ||{( ~^ δΓ'ία £η!ω ΡΐΠΠ1 "^ ϋ

ϋΕ 1ΝΡΑΝΤΙΒΙ)8 <ιοϊ ρΓ33αΐ3ΐϋΓ6 ΛπρϊυηΙαΓ. 161
ΤΕ8Τ1ΜΟΝΙΑ ΑϋνΕΒδυδ ΐνϋΧΟΒ. 193 _ «Β 8ΑΝεΤΑ ΤΚΙΝΙΤΑΤΕ, ςυοά δρκίΐιΐδ «ηοΐη $£

ί•ΐ.-(ϋΓ3Γβη^Οοπ.ίηί,ηΜΓηβ. 199 ΒΕ ΟΙΡΡΕΗΕΙΤΠΑ Ε88ΕΚΤΙΛ ΕΤ ΗΥΓΟδΤΑδΕΟί

III. — ϋε Ν3ΐϊνΐι»1β εΐ»ΓΪ8ΐί βχ νίΓκΙηβ. 207 π„ . „.„ . 1.2
IV. — Οο ηπΓαοιιΙίδ (ΐϋίυ Ιιαπιαιια ΟϊΓηβ 383ΐιπιρΐ3 Οο- "α απιμα. *<*>

πιίηικ ειϋΐιίΓϋβ ΘΓ31. 210 ϋΕ ΡΚΟΡΕ33ΙΟΝΕ 0ΗΚΙ3ΤΙΑΝΑ. 237

V. — ϋβ ρπχΐίΐίοηε. 211 βΕΡΕΚΡΕΟΤΑ ΟΙΙΒΙδΤΙΑΝΙ ΡΟΚΜΑ. 251

Υΐί.~ ϋβα-αοβ, εΊ Ιβηε1)ΓΪ8 πα» ία πιοιίβ ΟιγΙ^Ιϊ Γ»- ΒΕ ΙΝδΤΓΓΙ'ΤΟ ΟΗΚΙδ'ΠΑΝϋ. 287

οΐβθ δΐιοΐ. 21* ΟΕ εΑ8ΤΙ6ΑΤ10ΝΕ. 507

VIII. — ϋβ ΟηπδΙϊ ΚθδΐίΓΓβοΐίοηβ. 213 ϋΕ νίΚΟΙΝΓΓΑΤΕ. 518

IX. — ϋβ Αβςεοδίοηε. 218

Χ. — ϋβ Οίοπ» ΕοοΙεβί*. 218 Οαρ. 1. — Οπηηϊ 1αυ(1ε ρΓ»?8ΐ3ηΙϊοΓ ΥίΓΒΐηΐΐ38. 519

XI. _ βε ΟίΓουηκίδίοηε. ' 218 Οαι•. II. — ϋϊνίη»• εΐ ίηοοΓροΓβ» ιι.-ιΙυΓα; ρΓορπαπι ει

XII. — ϋε δβατίϋα'ΐδ. 219 ρβΓΓεεΙιιια νίιφηίωίδ οΓΒείαιη. 522

ΧΙΠ. ϋβ 8α()1)3ΐί οβ1βΙ)Γ3ΐϊθΓιο. 222 Γαρ. III. - - ΟοηιπιεπιθΓ3ΐίο ϋίΠίοιιΙΐ3ΐιιπι 3ε ιηοΙε8ΐΪ3-

XIV. — ϋε δί^ηϋπηρΓεββίοηε. 222 πιπί ςακ; ι• ηυρίϋβ εχδίδΐυηΐ : α,υβ ίη Γβ (1εαιοιΐ8ΐΡ3ΐιιι

XV. — ϋε Εγβη^εϋο. 223 ϊΐβπι 18 ςαί θΓ3ΐϊοιιειη ηβηε εοηδοπρβίΐ, εοε1ε1)8 ιιοη Γοίϊ-

XVI. — ϋε ίιΐΜβάαΙϊΙβΙβ .Ιυα>οπιπι εΐ Κοοίοβία βεη- βε. 326

ίίππι. 223 Οαρ. IV. — 0υ330ΐιηςϋε ίη οβε νϊΐ» ενεηίυηΐ 3ΐ)8ΐΐΓ(ΐ3,

XVII. — Οποό 3η1β ϊβουηϋυπι ϋοαιίηί αιΐνοιιΐιιπι νεη- ιηίΐϊιιπι 36 ηιιριϋβ Ιυΐιβηΐ. 0"Ί1δ ίΐβιη 8888 (1εΙ>εαΙ Ϊ8 ςιιί

ΙαΓηβ 8ίΙ Ε1Ϊ38. 230 ηι^αβ βε νίΐ» βοίίβίβΐβ αοΑιχεΓίν. "Γ λ < 338

XVIII. — Οικχΐ νοθ3η<1ί ΟιπδΙΙιηί. 230 Οαρ. V. — ΑηΙΛιί ίηΙεϋΛΙ»Ιβπι, ε]υ5φιβ & 0ππ»ί1>νΐ5 3ί-

XIX. — 0αο(Ι Ι'υΙαΓϋηι 6Γ31 ϋΐ Ιιιγ&ϊιόΙιιγ ΗεΓΟίΙεβ ει ΓεεΙίοιιβ νιευϊΐιίβηι, ςοΓροπδ ιιι\ιηι1ίιϋ•> ϊΐιίείΓε οροΠεί.

ςυί οαιη ίρϊο εΓαηΙ. 231 3*ι
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Οαρ. VI. — Ε1Ϊ85 εΐ .Ιοαηηοδ ϋϊΐΐ^εηΐεηι Ικίγοπι οιιγ.ίπι

βιΙΙιίηυβηιηι. 350

Οαρ. VII. — Ουϊ ιιπιΙπη Γβηιη> εοι-ϊδ 0ί8ΐ>ηεΙυι•, ίίει-ί

ϋοιι ροΐεδί ιιΐ 1ιϊι• ϋΐιίηιο 8ΪΙ ρείΐεείο. 351

Εαρ". VIII. — Νεε ΐΜίπιιιοιιίιιιη εβδο ίη τεΙ>υ3 ύ.•ιιιιιι:ι-

Ιί3. 351

Οαρ. IX. — Ιη οηιηϊ Γβ ηοη ΠιοίΙε αιιιιπηιΐυπ ροίειΐ

(ΊΙΙΙΜΙιΜίκΙο. 358

Οαρ. Χ. — ()υί{1 τε νβΓ» βχρείειιιίαηι. 359

Οαρ. XI. — ^υι*ιη:ιιΙιιιοι1υιιι ςυίϊ ίη ουιΐίίϋεΓΟίϊοιιε νβΓβ

ηοηεβίί νεΓ33Γί ι!»-1>ι>:ιΐ 363

Οαρ. XII. — Νεαηε 3 ρπηοϊρϊο, ηεα,ιιε ιι:ιΐ ιιγ.-ι ίηιΐϊΐίβ

δοιιΐ Ιιοιιιίιιί 3θ"ει:1ιοηε8, κεά εχ εοιΐδίιίο ίρΜ ενειιίιιιιΐ.

367

Οαρ. XIII. — ΥϊΓ^ϊαϊΙαΙβιη εχβπιρίιπι εβδε ηιυιΊίδ άο-

ιυϊιιίο. 375

Οαρ. XIV. — Ιη οιηιιίΐιιι* δίικϋίδ νεΡ3 νίΓ£ίηΐΐ3δ 8ρεεΐ3

Ιαρ. 582

Οαρ. XV. — III ,ιϋυ,ιιΜ βδΐ 3 *ίΓΐαΙβ ΓεπιοΙυπι, ΐΐα ίη

ρεπευΙο νεΓ33ΐϋΓ. 383

Οαρ. XVI. — Αά υοηιιηι ηιϊιιίπιε βρίϋδ 881 13 ςηϊ 3ΐϊςυ3

εχ ραπο ίη νίΠυΐίβ οΠίείο ρεεεβί. 386

Οαρ. XVII. — Οπιηοδ Βΐιίπιί ροίεβίΐΐεβ νίΓΐιιΙΐ'ΐη βρεείβ-

Γβ (ΙεΰεηΙ. 387

Οαρ. XVIII. — δο!3 νίπαβ, εΙΙβηι ρειΤεεΙβ, ιιίΐιίΐ οηιηί-

ηο ρι-οϋεδί ει ςιιί ίιι οιηηιηιΐδ νίηυΐεπι ηοη εοΐίΐ. 590

Οαρ. XIX. — ΜειιΙίο ΜβΠίΕ ΑβΓοηίδ 80ΙΌΠ8, ςυϊβί β)ΐΐ3

φι* ηιφΐ8 ρβΗεείί οΙΪΙαί Γ3ΐίοιιειη ίηίεπί. 393

Οαρ. XX. — Κϊεπ ηοη ροΐεδί υΐ εοΓροΓίί νοίυρίβΐίόυβ

δϊιιιυΙ ηαΪ3 δΟΓνίϋΙ, ει ΙοιηρεπιηΙίιιιιι ςυχ 1)εο {{Γαία δίΐ

385εςα;ιΙηΓ. 598

Οαρ. XXI. — (}ϋϊ 3οευΓ3ΐ3πι ηίηε νίνεηάΊ ΓβΙίοηβηι Ιε-

ηεΓε ίηδίΐΐυϊι, 3η οωηι οοΓροπβ νοίυρϋαυηι £βηει-β δβ

;ιΙ"ϋυιιπ! άεοεί. 399

Οαρ. XXII. — Οοιιΐϊιιρηίίηηι βχει-ο,εΓβ ηοη ιΙ(•!ιοιιιιι<; ρ1ιΐ8

αυ3Πΐ οροηει. 402

Οαρ. XXIII. — ΑΔ ϋΐιίηιί ρεΓΓεείίοηειη 1301 ίηιροιίίΐ οογ-

ροπβ οΙ>Ρ8ίΐ38, ςϋ3πι 3Πϋεΐ3ΐϊο ίηιηιθ(1εΓ3ΐ3. 406

Οαρ. XXIV. — 0οί 3(ΧϋΓ3ΐ3ηι η3ηο νΗ» ιαΐίοηοη 35δε-

410

431

431

481

471

490

498

53»

539

539

641

543

55 1

577

599

690

693

702

722

733

φή ναΐΐ, 3 ρει-Γεαο νϊτο οπκΐϊιιίαι• ηεεεδδβ εδί.

Ι)Ε ΒΑΡΤΙδΜΟ.

ΟΚΑΤΙΟΝΕδ.

0θΠΐΓ3 0811Γ3ΠΟ8.

I ιΐιϊ Ρβυρεηουβ 3103111)15.

II άε ΡιιιιραπΙιιΐϋ ιιιιιυηϋιχ.

Οοιιιγϊ ΚυΓηίθ3ΓΪθ8.

1)ε ηιοΠυίβ.

ΑάηοΠ3ΐοΓΪ3 αά Ι'οίιιΚίιΙκιιιι.

-- Ιη ρπηείρίυηι ^αηίοι-υηι.

Ιη 3ρο8ΐοΙθδ Ρείπιηι εΐ ΡβιιΙιιπι.

ΟοηίΓα ΜιιιιίιΊκΐ'οί.

1Π Ν113Π1 οπϋιιιιΐίοικ'ΐη.

Ώβ ϋείιαίβ ΚίΗΙ ει δρίπΐηδ 33ηε1ί.

Ιη Ιΐ;ιριί>ιιιιιιιιι Οήπ.ιΐι.

/ Ιη €Ιιπ8ΐί ΚεδυΓη ειίοηεπι (βαηΐ (μιϊηα,υε)

Ιη Α8εεη8ίοιιειη ΟΙιι-ϊδΙί.

1)ε δρίιϊΐιι δηηείο.

Ιη 8. δίερηβηυπι ρΐΌΐοπΐ3Γ()τεηι.

Ιη ί'ΐιπκΙΐΊπ.

,3β 8. ΤηεοίοΓΟ πΐίΓΐ}το.

Ιη <]ΐΐ3θΓ3{;ίηΐ3 Μ3Γΐ}Τβ8. 749

Ιη εο8()εηι. 77*

Ιη 1:ιιη1(.ίιι ίΓΐιΐΓΪΒ ΒιιμΙμ. 787

Ι)ε νίΐο δ. Ρ3ΐπδ ΕρηΓκιη δνπ. £19

Ι)β ΜεΙειϊο βρί^οορο. 831

Ιη ΠιηεΓε ΡαΙεΙιεΓίβ. 803

Ιη ΓυιΐΡΓβ ΡΙααΙΙ* ίπηρεΓίΙποϊδ. 878

Πβ \Ίΐ3 Β. ΟΓεβοΓϋΤηβυηωΙιΐΓίρ. 893

ϋε νίΐ3 δ. Μβιτιιιχ'. 959

ΕΡΙ5ΤΟΕΛ. 999

ΕρίβΙοΙ»!. 9Π9

Ερϊδίοΐ» 11. 1 009

ΕρίδΙοΊί III. 1015

Ερί8ΐθΐ3 IV. ΙΟίβ

ΕρίδΙοΙβ V. 1080

ΕρίδΙοΙβ VI. 1034

Ερί8ΐθΐ3 VII. 1057

ΕρίδΙοΙβ VIII. 1058

Ερ)8ΐθΐ3 IX. 1059

ΕρίδΙοΙβ Χ. 1059

ΕρίδΙοΙβ XI. 1042

ΕρίδΙοΙβ XII. 1043

ΕρΪ8ΐοΐ3 XIII. 1047

Ερίδίοΐϊ XIV. 1050

ΕρίβΙοΙβ XV. 1054

Ερι'81οΐ3 XVI. 1055

Ερί8ΐοΐ3 XVII. 1058

ΕρίδΙοΐ3 XVIII. 1067

Ερί8(Λΐ3ΧΙΧ. 1071

ΕρίδΙοΙβ XX. 1079

ΕρίδΙοΙβ XXI. 1086

ΕρίδΙοΙβ XXII. 1087

ΕρίδΙοΙβ XXIII. 1087

ΕρΪ8ΐοΐ3 XXIV. 10X7

ΕρίδΙοΙβ XXV. 1091

Ερί8ΐοΐ3 XXVI. 1102

ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ. 1107

ΙΝ ϋΙΕΜ ΝΑΤΑΙΕΜ. 1125

ΏΕ ΟΟΟΙ'Κδυ ϋΟΜΙΝΙ, οίε. 1151

νΑΚΙΟΚΟΜ ΝΟΤ/Ε. 1182

Ιη Ιίη. ΰε ρεΓΓβεΙβ (;ΐιπ5ΐί.ιηί Γοπιι.τ. 1182

Ιη ϋό. ϋε νίΓβίηίΙιιίε. 1186

Ιη 0Γ»[. ιΐε Ρ3(ΐρειί1)ΐΐϊ 3πι:ιη<1ίδ. 1199

Ιη οΌεεπι 8>11οβ- εοηΐΓ3 Μ;ιιιίι1ι;ι•ο*. 1202

Ιη 0Γ31. Ι)γ 8113 οηΐίιιιιΐίοηβ. 1202

— ϋε 83110(0 Β3ρ118Π13ΐε. 1203

— ϋε ΒεβυιτείΙίοηβ. ϋ06

— Οε ΟΙΐΓίδΙί Αδεεηδίοηβ. 1210

— ϋε 8. δίερηβηο. 1*11

— ϋε δ. ΤηεοιΙοΓο Μ3γΙ}το. 1211

— Ιη χι. ΜβΓίνΓββ. 1214

— βεδ.ΜβΙβϋο. 1213

— υε Ρ)30ί1ΐ3. 1218

— Ιηιΐίι-ηι η;ιΙ:ι1('ηι. 1219

Ιη ΕρίδΙ. (II) ϋε εαηΐϊοαδ ΙΙίεΓ080ΐνιτι.ιπι.

Ιη Ι'.ρίιΙ. (III) ;ιι) Ευ8ΐ3ΐηί3Π), ΑηιυΓΟδϊιηι βΐ Ι

1223

ΐ33Ϊ1Ϊ383ΐη.

1238

Ιηιίεχ 3ΐι.•ιΙνΐίΓΐΐδ.
1?50

ΟιχΙο ηονη8 ουπι νρΐ. οοΐΐαΐηβ. 1269

ΓΙΝΙ8 ΤΟΜΙ ΟϋΑηΚΑΟΕδΙΜΙ 8ΕΧΤΙ.
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